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Executive Summary 

Het Ministerie van Economische Zaken heeft Technopolis gevraagd een onderzoek te leiden 
naar de relatie tussen de twee mainports Rotterdam en Schiphol en een vijftal clusters, te 
weten het kunststoffencluster, het offshorecluster, het financiële dienstencluster, het IT-
cluster en de gespecialiseerde ingenieursbureaus. Dit onderzoek is uitgevoerd door een 
consortium van Technopolis en Dialogic. Hierbij heeft Technopolis zich geconcentreerd op 
het syntheserapport en de producerende clusters (kunststoffen en offshore) en Dialogic op de 
dienstverlenende clusters (het financiële dienstencluster, de IT- en ingenieursbureaus). Het 
onderzoek maakt deel uit van het project Visie en Beleid mainports, in het kader waarvan 
meerdere onderzoeken plaatsvinden. 

Het doel van dit onderzoek is: “het concreet in beeld brengen van clusters van bedrijvigheid 
rond de mainports en in samenhang met de mainports”. De resultaten van het onderzoek 
zullen bijdragen aan de nieuwe nota Ruimtelijk Economisch Beleid en het ontwikkelen van 
een nieuw concept dat de mainports plaatst in internationale netwerken en clusters en hun 
vervlechting met de Nederlandse economie. 

Het onderzoeksteam constateerde dat de mainport discussie te zeer wordt gevoerd vanuit een 
transport en logistiek perspectief. Onze hoofdconclusies is dan ook dat het volstrekt 
onvoldoende is om de rol van de mainports voor de Nederlandse economie overwegend 
in fysieke termen te definiëren. Mainports zijn nu al belangrijke kennis- en 
informatieknooppunten en het kunnen aansturen en regisseren van deze stromen, is 
essentieel voor de toekomstige ontwikkeling van de beide mainports. Het 
clusteronderzoek laat zien dat de betekenis van de mainports voor de Nederlandse economie 
veel diffuser is dan louter de rol voortkomend uit de traditionele mainportgebonden 
activiteiten. 

Gezien vanuit het oogpunt van de clusters die we hebben onderzocht hebben de mainports een 
ruimere functie dan alleen een vervoersknooppunt. We hebben dan ook vijf verschillende 
functies van de mainports in ogenschouw genomen, te weten 

•	 De mainport als ‘Goederenknooppunt’. Hier gaat het om de klassieke functie van de 
mainports in het fysieke vervoer van goederen. Beide mainports vervullen een belangrijke 
functie voor het vervoer van goederen en kunnen daarbij ook Value Added Logistics
diensten toevoegen; 

•	 De mainport als ‘Reizigersknooppunt’. Vooral Schiphol is voor alle clusters een 
knooppunt voor het zakelijk vliegverkeer. Dat kan zijn ten behoeve van het uitvoeren van 
opdrachten in het buitenland, het onderhouden van contacten met andere concern delen tot 
het doen van marketing en andere commerciële activiteiten; 

•	 De mainport als ‘Clustermagneet’. De geografische omgeving van de mainports trekt 
bedrijvigheid aan, en onze hypothese is dat deze bedrijvigheid in sommige gevallen een 
zekere ‘clustering’ vertoont. Dat wil zeggen dat bedrijven uit dezelfde sector of 
waardeketen zich in elkaars nabijheid vestigen om concurrentievoordelen te halen, ofwel 
door die nabijheid, ofwel door de specifieke voordelen die de locatie biedt; 

•	 De mainport als ‘Business Generator’ . De mainports verlenen niet alleen diensten aan 
het bedrijfsleven, als infrastructuurbedrijf (GHR en Schiphol NV) en ‘transport- en 
distributiecluster’ functioneren ze ook als belangrijke (potentiële) klant/opdrachtgever 
voor een aantal van de door ons onderzochte clusters; 
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•	 De mainport als ‘Uithangbord’. Het imago van enerzijds de luchthaven Schiphol maar 
meer nog de stad Amsterdam en anderzijds Rotterdam met zijn reputatie als wereldhaven 
is een van de ‘zachtste’ factoren die deel uitmaakt van het strategische belang van de 
mainports. 

De verdere conclusies zijn: 

6	 Belangrijke sterktes van de luchthaven Schiphol zijn de frequentie en het aantal 
directe verbindingen die vanuit Schiphol kunnen worden aangedaan. De 
aanwezigheid van een sterke homecarrier KLM die met zijn netwerk van 
partnerbedrijven veel van deze verbindingen kan bedienen speelt hier ook een 
belangrijke rol. Echter de grootste recente verschuiving die we in ons onderzoek zijn 
tegengekomen is de rol die Schiphol speelt in het personenvervoer. Bedrijven die qua 
ligging niet aan de Randstad gebonden zijn, hebben alternatieven als Zaventem, 
Heathrow (via Rotterdam of Eindhoven) en Düsseldorf gevonden. De eerste en 
meest genoemde reden is dat de bereikbaarheid van Schiphol verslechterd is en 
daardoor onbetrouwbaar is geworden. Dit geldt zowel voor het openbaar vervoer 
(toenemende vertragingen bij de NS) als voor de verbinding met de auto (congestie in 
de Randstad). Een tweede genoemde reden is dat door het overvolle Schiphol 
vertragingen van vluchten veelvuldig voorkomen. Het onderzoek toont aan dat uit 
het gezichtspunt van de eindgebruikers de beleidsdoelstelling betere bereikbaarheid 
van Schiphol nog veel te wensen over laat. 

7	 Voor de haven van Rotterdam zijn naast de clusterspecifieke voordelen, het grote 
aantal directe havenverbindingen voor zeevracht via verschillende vervoerder, de 
open zeeverbinding, de transportmogelijkheden naar het achterland en de 
mogelijkheden voor de vestiging van grote productiesites, voor vele bedrijven 
doorslaggevend om zich te vestigen in het havengebied. Dit gebeurt hetzij door 
vestiging ter plaatse of door het gebruik van transport- en distributiediensten. De 
congestieproblemen rondom Rotterdam en de hiaten in de noord-zuid verbindingen 
worden veelal genoemd als de grootste zwaktes van de mainport. 

8	 In relatie met voorgenoemde problematiek wordt door vele bedrijven getwijfeld of het 
‘blindstaren’ op grootschalige projecten zoals de Betuwelijn, de HSL, de 2e 
Maasvlakte en TNLI in de Noordzee het zicht op de meer dringende problemen in en 
rondom de mainports niet vertroebelt. 

9	 Het onderzoek laat zien dat de mainportgevoeligheid sterk verschilt, per cluster 
maar ook per clustersegment. Wat betreft het strategisch belang van de mainports 
kunnen we dus niet spreken van één type mainportfunctie. Ten behoeve van het 
onderzoek zijn hiervoor ‘mainportgevoeligheidsradars’ ontwikkeld die visueel in 
beeld brengen in welke richting de rol van de mainports gaan. 

10	 Voor de dienstenclusters – het financieel cluster, het ingenieurscluster en het 
dienstverlenende deel van het IT-cluster – spelen mainportkarakteristieken die 
verder gaan dan de op fysiek transport gerichte ‘kerncompetenties’ een grotere 
rol dan bij de producerende clusters. De rol van de mainports als concentratiepunt 
van klanten, partners, en marktinformatie maakt dat de mainports meer zijn dan een 
transport- en distributielocatie. De concentratie van multinationals in de Nederlandse 
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economie brengt een hoogwaardige dienstverleningssector met zich mee die allengs 
toegroeit naar een vergelijkbare internationale oriëntatie als die van haar cliëntèle. 
Voor die clusters waarvoor de mainports met name een pure transport- en 
distributiefunctie vervullen, neemt de gebondenheid af als er reële alternatieven 
voorhanden zijn en de bedrijven derhalve meer footloose worden. 

11	 Wat de functie van goederenknooppunt betreft spelen beide mainports een 
belangrijke rol voor verschillende clusters. Rotterdam voor het kunststoffencluster, de 
IT-hardware, de offshore als het gaat om bulkproducten, producten met grote 
afmetingen of met een geringe ‘tijdskritische’ inhoud. Schiphol voor producten die 
snel hun markten moeten bereiken en waarvan de toegevoegde waarde de hoge 
transportkosten toelaat. Voor Rotterdam bleken in dit opzicht alternatieven 
(Antwerpen, Hamburg) gezocht, gevonden en al gebruikt te worden. Voor zover we 
in ons onderzoek zijn tegengekomen dat alternatieven worden gebruikt dan lijkt de 
concurrentie van de Antwerpse haven meer te draaien om de ‘core business’ van 
transport en logistiek, zoals flexibiliteit en kosten van transport. Het 
goederenvervoer via Schiphol staat minder onder druk van buitenlandse alternatieven, 
althans in de door ons onderzocht clusters (met name IT-hardware). Fysieke 
goederenstromen brengen steeds verder groeiende informatiestromen met zich mee. 
De mainports fungeren dan ook als een catalysator voor kennisstromen. 

12	 Als reizigersknooppunt speelt de Rotterdamse Haven nauwelijks een rol, wat niet 
verbaast. Schiphol vormt zonder meer een cruciale verbinding met internationale 
klanten, met andere onderdelen van de internationale concerns, voor het 
uitvoeren van diensten in buitenlandse projecten. Het gaat daarbij om 
tweerichtingsverkeer: Schiphol is zowel gateway voor Nederlandse bedrijven naar 
buitenlandse markten als voor buitenlandse klanten of concurrenten naar de 
Nederlandse markt. 

13	 Als clustermagneet spelen de mainports direct en indirect een rol van betekenis, 
maar alleen voor zeer specifieke clustersegmenten. In directe zin spelen de mainports 
een rol voor zover de ‘core’ mainportfunctie, transport en distributie, een concentratie 
van een bepaald soort bedrijven met zich meebrengt. Zaken als een goede 
arbeidsmarkt, gedeelde faciliteiten en diensten, onderlinge toelevering geven 
toegevoegde waarde aan de clustering rondom de mainport. De indirecte 
clusterwerking vloeit voort uit de aantrekkingskracht van concentraties op met name 
dienstverlenende bedrijven. 

14	 De rol als business generator is minder geprononceerd naar voren gekomen in ons 
clusteronderzoek, met uitzondering van de ingenieursbureaus die actief zijn in de 
infrastructuur en bouw, de verzekeraars van vracht, de financiers van 
infrastructuurprojecten en de IT-dienstverleners op het gebied van transport en 
logistiek. De relatie tussen mainports en clusters is wederkerig in de zin dat de 
mainports hun positie zouden kunnen verbeteren door de kennis van de clusters (IT, 
financiële dienstverlening) te gebruiken. 

15	 De rol van uithangbord waar het internationale imago van de mainports 
voordelen biedt zijn we tegengekomen bij de dienstverlenende sectoren als het 
financieel cluster dat in Amsterdam met een sterke financiële sector internationale 
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naamsbekendheid heeft, en in Rotterdam met zijn scheepvaartreputatie, wat ook weer 
gespecialiseerde verzekeraars aan zich bindt. 

16	 Gezien het feit dat de mainport Schiphol zowel als kenniscluster en als imago sterk 
aan Amsterdam is gekoppeld lijkt het zinvol te spreken van mainport 
Schiphol/Amsterdam. In die zin is deze mainport ook al in belangrijke mate een 
‘brainport’ en lijkt de beleidsdiscussie over een aparte brainport in de 
Watergraafsmeer een overbodige. 

17	 De rol van Nederlandse kennisinstituten als ‘bindend element’ van de clusters, 
speelde in geen van de clusters een rol van cruciale betekenis. Wel zijn zij van 
belang als leveranciers van kennisdragers, in vrijwel alle clustersegmenten die we 
hebben onderzocht. Daarbij zijn de concentraties van specialistische kennis waar te 
nemen bijvoorbeeld op het gebied van IT en financiële diensten rondom Amsterdam 
en ingenieurskennis (bijvoorbeeld voor de offshore) in het Zuid-Hollandse gebied. 
Voor R&D-projecten blijkt geografische ligging binnen Nederland, of afstand tot de 
mainport van geringe betekenis te zijn. 

18	 De gefragmenteerde en moeizame besluitvorming over infrastructuur (geen integrale 
aanpak, betrokkenheid van te veel beleidsniveaus, competentiestrijd, onnodig 
nationalisme in plaats van Europese coördinatie) wordt door vele bedrijven gezien als 
nadelig voor het Nederlandse bedrijfsleven en slecht voor het imago van ‘Nederland 
Distributieland’. 
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1 Inleiding: Mainports en Clusters 

1.1 Achtergrond van deze studie 

Het Ministerie van Economische Zaken heeft Technopolis gevraagd een onderzoek te leiden 
naar de relatie tussen de twee mainports Rotterdam en Schiphol en een vijftal clusters, te 
weten het kunststoffencluster, het offshorecluster, het financiële dienstencluster, het IT-
cluster en de gespecialiseerde ingenieursbureaus. Dit onderzoek is uitgevoerd door een 
consortium van Technopolis en Dialogic. Hierbij heeft Technopolis zich geconcentreerd op 
het syntheserapport en de producerende clusters (kunststoffen en offshore) en Dialogic op de 
dienstverlenende clusters (het financiële dienstencluster, de IT- en ingenieursbureaus. Het 
onderzoek maakt deel uit van het project Visie en Beleid mainports, in het kader waarvan 
meerdere onderzoeken plaatsvinden. 

Het doel van het onderzoek is: “het concreet in beeld brengen van clusters van bedrijvigheid 
rond de mainports en in samenhang met de mainports”. De resultaten van het onderzoek 
zullen bijdragen aan de nieuwe nota Ruimtelijk Economisch Beleid en het ontwikkelen van 
een nieuw concept dat de mainports plaatst in internationale netwerken en clusters en hun 
vervlechting met de Nederlandse economie. 

Centrale vragen in dit onderzoek zijn: 

•	 Hoe zien de clusters er in werkelijkheid uit en wat is de rol van de mainports in de ‘keten’ 
van het cluster? 

•	 Wat is het toekomstige strategische belang van de mainports voor deze clusters? 
•	 Wat is de interne samenhang tussen de bedrijven in de clusters en welke relaties zijn er 

met kennisinstituten? 
•	 Welke rol spelen de mainports als onderdeel van het vestigingsmilieu en hoe zou deze rol 

in de toekomst kunnen zijn? 

De heftige debatten rondom Schiphol (uitbreiding of inkrimping) en Rotterdam (wel of geen 
2e Maasvlakte en Betuwelijn) waarvan op het moment bijna dagelijks in de media verslag 
wordt gedaan, tonen aan hoe centraal de mainports in de maatschappelijke discussie staan. 
Een van de argumenten die naar voren wordt gebracht in de discussie is die van het 
economisch belang van de mainports voor de Nederlandse concurrentiepositie. In de studies 
en rapporten die hierover verschenen zijn, wordt verwezen naar: (1) de 
werkgelegenheidseffecten van de mainports zelf, (2) de economische effecten op de 
mainportgebonden bedrijvigheid (met name in transport en distributie) en (3) de effecten op 
de industriële bedrijven die direct rondom de mainports zijn gevestigd. De onderhavige 
studie kijkt naar de rol van de mainports vanuit het perspectief van de vijf clusters, die niet 
perse rondom de mainports zijn gevestigd. Hiermee wordt naar meer strategische aspecten 
van de mainports gekeken, met name in hoeverre de mainports een schakel vormen tussen 
Nederlandse clusters en internationale netwerken. Deze netwerken kunnen zowel 
productienetwerken, marktnetwerken als kennisnetwerken omvatten. 

In de rest van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op clusters (paragraaf 1.2) en hoe in de 
kenniseconomie de fysieke infrastructuur invloed heeft op de internationale 
concurrentiepositie van clusters (paragraaf 1.3). In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk 
wordt de gehanteerde methodologie van het onderzoeksteam besproken. Vervolgens zullen 
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we in hoofdstuk 2 kort de mainportdiscussie in een breder perspectief plaatsen, om de issues 
die in de beleidsdiscussie spelen nader te bepalen en te relateren aan het clusteronderzoek. 
Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van het empirische onderzoek in de clusters. In de eerste 
paragraaf (3.1) introduceren we de vijf mainportfuncties die voor ieder cluster een andere 
uitwerking hebben: de mainport als goederenknooppunt, als reizigersknooppunt, als 
clustermagneet, als business generator en als uithangbord. In de volgende paragrafen (3.2 tot 
en met 3.6) gaan we voor ieder van deze functies na wat we in de clusteronderzoeken zijn 
tegengekomen. Tenslotte vatten we in paragraaf 3.7 samen wat deze vijf functies betekenen 
voor ieder van de clusters aan de hand van mainportgevoeligheidsradars. Voor een meer 
gedetailleerd beeld van de clusters verwijzen we naar deel II van het rapport waar de vijf 
clusters, Kunststoffen (hoofdstuk 5), IT (hoofdstuk 6), Offshore (hoofdstuk 7), Financiële 
Diensten (hoofdstuk 8) en Ingenieursbureaus (hoofdstuk 9) afzonderlijk worden besproken. 
Eerst zal in hoofdstuk 4, in het eerste deel van het rapport, de algehele conclusies van de 
studie worden getrokken. 

1.2 Clusters in de kenniseconomie 

Deze studie heeft als uitgangspunt dat sommige bedrijven en bedrijfssectoren in Nederland 
een ‘cluster’ vormen, dat wil zeggen een kritische massa van hun productie-, markt-, en 
kennisnetwerken hier hebben ontwikkeld, en van hieruit hun link met internationale 
netwerken onderhouden. 

Het denken in termen van ‘clusters’ is grotendeels toe te schrijven aan Michael Porter’s boek 
de ‘Competitive Advantage of Nations’, waarin hij het belang benadrukt van de vervlechting 
van meerdere sectoren, bedrijven en kennisinstellingen in het creëren van toegevoegde 
waarde. De studie maakte duidelijk dat: “A nation’s successful industries are usually linked 
through vertical (buyer/supplier) or horizontal (common customers, technology, channels 
etc.) relationships”, (Porter, 1990). Deze vervlechting vindt plaats door persoonlijke 
contacten, stromen van goederen, informatie en kennisdragers (zowel ingebed in 
technologieën als in personen). 

De Nederlandse mainports zijn typische schakels waar verschillende van deze stromen 
tezamen komen. In het geval van de Haven van Rotterdam en Schiphol zijn dit de schakels 
die de Nederlandse clusters verbinden met internationale netwerken. Figuur 1.1 geeft weer, 
aan de hand van Nederlandse clusterstudies, in welke ‘megaclusters’ onze economie een 
sterke positie heeft. Deze megaclusters zijn weer onderverdeeld in vele ‘mesoclusters’ zoals 
bijvoorbeeld de zuivelindustrie in het landbouw-voedingcluster of de vrachtwagenbouw in het 
havens-transportcluster. De clusters die we in deze studie hebben uitgezocht kunnen ook 
ingedeeld worden bij de megaclusters. Zo vallen het financieel, het IT- en het 
ingenieurscluster onder de commerciële dienstverlening, de kunststoffen onder de chemie en 
de offshore bevindt zich op het raakvlak van havens/transport en energie. Echter de grenzen 
van de megaclusters zijn niet erg strikt. Zo valt een beduidend deel van het IT-cluster onder 
het multimediacluster en zijn de ingenieursbureaus vaak gespecialiseerd rondom een bepaald 
cluster, bijvoorbeeld de bouw. 
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Figuur 1.1: Megaclusters in Nederland 
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Bron: TNO Strategie Nota 1994. Overgenomen uit: Jacobs & deMan (red.) (1995) 

Ondertussen is het begrip cluster een centraal element geworden van het economische beleid 
in verschillende geïndustrialiseerde landen, waaronder Nederland. De ‘clusterbrief’ die door 
minister Wijers is aangeboden aan de Tweede Kamer beschrijft de beleidsfilosofie van 
clustervorming als onderdeel van het op het innovatie gerichte industriebeleid. Clusters 
worden hierin omschreven als netwerken en ketens van toeleveranciers, afnemers en/of 
kennisdragers gericht op innovatieve toegevoegde waardecreatie. 

De fysieke infrastructuur geldt voor Porter als een van de basis ‘factorvoordelen’ voor de 
competitiviteit van een land. “Though infrastructure is rarely a source of national 
competitive advantage, except highly specialized infrastructure tailored to particular 
industries, it can well be a disadvantage”, (Porter, 1990, p.638). De fysieke infrastructuur is 
dus meestal een basisconditie meer dan een bron van concurrentievoordeel. Voor de 
Nederlandse economie met zijn sterke transport- en distributiefuncties ten behoeve van een 
hele reeks clusters, is een goede infrastructuur meer dan een basisvoorwaarde. Het is zeer 
bepalend voor de concurrentiekracht van ‘Nederland Distributieland’. 

Dat logistiek een cruciale rol speelt voor de concurrentiekracht van clusters wordt duidelijk in 
de vele clusterstudies die sinds het verschijnen van Porter’s boek zijn uitgevoerd. Het eerste 
Nederlandse ‘Porter’-onderzoek beschreef al het belang van continue kwaliteitsverbetering 
van de mainports voor het uitbouwen van de sterke kruispuntfunctie van de Nederlandse 
economie, (Jacobs, Boekholt, Zegveld, 1990, p.61). Zo werd in deze studie getoond dat het 
goed organiseren van de gehele logistieke keten in het snijbloemencluster één van de cruciale 
concurrentievoordelen vormde ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten. Schiphol 
speelde destijds een relatief bescheiden rol op de gehele omzet van deze sector, maar was 
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cruciaal voor de exportmarkten Japan en de Verenigde Staten. Ook de uitbreiding van het 
copiercluster in Noord-Limburg had veel te maken met de goede positie die Nederland 
inneemt op het gebied van internationale logistiek en distributie, (Jacobs, Boekholt, Zegveld, 
1990). Juist met het opkomen van het produceren in netwerken, waar grote bedrijven zich 
beperken tot hun kerncompetenties en concepten als ‘Just In Time Delivery’ gemeengoed 
worden, krijgt de externe logistiek een grotere betekenis in de concurrentiekracht. Goed 
functionerende mainports zijn daarbij onontbeerlijk. Om dit als overheid te stimuleren is een 
goede afstemming tussen het op innovatie gerichte industriebeleid (en daarmee het 
clusterbeleid), regionaal ontwikkelings-, ruimtelijk en het infrastructuurbeleid gevraagd. 

In de Toets op het Concurrentievermogen van 1997 komt de Nederlandse infrastructuur en 
haar mainports nog steeds als sterk uit de bus. Echter ook worden bedreigingen geconstateerd 
aangaande de internationale concurrentie, groeiende ruimteproblemen en toenemende 
congestie, (EZ, 1998a). 

Hoe belangrijk ook de fysieke distributie van goederen en personen is, bestaat de discussie 
dat Nederland zich moet toeleggen op value added-producten en diensten. Dit betekent ook 
dat het fysieke deel van de waardeketen relatief minder belangrijk wordt. Onderzoek toont 
aan dat de intangibles, ofwel de immateriële kennis, een groeiend aandeel vormen in de 
waardeketen. Over het algemeen gaat het dan om allerlei soorten diensten. De Amerikaanse 
dienstenexpert Quinn schatte tien jaar geleden al dat: “within manufacturing, 75 to 85% of all 
value added, and a similar percentage of costs, are due to services activities”, (Quinn, 1988) 
en “The major value added to a product is typically due less to its basic commodity value 
than to styling features, perceived quality, etc. added by ‘services’ activities inside or outside 
the producing company”, (Quinn, Doorley & Pacquette, 1990). 

Ook Dany Jacobs (1996) onderscheidt in zijn boek Het Kennisoffensief elf kennislagen die 
een onderneming zou moeten beheersen, waarvan de meeste immateriële kennis betreffen. 
Het aandeel van de fysieke en technologische assets van een bedrijf wordt steeds kleiner in 
waarde in verhouding tot de immateriële assets. Wat betreft concurrentievoordeel van een 
land gaat het dan in toenemende mate om zaken als de kwaliteit van de communicatie
infrastructuur, een hoogwaardige en goed geïntegreerde kennisinfrastructuur, de 
beschikbaarheid van een hooggekwalificeerde en internationaal georiënteerde 
beroepsbevolking, een hoogwaardig netwerk van toeleverende en afnemende bedrijven etc. 
Den Hertog c.s. (1997) beschouwen op basis van verkennend onderzoek in verschillende 
economische sectoren de volgende (intangible) factoren als dominant in hun 
vernieuwingsvermogen: 

5 Design, advertising and distribution; 
6 Knowledge-intensive and high value-added production; 
7 Responsiveness to consumerpreferences. 

Dit beeld komt in de clusteronderzoeken ook naar voren, bijvoorbeeld daar waar IT bedrijven 
dicht op hun klanten willen zitten om maatwerk te leveren, kunststofproducenten zich 
heroriënteren op de performance plastics, Nederlandse offshore bedrijven verkoopkantoren 
vestigen in Zuidoost Azië, om dicht op de markt te zitten. 

Dat betekent dat de mainports, naast hun kerncompetentie fysiek transport, zouden moeten 
‘meegroeien’ met deze trend naar de toenemende betekenis van ‘intellectual capital’. 
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Sommige deskundigen gaan er bovendien van uit dat de vervanging van voorraad door 
informatie in een snel tempo voortgaat (zie bijvoorbeeld Stewart, 1998). ‘Electronic 
commerce’ maakt dat bestellingen rechtstreeks via virtuele winkels van producenten naar 
eindgebruikers gaan. De gedigitaliseerde ‘call centers’ of cataloguswinkels zitten niet op de 
locaties waar de goederen zich bevinden. Fysiek transport zal daardoor inkrimpen om dat er 
minder schakels zijn waar voorraden zich ophopen. Als deze trend zich voortzet zullen 
informatiestromen en goederenstromen steeds verder divergeren. 

Samenvattend betekent dit, dat als we de strategische rol van de mainports voor de 
Nederlandse economie willen bepalen, het niet meer volstaat om puur naar het fysieke aspect 
van de knooppuntfunctie te kijken. Die rol is veel diffuser dan tot nog toe in de meeste 
studies wordt aangegeven. 

1.3 Mainports als verbindingsschakel met internationale netwerken 

De mainports Rotterdam en Schiphol hebben een internationale vervoersfunctie voor zowel 
goederen als mensen. Waar Rotterdam voornamelijk een functie heeft in het 
goederenvervoer, heeft Schiphol dat voor zowel het vervoer van goederen als mensen. Beide 
zijn van belang voor het functioneren van de Nederlandse clusters. Dat de mainports een 
belangrijke rol spelen voor de Nederlandse economie blijkt uit een conclusie van een 
onderzoek van Buck Consultants in samenwerking met het NEI uit 1997: “Voldoende 
frequentie en kwaliteit van vervoersverbindingen met andere landen en continenten zijn 
noodzakelijke voorwaarden voor een sterk internationaal georiënteerde economie, en vooral 
voor de ontwikkeling van de internationale zakelijke dienstverlening en van de handels- en 
distributiefunctie”. 

Nederland noemt zich graag “the Gateway to Europe”, wat direct slaat op de logistieke en 
distributiefunctie van Nederland. Dat Nederland marktleider is op het gebied van Europese 
Distributie Centra (EDC’s) heeft veel te maken met de sterke posities van Schiphol en 
Rotterdam. Nederland Distributieland heeft laten onderzoeken dat van de 611 Amerikaanse 
EDC’s, 57 procent in Nederland gevestigd is, terwijl van de 344 Aziatische EDC’s ook weer 
56 procent in Nederland zit. Dit aandeel van de markt is fors gegroeid in de jaren 90 (van een 
kleine 40% in 1990 naar circa 55% in 1997 voor Amerikaanse en Japanse EDC’s). 
Amerikaanse EDC-bedrijven zitten in vele sectoren: computers, medische apparaten, 
kantoormachines, machines, chemie, mode en textiel, cosmetica en huishoudelijke artikelen. 
Japanse EDC’s distribueren met name kantoormachines, chemieproducten, machines (heavy 
equipment), automotive, consumentenelektronica en instrumenten. Tweederde van de 
Taiwanese EDC’s is actief in het computer- en elektronicacluster (Nederland Distributieland, 
1997). 

De meeste van de EDC’s (53%) zitten in de Randstad, waarvan 28 procent in de regio 
Rotterdam en 26 procent in de regio Amsterdam. Terwijl het grootste aantal Amerikaanse 
bedrijven zich rondom Schiphol begeven, zijn de meeste Japanse bedrijven op Rotterdam 
gericht. Concentratie in het westen is het gevolg van een in de tweede helft van de jaren 
tachtig ingezette ontwikkeling, waarbij het aandeel van grootstedelijke vestiginglocaties voor 
EDC’s is gestegen als gevolg van de aantrekkingskracht van Schiphol. Dit aandeel is in de 
jaren negentig omgeslagen. De Amerikaanse en Japanse bedrijven hebben in toenemende 
mate gekozen voor de verbindende corridors in het achterland van de mainports Rotterdam en 
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Schiphol. Deze toename gaat vooral ten koste van de positie van Rotterdam, (Buck 
Consultants, 1998). 
In deze studie kijken we naar de transport- en distributiefuncties vanuit het perspectief van de 
Nederlandse clusters. Binnen deze functies zijn fysieke elementen, zoals goederen- en 
personenstromen, en ‘zachte’ factoren, zoals informatiestromen, kennisuitwisseling en regie, 
met elkaar verweven. We zullen ons in de studie beperken tot die elementen die een 
strategische betekenis hebben voor het Nederlandse deel van een cluster. Als we clusters zien 
als een aaneenschakeling van ‘waardeketens’, zoals door Michael Porter uitgebreid 
beschreven, dan hebben goederen- en persoonsvervoer een functie zowel aan de inputkant 
van het systeem als aan de outputkant. De volgende figuur (figuur 1.2) geeft aan waar in de 
waardeketen het vervoer van mensen en goederen een rol speelt. De waardeketen van een 
bedrijf moeten we zien als onderdeel van een ‘waardesysteem’ van toeleveranciers, 
distributeurs tot en met de eindverbruiker. Een cluster kan gezien worden als zo’n uitgebreid 
‘waardesysteem’. 

Figuur 1.2: Porter’s Value Chain en de belangrijkste vervoersstromen 

FIRM INFRASTRUCTURE 
(e.g. Finance, Planning) 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

TECHNOLOGY DEVELOPMENT 

PROCUREMENT 

INBOUND 
LOGISTICS 

OPERATIONS 
(Manufacturing) 

OUTBOUND 
LOGISTICS 

MARKETING 
AND SALES 

AFTER SALE 
SERVICE 

PRIMARY ACTIVITIES 

MARGIN 

PERSONEN
VERVOER 

AANVOER 
GOEDEREN 

AFVOER GOEDEREN 

PERSONEN
VERVOER 

PERSONEN 
VERVOER 

Bron: Porter (1990) 

Aan de inputkant betreft het de aanvoer van grondstoffen, materialen en halffabrikaten die 
verder verwerkt worden in Nederland. Aan de outputkant betreft het de uitvoer van 
eindproducten en halffabrikaten die vervaardigd zijn in Nederland. In hoofdstuk 3 zullen we 
die goederenstromen nader specificeren voor de beide mainports. De clusterhoofdstukken 
geven een nog gedetailleerder beeld van deze stromen. 

Het zakelijk personenvervoer betreft de ‘immateriële’ aspecten van de waardeketen. Het gaat 
hier met name om verplaatsingen voor het uitvoeren van management, verkoop en acquisitie, 
marketing en uitwisselen van technologische expertise. Gekoppeld aan het personenvervoer 
vindt ook een groot deel van kennisuitwisseling plaats. Het belang hiervan is verschillend 
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voor ieder cluster. We moeten hierbij wel aantekenen dat dit waardeketenconcept goed 
toegepast kan worden op de producerende clusters, daarentegen veel moeilijker op de 
dienstensectoren waar het ‘onderste’ deel van de keten voornamelijk uit immateriële zaken 
bestaan. 

We zijn in ons onderzoek zeer verschillende soorten zakenreizen tegengekomen, variërend 
van technische specialisten die in het buitenland aan ingenieursprojecten werken tot koks die 
aan boord van offshore schepen werken. De concentratie van internationale concerns in de 
Nederlandse economie verhoogt het aantal gemaakte zakenreizen. Vooral bij de wat grotere 
bedrijven nemen reizen voor zakendoeleinden binnen het eigen concern een groot aandeel in. 
In het algemeen kan gesteld worden dat de mainports toegang geven tot drie soorten 
netwerken: 

• Productienetwerken (toeleveranciers, partnerbedrijven); 
• Marktnetwerken (potentiële klanten, nieuwe markten); 
• Kennisnetwerken (bedrijfskennis, technologische kennis, buitenlandse marktkennis). 

Hoofdstukken 5 tot en met 9 bespreken in meer detail op welke manier de mainports 
verbonden zijn aan de verschillende bedrijfactiviteiten. 

1.4 Methodologie van het onderzoek 

Dit onderzoek heeft op basis van ‘clusterspecifieke’ bevindingen, een algeheel beeld 
geschetst van de rol die mainports spelen in de Nederlandse economie, en in het bijzonder de 
verwevenheid van Nederlandse clusters met internationale netwerken en clusters. We 
hebben vanuit het perspectief van de afzonderlijke clusters gekeken naar de mainports 
en van daaruit de mainportfuncties gedefinieerd. 

In de keuze voor de vijf clusters, gedaan in overleg met de opdrachtgever, hebben we naar 
een combinatie van producerende en dienstverlenende, en zowel aan Rotterdam als aan 
Schiphol gebonden clusters gezocht. 

Voor elk van de afzonderlijke clusters is nagegaan welke rol de mainports spelen en welke 
issues er spelen in de toekomst, zowel wat betreft het goederenvervoer als het 
personenvervoer. Gezien het accent op de mainportrelatie en de korte tijd van het onderzoek 
hebben we de beschrijvingen van de clusters zoveel mogelijk gedaan op basis van bestaand 
materiaal en eigen ervaring. Hierdoor kon het onderzoek zich specifiek richten op die delen 
van de waardeketen die een directe relatie hebben met de mainports. 

Aangezien de specifieke vragen over de rol van de mainports in de clusters nog niet nader zijn 
onderzocht en data nauwelijks voorhanden zijn, hebben we met name kwalitatief onderzoek 
gedaan om de relaties te verduidelijken. Zo zijn er geen openbare data voorhanden die 
zakenreizigers koppelen aan de clusters waar zij voor werken1. Het ‘reisgedrag’ van de 
clusters hebben we dus moeten achterhalen door interviews te houden met bedrijven in de 
clusters alsmede enkele reisorganisaties. 

1 
Navraag bij zowel Schiphol als KLM maakte duidelijk dat hierover geen gegevens worden verzameld. De enige gegevens die KLM zelf 

heeft zijn hun grote accounts van bedrijven. Deze informatie kan door concurrentiegevoeligheid’ echter niet naar buiten worden gebracht. 
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Ook wat betreft het goederenvervoer zijn de cijfers die per mainport beschikbaar zijn niet 
optimaal voor het krijgen van een beter inzicht in de clustergerelateerde goederenstromen. 
Ten eerste zijn de beschikbare data van het CBS gerangschikt naar gewicht van de goederen 
en niet naar de waarde. Bovendien zijn de traditionele sectorindelingen op een te hoog 
aggregatieniveau, om de link met bepaalde clusters te kunnen maken. 

Wij hebben voor ieder cluster interviews gehouden met sleutelpersonen die een overzicht 
hebben op hun sector. De precieze definiëring van sleutelpersonen is anders voor ieder 
cluster, afhankelijk van haar organisatiegraad en bedrijfsstructuur. Gezien de vraagstelling 
van het onderzoek hebben we door middel van gesprekken informatie achterhaalt over de 
vestigingsfactoren en in hoeverre ‘nabijheid’ van een van de mainports daar een rol bij speelt. 
Bovendien hebben we per cluster met een aantal bedrijven gesproken aan de hand van een 
checklist, zowel face-to-face als door telefonische interviews. Bijlage I omvat een lijst met 
gesprekspartners. 
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2 De mainportdiscussie in breder perspectief 

2.1 Mainports in de Nederlandse beleidsdiscussie 

De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening uit 1989 van het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) lanceerde de beleidsdiscussie over de 
mainports. VROM koos in die nota voor een ruimtelijk beleid dat de economische 
ontwikkeling zou ondersteunen door sturing van ruimtelijke investeringen (infrastructuur in 
relatie tot mainports, bedrijfsterreinen in en nabij mainports etc.). In de jaren negentig is 
hieraan nog een andere doelstelling verbonden: naast economie en verkeer moeten de 
mainports ook rekening houden met het leefmilieu en ruimtelijke kwaliteit als succesfactoren 
(VROM, 1997). De beleidsvorming ten aanzien van de mainports bevindt zich derhalve op 
het raakvlak van ruimtelijk, transport-, economisch en milieubeleid. In de latere 
aanpassingen van de VINO, de Vierde Nota Extra (VINEX) is aangegeven dat het 
mainportconcept wordt verruimd met essentiële onderdelen uit het Plan van Aanpak Schiphol 
(PASO 1991: beheerste groei, rekening houdend met ruimte en milieu) en met 
telematicavoorzieningen. Bovendien wordt het belang van goede achterlandverbindingen nog 
eens benadrukt, (VROM, 1997). 

Het Meerjaren Programma Infrastructuur en Transport 1998-2002 van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat noemt als hoofddoelstelling van het mainportbeleid de sterke 
economische positie van Rotterdam en Schiphol te handhaven en waar mogelijk te versterken, 
binnen scherp geformuleerde planologische en ecologische grenzen. Aandachtspunten in het 
beleid zijn: 

•	 de bereikbaarheid van Schiphol te verbeteren, met name via het openbaar vervoer; 
•	 verbetering van het leefklimaat rondom de luchthaven, met name door 

‘geluidsruimtemanagement’. 

Ook Economische Zaken besteedt meer aandacht aan de rol van de mainports. Als de ‘poort 
tot Europa’ zijn concurrerende goed bereikbare mainports een noodzakelijke voorwaarde voor 
de versterking van de ‘gatewayfunctie’. Bovendien leveren ze een belangrijke bijdrage aan 
de werkgelegenheid in de beide regio’s, (EZ, 1995). 

Recentelijk zijn er rondom de mainports nog twee andere ‘gatewayconcepten’ in de 
beleidsdiscussie gekomen: de Brainport als derde Mainport en nauw hiermee verbonden het 
Gigaport-project. Het eerste door minister Wijers van Economische Zaken gelanceerde 
concept heeft betrekking op de uitbreiding van de Watergraafsmeer als concentratie van ICT-
kennis en bedrijvigheid. In het onderzoek werd hier door verschillende partijen op gewezen 
dat dit een belangrijk aantrekkingskracht kan vormen, met name voor ICT-bedrijven. Echter 
men ziet dit meer als een onderdeel van de mainport ‘Groot Amsterdam’ dan een apart ICT-
mainport. 

Het Gigaportproject van EZ en OCenW en V&W, waaraan naast enkele bedrijven ook 
Amsterdam Airport deelneemt, omvat de ontwikkeling van een van ’s-werelds meest 
geavanceerde communicatienetwerken. “Gigaport zal de internationale belangstelling voor 
Nederland als ‘communicatiehub’ en als ICT-kenniscentrum stimuleren. Dit versterkt de 
aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingslocatie voor bedrijven uit de ICT-sector en 
bedrijven die voor hun opereren sterk afhankelijk zijn van ICT”, (EZ, 1998b). 
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De essentie van de politieke en publieke discussies rondom de mainports is het vinden van het 
juiste evenwicht tussen economische groei, ruimtegebrek en verbetering van het leefklimaat. 
Tussen deze drie issues bestaan conflicten die tot heftige debatten en langdurige politieke 
besluitvormingsprocessen hebben geleid. Deze spanning tussen verkeer en economie aan de 
ene kant en leefmilieu aan de andere kant beheerst de beleidsdiscussie tot op vandaag. De 
plannen voor uitbreiding van de luchthaven met een vijfde landingsbaan en de Toekomstige 
Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur (TNLI) hebben de spanning nog eens bevestigd. Ook 
de Verkenning Ruimtebehoefte Rotterdam waarin de noodzaak voor een 2e Maasvlakte wordt 
aangegeven, staat ter discussie. De afweging economisch belang en de mogelijke negatieve 
effecten in de sfeer van milieubelasting en ruimtebeslag wordt ook in de Toets op het 
Concurrentie Vermogen als een centraal issue voor de toekomst bestempeld. 

In de afgelopen jaren is in het kader van deze discussies het economisch belang van de 
mainports vele malen onderzocht en bediscussieerd. Hierbij zijn twee aspecten van het 
economisch belang steeds naar voren gebracht: 

•	 de rol van de mainports als logistieke schakel en het belang van de distributiesector in de 
Nederlandse economie; 

•	 het directe werkgelegenheidseffect van de mainports. 

Het is niet verrassend dat de beleidsdiscussie voornamelijk wordt gevoerd vanuit een 
ruimtelijk en infrastructureel perspectief. De economische betekenis van de mainports wordt 
afgemeten aan hun directe effect op werkgelegenheid binnen de mainports zelf en in de direct 
aan de mainport gebonden sectoren. De mainports worden hierbij opgevat als een ruimtelijk 
geconcentreerde set van functies op het gebied van logistiek, handel en industrie. In die zin 
wordt met name gekeken naar de rol van Nederland Distributieland, in zekere zin het 
transport- en distributiecluster. 

In het onderhavige rapport wordt aan de discussie over de economische waarde nog een 
verdere dimensie toegevoegd: het strategische belang van de mainports voor Nederlandse 
clusters in internationale netwerken. Uitgangspunt is dat door toenemende globalisering 
markten, kennis- en productienetwerken steeds internationaler worden. De complete 
waardeketens voor de meeste producten en diensten bevinden zich steeds minder binnen één 
gebied of land en spreiden zich uit naar alle delen van de wereldeconomie. De hypothese van 
het onderzoek is dat de mainports essentiële schakels zijn in deze internationale netwerken en 
belangrijk zijn voor de regiefunctie van de Nederlandse clusters. 

2.2 Mainport Rotterdam 

De issues rond de Mainport Rotterdam spitsten zich toe op de volgende punten: 

•	 Het aanknopen van de havengebonden logistieke stromen met andere 
vervoersmodaliteiten (aansluiting op Betuwelijn, verbinding naar Antwerpen, de 
bereikbaarheid van Rotterdam over de weg); 

•	 De aanleg van een 2e Maasvlakte vanwege ruimtegebrek voor industriële bedrijvigheid; 
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•	 De kennisintensivering en informatisering van de mainport ten behoeve van het bieden 
van meer dan alleen transport- en distributiediensten in de vorm van strategische 
faciliteiten met toegevoegde waarde. 

De toekomst strategie van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR), is gericht op een 
integrale aanpak van de logistieke ketens. In haar prognoses van verkeer en vervoersstromen 
houdt zij rekening met de ontwikkelingen in de industrie, distributie alsmede milieu en 
ruimteoverwegingen. 

De Commissie De Vries (1998), ingesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat, mede 
op initiatief van de Gemeente Rotterdam, kwam tot de overweging dat door 
internationalisatie, globalisatie en ‘ketendenken’ de gebondenheid van marktpartijen aan 
havens vermindert, waardoor de concurrentie tussen havens verhardt. In het rapport van de 
Commissie wordt gedoeld op de ontwikkelingen in de distributiepatronen van de grote 
transportbedrijven, met name van de zeescheepvaart. Hiermee zal de toonaangevende positie 
van Rotterdam onder druk komen te staan, wat betekent dat de vele actoren die de haven 
besturen nog slagvaardiger moeten reageren. 

Het onderhavige clusteronderzoek kan deze constatering bevestigen wat betreft sectoren die 
niet direct aan het transport- en distributiecluster gebonden zijn. Voor de clusters die 
voorheen een sterke verbondenheid hadden met Rotterdam, kan worden geconcludeerd dat 
daar waar Rotterdam puur een logistieke functie vervult, deze rol minder belangrijk wordt. 
Daar waar Rotterdam unieke kenmerken heeft (diepe zeegang, een handelstraditie naar het 
Oostblok, verbinding met achterland (bijv. metaal uit het Ruhrgebied) en specifieke 
clustervoordelen) blijft een concurrentievoordeel bestaan. Wat betreft gewone 
vervoersdiensten worden alternatieven (met name Antwerpen) eerder gezocht zoals 
bijvoorbeeld blijkt uit de studie van het kunststoffencluster (zie hoofdstuk 5). 

2.3 Mainport Schiphol 

Schiphol is na Londen, Parijs en Frankfurt de vierde Europese luchthaven wat betreft 
passagiers (in 1997 31,6 miljoen passagiers) en de derde (vóór Parijs) wat betreft luchtvracht 
(1.161.000 ton in 1997) (AAS, 1998b). Bijna de helft van de passagiers (47,9%) die gebruik 
maken van lijndiensten is een transitopassagier. Dat betekent dus dat de helft van de 
passagiersvluchten geen directe betekenis heeft voor de Nederlandse clusters, behalve dan 
voor de luchtvaartindustrie. Indirect speelt het totale transferverkeer via Schiphol wel een 
belangrijke rol. Ten eerste is deze stroom noodzakelijk voor het in stand houden, en 
eventueel uitbreiden, van de netwerken van de luchtvaartmaatschappijen. Dit is belangrijk 
voor het aanbod van bestemmingen en bijbehorende frequenties. Ten tweede moet worden 
aangemerkt dat juist deze transitovluchten en de gecombineerde vracht- en passagiersvluchten 
de vele directe bestemmingen vanuit Schiphol financieel aantrekkelijk houden. 

Ook voor Schiphol staat de mogelijke uitbreiding van de luchthavencapaciteit ten behoeve 
van economische groei, binnen de grenzen van een goed leefmilieu, boven aan de agenda. 
Dit geldt niet alleen voor de luchtvaart zelf maar ook voor de bedrijfshuisvesting in en 
rondom de luchthaven. De gemeente Amsterdam kampt nu al met ruimtegebrek voor het 
onderbrengen van luchthavengebonden bedrijven in de nabijheid van Schiphol. 
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Of Schiphol uitbreidt op de bestaande locatie dan wel verhuist naar een nieuwe locatie zal 
velerlei gevolgen hebben voor haar toekomstige rol als ‘motor’ van de economie. Deze 
discussie staat buiten het onderhavige onderzoek, onder andere omdat de uitkomsten ervan 
nog te onzeker zijn. Wel kan in dit onderzoek worden vastgesteld dat rondom Schiphol, 
inclusief Haarlemmermeer, Hoofddorp en Amsterdam-Zuid, de clustering van bedrijven 
(EDC’s, Nederlandse hoofdkantoren, Europese hoofdkantoren en de dienstverlening die 
daaraan verbonden is) een zekere geografisch element bezit. Nabijheid van de luchthaven 
wordt als één van de succesfactoren voor de groei van Amsterdam-Zuid genoemd. Zo was de 
aanwezigheid van één Japans hoofdkantoor op de Zuidas aanleiding voor de vestiging van 
meerdere Japanse bedrijven. Sommige respondenten geven aan dat opsplitsing van de 
eigenlijke luchtvaart met het ‘industrieel complex’ rondom de huidige luchthaven een 
verbrokkeling van dit complex tot gevolg kan hebben. 

Andere studies relativeren de betekenis van die magneetwerking. Een KPMG-onderzoek 
geeft aan dat “Voor de positie van Schiphol en de Randstad geldt dat ondanks de sterke 
Europese positie, de globalisering vooralsnog slechts in beperkte mate heeft geresulteerd in 
de vestiging van beslissingscentra in de regio. Wel is er een overtuigend sterke positie in 
Europese Distributiecentra (EDC’s) maar voor de financiële en marketingfuncties worden 
toch vaak Londen en Parijs gezien als meer vooraanstaande vestigingsplaatsen, waar het 
toptalent te vinden is, en waar het toptalent wil zijn”, (KPMG, 1998). 

Opvallend is dat het issue van de bereikbaarheid van Schiphol, wat al sinds de VINO-nota een 
van de hoofdaandachtspunten van beleid is, nog steeds als een van de meest kritische punten 
naar voren wordt gebracht door de bedrijven in ons onderzoek, ongeacht het cluster waar ze 
in opereren. 

Het clusteronderzoek heeft zich geconcentreerd op de huidige betekenis van Schiphol, echter 
daar waar duidelijke visies op de toekomst naar voren werden gebracht zijn deze 
meegenomen in de studies. In hoofdstukken 5 tot en met 9 zijn de verwijzingen naar de 
toekomst nader omschreven. 
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3 Onderzoeksresultaten van de vijf clusters 

3.1 De vijf functies van de mainports 

In hoofdstuk 1 gaven we al aan dat de mainports meer kunnen zijn dan louter een 
vervoersknooppunt voor goederen en personen. Ons onderzoek gaf aanleiding om het 
mainportconcept breder op te vatten. In onze gesprekken met bedrijven en andere direct 
betrokkenen bleek dat de aantrekkingskracht en rol van de mainports niet alleen voortkomt uit 
de transport- en distributiefuncties. De vestiging van de hoofdkantoren van financiële 
instellingen op de Amsterdamse Zuidas is niet alleen te verklaren vanuit de nabijheid van 
Schiphol. De locatie van kunststofproducenten in het Europoort-Botlekgebied, eens te 
verklaren uit de nabijheid van de zeehaven, omvat nu meer dan alleen de aanwezigheid van 
de transportmodaliteiten. 

We onderscheiden daarom vijf functies van de mainports. Vervolgens hebben we in het 
onderzoek voor ieder cluster bekeken in hoeverre deze vijf functies van belang zijn. We zien 
hier dan ook een erg verschillend patroon per cluster. De vijf functies zijn: 

A. De Mainport als ‘Goederenknooppunt’ 

Hier gaat het om de klassieke functie van de mainports in het fysieke vervoer van goederen. 
Beide mainports vervullen een belangrijke functie voor het vervoer van goederen en kunnen 
daarbij ook Value Added Logistics-diensten toevoegen. Deze functie is onder te verdelen in 
drie aspecten: 

•	 Invoerknooppunt voor grondstoffen, materialen, componenten en halffabrikaten voor 
Nederlandse productieclusters; 

•	 Goederentransitoknooppunt waarbij ook eenvoudige bewerking plaats kan vinden binnen 
Nederland (assemblage, verpakken, bundelen,...); 

•	 Exportknooppunt voor halffabrikaten en eindproducten die in Nederland zijn vervaardigd. 

In de mainportdiscussies wordt hierbij het belang van bereikbaarheid, achterlandverbindingen 
en intermodaliteiten (meerdere transportmogelijkheden) benadrukt, die mede de 
concurrentiepositie van de mainports bepalen. 

B. De Mainport als ‘Reizigersknooppunt’ 

Vooral Schiphol is voor alle clusters een knooppunt voor het zakelijk vliegverkeer, al is haar 
belang tanende voor een aantal sectoren. Hierbij speelt de mainport weer met name een 
logistieke rol: het zorgen dat mensen naar een groot aantal, voornamelijk buitenlandse, 
bestemmingen komt. Het gaat hier om het vervoer van: 

•	 Personeel van Nederlandse bedrijven die aan buitenlandse projecten meewerken, 
internationale acquisitie plegen, overleg voeren met buitenlandse vestigingen van het 
bedrijf, buitenlandse congressen, beurzen of andere informatiegelegenheden bezoeken. 

•	 Personeel van buitenlandse bedrijven die in Nederland gedetacheerd zijn, in Nederland 
acquisitie plegen en opdrachten uitzetten, lopende opdrachten inspecteren, het 
dochter/moederbedrijf komen opzoeken, in Nederland georganiseerde beurzen en 
congressen bezoeken; 

13




•	 Deelnemers van internationale vergaderingen en conferenties die rondom de mainport zijn 
georganiseerd. 

C. De Mainport als ‘Clustermagneet’ 

De geografische omgeving van de mainports trekt bedrijvigheid aan, en onze hypothese is dat 
deze bedrijvigheid in sommige gevallen een zekere ‘clustering’ vertoont. Dat wil zeggen dat 
bedrijven uit dezelfde sector of waardeketen zich in elkaars nabijheid vestigen om 
concurrentievoordelen te halen, ofwel door die nabijheid, ofwel door de specifieke voordelen 
die de locatie biedt. In het kader van dit onderzoek is het daarom van belang te kijken naar de 
mainports als aantrekkingspunt voor de vijf clusters. 

Dit uit zich in de eerste plaats door de fysieke vestiging van meerdere bedrijven in de 
omgeving van de mainport. In ons onderzoek zijn de direct aan de luchthaven gebonden 
activiteiten (logistiek en distributie) buiten beschouwing gelaten, maar gaat het om bedrijven 
die in de waardeketens van de vijf clusters zitten. 

Het synergie-effect van het cluster wordt nog versterkt door een bundeling van kennis 
rondom de mainports die voor een groot deel gedragen wordt door de mensen die in het 
cluster werkzaam zijn. De clustering versterkt het ontstaan van een gespecialiseerde 
arbeidsmarkt. Zo is voor het IT cluster een van de aantrekkingskrachten van Amsterdam (en 
de verdere Randstad) het feit dat er een relatief ruime arbeidsmarkt is voor IT specialisten. 
Procestechnologen zijn gemakkelijker te vinden in Rotterdam dan in andere delen van het 
land. Kennisuitwisseling kan plaatsvinden via informele netwerken, via de arbeidsmarkt, 
relaties met scholingsinstituten, via onderlinge samenwerking, gespecialiseerde 
dienstverleners enzovoorts. Voorbeelden zijn het financieel cluster dat zich in Amsterdam-
Zuid en Zuidoost ontwikkelt en het chemiecluster dat zich in de Rotterdamse haven heeft 
gevestigd. Kennis is ook gebundeld in de logistieke knowhow die gekoppeld is aan de 
fysieke goederenstromen. Hieruit kunnen extra diensten voortvloeien zoals televeilen van 
bloemen die nog niet vervoerd zijn. Deze logistieke kennis is deels opgeslagen in IT-
systemen. Hierdoor wordt de mainport in ruime zin een kennisknooppunt. In de discussie 
wordt in dit kader ook wel gesproken van de mainport als brainport. 

Een verdere stap in de clustervorming vindt plaats als gespecialiseerde resources gedeeld 
worden: gezamenlijke diensten als ARBO, veiligheidsfaciliteiten, distributiekanalen, 
pijpleidingen enzovoorts. 

Door deze bundeling van activiteiten kunnen ook relaties tussen verschillende clusters tot 
stand komen. Het feit dat rondom de Mainport Schiphol een groot aantal (Europese) 
hoofdkantoren (dus grote opdrachtgevers) is gehuisvest, trekt weer andere met name 
dienstverlenende bedrijven aan. In ons onderzoek is de verwevenheid van het IT-cluster met 
de aanwezige hoofdkantoren van andere clusters het duidelijkste voorbeeld. 

D. De mainport als ‘Business Generator’ 

De mainports verlenen niet alleen diensten aan het bedrijfsleven, als infrastructuurbedrijf 
(GHR en Schiphol NV) en ‘transport- en distributiecluster’ functioneren ze ook als 
belangrijke (potentiële) klant/opdrachtgever voor een aantal van de door ons onderzochte 
clusters. Zo zijn beide mainports grootgebruikers wanneer het aankomt op computersystemen 
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en toegepaste software om de logistieke stromen te begeleiden. In de fysieke infrastructuur 
wordt veel geïnvesteerd wat werk oplevert voor bouwbedrijven en aan de bouw gerelateerde 
ingenieursbureaus. We hebben in ons onderzoek in kaart gebracht in hoeverre dit meespeelt 
bij het strategisch belang van de mainports. 

E. De mainport als ‘Uithangbord’ 

Het imago van enerzijds de luchthaven Schiphol maar meer nog de stad Amsterdam en 
anderzijds Rotterdam met zijn reputatie als wereldhaven is een van de ‘zachtste’ factoren die 
deel uitmaakt van het strategische belang van de mainports. In het geval van Amsterdam 
betekent het, dat haar reputatie als stad van cultuur en toerisme, het de Nederlandse bedrijven 
gemakkelijker maakt buitenlandse klanten en zakelijke partners naar Nederland te halen voor 
een acquisitiegesprek, beurzen en/of congresbezoek. Het kan zelfs nog verdere uitwerking 
hebben bij de beslissing van de vestiging van buitenlandse kantoren in de stad. Dit gunstige 
imago kan ook een zakelijk imago zijn. Bedrijven die opdrachten hebben verricht voor een 
van de Mainports (Schiphol, Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam) kunnen in het buitenland 
profiteren van het aanzien van deze infrastructurele werken. Schiphol heeft hiervan zelf 
geprofiteerd bij het verwerven van grote projecten, bijvoorbeeld het bouwen en managen van 
terminals van JFK-Airport, (AAS, 1998a). 

Als we de ‘zachtere’ mainportfuncties in beschouwing nemen, dan kunnen we beter spreken 
van een mainport Schiphol/Amsterdam dan het begrip in te perken tot de luchthaven. Ook 
voor Rotterdam geldt dat het mainportgebied verder strekt dan de havens alleen. 

In de paragrafen 3.2 tot en met 3.6 bespreken we de resultaten van het onderzoek voor ieder 
van deze functies. In paragraaf 3.7 vatten we dit samen per cluster. 

3.2 De mainports als Goederenknooppunt 

Niet verassend is dat het vervoer van goederen via de mainports van veel groter belang is 
voor de producerende clusters dan voor de dienstverlenende clusters. 

Voor het kunststoffencluster is de Haven van Rotterdam van betekenis voor de aanvoer en 
productie van grondstoffen voor bulkplastics en kunststofhalffabrikaten. De aanvoer gebeurt 
via de zeescheepvaart maar ook door de petrochemische industrie in het mainportgebied zelf. 
Pijpleidingen voeren ook andere grond- en hulpstoffen als stikstof en waterstof aan. Een 
relatief klein deel van de export van kunststofhalffabrikaten gaat weer in containers via de 
zeescheepvaart naar buitenlandse markten. Het overgrote deel gaat via wegvervoer naar de 
nabije Europese markten, en heeft dus niet te maken met de beide mainports. Onze 
gesprekken met bedrijven toonde echter aan, dat wat betreft de kerntaken ‘transport en 
logistiek’ de Haven van Rotterdam voor de kunststofproducenten ‘vervangen’ kan worden 
door de Haven van Antwerpen. Ook deze heeft de vervoersmogelijkheden voor 
bulkchemicaliën, met name op het gebied van containervervoer en vervoer per pijpleiding. 
Voor een bedrijf als General Electric gevestigd tussen Antwerpen en Rotterdam, wordt meer 
zaken gedaan met de eerst genoemde haven. 

Voor de kunststofverwerkers spelen de mainports geen grote rol van betekenis. 
Toeleveranciers van kunststofhalffabrikaten, machines, matrijzen en dergelijke werken 
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grotendeels voor de nabije Europese markten. De export gaat ook weer grotendeels via het 
wegvervoer naar Europese markten. Alleen voor een beperkt aandeel van bedrijven dat 
exporteert naar verre markten als Azië, de V.S. en Zuid-Amerika is containerscheepvaart via 
Rotterdam een cruciale verbinding. Voor kunststoffen geldt dat luchtvrachtvervoer relatief te 
duur is gezien het gewicht en waarde van de eindproducten. Schiphol speelt in dit cluster dan 
ook geen rol van betekenis wat betreft het vervoer van goederen. 

Voor de offshore spelen de mainports een cruciale rol bij het vervoer van fysieke goederen. 
Deze rol is verschillend voor de subsegmenten van het cluster. Samenvattend is Rotterdam 
belangrijk voor: 

•	 De aanvoer van grondstoffen voor de constructeurs (met name staal uit het Ruhrgebied en 
Scandinavië; 

•	 De aan- en afvoer van onderdelen naar platforms en installaties (meestal via 
containervaart) voor de constructeurs en de offshore-aannemerij; 

•	 De afvoer van constructies (een open verbinding met zee is cruciaal); 
•	 Transport op zee, aanleghaven van zeer grote vaartuigen; 
•	 Voor reparatie van offshoreconstructies; 
•	 Als test- en ontmantellocatie voor offshoreconstructies; 
•	 Als trainingslocatie voor offshore bemanningen. 

Het Nederlandse offshorecluster maakt echter meer gebruik van de havens van IJmuiden en 
Den Helder als supplyhaven voor het Nederlands Continentaal Plat. 

Goederentransport voor de offshore via Schiphol komt in veel geringere mate voor vanwege 
de hoge kosten, en dan alleen voor tijdskritische onderdelen. Voor het hardwaregedeelte van 
het ITC-cluster daarentegen speelt Schiphol een hele belangrijke rol. 

Uit het onderzoek blijkt dat de uit- en invoer van ICT-goederen voor Nederland een zeer 
aanzienlijke waarde vertegenwoordigt en dat deze stromen ook bovengemiddeld groeien. 
Daarbij moet wel worden vermeld dat de wederuitvoer zich zo mogelijk nog sneller 
ontwikkelt. In de periode 1993-1996 bestaat bijna 73 procent van uitvoer uit wederuitvoer. 
De aanwezigheid van een aantal grote EDC’s van ICT-producenten is hier debet aan. Het 
betreft veelal pakketten van producten die als losse componenten het land zijn ingevoerd en 
als gereed product het land weer verlaten. Overigens worden deze producten zowel via de 
haven van Rotterdam als via Schiphol aangevoerd en gedeeltelijk ook weer uitgevoerd. Veel 
van de hoogwaardige, maar meer nog tijdkritische IT-goederen, bijvoorbeeld chips, worden 
via Schiphol getransporteerd. Uiteraard wordt ook een deel van de Nederlandse IT-productie 
uitgevoerd via de mainports. Deze is weliswaar in absolute termen niet te verwaarlozen, maar 
ten opzichte van de wederuitvoer van een geringere omvang. 

Voor de dienstenclusters, het financieel cluster, het cluster van ingenieursbureaus en het 
dienstverlenende segment van het IT-cluster spelen geen van de mainports een rol van 
betekenis als goederenknooppunt, aangezien fysieke goederen nauwelijks deel uitmaken van 
hun waardeketen. Voor zover er al sprake is van goederenstromen die inherent zijn aan 
diensten gaat het in hoofdzaak om transport van papier: documenten, waardepapieren, 
contracten, tekeningen, adviezen, ontwerpen etc. In het financieel en het ingenieurscluster is 
er een zekere tendens richting email-exchange. De gangbare wijze van papierverplaatsing is 
echter die per post of koerier (Federal Express c.s.). Voor de dienstverlenende clusters zelf 
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speelt in dit opzicht nabijheid (in de praktijk de reistijd naar Schiphol) geen noemenswaardige 
rol. Uitzondering zijn de financiële bedrijven die op de internationale markten opereren. 
Hiervoor zal nabijheid van de luchthaven alsook de beschikbaarheid van FedEx-achtige 
diensten vooralsnog een niet te verwaarlozen rol blijven spelen. 

Toch moeten we aanmerken dat in het onderzoek door verschillende gesprekspartners naar 
voren is gekomen, dat iedere fysieke eenheid goederen, een steeds groter aandeel 
informatiestromen met zich meebrengt. Door steeds grotere flexibiliteit, niet alleen in de 
levering van goederen maar ook in de eigenschappen van goederen (consumenten hebben een 
steeds grotere keuze waaraan het door hun bestelde product moet voldoen) gaan er meer 
informatiestromen mee met de goederen. Deze merendeels digitale informatiestromen zijn 
slechts gedeeltelijk gekoppeld aan de mainports (distributiecentra). Het geeft echter wel aan 
dat fysieke stromen een catalysator zijn voor nog grotere informatiestromen, die al dan niet 
vanuit Nederland worden aangestuurd. Het feit dat Amsterdam zich ontwikkelt tot de ‘call 
center’ van Europa, geeft aan dat kennis van het organiseren van het fysieke distributieproces, 
zijn uitstraling heeft op de organisatie van het informatiestromen proces. 

3.3 De mainports als Reizigersknooppunt 

Als we het over de reizigersfunctie hebben dan betreft dit vrijwel volledig de Mainport 
Schiphol. Rotterdam is een aanlegplaats voor een aantal gespecialiseerde offshorevaartuigen 
die meestal op volle zee zijn. Verder werd in onze gesprekken af en toe verwezen naar de 
Luchthaven Rotterdam als alternatief voor Schiphol, doch slechts voor korte vluchten naar 
Parijs en Londen. Afgezien van deze uitzonderingen betreft deze functie het 
passagiersvervoer via Schiphol. 

In alle vijf clusters wordt het belang van Schiphol onderstreept voor zakenreizen, echter met 
enkele kanttekeningen: 

•	 Voor het kunststoffencluster met name in het verregaand geïnternationaliseerde segment 
van de kunststofproducenten, veel minder voor de kunststofverwerkers; 

•	 In de clusters die nationaal verspreid zijn in veel mindere mate voor bedrijven die in het 
Zuiden van het land zijn gevestigd, aangezien daar in toenemende mate van alternatieven 
(Brussel, Düsseldorf/Köln) gebruik wordt gemaakt. 

Het betreft hier reizen ten behoeve van: 

•	 Bedrijfsmanagement, met name het onderhouden van contacten met hoofdkantoren en 
zusterbedrijven in andere landen (alle clusters, met name kunststofproducenten en 
financieel cluster); 

•	 Het onderhouden van contact met partnerbedrijven waarmee joint ventures zijn aangegaan 
(genoemd bij kunststofproducenten); 

•	 Technische specialisten die op meerdere ‘plants’ van een internationaal bedrijf worden 
ingezet; 

•	 Commercieel personeel voor het doen van acquisitie in het buitenland (alle clusters); 
•	 Technische specialisten die internationaal projectwerk uitvoeren(IT, ingenieurs, offshore); 
•	 Het aan- en afvoeren van scheepsbemanningen (offshore); 
•	 Het ontvangen van buitenlandse (potentiële) klanten voor het doorspreken van offertes en 

projecten (offshore, ingenieursbureaus). 
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De kennisstromen die hiermee gepaard gaan, liggen dus ook op het gebied van marktkennis, 
commerciële kennis, technische kennis (offshore specialisten, procestechnologen in de 
chemie) en algemene managementkennis. Het patroon dat we via onze gesprekken lijken te 
vinden is eerder een van het verkopen van Nederlandse kennis aan de buitenlandse markt, dan 
het halen van kennis uit het buitenland. Echter met het grote aantal internationale bedrijven 
met een hoofdzetel elders (kunststofproducenten, ingenieursbureaus en in mindere mate IT) 
wordt ook weer buitenlandse kennis toegepast in Nederland. 

De belangrijkste voordelen van Schiphol die werden genoemd zijn: 

•	 De frequentie en het grote aantal directe bestemmingen die vanuit Schiphol kunnen 
worden aangedaan; 

•	 Het hebben van een sterke ‘homecarrier’ KLM en partners (verschillende bedrijven die 
we spraken hebben vaste contracten met KLM); 

•	 Het toegenomen aantal directe verbindingen met de Verenigde Staten; 
•	 De nabijheid van de luchthaven voor de vele bedrijven die in de Randstad zijn gevestigd. 

Uit ons onderzoek bleek ook overduidelijk dat de slechte bereikbaarheid van Schiphol, zowel 
met openbaar vervoer als via de weg een belangrijk knelpunt vormt. De verslechtering van de 
punctualiteit van de NS werd door velen naar voren gehaald als een reden om niet meer via 
Schiphol te reizen. Ook de congestie op de luchthaven zelf, met de vertragingen die dit met 
zich meebrengt werd naar voren gebracht als een punt dat Schiphol minder betrouwbaar 
maakt. Voor bedrijven die we hebben gesproken uit het zuiden van het land bleek dat voor 
een groot deel al een omschakeling richting Brussel is gemaakt. Bij de bedrijven die meer 
gebruik maken van Zaventem werd vermeld dat wat betreft luchtvaart service “het eigenlijk 
weinig verschil met Schiphol uitmaakt”. 

3.4 De mainports als Clustermagneet 

Beide mainports vervullen een functie van clustermagneet, ieder voor verschillende clusters 
en voor verschillende redenen. 

Rondom de Rotterdamse mainport, in het bijzonder in het Europoort-Botlekgebied, kunnen 
we duidelijk spreken van een sterk verweven ‘chemiecluster’ waar de petrochemie, de 
basischemie en de kunststoffenindustrie allen vertegenwoordigd zijn. Het Gemeentelijk 
Havenbedrijf Rotterdam rekent dit als onderdeel van het ‘haven-industrieel complex’, met 
niet alleen chemiebedrijven maar ook bedrijvigheid rond transport en distributie, de 
maritieme industrie en de recyclingindustrie. Deze concentratie van chemiebedrijven heeft 
tot dusdanige ‘clustering’ geleid dat verschillende faciliteiten, training-, energievoorzieningen 
en kennisbronnen worden gedeeld door de bedrijven. Bedrijven in het Europoort-
Botlekgebied werken nauw samen op allerlei terreinen en maken zich sterk een kritische 
massa van toeleveranciers, dienstverleners, arbeidsmarkten en dergelijke te laten ontstaan. 
Uit hun oogpunt zou de vestiging van nog meer chemiebedrijven op een eventuele 2e 
Maasvlakte deze kritische massa nog verhogen. Slechts een klein deel van het Nederlandse 
kunststoffencluster is hier daadwerkelijk gevestigd, al heeft het chemiecluster een verdere 
betekenis als leverancier van basisgrondstoffen. Voor de kunststofverwerkers speelt geen van 
beide mainports een rol als clustermagneet. 
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Het offshorecluster geeft een divers beeld. Voor de havengebonden segmenten van het 
cluster is een locatie in en nabij de Rotterdamse haven evident. Een historische band met de 
maritieme en baggerindustrie maakt dat vele bedrijven ook in een wijd gebied rondom 
Rotterdam gevestigd zijn. Door het grote aantal, in de Rotterdamse regio, gevestigde 
bedrijven uit het offshorecluster dat actief is op het technische vlak (ontwerp, constructie en 
installatie) is er een sterke concentratie van kennis ontstaan. Veel kennis bestaat uit interne 
ervaringskennis. Via samenwerking, kortlopend op projectbasis in consortia, maar ook 
langlopend in joint-ventures en andere samenwerkingsvormen, vindt ook uitwisseling van 
kennis plaats. Toch is de clustering en samenwerking niet zo hecht als in het hiervoor 
besproken geval van de chemiebedrijven in Rotterdam. Het delen van faciliteiten gebeurt in 
geringe mate. 

Als vestigingslocatie is de Amsterdamse Zuidas een mooi voorbeeld van de magneetfunctie 
van een mainport. Voor internationaal georiënteerde hoofdkantoren van multinationals is de 
nabijheid van een grote luchthaven met een breed scala aan hoogfrequente bestemmingen een 
vanzelfsprekende vereiste. De Zuidas is daarom een uiterst aantrekkelijke vestigingslocatie, 
zowel qua bereikbaarheid als in termen digital access. Dit geldt ook voor financiële global 
players als ING Bank en ABN Amro. Voor deze bedrijven gaat een extra magneetwerking 
uit van de concentratie van hoofdvestigingen van multinationale ondernemingen. Op hun 
beurt is het voor grote computerdienstverleners (IBM in Amstelveen, Unisys en Bull in 
Amsterdam-ZO, Digital, Compaq en Cap Gemini in Utrecht) aantrekkelijk om dichtbij grote 
afnemers gevestigd te zijn (de financiële dienstverlening investeert jaarlijks 1 tot 2 miljard 
gulden in IT). De concentratie van hoogwaardige bedrijvigheid leidt op zichzelf tot 
versterkte economische dynamiek, en derhalve ook tot (nog) meer reizen. 

Voor het IT-cluster heeft de mainport Schiphol en Amsterdam dus een indirecte 
clusterwerking via de vestiging van vele beslissingscentra en dus potentiële klanten. Hoewel 
de verschillende bedrijven klagen over de dichtslibbende Randstad en de soms slechte 
bereikbaarheid van vooral Schiphol zelf, blijkt toch dat rond de mainports een aantrekkelijk 
hoogwaardig productiemilieu is ontstaan dat trekt. Naast de aanwezigheid van de top van het 
internationale bedrijfsleven (en niet de vergeten de centrale overheid) worden verder als 
redenen genoemd: de relatie met innovatieve starters, een hoogwaardige kennisinfrastructuur 
en meer algemeen de aanwezigheid van een grote variëteit aan ICT-kennis. 

Een gunstig element van het productiemilieu rond de beide mainports voor alle onderzochte 
clusters, is de aanwezigheid van een kwalitatief goede arbeidsmarkt. Daarbij wordt een 
onderscheid gemaakt per mainport. Rotterdam kent een goede arbeidsmarkt voor technische 
personeel, gunstig voor het kunststoffen-, offshore- en ingenieurscluster, en de Amsterdamse 
regio bezit een goede arbeidsmarkt voor het IT- en financiële cluster. 

3.5 De mainports als Business Generator 

De mainport (opgevat als een transport- en distributiecluster) als opdrachtgever voor de 
clusters die we hebben onderzocht is relevant voor de dienstencluster: de ingenieursbureaus, 
het financieel cluster (met name de verzekeringsbedrijven) en de IT-bedrijven (de transport en 
distributiespecialisten). 
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Voor de verzekeringsbedrijven zijn de mainports een belangrijke bron van business. Alle 
kades, kranen, en andere infrastructuur moeten verzekerd worden tegen alle mogelijke 
risico’s. Gezien de omvang van beide mainports gaat het hierbij om een interessant volume 
van te verzekeren objecten en projecten. Vanwege de concentratie van logistieke 
coördinatiecentra in Nederland worden veel premies voor de verzekering van ladingen 
geboekt via Nederlandse kantoren. De markt voor alle verzekeringsproducten in en om een 
haven is qua omvang groter dan bijvoorbeeld de Londense marine cargo market. Juist de 
grootte van de Rotterdamse haven creëert het klimaat voor een dergelijke markt. Geschat 
wordt dat de verzekeringen van marine-ladingen een premietotaal met de grootteorde van 
omstreeks 1 à 2 miljard gulden is gemoeid. 

Banken zijn ook nauw betrokken bij verdere projectontwikkeling rondom mainports. In het 
licht van de beperkte beschikbaarheid van publieke middelen en de toenemend nijpende 
congestieproblematiek, is publiekprivate samenwerking in de ogen van grote financiële 
partijen een beloftevol alternatief voor publieke financiering van infrastructurele 
ontwikkelingen rond de mainports. 

Verschillende bedrijven benadrukken dat de IT-bedrijven een belangrijke rol spelen in de 
ontsluiting van de mainports, door het optimaliseren en stroomlijnen van transportstromen in 
bedrijfsketens. Daarbij wordt onder meer opgemerkt dat zowel Rotterdam als Schiphol 
vooralsnog een goede naam hebben op met name het gebied van EDI, maar dat dit niet 
automatisch geldt voor andere vormen van elektronische toepassingen die handel en 
distributie omringen. Overigens zijn de IT-bedrijven niet alleen direct werkzaam voor de 
mainportbedrijven, maar ook betrokken bij verschillende infrastructuurprojecten in en rond de 
mainports. 

De functie van business generator voor ingenieursbureaus moge blijken uit de intensieve 
betrokkenheid van de grote bureaus bij de ontwikkeling van mainports, vanaf het allereerste 
begin van strategische planvoorbereiding tot aan de implementatie ervan. Voorbeelden 
hiervan zijn feasibility studies naar mogelijke uitbreiding van Schiphol in de richting van de 
Noordzee of Flevoland en onderzoek en uitvoering van de aansluiting van de 
luchtinfrastructuur op andere vervoersmodaliteiten, zoals lightrail. Die betrokkenheid vergt 
een brede inzet van competenties, die zich niet beperkt tot technische knowhow, maar zich 
uitstrekt tot alle disciplines die nodig zijn voor een integrale inzet. Vanwege de pure omvang 
en complexiteit van mainportprojecten vormen de mainports dan ook een zeer interessante 
markt voor de grote ingenieursbureaus. 

Voor het kunststoffencluster is het gebruik van verpakkingsmateriaal in het transport- en 
distributiecluster een van de weinige directe ‘business opportunities’. In 1995 bestaat een 
vijfde deel van de kunststofverwerkende industrie uit de vervaardiging en levering van 
verpakkingen. We hebben echter geen cijfers over wat er aan verpakkingsmateriaal verkocht 
wordt rechtstreeks aan het transport- en distributiecluster of aan bedrijven rondom de beide 
mainports, om deze link te kunnen kwantificeren. In ieder geval is de link een commerciële 
meer dan een strategische. 

3.6 De mainports als Uithangbord 
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Deze functie is de meest ‘immateriële’ functie van de mainports, waarvan de impact dan ook 
moeilijk vast te leggen is. In onze gesprekken hoorde we dat de mainports een bepaald imago 
met zich mee dragen. Voor Schiphol is dat niet alleen de luchthaven maar ook de stad 
Amsterdam, zowel als stad voor zaken doen (grote hoofdkantoren) als voor cultuur en 
toerisme. Gesprekspartners gaven aan dat dit voor buitenlanders een extra stimulans is de 
stad te bezoeken voor een combinatie van zaken en een korte vakantie. Ook werd genoemd 
de grootschalige conferentiefaciliteiten van de RAI en de Jaarbeurs, wat veel buitenlanders 
doet besluiten een zakenreis rondom een conferentie te plannen. We hebben dit meer 
algemene imago-aspect niet specifiek voor een van de clusters duidelijk naar voren horen 
brengen. 

Rotterdam profiteert daarentegen meer van haar imago van grote wereldhaven. Dat heeft 
zeker voor haven- en maritiem gebonden bedrijvigheid enig voordeel bij het positioneren in 
de wereldmarkt. Dit geldt met name de aan zeetransport gebonden verzekeringswereld, de 
offshore en de dienstverleners die in de transport en distributie werken. 

Voor de financiële instellingen geldt dat de allure en het internationale aanzien van de 
Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol mede afstraalt op de hoofdkantoren van de 
grote financiële instellingen. Omgekeerd versterkt de aanwezigheid van de grote financiële 
instellingen ook de status en het prestige van locaties als de Zuidas. Dit zichzelf versterkend 
effect is een van de mechanismen op basis waarvan zeer hoogwaardige locaties gefinancierd 
kunnen worden. 

Het imago kan ook tegenwerken. De recente discussies over de positie en 
groeimogelijkheden van Schiphol hebben aan het overwegend positieve imago van Schiphol 
een negatieve bijklank gegeven. Een deel van de respondenten geeft aan dat dit onrust brengt 
over de toekomst van het reizigersverkeer. Ook werd gemeld dat dit de internationale 
hoofdkantoren enige zorgen baart. Over het algemeen bevestigt dit het negatieve imago dat 
vele bedrijven hebben van de beslissingsprocedures bij de overheid rondom ruimtelijk beleid 
en infrastructurele projecten in het bijzonder. 

3.7 De mainportgevoeligheid samengevat per cluster 

Als we de resultaten van de vorige paragrafen, de vijf functies, samenvatten per cluster dan 
krijgen we een indicator voor de mainportgevoeligheid van ieder cluster. Voor ieder cluster 
is de band met Rotterdam en Schiphol anders. Bij de producerende clusters, kunststoffen, 
offshore en IT-hardware is de band met de mainport meer gekoppeld aan de kerncompetenties 
van ‘transport en distributie’. Voor de dienstencluster spelen de ‘zachtere’ factoren, de 
mainport als clustermagneet, als concentratie van kennis en markten en als uithangbord naar 
buiten een relatief grotere rol. 

We kunnen deze mainportgevoeligheid samenvatten in de volgende vijf grafieken, de 
zogenaamde mainportgevoeligheidsradars die we voor elk van de clusters gemaakt hebben, 
(zie figuur 3.3a t/m 3.3e, volgende pagina’s). 

Hierbij hebben we de volgende schaalindeling gemaakt: 

0 = de mainport is volstrekt niet belangrijk 
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1 = de mainport is van gering belang

2 = de mainport speelt een kleine rol

3 = de mainport is redelijk belangrijk

4 = de mainport is van groot belang


We moeten hierbij duidelijk aangeven dat deze schalen en radars van kwalitatieve aard zijn, 
en niet kunnen worden gebruikt om onderlinge kwantitatieve vergelijking en te maken. Ze 
zijn gemaakt op basis van een serie gesprekken met mensen uit de clusters en de mainports, 
vandaar dat ze een beoordeling weergeven en geen statistisch verantwoorde kwantitatieve 
score. De radars geven voor ieder afzonderlijk cluster de richting aan waarin de rol van de 
mainports gezien moeten worden. 

Voor een nadere uitwerking van deze conclusies per cluster verwijzen wij naar de 
clusterhoofdstukken in deel II van dit rapport. 

Voor het kunststoffencluster (figuur 3.3a) is de aanvoer van goederen via Rotterdam, en 
enigszins de afvoer van halffabrikaten, van groot belang. Schiphol is met name voor de 
internationale kunststofproducenten en de meest geavanceerde kunststofverwerkers de link 
met internationale markten en andere onderdelen van het concern. Voor beide 
transportfuncties biedt Antwerpen een alternatief voor bedrijven die niet geografisch 
gebonden zijn aan de Randstad. De clustermagneetrol die Rotterdam speelt voor de 
stroomopwaarts geïntegreerde delen van het cluster is daarentegen minder gemakkelijk 
vervangbaar, al hebben concurrenten ook dergelijke concentraties van chemiebedrijven. 

Figuur 3.3a: Mainportgevoeligheidsradar van het kunststoffencluster 
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Voor het IT-cluster (figuur 3.3b) is Rotterdam met name belangrijk als business generator 
(veel IT-diensten in de ‘transport- en distributiecluster’), als goederenknooppunt (invoer van 
IT-hardware, met name voor de EDC’s) en als uithangbord (status bij het verwerven van 
buitenlandse opdrachten). Schiphol daarentegen speelt een grote rol bij het reizigersverkeer 
(IT-specialisten), als clustermagneet (concentratie van grote klanten) als business generator 
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(veel IT-diensten gerelateerd aan de mainport) en als uithangbord (status bij het verwerven 
van buitenlandse opdrachten en knooppunt van hoofdkantoren). 
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Figuur 3.3b: Mainportgevoeligheidsradar van het IT-cluster 
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We zien dan dat voor de offshore (figuur 3.3c) de haven van Rotterdam van belang is als 
goederenknooppunt, enigszins als clustermagneet en als uithangbord (reputatie van Rotterdam 
als wereldhaven met sterk maritiem en baggercluster). Schiphol is van belang als 
reizigersknooppunt en in geringe mate ook als goederenknooppunt (spoedzendingen). 

Figuur 3.3c: Mainportgevoeligheidsradar van het offshorecluster 
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Het financieel cluster (figuur 3.3d) heeft zich sterk rondom de mainport Schiphol gevestigd, 
mede dankzij clusterwerking van de mainport als toplocatie voor hoofdkantoren. Nabijheid 
van Schiphol, vanwege het cruciaal belang van de reizigersknooppuntfunctie (frequente 
Amsterdam-Londen-Frankfurt connecties) speelt bij deze fysieke clustering ook een rol. Ook 
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zijn de beide mainports als business generator interessante partners. De verzekeringsbranche, 
een specialistisch segment van het financieel cluster, vertoont een concentratie in Rotterdam 
vanwege de transportfaciliteiten en goederenstromen die verzekerd moeten worden. 

Figuur 3.3d: Mainportgevoeligheidsradar van het financiële dienstencluster 
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Voor het ingenieurscluster (figuur 3.3e) zijn zowel Rotterdam en Schiphol belangrijk als 
Uithangbord en Business Generator. Schiphol speelt daarbij een cruciale rol voor de 
verbinding met internationale markten en partners via het personenvervoer. Rotterdam 
fungeert als een magneet voor ingenieursbedrijven vanwege de aanwezigheid van vele 
opdrachtgevers en kennisdragers. 

Figuur 3.3e: Mainportgevoeligheidsradar van het ingenieurscluster 
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Een overzicht van deze vijf clusters, gemeten naar de verschillende functies die een mainport 
kan hebben, toont dat er niet één type strategisch belang van de mainports is. De studie 
nuanceert deze strategische rol en kan daarmee beter blootleggen wat de kansen en 
bedreigingen zijn voor zowel de mainports als de clusters die van hen afhankelijk zijn. Zo is 
het issue van de bereikbaarheid van Schiphol een bedreiging voor de concurrentiepositie van 
Schiphol, en tevens een nadeel voor die clusters die erg afhankelijk zijn van de 
reizigersfunctie van Schiphol. Het verschuiven van de werkzaamheden van offshorebedrijven 
van het Nederlands Continentaal Plat naar markten die geografisch ver van Rotterdam 
verwijderd liggen, zal consequenties hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
platformreparatiebedrijven, maar misschien meer nog voor de supplyhavens in de IJmond en 
Den Helder. De door IT-bedrijven aangegeven leemtes in de rol van EDI in de transport en 
distributiefuncties van de mainports duiden op kansen voor verbetering van de ‘naadloze 
goederenstromen’ die de mainport wil aanbieden. 
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4	 Conclusies 

Het onderzoeksteam constateerde dat de mainport discussie te zeer wordt gevoerd vanuit een 
transport en logistiek perspectief. Onze hoofdconclusies is dan ook dat het volstrekt 
onvoldoende is om de rol van de mainports voor de Nederlandse economie overwegend 
in fysieke termen te definiëren. Mainports zijn nu al belangrijke kennis- en 
informatieknooppunten en het kunnen aansturen en regisseren van deze stromen, is 
essentieel voor de toekomstige ontwikkeling van de beide mainports. Het 
clusteronderzoek laat zien dat de betekenis van de mainports voor de Nederlandse economie 
veel diffuser is dan de traditionele mainportgebonden activiteiten. Ieder cluster is op een 
verschillende manier afhankelijk van de mainports voor het functioneren van haar 
Nederlandse productienetwerken, en voor toegang tot haar internationale productie-, markt
en kennisnetwerken. 

De verdere conclusies zijn: 

6	 Het voorgaande hoofdstuk laat zien dat de mainportgevoeligheid sterk verschilt, per 
cluster maar ook per clustersegment. Zo is Rotterdam voor het ene deel van de 
clusters een wezenlijke aanvoerhaven, voor het andere deel speelt de haven nauwelijks 
een rol. Voor het ene cluster gaat het met name om het vervoer van 
hooggekwalificeerde mensen, voor het andere om het vervoer van goederen. Wat 
betreft het strategisch belang van de mainports kunnen we dus niet spreken van 
één type mainportfunctie. 

7	 De verdeling van de clusters over de vijf onderscheiden functies van de mainports laat 
eveneens substantiële verschillen zien. Terwijl voor alle clusters de eerste twee 
‘fysieke’ mainportfuncties (de functies van goederen- en reizigersknooppunt) van 
belang zijn, loopt de betekenis van de ‘zachtere’ clusterfuncties nogal uiteen. We 
moeten echter aantekenen dat de focus in het onderzoek op mainport relevante 
segmenten (met name de internationaal gerichte delen van de clusters) leidt tot 
onderbelichting van de voor vele clusters overwegend nationaal of continentaal 
gerichte segmenten. 

8	 Voor de dienstenclusters – het financieel cluster, het ingenieurscluster en het 
dienstverlenende deel van het IT-cluster – spelen mainportkarakteristieken die 
verder gaan dan de op fysiek transport gerichte ‘kerncompetenties’ een grotere 
rol dan bij de producerende clusters. De rol van de mainports als concentratiepunt 
van klanten, partners, en marktinformatie maakt dat de mainports meer zijn dan een 
transport- en distributielocatie. De concentratie van multinationals in de Nederlandse 
economie brengt een hoogwaardige dienstverleningssector met zich mee die allengs 
toegroeit naar een vergelijkbare internationale oriëntatie als die van haar cliëntèle. 

9	 Voor Nederlandse bedrijven bepaalt geografische ligging ook de mate waarin naar 
alternatieven wordt omgeschakeld. Bedrijven in het zuiden van het land schakelen 
gemakkelijker over naar buitenlandse mainports voor goederen- en personenvervoer. 
Dat betekent dat voor die clusters waarvoor de mainports met name een pure 
transport- en distributiefunctie vervullen, de gebondenheid afneemt als er reële 
alternatieven voorhanden zijn, en de bedrijven derhalve meer footloose worden. 
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10	 Wat de functie van goederenknooppunt betreft spelen beide mainports een 
belangrijke rol voor verschillende clusters. Rotterdam voor het kunststoffencluster, de 
IT-hardware, de offshore als het gaat om bulkproducten, producten met grote 
afmetingen of met een geringe ‘tijdskritische’ inhoud. Schiphol voor producten die 
snel hun markten moeten bereiken en waarvan de toegevoegde waarde de hoge 
transportkosten toelaat. Voor Rotterdam bleken in dit opzicht alternatieven 
(Antwerpen, Hamburg) gezocht, gevonden en al gebruikt te worden. Het 
goederenvervoer via Schiphol staat minder onder druk van buitenlandse alternatieven, 
althans in de door ons onderzocht clusters (met name IT-hardware). 

11	 Als reizigersknooppunt speelt de Rotterdamse Haven nauwelijks een rol, wat niet 
verbaast. Schiphol vormt zonder meer een cruciale verbinding met internationale 
klanten, met andere onderdelen van de internationale concerns, voor het 
uitvoeren van diensten in buitenlandse projecten. Het gaat daarbij om 
tweerichtingsverkeer: Schiphol is zowel gateway voor buitenlandse markten als voor 
buitenlandse klanten of concurrenten. Voor twee type bedrijven, die beide sterk 
vertegenwoordigd zijn in de Nederlandse economie, speelt dit in het bijzonder, 
Bedrijven die onderdeel zijn van grote internationale concerns en Nederlandse 
bedrijven die een relatief groot deel van hun activiteiten in het buitenland uitvoeren. 
Het eerste type bedrijf vinden we bijvoorbeeld veel bij de kunststofproducenten en de 
IT-hardware bedrijven, het tweede type bedrijf vinden we terug in de offshore, de 
financiële dienstverlening en de top van de ingenieursbureaus. 

12	 Als clustermagneet spelen de mainports direct en indirect een rol van betekenis, 
maar alleen voor zeer specifieke clustersegmenten. In directe zin spelen de mainports 
een rol voor zover de ‘core’ mainportfunctie een concentratie van een bepaald soort 
bedrijven met zich meebrengt. Zaken als een goede arbeidsmarkt, gedeelde 
faciliteiten en diensten, onderlinge toelevering geven toegevoegde waarde aan de 
fysieke clustering rondom de mainport. Dit zien we bij het chemiecluster in het 
Europoort-Botlekgebied waar in eerste instantie de binding met zee en de scheepvaart 
de bedrijven bij elkaar heeft gebracht. Ook bij het financiële cluster (alleen het 
internationale segment) komt dit fenomeen tot uiting in de concentratie rondom de 
Amsterdamse Zuidas, die duidelijk verband houdt met de nabijheid van de luchthaven. 
De indirecte clusterwerking vloeit voort uit de aantrekkingskracht van concentraties 
op met name dienstverlenende bedrijven (de IT-dienstverleners die dichtbij de 
beslissingscentra in Amsterdam zitten, maar zelf minder aan de mainportgebonden 
zijn, de ingenieursbureaus in de kunststoffen en de offshore die relatief dichtbij hun 
klanten zitten in het havengebied). Hun voornaamste cliënten zijn geconcentreerd in 
en rond de mainports. Bovendien kan rond deze knooppunten relatief eenvoudig 
hoogwaardige nieuwe bedrijvigheid ontstaan, door de concentratie en nabijheid van 
een breed spectrum aan hoogwaardige, specialistische activiteiten. 

13	 De rol als business generator is minder geprononceerd in ons clusteronderzoek, met 
uitzondering van de ingenieursbureaus die actief zijn in de infrastructuur en bouw, de 
verzekeraars van vracht, de financiers van infrastructuurprojecten en de IT-
dienstverleners op het gebied van transport en logistiek. Onze gesprekken wezen 
echter uit dat vanuit de clusters het idee bestaat dat meer moet worden gedaan om 
specifieke clusterkennis toe te passen ten behoeve van de verdere ontplooiing van de 
mainports zelf. De mainports zouden versterkt kunnen worden door de kennis in de 
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Nederlandse clusters beter te benutten, bijvoorbeeld in de vorm van publiekprivate 
partnerships bij financiering van grootschalige projecten (TNLI), het ICT-cluster op 
het gebied van optimalisering van logistieke processen of ingenieursdiensten op het 
gebied van innovatieve constructies voor de beide mainports. De relatie tussen 
mainports en clusters is dus wederkerig. 

14	 De rol van uithangbord waar het internationale imago van de mainports 
voordelen biedt zijn we tegengekomen bij de dienstverlenende sectoren als het 
financieel cluster dat in Amsterdam met een sterke financiële sector internationale 
naamsbekendheid heeft, en in Rotterdam met zijn scheepvaartreputatie, 
gespecialiseerde verzekeraars aan zich bindt. Bij de ingenieursbureaus kan 
internationale reputatie werden verkregen door deelname aan grote infrastructurele 
projecten in zowel de Rotterdamse haven als de internationale luchthaven Schiphol. 
Ook in de IT-dienstverlening biedt het imago van Amsterdam als verzamelpunt van 
vele Europese hoofdkantoren een extra aantrekkingskracht voor Nederlandse en 
buitenlandse ondernemingen. Zowel bij de ingenieurs- als de IT-dienstverlening 
speelt daarnaast ook de referentiewaarde van projecten in en rond beide mainports een 
belangrijke rol. 

15	 Gezien het feit dat de mainport Schiphol zowel als kenniscluster en als imago sterk 
aan Amsterdam is gekoppeld lijkt het zinvol te spreken van mainport 
Schiphol/Amsterdam. In die zin is deze mainport ook al in belangrijke mate een 
brainport en lijkt de beleidsdiscussie over een aparte ‘brainport’ in de 
Watergraafsmeer een overbodige. 

16	 Belangrijke sterktes van de luchthaven Schiphol zijn de frequentie en het aantal 
directe verbindingen die vanuit Schiphol kunnen worden aangedaan. De 
aanwezigheid van een sterke homecarrier KLM die met zijn netwerk van 
partnerbedrijven veel van deze verbindingen kan bedienen speelt hier ook een 
belangrijke rol. 

17	 Voor de haven van Rotterdam zijn naast de clusterspecifieke voordelen, het grote 
aantal directe havenverbindingen voor zeevracht via verschillende vervoerders, 
de open zeeverbinding, de transportmogelijkheden naar het achterland en de 
mogelijkheden voor de vestiging van grote productiesites, voor vele bedrijven 
doorslaggevend om zich te vestigen in het havengebied. Dit gebeurt hetzij door 
vestiging ter plaatse of door het gebruik van transport- en distributiediensten. 

18	 De grootste recente verschuiving die we in ons onderzoek zijn tegengekomen is de rol 
die Schiphol speelt in het personenvervoer. Bedrijven die qua ligging niet aan de 
Randstad gebonden zijn, hebben alternatieven als Zaventem, Heathrow (via 
Rotterdam of Eindhoven) en Düsseldorf gevonden. De eerste en meest genoemde 
reden is dat de bereikbaarheid van Schiphol verslechterd is en daardoor 
onbetrouwbaar is geworden. Dit geldt zowel voor het openbaar vervoer (toenemende 
vertragingen bij de NS) als voor de verbinding met de auto (congestie in de Randstad). 
Een tweede genoemde reden is dat door het overvolle Schiphol vertragingen van 
vluchten veelvuldig voorkomen. Het onderzoek toont aan dat uit het gezichtspunt 
van de eindgebruikers de beleidsdoelstelling betere bereikbaarheid van Schiphol nog 
veel te wensen over laat. 
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19	 De congestieproblemen rondom Rotterdam en de hiaten in de noord-zuid 
verbindingen, veelal genoemd als een van de grootste zwaktes van de mainport, zijn 
minder een aanleiding voor het zoeken naar alternatieven, voor het merendeel van de 
bedrijven die van de haven gebruik maken. Voor zover we dat in ons onderzoek zijn 
tegengekomen lijkt concurrentie van de Antwerpse haven zich meer af te spelen 
op ‘core business’ van transport en logistiek, zoals flexibiliteit en kosten van 
transport. 

20	 In relatie met voorgenoemde problematiek wordt door vele bedrijven getwijfeld of het 
blindstaren op grootschalige projecten zoals de Betuwelijn, de HSL, de 2e Maasvlakte 
en TNLI in de Noordzee het zicht op de meer dringende problemen in en rondom de 
mainports niet vertroebelt. 

21	 De in het eerste hoofdstuk geconstateerde trend van ontkoppeling van fysieke en 
informatiestromen is in het onderzoek niet sterk naar voren gekomen. Sterker nog, 
respondenten geven aan dat de mainport discussie in Nederland zich teveel op het 
fysieke aspect van knooppunten concentreert, los van de kenniscomponent die 
hieraan aan vast zit. Echter de toename van de informatiestromen die gepaard gaan 
met fysieke stromen kwam in de IT sector naar voren als een kans om de Nederlandse 
distributiekennis in een meer added value richting te sturen. In dat licht is 
kennisintensivering van de huidige mainports meer opportuun dan het stimuleren van 
een aparte ‘brainport als derde mainport’. 

22	 De Nederlandse kennisinstituten als ‘bindend element’ van de clusters, of als link naar 
internationale kennisnetwerken, speelde in geen van de clusters een rol van cruciale 
betekenis. Wel zijn zij van belang als leveranciers van kennisdragers in vrijwel alle 
clustersegmenten die we hebben onderzocht. Daarbij zijn concentraties van 
specialistische kennis waar te nemen bijvoorbeeld op het gebied van IT en financiële 
diensten rondom Amsterdam en ingenieurskennis (bijvoorbeeld voor de offshore) in 
het Zuid-Hollandse gebied. Voor R&D-projecten samen met kennisinstellingen blijkt 
geografische ligging binnen Nederland van geringe betekenis te zijn. Vooral de 
grotere spelers zien Nederland als geheel als kennisregio. Van veel grotere waarde 
worden factoren beschouwd als de interne bedrijfskennis en de uitwisseling van 
kennis met andere concernonderdelen, vestiging nabij klanten en nabij een relevant 
aanbod van beroepsbevolking. 

23	 De gefragmenteerde en moeizame besluitvorming over infrastructuur (geen integrale 
aanpak, betrokkenheid van te veel beleidsniveaus, competentiestrijd, onnodig 
nationalisme in plaats van Europese coördinatie) wordt door vele bedrijven gezien als 
nadelig voor het Nederlandse bedrijfsleven en slecht voor het imago van Nederland 
Distributieland. 

30




Literatuur 

AAS (1998a), Jaarverslag 1997 Amsterdam Airport Schiphol. Schiphol: Amsterdam Airport 
Schiphol. 

AAS (1998b), “Your Amsterdam Airport Schiphol Statistical Annual Review 1997”. 
Schiphol: Amsterdam Airport Schiphol. 

ATAN (1997), Manifest “Lucht voor Vracht”. Schiphol: Air Transport Association 
Netherlands. 

BUCK CONSULTANTS & NEI (1997), Ruimtelijk-economische verkenning van de 
Toekomstige Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur. Nijmegen/Rotterdam: Buck Consultants 
International/Nederlands Economisch Instituut. 

BUCK CONSULTANTS (1998), Ontwikkeling vestigingspatronen Amerikaanse en Japanse 
bedrijven in Europa. Den Haag: Ministerie van Economische Zaken. 

CPB (1997), Economische en Ruimtelijke Versterking van Mainport Rotterdam. Den Haag: 
Centraal Planbureau. 

EZ (1995), Ruimte voor Regio’s: Het ruimtelijk-economisch beleid tot 2000. Den Haag: 
Ministerie van Economische Zaken. 

EZ (1998a), De toets op het Concurrentievermogen 1997. Den Haag: Ministerie van 
Economische Zaken. 

EZ (1998b), “Kabinet stopt f142 miljoen in ontwikkeling volgende generatie internet”, 
Persbericht 98177, 3-11-1998. Den Haag: Ministerie van Economische Zaken. 

GHR (1998a), Jaarverslag 1997 Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en Organisatie. 
Rotterdam: GHR. 

GHR (1998b), Rotterdam Port Satistics. Rotterdam: GHR. 

HERTOG, P. den, R. BILDERBEEK & S. MALTHA (1997), Intangibles. The soft side of 
innovation. In: Futures, Vol. 29, no. 1, pp. 37. 

JACOBS, D., P. BOEKHOLT & W. ZEGVELD (1990), De economische kracht van 
Nederland. Den Haag: SMO. 

JACOBS, D. & A. DE MAN (red.) (1995), Clusters en Concurrentiekracht. Samsom: Alphen 
a/d Rijn. 

JACOBS, D. (1996). Het kennisoffensief, Slim concurreren in de kenniseconomie. Alphen 
aan de Rijn: Samson Bedrijfsinformatie. 

KPMG (1998), Issue-analyse Mainports. Rotterdam/Den Haag: KPMG/Ministerie van 
Economische Zaken. 

31




NEDERLAND DISTRIBUTIELAND (1997), The Netherlands: Your Gateway for European 
Logistics. Den Haag: NDL. 

PORTER, M. (1990), The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press. 

QUINN, J.B. (1988), Technology in services: past myths and future challenges. In: 
Technological forecasting and Social Change, Vol. 34, no.4, pp. 340. 

QUINN, J.B., T.L. DOORLEY & P.C. PACQUETTE (1990), Beyond products: services 
based strategy. In: Harvard Business Review, pp. 58. 

SER (1995), Ruimtelijk-economisch beleid 1995-1999. Den Haag: Sociaal-Economische 
Raad. 

SMAAL, P.A., J.S.G. VAN DEN HEUVEL & F.H.J. DUENK (1997), Evaluatie van het 
Beleidsconcept ‘Mainports en hun Achterlandverbindingen’. Nijmegen: NovioConsult. 

STEWART, T.A. (1998), Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Londen: 
Nicholas Brealey Publishing. 

VRIES, COMMISSIE DE (1998). Naar een integraal en samenhangend Beleid voor de 
Mainport Rotterdam. Den Haag: Commissie de Vries. 

VROM (1993), Ruimte voor 2015: De Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening in kort 
bestek. Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

VROM (1997), Actualisering Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra. Den Haag: 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

V&W (1996), Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1996-2000. Den Haag: Sdu 
Uitgeverij. 

32




DEEL II CLUSTERSTUDIES


33




34




5 Het kunststoffencluster 

In dit hoofdstuk wordt eerst een beschrijving van het kunststoffencluster gegeven en 
vervolgens behandeld wat het strategisch belang van de mainports voor de clusters is. Het 
kunststoffencluster heeft twee segmenten, de kunststofproducenten en de 
kunststofverwerkers, die geheel verschillend met de mainports verbonden zijn. De 
kunststofproducenten zijn met name via toevoer van basischemicaliën en andere grondstoffen 
verbonden aan de haven van Rotterdam, en in mindere mate via de export. Het Europoort-
Botlekgebied geldt daarbij als een clustermagneet voor veel chemische bedrijven, waaronder 
ook kunststofproducenten. Voor de verwerkers geldt dat het merendeel van de export gericht 
is op het vasteland van Europa, en daardoor nauwelijks gebruik maakt van de 
havenfaciliteiten. Schiphol is van belang voor de grotere bedrijven in het cluster, om mensen 
uit te wisselen tussen internationale concerndelen, en voor overige commerciële doeleinden 
(acquisitie en marketing). 

5.1 Clusterbeschrijving 

5.1.1 Afbakening en positionering van het kunststoffencluster 

In het kader van het onderzoek wordt het kunststoffencluster gedefinieerd als de verzameling 
bedrijven dat zich bezig houdt met of in dienst staat van de productie of verwerking van 
kunststof. Het hart van het kunststoffencluster wordt gevormd door de kunststofproducenten 
en de kunststofverwerkende industrie. De toeleveringsindustrie levert diensten en/of 
producten aan één of beide delen van het cluster. 

Het kunststoffencluster is, volgens de clusterindeling van TNO (Jacobs & de Man (red.), 
1995), deels terug te vinden in het megacluster chemie en deels in de maakindustrie (zie 
figuur 1.1, paragraaf 1.2). Het deel van kunststoffencluster dat de kunststof produceert maakt 
onderdeel uit van het chemiecluster. Deze bedrijven zijn vaak onderdeel van een groot 
chemisch concern met activiteiten in de gehele chemische waardeketen. Het 
kunststofverwerkende deel gebruikt de kunststof als grondstof voor de productie van diverse 
soorten producten, en valt hierdoor onder de maakindustrie. De toeleveringsindustrie is 
daarentegen grotendeels onderdeel van het commerciële dienstencluster. Daarnaast is er een 
relatie met het energiecluster omdat aardolieproducten als grondstof dienen voor de productie 
van kunststof. In een aantal gevallen zijn producenten van kunststof tevens actief op het 
gebied van aardolie en -gaswinning (bijv. Shell). 

Het economisch belang van het kunststofproducerende en -verwerkende deel van het 
kunststoffencluster wordt in de tabellen 5.1 en 5.2 (zie volgende pagina) weergegeven door 
middel van kerncijfers in de jaren 1990 tot en met 19951. 

De omzet- en exportcijfers hebben alleen betrekking op bedrijven met meer dan 20 werknemers. Tevens zijn bedrijven die wel kunststof 
gebruiken maar via hun eindproduct in een andere categorie vallen (bijv. de speelgoedindustrie), of waarbij kunststofverwerking slechts een 
onderdeel is van de totale activiteiten, niet in de cijfers opgenomen. Omzet en export zijn in ƒ miljoen 
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Tabel 5.1: Kerncijfers van de kunststofproducenten in de jaren 1990-1995 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Bedrijven 18 19 18 18 20 29 
Werknemers 6388 6235 6003 6554 6430 6470 
Totale omzet 4206 4389 4101 4049 4032 4677 
Export 3774 4051 3519 3616 3664 4367 
Aandeel export 90 % 92 % 86 % 89 % 91 % 93 % 

Bron: CBS. Overgenomen uit: Kunststof en Rubber, 1998. 

Opvallend aan de cijfers van de kunststofproducenten is het hoge aandeel van de export, circa 
90 procent, in de totale omzet. De kunststofproducenten zetten hun producten op wereldwijde 
schaal af. Wanneer de cijfers worden gerelateerd aan de totale Nederlandse economie is te 
zien dat de behaalde omzet is gerealiseerd met een relatief klein aantal werknemers. In 1994 
bijvoorbeeld was het aandeel in de totale Nederlandse omzet 0,41 procent, in de totale 
Nederlandse export 1,77 procent en in het totaal aantal werknemers slechts 0,14 procent. De 
kunststofproductie is naast een exportgerichte industrie een kapitaalintensieve industrie. 

Tabel 5.2: Kerncijfers van de kunststofverwerkende industrie in de jaren 1990-1995 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Bedrijven 1062 1100 1155 1199 1297 1223 
Werknemers 25642 26797 27501 24646 24101 24229 
Totale omzet 7055 7389 7456 6489 6863 7373 
Export 2825 3146 2988 2803 3064 3479 
Aandeel export 40 % 43 % 40 % 43 % 45 % 47 % 

Bron: CBS. Overgenomen uit: Kunststof en Rubber, 1998. 

In de kunststofverwerkende industrie zijn veel meer bedrijven en werknemers actief dan in de 
kunststofproductie. De bedrijven zijn kleiner, in 1994 was de gemiddelde bedrijfsgrootte 20 
werknemers tegenover 223 in de kunststofproductie. Het kunststofverwerkende deel wordt 
gekenmerkt door een groot aantal bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (tot 100 
werknemers). Slechts 5 procent van de bedrijven wordt gerekend tot het grootbedrijf. 

Opvallend is het lagere exportaandeel, tussen de 40 en 50 procent. Vergeleken met de totale 
Nederlandse economie is het aandeel van de omzet in 1994 0,7 procent, in de export 1,48 
procent en in het totaal aantal werknemers 0,52 procent. 

Naast vergelijking met de totale Nederlandse economie kan een vergelijking met een aantal 
andere bedrijfstakken inzicht verschaffen in het economisch belang van de 
kunststofverwerkende industrie (tabel 5.3, volgende pagina). De tabel geeft de positie van de 
kunststof- en rubberverwerkende industrie (dit wordt vaak als één geheel gezien in de 
statistieken) ten opzichte van een aantal vergelijkbare bedrijfstakken weer. 

In vergelijking met de andere bedrijfstakken leidt de bruto productie in de rubber- en 
kunststofverwerkende industrie tot een redelijk hoge toegevoegde waarde (35,7 procent). Het 
exportaandeel ligt volgens deze bron in 1991 op 52,4 procent. Alleen de overige 
textielindustrie, de auto-industrie en de basismetaalindustrie hebben, van de genoemde 
bedrijfstakken, een aanzienlijk hoger exportpercentage. De export is met name gericht op 
Europa. 
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Tabel 5.3: Vergelijking met een aantal bedrijfstakken in 1991 (in miljoenen guldens) 

Bedrijfstak Bruto 
productie 

(BP) 

Toegevoeg
de waarde 

(TW) 

Export 
(E) 

TW/BP 
(%) 

E/BP 
(%) 

Bouwmaterialen industrie 8965 3592 2295 40,1 25,6 
Tabakverwerkende industrie 6104 3529 3203 57,8 52,5 
Rubber- en kunststofverwerk.ind. 9893 3528 5186 35,7 52,4 
Basismetaalindustrie 9336 3344 6237 35,8 66,8 
Drankenindustrie 6520 3325 2121 51,0 32,5 
Transportmiddelenindustrie 10682 3161 5045 29,6 47,2 
Upstream toeleveringsindustrie 5104 2774 2460 54,3 48,2 
Hout- en meubelindustrie 7311 2768 1667 37,9 22,8 
Bloemverwerkende industrie 5155 2156 962 41,8 18,7 
Instrumenten, optische en overige ind. 4751 2092 1858 44,0 39,1 
Auto-industrie 9189 2047 7130 22,3 77,6 
Margarine- en ov. Voedingsmidd. ind. 13096 1612 5950 12,3 45,4 
Papierwaren- en golfkartonindustrie 5330 1502 2090 28,2 39,2 
Zuivel- en melkproductenindustrie 11635 1412 6171 12,1 53,0 
Overige textielindustrie 4043 1333 2593 33,0 64,1 
Graanverwerkende industrie 10735 1054 1656 9,8 15,4 

Bronnen: CBS en NEA. Overgenomen uit: NEA (1995) 

Tegenover een aanzienlijke export staat een totale import van gelijke grootte. In 1994 is de 
totale import zelfs iets groter dan de export, 2866 tegenover 2694 miljoen ECU, (DEBA, 
overgenomen uit: EIM (1998)). 

5.1.2 De structuur van het kunststoffencluster 

De structuur van het kunststoffencluster wordt weergegeven in figuur 5.1, (zie volgende 
pagina). De waardeketen kan in het kort als volgt worden beschreven. Vanuit de 
petrochemische industrie worden basischemicaliën, zoals ethyleen en propyleen, aangevoerd 
voor de productie van kunststoffen (plastics & polymeren). Deze kunststoffen dienen, in de 
vorm van korrels, poeders, vellen of emulsies, als grondstof voor de verwerkende industrie. 
De producten van de kunststof- (en rubber-)verwerkende industrie worden afgezet op 
binnenlandse en buitenlandse (m.n. Europa) markten. Een groot aantal leveranciers van 
diensten en toeleveranciers van materialen, machines en gereedschap staan in dienst van 
zowel de grondstofproducenten als de kunststofverwerkers. Voor een aantal 
verbruiksproducten, zoals verpakkingen, vindt inzameling en recycling plaats. Het resultaat 
hiervan kan vervolgens opnieuw dienen als grondstof voor de verwerkende industrie. 
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Figuur 5.1: Schematische weergave van het kunststoffencluster 
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De actoren die deel uit maken van het kunststoffencluster zijn in te delen in drie groepen: de 
kern van het cluster: producenten, verwerkers en recyclers, de toeleveranciers en de 
kennisinstituten. Tabel 5.4 geeft een beeld van het aantal bedrijven en werknemers in het 
kunststoffencluster. 

Tabel 5.4: Aantal bedrijven en werknemers in het kunststoffencluster in 1994 

Aantal bedrijven Aantal werknemers 

Producenten 107 6700 
Verwerkende industrie 954 28900 
Recycling 75 790 
Gespecificeerde toeleveranciers 
(machines, matrijzen etc.) 

210 1600 

Bron: NFK. Overgenomen uit Kunststof en Rubber, 1998 

De kunststofproducenten: 
De kunststofproductie is in Nederland sterk ontwikkeld en is geheel in handen van grote 
multinationale chemische concerns. Belangrijke producenten in Nederland zijn: 

• Akzo Nobel; 
• ARCO; 
• BASF/Hoechst; 
• Dow Chemical; 
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• DSM; 
• Dupont; 
• Eastman; 
• General Electric; 
• ICI Holland; 
• Montell (Shell); 
• ROVIN (Shell/Akzo Nobel); 
• Shell Chemie. 

De kunststofproductie is in drie hoofdgroepen in te delen: 

1. Bulk plastics: Dit zijn kunststoffen die vanuit basischemicaliën in grote hoeveelheden 
worden geproduceerd. Kenmerkend voor de productie zijn lange perioden en vaste schema’s. 
De gebruikte technologie is procesgeoriënteerd. Financieel gezien is een grote 
kapitaalinvestering nodig met een relatief laag rendement. De verkoop vindt op contractbasis 
plaats in grote hoeveelheden, en hierdoor zijn de verkoopkosten relatief laag, (Melieste (red.), 
1994). Voorbeelden zijn: polyethyleen (LDPE, LLDPE, HDPE) en plastomeren. 

2. Performance plastics: De productie van performance plastics ligt verder stroomafwaarts 
in de waardeketen. Ze worden ontwikkeld en geproduceerd op basis van hun functie. De 
(stuks-) productie vindt plaats in kortere periodes en met een flexibele uitrusting en schema’s. 
Er is minder kapitaalinvestering nodig met een relatief hoog rendement. De verkoop vindt 
plaats in kleine hoeveelheden aan vele kleine klanten, waardoor de verkoopkosten relatief 
hoog zijn, (Melieste (red.), 1994). Voorbeelden zijn: polypropyleen (PP), polystyreen (PS), 
polyvinylchloride (PVC), en polyurethanen (PUR). 

3. Engineering plastics: Deze staan hoog in de productiekolom. Het zijn hoogwaardige 
plastics die met name worden toegepast in technische componenten voor industriële markten, 
zoals de elektrische, elektronische en automobielindustrie en in extrusiemarkten. De 
productie is gericht op specifieke gebruiksmarkten en kent relatief hoge ontwikkelingskosten. 
Voorbeelden zijn: polyamiden (bijv. PA6, PA66 en PA46), polyesters (bijv. PBT, PET, TPE
E) en polycarbonaat (PC en PC-blends). 

Overigens kunnen performance of engineering plastics overgaan in bulk plastics wanneer 
verschillende producenten overgaan tot het produceren in grote hoeveelheden. Dit is 
afhankelijk van factoren zoals de vraag en het patent. 

Kunststofverwerkende industrie: 
De kunststofverwerkende industrie wordt gekenmerkt door een grote mate van diversiteit in 
omvang van bedrijven, productiemethoden, gebruikte materialen, marktsegmenten en 
afzetgebieden, en laat zich daarom moeilijk als geheel beschrijven. Er zijn slechts enkele 
grote ondernemingen actief in de branche en 95 procent van de bedrijven wordt dan ook 
gerekend tot midden- en kleinbedrijf (tot 100 werkzame personen), (EIM, 1998). Door de 
overwegend kleine schaal van de verwerkers zit een groot deel ‘klem’ tussen sterke 
grondstofproducenten en afnemers. Deze laatstgenoemde actoren zijn hierdoor minder 
genegen om te investeren in structurele relaties, (Jacobs, Kuijper, Vethman & Zegveld, 1993). 

Als basis voor een indeling is gebruik gemaakt van de CBS-indeling in branches (SBI-code 
252: Vervaardiging van producten van kunststof). Hierbij moet worden opgemerkt dat een 
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deel van de kunststofverwerkende industrie niet opgenomen is in deze code, maar is 
ingedeeld onder andere codes, bijvoorbeeld onder consumentenproducten. De 
kunststofverwerkende industrie is in vier hoofdgroepen te delen: 

• Verwaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof (160 bedrijven)2; 
• Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof (192 bedrijven); 
• Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw (260 bedrijven); 
• Vervaardiging van overige producten van kunststof (588 bedrijven). 

De grootste kunststofverwerkende bedrijven zijn Curver (producent van kunststof 
consumentenartikelen) en Wavin (producent van een groot aantal kunststof artikelen, 
waaronder pijpleidingen, bouwmaterialen en verpakkingen). De volgende opsomming geeft 
een indruk van een aantal grotere kunststofverwerkende bedrijven in Nederland: 

• AEP (verpakkingen); 
• Aerpac (rotorbladen voor windturbines); 
• Avoplast: (kantoorartikelen); 
• Bruynzeel (producten voor de bouw); 
• Curver (consumentenartikelen); 
• DYKA (leidingen); 
• KIVO (verpakkingen); 
• Klerk’s Plastic Industrie (verpakkingen); 
• LNP Engineering Plastics Europe (thermoplastics); 
• Pipelife (buizen); 
• Polynorm (plastic vezelversterkte producten); 
• Polypenco (DSM) (industriële toepassingen); 
• PPG (glasvezel); 
• De Ster (o.a. verpakkingen); 
• Ubbink (bouw); 
• Van Leer Nederland (vaten); 
• Van Niftrik (spuitgieten); 
• WAA (kantoorartikelen); 
• Wavin (pijpleidingen, bouw, verpakkingen). 

Een recent onderzoek van EIM wijst uit dat tussen de bedrijven in het grootbedrijf en in het 
midden- en kleinbedrijf grote verschillen bestaan. Dit uit zich met name in de seriegrootte en 
de afhankelijkheid van een beperkt aantal afnemers. De kleine bedrijven zijn meer gericht op 
kleine series. Daarnaast is circa 20 procent van de kleinbedrijf sterk afhankelijk van één 
afnemer, terwijl dat in het midden- en grootbedrijf ongeveer 10 procent is, (EIM, 1998). 

De aandelen van de verschillende marktsegmenten zijn in tabel 5.5 af te lezen. Deze geeft 
voor vijf segmenten de omzet in miljoenen guldens weer in de jaren 1990 en 1995. Te zien is 
dat de segmenten platen, folie, profielen etc. en verpakkingsmiddelen, qua omzet de 
belangrijkste segmenten zijn. 

Aantallen in 1997 
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Tabel 5.5: De omzet per segment van de kunststofverwerkende industrie (miljoenen guldens) 

Segment 1990 
absoluut 

1990 
relatief % 

1995 
absoluut 

1995 
relatief % 

Platen, folie, profielen etc. 1243 25,5 2022 26,8 
Verpakkingsmiddelen 1557 32,0 1592 21,0 
Vloer- en muurbedekking 324 6,6 218 2,9 
Pijpleidingen 670 13,7 950 12,6 
Bouwmaterialen 766 15,7 855 11,3 
Huishoudelijke artikelen 313 6,4 353 4,7 
Overige - - 1565 20,7 
Totaal 4873 100 7555 100 

Bron: NFK 1995: Overgenomen uit: Kunststof en Rubber, 1998 

Matrijzenmakers: 
Indien kunststofverwerkende bedrijven die werken volgens de productiemethode van het 
spuitgieten geen eigen gereedschap- of matrijzenmakerij hebben, zijn ze voor het maken van 
vormen en modellen aangewezen op matrijzenmakers. De prijzen van matrijzen variëren 
sterk, van circa 10.000 gulden voor een simpele tot 2 miljoen gulden voor een complexe 
matrijs. Nederland heeft een klein aantal goede, onafhankelijke matrijzenmakers, (Jacobs, 
Kuijper, Vethman & Zegveld, 1993). Probleem bij de matrijzenmakers is de 
kleinschaligheid, waardoor investeringen die nodig zijn om aan de toegenomen eisen van de 
afnemers te voldoen moeilijk zijn te bewerkstelligen. Daarnaast worden matrijzen, met name 
uit kostenoverwegingen, in het buitenland aangeschaft. Dit betreft dan voornamelijk 
matrijzen uit Frankrijk, Portugal en Engeland, (Jacobs, Kuijper, Vethman & Zegveld, 1993). 

Machineleveranciers: 
Het zwaartepunt van de levering van machines voor de kunststofverwerkende industrie ligt 
sinds de oorsprong van de kunststofverwerking in Duitsland. Dit land heeft in deze branche 
48,3 procent van de wereldmarkt in handen, (Jacobs, Kuijper, Vethman & Zegveld, 1993). 
De belangrijkste types machines zijn spuitgietmachines en extruders. Veel buitenlandse 
machineleveranciers zijn in Nederland vertegenwoordigd via een agent. De grootste 
Nederlandse producent is Stork Plastics Machinery Daarnaast zijn er een aantal middelgrote 
(bijv. G. v.d. Ploeg en Lalesse Machinebouw) en kleinere (bijv. Maef Machines) producenten. 

Kunststofrecycling: 
Het inzamelen en recycleren van kunststoffen is de afgelopen vijftien jaar steeds belangrijker 
geworden. Het aantal bedrijven was 75 in 1995, (Kunststof en Rubber, 1998). Voorbeelden 
van bedrijven actief in de recycling zijn: Wavin Re-Use, Reko (DSM) en Kras Recycling. 
Voor het terugdringen van afval zijn verschillende initiatieven genomen. De industrie heeft 
een convenant gesloten met de overheid waarin is opgenomen dat het hergebruik van het 
afval dat tijdens het productieproces ontstaat moet stijgen naar ruim 80 procent. In het jaar 
2000 wordt bovendien een stortverbod van restafval van kracht. Naast recycling speelt 
hergebruik een belangrijke rol. Dit kan grondstofvervangend, materiaalvervangend of 
producthergebruik (bijv. PET-flessen, kratten) zijn. 

Kennisinstituten: 
Wat betreft kennis instituten moeten we weer een onderscheid maken tussen de twee 
segmenten in het kunststoffen cluster: de kunststofproducenten en de -verwerkers. De eerste 
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groep is over het algemeen meer kennisintensief in de zin dat dit grote bedrijven zijn die in 
huis R&D-afdelingen hebben. De internationale bedrijven die wij in ons onderzoek spraken, 
zijn hiervoor grotendeels aangewezen op R&D labs van het moederbedrijf buiten Nederland. 
Uitzondering zijn de bedrijven met een Nederlandse achtergrond, te weten DSM, Shell en 
AKZO die hun R&D (deels) binnen Nederland hebben gevestigd. Op het gebied van Polymer 
Research werken er in de industrie ongeveer 3000 mensen in R&D, bij de universiteiten 
minder dan 200 en bij TNO nog eens 150. 

In onze gesprekken met de grotere bedrijven kwam naar voren dat, ondanks het belang van de 
eigen R&D, er wel wordt samengewerkt met bijvoorbeeld de Technische Universiteit 
Eindhoven en Delft en met TNO. Er werd bijvoorbeeld met veel verwachtingen gesproken 
over het nieuwe Technologische Topinstituut in Eindhoven, het Leading Technological 
Institute Polymers & Polymer Processing (LTI-3P). Verschillende van de kunststofbedrijven, 
Dow, GE, Shell, Wavin, DSM, Montell , en daarbij ook Philips en Océ, zijn hierin een 
partner, samen met meerdere kennisinstituten. Dit instituut, zo wordt verwacht, zou ook meer 
R&D samenwerking met het buitenlandse moederbedrijf teweeg kunnen brengen (Business 
Plan, LTI-3P). 

Een steekproef van het EIM wees uit dat voor ruim 80 procent van de kunststofverwerkende 
bedrijven, de leveranciers van grondstoffen en halffabrikaten de belangrijkste bron voor 
technologische kennis zijn (figuur 5.2). 

Figuur 5.2: Kennisbronnen van de kunststofverwerkende industrie 
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Bij de kleinere bedrijven is minder kennis aanwezig en is vraag en aanbod versnipperd. Door 
de toenemende eisen van afnemers en de noodzaak tot specialisatie is de vraag naar kennis bij 
deze bedrijven echter gestegen. De brancheorganisatie van de kunststofverwerkende 
industrie, de NFK (Nederlandse Federatie voor Kunststoffen) is ingesprongen op deze 
ontwikkeling. De NFK is een samenwerkingsverband aangegaan met een aantal 
kennisinstellingen (PTN-Polymeer Technologie Nederland, DPI-Dutch Polymer Institute 
(TUE), SORK-Stichting Opleidingen Rubber en Kunststof (HBO-Utrecht), de bond van 
materialenkennis en de SYNTENS-InnovatieCentra). Doel van dit samenwerkingsverband is 
te komen tot een kennistransfermarkt via een virtueel kenniscentrum (Kunststofnet). 

5.1.3 Geografische spreiding van het kunststoffencluster 

Figuur 5.3 geeft aan waar in Nederland ruimtelijke concentraties zijn van 
kunststofproducenten en kunststofverwerkende industrie. 

Figuur 5.3: Geografische concentraties in het kunststoffencluster 
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De kunststofproducenten: 
Er is een groot (petro-)chemisch cluster aanwezig in de Rotterdamse Haven (Europoort-
Botlek). Deze chemische concerns hebben activiteiten in een groot deel van de waardeketen. 
In de Rotterdamse haven is met name capaciteit aanwezig voor de verwerking van olie en de 
productie van basischemicaliën. Daarnaast vindt er productie van (bulk-)plastics plaats door 
een groot aantal bedrijven, waaronder: ARCO, BASF, Du Pont, Eastman, ICI, Montell, 
Nerefco, Rovin, Shell Chemie. Naast een concentratie in de Rotterdamse haven, vindt 
grootschalige kunststofproductie plaats in: Moerdijk (Shell, BASF), Bergen op Zoom (GE 
Plastics), Terneuzen (Dow Chemical) en in Beek (DSM). Opvallend is de locatie aan water 
van veel productievestigingen, met uitzondering van DMS in Limburg (ontstaan na 
herstructurering van de mijnbouw). De voorkeur voor een locatie aan de kust is gebaseerd op 
de volgende factoren: wereldwijde afzet, flexibele logistiek (pijpleidingen, zeevaart en 
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binnenvaart), aanvoer grondstoffen, ruimte, hoog energieverbruik en clustervorming (m.n. in 
Rotterdam). 
Belangrijk voor de productie van een deel van de bulk plastics (polyethyleen en 
polypropyleen) is de aanvoer van ethyleen en propyleen. Dit wordt op een beperkt aantal 
plaatsen geproduceerd en het transport naar de afnemers vindt hoofdzakelijk via pijpleidingen 
plaats. Producenten en belangrijke afnemers van ethyleen en propyleen zijn onderling via een 
netwerk verbonden, en het is dus belangrijk een aansluiting hierop te hebben. 

Het ethyleennetwerk in de Benelux is opgebouwd rond de productiecentra (naftakrakers). 
Centrum van de productie is Antwerpen met BASF/Dow en Fina Exxon als producenten. 
Belangrijke productiecentra in Nederland zijn Terneuzen (Dow), Moerdijk (Shell) en Beek 
(DSM). Daarnaast wordt ethyleen geïmporteerd via de havens van Moerdijk, Terneuzen en 
Antwerpen. Vanuit Antwerpen loopt een tak, via Moerdijk, naar het Europoort-Botlekgebied 
voor de aldaar gevestigde afnemers. Tevens bestaat er een verbinding tussen Terneuzen en 
Antwerpen, en lopen vanuit Antwerpen pijpleidingen naar afnemers in België en naar DSM, 
van waaruit een verbinding op het Duitse ethyleennetwerk wordt gemaakt. Opvallend is de 
perifere ligging van Rotterdam in het ethyleennetwerk. Een wens van het GHR is de 
realisatie van een naftakraker, zodat de concurrentiepositie voor het aantrekken van 
kunststofproducenten, verbeterd kan worden. 

Het propyleennetwerk is minder uitgebreid dan het ethyleennetwerk. Antwerpen vervult ook 
hierin een centrumfunctie. Productie aldaar vindt plaats door BASF, Fina Borealis, NSP en 
Exxon. Productiecentra in Nederland zijn Terneuzen (Dow), Moerdijk (Shell), Beek (DSM) 
en Rotterdam Europoort-Botlek (Nerefco en Exxon). Daarnaast wordt propyleen 
geïmporteerd en geëxporteerd via de Europoort-Botlek. Vanuit Antwerpen loopt een tak, via 
Moerdijk, naar het Europoort-Botlekgebied. Tevens bestaat er een verbinding met Terneuzen 
en lopen pijpleidingen naar afnemers in België. 

De kunststofverwerkende industrie: 
De kunststofverwerkende industrie is verspreid over het gehele land. Toch zijn er twee 
regionale concentraties van kunststofverwerkende industrie te vinden: in Noord-Brabant 
(regio Eindhoven) en in Twente, met uitlopers naar Drenthe en Gelderland. De aanwezigheid 
van voldoende goedkope arbeidskrachten (in Twente door de herstructurering van de 
textielindustrie) en de nabijheid tot potentiële afnemers, zijn in de eerste naoorlogse jaren als 
vestigingsfactor van belang geweest, (Jacobs, Kuijper, Vethman & Zegveld, 1993). 

5.1.4 De relatie met de andere onderzochte clusters 

In deze paragraaf wordt kort aangegeven wat de relatie van het kunststoffencluster met de 
andere clusters van het onderzoek is. Tussen deze clusters bestaan onderling deels intensieve, 
deels meer afstandelijke relaties. 

Het kunststoffencluster vertoont enige overlapping met het ingenieurscluster via de 
ingenieursbureaus die actief zijn in de procesindustrie. Hierbij treden de 
kunststofproducenten als opdrachtgevers op van technische ingenieursbureaus op het gebied 
van constructie en bouwkunde, installatietechniek en procestechniek. Naast technische 
ingenieurs heeft het kunststoffencluster behoefte aan economische/juridische 
ingenieursbureaus die diensten leveren op het gebied van organisatie en economie. 
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Vanwege de hoge graad van technologie bestaat er een band met het IT-cluster. Tijdens 
verschillende fasen van het productie- en verwerkingproces zijn gespecialiseerde 
computerprogramma’s (bijv. CAD/CAM) vereist voor simulatie, analyse, besturing en 
procescontrole. 

Omdat delen van het kunststoffencluster naast kennisintensief ook kapitaalintensief zijn, is er 
een band met het financiële cluster. Met name voor de productie van kunststoffen zijn grote 
investeringen nodig die gefinancierd moeten worden. Vanwege de risico’s verbonden aan de 
productie en het transport van chemicaliën zijn de belangen van het verzekeringscluster groot. 

De relatie met het offshorecluster heeft een meer fysiek karakter. De kunststofverwerkende 
industrie levert producten aan delen van het offshorecluster. Voorbeelden van 
kunststofproducten zijn (glasvezel) kabels en kunststof pijpleidingen. Daarnaast bestaat een 
meer indirecte relatie. De eindproducten van winningproces, olie en gas, zijn input voor de 
petrochemische industrie, welke op haar beurt grondstoffen levert aan de kunststofproductie. 

5.1.5 Het mainportrelevante clustersegment 

Belangrijk voor het onderzoek is de vraag voor welke segmenten van het kunststoffencluster 
één of beide mainports relevant is/zijn. Met andere woorden voor welke segmenten hebben 
de mainports een strategische betekenis. Er wordt een onderscheid gemaakt in meerdere 
vormen van mainportrelevantie: 

• Via havengebonden activiteiten; 
• Via een clusterwerking rondom het havengebied; 
• Via een hoge internationaliseringgraad. 

Mainportrelevantie via een hoge internationaliseringgraad is gebaseerd op de stelling, dat bij 
een hoge internationaliseringgraad buitenlandse markten bedient worden. Deze markten zijn 
te bereiken via de mainports door middel van goederen-, personen-, en informatiestromen. 

De segmenten waarvoor Rotterdam en/of Schiphol relevant zijn, zijn in figuur 5.1 (zie 
paragraaf 5.1.2) met een donkere grijstint weergegeven. De grondstofproducenten zijn op 
twee manieren gebonden aan de mainports. Ten eerste via de (fysieke) binding aan een 
kustlocatie. Een locatie aan water/in een haven is een voordeel voor de aan- en afvoer van 
grondstoffen en goederen en de benodigde ruimte op een afgelegen locatie. Daarnaast is een 
aansluiting op pijpleidingnetwerken belangrijk. Ten tweede hebben de producenten een hoge 
internationaliseringgraad en een hoog export aandeel. Wat betreft de export is die voor beide 
segmenten van het cluster echter sterk op het vasteland van Europa gericht en daardoor 
minder gebonden aan de zeehaven. 

De verwerkende industrie is fysiek minder aan de mainports gebonden en de afzetmarkten 
beperken zich grotendeels tot Nederland en omliggende landen. Toch neemt de export in 
sommige segmenten toe en zijn de mainports belangrijk voor de grotere internationaal 
opererende verwerkers middels het bereiken van verder afgelegen exportmarkten. Dit geldt 
ook voor de internationaal opererende ingenieursbureaus en constructeurs die in het 
chemische cluster actief zijn. 
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5.1.6 Trends in het kunststoffencluster 

De kunststofproductie en –verwerking zijn conjunctuurgevoelige industrieën . Bovendien 
heeft het gehele kunststoffencluster te kampen met sterke concurrentie en goedkope import. 
(Kunststof en Rubber, 1998). Onder invloed van de verscherpte concurrentie doen zich een 
aantal trends voor. De trends verschillen sterk voor producenten en verwerkers, en worden 
dan ook apart behandeld: 

Kunststofproducenten: 
De belangrijkste trend in Europa voor de kunststofproducenten is schaalvergroting door 
middel van fusies en overnames. Schaalvergroting is een reactie op toegenomen concurrentie 
en kleinere winstmarges, versterkt door een toegenomen import vanuit gebieden met lagere 
productiekosten, zoals Oost Europa en het Verre en Midden Oosten. Bijkomend gevolg is 
een herstructurering binnen de chemische concerns met de nodige gevolgen voor de 
werkgelegenheid. Deze trend heeft geleid tot een beperkt aantal actoren. Tabel 5.6 geeft een 
illustratie van deze trend voor de productie van polystyreen in West Europa. De tien 
belangrijke producenten hebben vrijwel de gehele markt in handen. 

Tabel 5.6: Capaciteit van de producenten van polystyreen in West Europa in 1998 

Concern Capaciteit (*1000 ton) 

BASF 720 
BP 505 
Dow 475 
Elf Atochem 470 
Enichem 460 
Shell 280 
Hunstman 210 
StyroChem 42 
Lin Pac 40 
Repsol 25 
Overige 82 
Totaal 3309 

Bron: AMI (1998) 

Naast schaalvergroting is een trend te herkennen in overschakeling van bulk naar fijnchemie. 
Dit houdt overigens niet in dat bulkproducten niet meer belangrijk zijn. De ontwikkeling van 
meer gespecialiseerde producten is gebaseerd op een toegenomen vraag naar engineering 
plastics. Producten die verder stroomafwaarts in de waardeketen liggen hebben het voordeel 
dat ze minder conjunctuurgevoelig zijn. Tevens staan nieuw ontwikkelde producten aan het 
begin van de levenscyclus. Deze trend veroorzaakt een stijging van R&D-kosten. Deze zijn 
nog sterker gestegen door professionalisering van de consumentenmarkt, strengere 
marktcondities en verkorting van de levenscycli, (van Deijck, 1994). 

Kunststofverwerkers: 
De belangrijkste trend binnen het kunststofverwerkende segment is een verdergaande 
specialisatie. De specialisatie vindt plaats richting specifieke afnemers, specifieke producten 
en/of specifieke productietechnieken. De specialisatie vindt niet alleen in Nederland maar 
ook op internationaal niveau plaats. Met name de grotere verwerkers stoten niet
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kernactiviteiten af, richten zich op de activiteiten waar ze sterk in zijn en proberen hierin hun 
internationale positie te versterken (EIM, 1998). 

De specialisatietrend heeft gevolgen voor de relatie met de afnemers. Er vindt een 
verschuiving plaats in de rol van de toeleveranciers in de richting van co-maker. Hierbij 
werken verwerkers en afnemers meer samen op het gebied van productontwikkeling. Thans 
zegt ruim 80 procent van de kunststofverwerkende bedrijven dit te doen (EIM, 1998). Deze 
samenwerking is gunstig voor de verwerkers omdat ontwikkelingskosten worden gedeeld, en 
de nieuwe kennis kan worden gebruikt voor het verbeteren van de (internationale) 
concurrentiepositie. De afhankelijkheid van de afnemer wordt echter vergroot. 

Het directe effect van deze trends op de mainport functie is niet evident. Men zou kunnen 
verwachten dat de concentratie bij de kunststofproducenten zal leiden tot een nog grotere 
clustering rondom grote investeringen, in een beperkt aantal ‘chemie’ locaties in de grote 
wereldregio’s 

5.2 Het strategisch belang van de mainports voor het kunststoffencluster 

In deze tweede paragraaf wordt de strategische betekenis van de beide mainports voor het 
kunststoffencluster beschreven. Het gaat erom aan te geven in hoeverre de mainports 
belangrijk zijn voor de concurrentiepositie van de clustersegmenten voor hun verbinding met 
internationale netwerken. Deze netwerken kunnen productiegebonden netwerken zijn 
(toeleveranciers), marktgebonden netwerken (klanten, partners) of kennisnetwerken 
(kenniscentra, moederbedrijf, andere concern onderdelen). 

Paragraaf 5.1.5 liet zien dat de mainportrelevante clustersegmenten met name de 
kunststofproducenten zijn. De kunststofverwerkende industrie exporteert weliswaar, maar het 
grootste deel daarvan gaat via het wegtransport naar het Europese continent (Duitsland, 
België, Frankrijk, Oost-Europa) en maakt daarbij dus in geringe mate gebruik van de beide 
mainports. Het meest internationaal verweven deel van het kunststoffensegment is echter die 
van de kunststofproducenten. Dit zijn grote internationaal opererende bedrijven, vaak 
onderdeel van een internationaal multinationaal bedrijf waarvan de hoofdzetel niet in 
Nederland is gevestigd. Wat betreft vestigingsplaats zijn sommige duidelijk onderdeel van 
het Rotterdamse chemiecluster: ICI, BASF, Nerefco, Shell, Rovin, ARCO, Eastman, (nog in 
aanleg), terwijl andere grote spelers daarbuiten zijn gevestigd: DSM, AKZO, GE, DOW en 
als we Moerdijk buiten het mainportgebied beschouwen ook Shell. 

5.2.1 De mainports als goederenknooppunt 

Als goederenknooppunt heeft de mainport Rotterdam een hele belangrijke positie, die echter 
onder druk staat van concurrentie uit Antwerpen. Schiphol speelt voor het Nederlandse 
cluster een geringere rol daar luchttransport relatief te duur is voor bulkproducten en de 
export voor het merendeel naar het Europese vasteland gaat. 

Het Europoort-Botlekgebied is een van Europa’s belangrijkste vestigingsplaatsen voor de 
chemische industrie en daarmee voor de aanvoer en verwerking van de basisgrondstoffen 
(olie) voor de kunststofproducerende industrie. 
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De kunststoffenproducenten hebben grondstoffen nodig afkomstig van de petrochemische 
industrie die weer tot verdere kunststofcomposieten verwerkt worden. In principe gaat het 
om de aanvoer van bulkchemicaliën (met name ethyleen en propyleen) die verder verwerkt 
worden tot polymeren en in enkele gevallen tot ‘specialty polymers’. Een deel van de 
kunststoffenproducenten is vergaand stroomopwaarts in de keten geïntegreerd, dat wil zeggen 
dat ze zelf basisgrondstoffen als ethyleen en propyleen produceren. Andere kopen deze 
grondstoffen in en specialiseren zich op het vervaardigen van polymeren en ‘specialty 
plastics’ (performance en engineering plastics). Kunststofproducenten in het Europoort-
Botlekgebied zijn afhankelijk van de aanvoer van ethyleen van elders, aangezien er geen 
naftakraker in het gebied zelf zit. 

De bulkchemicaliën worden voor een groot deel via pijpleiding en via schepen aangevoerd. 
Rotterdam heeft een uitgebreid pijpleidingennetwerk voor bulkchemicaliën. De 
raffinaderijproducten benodigd voor het vervaardigen van polymeren worden deels in het 
mainportgebied zelf vervaardigd. Shell (Moerdijk en Pernis) is een leverancier van ethyleen 
en propyleen. DSM daarentegen produceert zelf ethyleen en propyleen in haar vestigingen in 
Beek (Limburg). Voor de bedrijven met eigen ‘naftakrakers’ is de aanvoer van olie uit 
Rotterdam via pijpleidingen van enorm belang. Een bedrijf als DSM betrekt per jaar 3,5 
miljoen ton nafta en gasolie uit Rotterdam. 

Een studie naar de concurrentiekracht van het Rotterdamse havengebied in vergelijking met 
Antwerpen en Teeside, in opdracht van de Projectorganisatie Maasvlakte gaf echter aan dat 
juist op het vlak van ethyleenlogistics, Rotterdam een zwakke positie inneemt in vergelijking 
met de andere twee havengebieden, (Maasvlakte, 1996). Het ethyleenpijpleidingsysteem, dat 
Shell (Moerdijk), (DOW) Terneuzen, Antwerpen, en DSM Limburg met elkaar verbindt heeft 
een slechts kleine aftakking naar Rotterdam. Ehtyleen is daarentegen een belangrijke 
grondstof voor kunststofproducenten. Een bedrijf als General Electrics, dat niet direct 
gevestigd is in het Botlekgebied, betrekt haar ethyleen dan ook niet van de Rotterdamse 
mainport maar via Antwerpen. Van al de grondstoffen en halffabrikaten die zij betrekken 
komt 80 procent uit het Antwerpse havengebied en slechts 20 procent uit Rotterdam. Als 
reden werd naar voren gebracht dat Antwerpen sterker is op het gebied van containervervoer 
(groupware, stukgoed), omdat handlingskosten in Antwerpen lager en de flexibiliteit hoger 
werden ingeschat. 

Respondenten waren van mening dat Rotterdam nog steeds een typische oliehaven is met een 
sterkte in bulkchemieverwerking. Voor kunststofproducerende bedrijven die meer 
stroomafwaarts in de keten zitten en die ‘specialty products’ maken in plaats van bulkplastics, 
heeft Rotterdam een relatief mindere betekenis, zeker als er ook andere vervoersalternatieven 
aanwezig zijn. Voor bedrijven die gemakkelijke toegang hebben tot de petrochemie in 
Antwerpen en Terneuzen (met name DOW) is Rotterdam ook niet cruciaal voor haar 
concurrentiekracht. Er werd zelfs door een van de gesprekspartners gesteld dat ‘Rotterdam 
zijn hand begint te overspelen’: in vergelijking is Antwerpen slagvaardiger en meer 
commercieel gericht. Een voorbeeld werd genoemd dat voor de aanleg van specifieke 
pijpleidingen veel gemakkelijker zaken gedaan kon worden met Antwerpen dan met 
Rotterdam. 

Een ander zwak punt van de mainport Rotterdam is ook de ‘polymerenvraag’ in het 
Botlekgebied. De meeste producenten van polymeren zitten dan ook niet in het Botlekgebied 
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zelf. Uit onze gesprekken met het Havenbedrijf kwam dan ook naar voren dat het aanleggen 
van een ethyleenleiding één van de nieuwe investeringen zal zijn om bedrijven als ARCO 
mogelijk te maken ‘ethyleen’-faciliteiten op te zetten in Rotterdam. 

De afvoer van de producten van kunststofproducenten vindt via een combinatie van 
wegvervoer, railvervoer en schepen (met name binnenvaart) plaats. De multinationale 
bedrijven zijn zeer exportgericht, (verschillende bedrijven exporteren meer dan 90 procent 
zoals we al bespraken in het vorige hoofdstuk), maar de beide mainports spelen bij de export 
een bescheiden rol. Voor een bedrijf als ICI dat midden in het Botlekgebied zit gaat een groot 
deel van de afvoer via pijpleidingen en wegvervoer, en steeds minder via de scheepvaart. 

De kunststofproductie levert zeer veel verschillende producten op in verschillende vormen 
(voornamelijk in korrelvorm, maar ook in poeders, vellen en emulsies), die als grondstof 
dienen voor de kunststofverwerkende industrie. Het transport van deze producten vindt 
hoofdzakelijk via de weg plaats, maar andere transportwijzen (rail, binnenvaart, lucht) zijn 
mogelijk. De verwerkende bedrijven houden een bepaalde basisvoorraad aan via opslag in 
silo’s. De afvoer van kunststof vindt voornamelijk in containers plaats via verschillende 
vervoerswijzen (zeevaart, binnenvaart, weg en rail). Dat de aan- en afvoer van kunststoffen 
aanzienlijk is blijkt uit cijfers van 1992. Toen bedroeg de afvoer via zeevracht 1,3 miljoen 
netto ton en de aanvoer via zeevracht 1,7 miljoen netto ton. 

Ook bij bedrijven die niet in het Botlekgebied zitten wordt een combinatie van 
vervoersmodaliteiten gebruikt. Bij DSM wordt ruwweg een derde per schip afgevoerd, een 
derde met het wegvervoer (m.n. vaste stoffen) en een kwart via het spoor. De rest wordt via 
gecombineerd vervoer (wegvervoer/trein) (7 procent) of pijpleiding (2 procent) vervoerd. 
Een klein deel hiervan komt weer in de mainport Rotterdam terecht via containervervoer. 
Echter het overgrote deel van de export gaat rechtstreeks naar het Europese vasteland 
(Duitsland, België, Frankrijk), dus niet over Rotterdam. 

Voor de kunststoffenproducenten die we spraken heeft een vestiging in het Botlekgebied 
grote voordelen voor het goederenvervoer: 

•	 verschillende grondstoffenleveranciers zitten vlakbij en via een uitgebreid 
pijpleidingennetwerk kunnen onderlinge leveranties gemakkelijk gerealiseerd worden. 
Aangezien aan dit pijpleidingennetwerk grote veiligheidseisen worden gesteld liggen de 
fabrieken vlak bij elkaar; 

•	 het Botlekgebied is toegankelijk voor grote schepen die bulkchemicaliën uit alle delen van 
de wereld kunnen aanvoeren. Hierdoor kan gemakkelijker op prijs geconcurreerd worden 
door bijvoorbeeld gebruik te maken van ‘spot market’-voordelen. Juist door de grote 
mogelijkheden van aanvoer is scherpe prijsconcurrentie nog steeds mogelijk. 

Er werden ook nadelen van het concentratiegebied aangegeven: 

•	 de bereikbaarheid van het Botlekgebied voor het wegvervoer wordt als slecht ervaren; 
•	 voor het personeel zijn er slechte openbaar vervoervoorzieningen. 

Wat betreft trends in het vervoer kwam uit onze gesprekken duidelijk naar voren dat het 
wegvervoer qua volume in belang afneemt door meer pijpleidingenvervoer en alternatieven 
over water. Zo heeft General Electrics (GE) een binnenhaven met losfaciliteiten geopend in 
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Bergen op Zoom die op jaarbasis circa 30.000 vrachtwagenbewegingen vervangt. Het 
grootste deel van dit scheepvaart verkeer gaat echter niet via Rotterdam maar via Antwerpen. 
Ook in het Botlekgebied zelf groeit onderlinge pijpleidingleverantie ten koste van 
wegvervoer. 

DSM is zelf ook bezig met de uitwerking van plannen voor een ‘Ondergronds Logistiek 
Systeem Zuid-Limburg’, waarbij haar producten niet meer in vrachtwagens het bedrijfsterrein 
verlaten, maar via een ondergronds buizensysteem naar haar magazijn en nabijgelegen 
(20km) spoorwegemplacement gaan, (NCI, 1998). 

Zoals gezegd gaat het merendeel van de export van kunststofverwerkers via het wegtransport 
naar het vaste land van Europa. Zo gaat slechts 2 à 3 procent van de export van een groot 
consumentenproductenbedrijf als Curver via de haven van Rotterdam naar verre 
bestemmingen zoals Korea, de VS, Afrika, de rest gaat via vrachtvervoer. Uitzonderingen 
zijn enkele bedrijven die hoogwaardige kunststofproducten maken, zoals WAVIN die 
verkoopt in Azië, Australië, Zuid-Amerika, het Caribisch gebied enzovoorts. Hier werden 
uitspraken gedaan als ‘Rotterdam is voor ons een levensader’. Het merendeel van de 
producten die naar verre bestemmingen gaan wordt in containers per schip vervoerd. Het feit 
dat er vanuit Rotterdam figuurlijk gesproken een ‘regelmatige busdienst’ is voor elk 
mogelijke haven werd als zeer belangrijk beschouwd. Naar elke bestemming is er om de 
andere dag wel een schip. In vergelijking met de mogelijkheden van verkoopvestigingen in 
andere delen van Europa heeft Rotterdam hier een groot concurrentievoordeel, aldus de 
respondent. Via een Rotterdamse distributieagent wordt per zending bekeken met welke 
seacarrier het best gevaren kan worden. Slecht incidentele spoedzendingen gaan per 
vliegtuig naar hun bestemming, maar dat is in hoeveelheden te verwaarlozen. 

5.2.2 De mainports als reizigersknooppunt 

Aangezien de kunststofproducenten onderdeel zijn van internationale bedrijven zijn 
vliegverbindingen met de andere onderdelen van het concern belangrijk. Het blijkt uit onze 
gesprekken dat de luchthaven Schiphol als reizigersknooppunt van belang is voor die 
bedrijven die in de Randstad, en in het noorden en oosten van het land zijn gevestigd. 

Het soort reizen dat regelmatig wordt gemaakt is: 

•	 ten behoeve van het management, voor het onderhoud van contacten met hoofdkantoren 
en zusterbedrijven. ICI is bijvoorbeeld ingedeeld in businessunits die locaties in meerdere 
landen tegelijk hebben. Personeel van een businessunit moet zich makkelijk naar andere 
sites kunnen verplaatsen. Hetzelfde geldt voor GE in Bergen op Zoom dat het Europees 
hoofdkantoor is en dus nauwe contacten met haar vestigingen in acht andere Europese 
landen onderhoudt. Regelmatig komen vertegenwoordigers uit andere kantoren voor 
besprekingen naar Nederland. Voor een bedrijf als Curver zit het Europees hoofdkantoor 
in Waterloo bij Brussel. Reizen van en naar dit Europees hoofdkantoor gaat via Brussel 
(vanuit Nederland per spoor en auto). Dat betekent dat mensen van het moederbedrijf in 
de USA ook eerder via Brussel gaan dan via Schiphol, ook al gaan ze naar één van de 
plants in het zuiden van Nederland; 

•	 het onderhouden van contact met partnerbedrijven waarmee joint ventures zijn aangegaan; 
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•	 technische specialisten die op meerdere plants van een internationaal bedrijf worden 
ingezet. 

Het algemene beeld van het gebruik van de luchthaven Schiphol als mainport is dat bedrijven 
in het zuiden van het land in toenemende mate gebruik maken van Brussel als alternatief. 
Voor de paar grote concerns buiten de Randstad die we hebben gesproken nam Schiphol nog 
maar 20-30 procent van het passagiersvervoer voor zijn rekening. De belangrijkste reden die 
hiervoor werd genoemd is de verslechterde bereikbaarheid van Schiphol. Volgens onze 
respondenten kampen de treinverbindingen met Schiphol steeds vaker met vertraging en de 
toevoerwegen naar Schiphol zijn overvol. Het bestaan van een home carrier (KLM) en vele 
rechtstreekse verbinding woog niet op tegen de reistijd die men nodig heeft om Schiphol te 
bereiken. Weliswaar worden de toenemende rechtstreekse verbindingen met de Verenigde 
Staten als een positieve ontwikkeling beschouwd. Bij een bedrijf als DSM bijvoorbeeld reist 
men voornamelijk via Brussel of Düsseldorf. Schiphol speelt eigenlijk geen grote rol van 
betekenis. Daarentegen ondervinden de kunststofverwerkers in het Oosten van het land veel 
minder last van de congestie en zien Schiphol nog steeds als de enige luchthavenverbinding 
met de buitenlandse markten. 

Voor de bedrijven in en nabij de Randstad is Schiphol nog steeds het belangrijkste 
reizigersknooppunt. De grote kunststofproducenten hebben hun zakenrelaties over het 
algemeen in vrij gangbare (wereld-)steden zitten, waar directe verbindingen vanuit Schiphol, 
of verbindingen via Heathrow geen probleem opleveren. De luchthaven van Rotterdam levert 
hierbij nauwelijks een alternatief voor Schiphol, tenzij als verbinding voor verdere 
bestemmingen vanuit Heathrow. Hetzelfde geldt voor Eindhoven en Beek, hooguit voor 
korte vluchten naar Londen of Parijs. 

5.2.3 De mainports als clustermagneet 

Rondom de Rotterdamse mainport, in het bijzonder in het Europoort-Botlekgebied, kunnen 
we duidelijk spreken van een sterk verweven chemiecluster waar de petrochemie, de 
basischemie en de kunststoffenproductie allen vertegenwoordigd zijn. Het Havenbedrijf 
rekent dit als onderdeel van het ‘haven industrieel complex’, met niet alleen chemiebedrijven 
maar ook bedrijvigheid rond transport en distributie, de maritieme industrie en de 
recyclingindustrie. Het van oudsher vestigen van grootschalige fabrieken voor de chemische 
industrie, wat op vele andere plaatsen in Nederland onmogelijk zou zijn vanwege de plaats 
die het inneemt en milieubelasting die ermee gepaard gaat, maakt dat de Botlek een 
geaccepteerde plaats is geworden voor het vestigen van dit soort grootschalige 
procesindustrie. Verschillende van ‘s-werelds grootste (petro-)chemiebedrijven hebben 
productiefaciliteiten in het gebied. Van de kunststofproducenten zijn ICI, Shell, Nerefco, 
ARCO, Du Pont, Rovin, Montell en BASF in de mainport aanwezig. 

De schaalvergroting in de chemie heeft geleid tot grote investeringen in productiefaciliteiten, 
waardoor eenmaal gevestigde bedrijven niet snel zullen vertrekken. In paragraaf 5.2.1 kwam 
al naar voren dat een deel van deze clusterwerking te verklaren is uit de puur logistieke 
stromen die tussen de bedrijven plaatsvinden. Grote hoeveelheden bulkchemicaliën worden 
van de petrochemie naar de andere segmenten van het chemiecluster geleverd. Bovendien 
heeft de Rotterdamse haven aanlegmogelijkheden voor grote schepen voor de aan- en afvoer 
van bulkchemicaliën. Het Havenbedrijf probeert van deze bulkoriëntatie af te komen, door 
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onder andere een ‘Specialties Park’ in te richten waar bedrijven zich kunnen vestigen die 
verder stroomafwaarts in de keten zitten. 

Kunststoffenproductie is slechts een onderdeel van het hele chemiecluster en bedrijven zijn 
vaak werkzaam in meerdere takken in de chemie tegelijkertijd. Het feit dat er naast 
samenwerking vooral ook onderlinge concurrentie is, maakt dat de prijzen van grondstoffen 
en halffabrikaten in toom gehouden worden. Zo werd het voorbeeld genoemd van één enkel 
bedrijf dat koolmonoxide leverde in het mainportgebied. Door bewust een concurrent binnen 
te halen in het Botlekgebied werd een “gezonde concurrentie” geschapen. 

Deze concentratie van chemiebedrijven heeft tot dusdanige ‘clustering’ geleid dat 
verschillende faciliteiten, training en kennisbronnen worden gedeeld door de bedrijven. In 
onze gesprekken kwamen de volgende zaken naar voren: 

•	 de aanwezigheid van een calamiteiten simulatiecentrum (RISC Fire & Training Services), 
waar rampen en branden kunnen worden nagebootst ten behoeve van training van het 
personeel in de chemische procesindustrie (en tevens in de offshore en zeescheepvaart). 
Dit bedrijf is opgezet mede met inbreng van het Gemeentelijk Haven Bedrijf. Bedrijven, 
niet alleen uit het Botlekgebied, maken hiervan veel gebruik; 

•	 een gezamenlijke brandweer die bij calamiteiten in alle deelnemende bedrijven kan 
worden ingezet. Bedrijven betalen een ‘contributie’ voor deze professionele 
brandweervoorzieningen waar voorheen per bedrijf met vrijwillige brandweer werd 
gewerkt; 

•	 gezamenlijke afvalverwerking en het gebruik van afvalproducten als grondstof; 
•	 een grote en kwalitatief goede arbeidsmarkt met ervaren personeel voor de 

procestechnologie (m.n. procesoperators) is in de regio aanwezig; 
•	 de pijpleidingeninfrastructuur wordt gedeeld en bevordert onderlinge levering; 
•	 er is een concentratie van gespecialiseerde dienstverleners, (schoonmaakbedrijven, 

spuitbedrijven, lasbedrijven, ingenieursbureaus voor de procestechnologie); 
•	 bedrijven werken samen op het gebied van energievoorziening en warmtekrachtkoppeling 

met het plaatselijke energiebedrijf. 

Naast samenwerking door het delen van ‘niet strategische’ bedrijfsfuncties zijn er in het 
cluster ook voorbeelden van meer strategische samenwerkingsverbanden. Zo hebben Shell en 
ICI recentelijk besloten een joint venture aan te gaan voor het opzetten van een 
polyolenfabriek in het mainportgebied. 

Ondanks de sterke ‘clusterwerking’ blijkt dat de productiefaciliteiten nauwelijks eigen 
researchfaciliteiten in het mainportgebied hebben. De buitenlandse dochterondernemingen 
zijn op het gebied van R&D afhankelijk van de centrale R&D-afdelingen van het 
moederbedrijf in het buitenland. Slechts de Nederlandse bedrijven DSM (plastics) en AKZO 
(industrial fibers) hebben research in eigen land, maar deze zitten weer buiten het 
mainportgebied. 

5.2.4 De mainports als business generator 

Voor het kunststoffencluster zijn de mainports als business generator van gering belang. Het 
havengebied noch de luchthaven in hun rol als infrastructuurinvesteerders en transport- en 
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distributiecluster, zijn geen typische (groot-)verbruikers van de producten of kennis van de 
kunststoffensector. De enige evidente link tussen het distributiecluster en het 
kunststoffencluster is via de verpakkingsindustrie. Het feit dat de mainports functioneren als 
logistiek en distributiecentrum betekent dat veel verpakkingsmateriaal wordt verbruikt. 
We hebben echter geen cijfers over wat er aan verpakkingsmateriaal omgezet wordt in de 
beide mainports om deze link te kunnen kwantificeren. In ieder geval is de link een 
commerciële meer dan een strategische. 

5.2.5 De mainports als uithangbord 

Wat betreft de uitstraling naar buiten toe heeft de regio Schiphol/Amsterdam geen specifieke 
betekenis voor het kunststoffencluster. Geen van de grote kunststofproducenten is in de regio 
gevestigd, en van de kunststofverwerkers zagen we typische concentraties in het Zuiden en 
Oosten van het land. De aard van de productie, met een grote belasting op milieu en ruimte, 
laat een vestiging in de noordelijke deel van de Randstad ook nauwelijks toe. 

Rotterdam heeft wel een uitstraling als chemiegeoriënteerde vestigingsplaats, gezien de 
concentratie van (petro-)chemische bedrijven, pijpleidingen, en aanmeerfaciliteiten, wat 
mogelijkheden schept voor de vestiging van grootschalige productiefaciliteiten. Nog steeds 
kiezen buitenlandse bedrijven voor Rotterdam als Europese vestigingsplaats. Zo hebben 
recentelijk zowel Eastman en Arco gekozen voor Rotterdam als nieuwe investeringslocatie. 

Maar van dit type regio zijn er meer in Noordwest Europa en daar ondervindt de mainport 
Rotterdam dan ook concurrentie van. Antwerpen heeft minstens zo een reputatie op het 
gebied van havengebonden chemie en petrochemie. 

5.3. Samenvatting en conclusies 

Voor het kunststoffencluster, waarbij we een onderscheid maken tussen grondstofproducenten 
en -verwerkers, kunnen we de mainportgevoeligheid als volgt samenvatten, (zie tabel 5.7, 
volgende pagina). 

Samenvattend is Rotterdam voor de kunststoffenproducenten een belangrijk 
aanvoerknooppunt voor de aanvoer van grondstoffen, noodzakelijk voor het vervaardigen van 
plastics en polymeren. Deze grondstoffen worden deels ingevoerd, deels vervaardigd in het 
mainportgebied zelf. Daarbij moet worden aangetekend dat Antwerpen en Terneuzen als 
alternatief aanvoerpunt dienen, in het bijzonder voor de bedrijven die niet in het Rotterdamse 
mainportgebied zelf zitten. Rotterdam dient wel als clustermagneet voor die bedrijven die ver 
stroomopwaarts geïntegreerd zijn en die vanaf de basisgrondstoffen, bulkkunststoffen 
produceren. Samenvattend is de clusterwerking van belang voor een bepaald segment: de 
upstream grondstofproducenten die ook nog andere vertakkingen hebben met de chemische 
industrie. Het is nog steeds gebaseerd op kapitaalintensieve investeringen in grootschalige 
productfaciliteiten en de dienstverlening die daarmee gemoeid is. Het kennisintensieve aspect 
van dit cluster is weinig geprononceerd in het Botlekgebied. 
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De grote internationale concerns in de kunststoffenproductie zitten verspreid door Nederland. 
Die bedrijven die niet in de mainport zitten hebben ook een geringe band met Rotterdam en 
schakelen gemakkelijker over naar alternatieven als Antwerpen. 
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Tabel 5.7: De mainportgevoeligheid van het kunststoffencluster 

Mainport als: Rotterdam Schiphol 

…Goederenknooppunt 
Producenten 
Verwerkers 

++ 
+ 

-
+/

…Reizigersknooppunt 
Producenten 
Verwerkers 

--
--

++ 
+ 

…Clustermagneet 
Producenten 
Verwerkers 

++ 
-

++ 
-

…Business generator 
Producenten 
Verwerkers 

-
+ 

-
+/

…Uithangbord 
Producenten 
Verwerkers 

+ 
-

+/
-

Legenda : ++ de mainport is van groot belang 
+ de mainport is redelijk belangrijk voor het cluster 
+/- de mainport speelt een kleine rol voor het cluster 
- de mainport is tamelijk onbelangrijk voor het cluster 
-- de mainport is volstrekt onbelangrijk voor het cluster 

Voor de kunststofverwerkende industrie die voor het merendeel exporteert naar het Europese 
vaste land, is het aandeel van export via containerscheepvaart gering. De meer 
gespecialiseerde kunststoffenproducenten die hoogwaardige engineering plastics maken zijn 
niet gevestigd in het Rotterdamse chemiecluster, maar maken wel gebruik van Rotterdam als 
containerhaven voor de verre markten. 

Schiphol speelt al helemaal een geringe rol voor de export aangezien de transportkosten 
relatief hoog zijn voor de toegevoegde waarde van de producten. Dit geldt zowel voor 
bulkproducten (granulaten, profielen etc) als voor de eindproducten. Wat betreft 
reizigersverkeer is Schiphol met name van belang voor die bedrijven die onderdeel zijn van 
een internationaal concern en waarvan de marktnetwerken ook buiten Europa liggen. Dit 
geldt voor vrijwel alle kunststoffenproducenten en slechts een klein deel van de 
kunststofverwerkers. Opvallend is dat bedrijven die in het zuiden van Nederland gevestigd 
zijn, voor een belangrijk deel zijn overgestapt naar Brussel als vertrekpunt vanwege de 
verslechterde bereikbaarheid van Schiphol (onbetrouwbaarheid van de 
verbindingsmogelijkheden). 

Samenvattend kan gezegd worden dat beide mainports aan positie inboeten de laatste tien 
jaar, door concurrentie van buitenlandse mainports. Aangezien de rol van de mainports in het 
kunststoffencluster meer ligt op het gebied van het fysieke goederen- en personenvervoer dan 
op concurrentiefactoren met toegevoegde waarde of kenniscomponenten, zullen beide 
mainports alleen hun huidige rol blijven vervullen als ze hun ‘core business’, namelijk het 
vervoeren van mensen en goederen kunnen verbeteren. 
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6 Het IT-cluster 

In dit hoofdstuk wordt eerst een beschrijving van het IT-cluster gegeven en vervolgens 
behandeld wat het strategisch belang van de mainports voor de clusters is. Het blijkt uit de 
studie dat alle mainport functies voor de IT sector van belang zijn. Beide mainports hebben 
een belangrijke strategische betekenis voor het functioneren van het internationaal opererende 
segment uit het IT-cluster, zij het dat dit verschillend uitwerkt voor IT-productiebedrijven en 
IT-dienstverleners. 

6.1 Clusterbeschrijving 

6.1.1 Positionering van het IT-cluster 

Er zijn in essentie twee redenen waarom het IT-cluster zich lastig laat identificeren. In de 
eerste plaats maakt de voortschrijdende convergentietendens3 dat de IT-maakindustrie alsook 
de IT-dienstverlening, de belangrijkste samenstellende delen van het IT-subcluster, steeds 
moeilijker los kunnen worden gezien van bedrijfstakken als de telecommunicatie, de 
consumentenelektronica, de verschillende leveranciers van content zoals uitgevers en 
broadcasting alsmede nieuw opgekomen takken van bedrijvigheid als internet service 
providers. In de opeenvolgende functies die benodigd zijn om te komen tot een informatie-
of communicatiedienst, van content creation tot terminal vending en uiteindelijk de toegang 
tot de finale vraag, kan door een steeds groter aantal aanbieders worden voorzien (figuur 
6.1).4 

Figuur 6.1: Het waardesysteem van het informatie en communicatiecluster 

3 
Voor een overzicht van de implicaties van convergentie verwijzen wij kortheidshalve naar Maltha (1998). 

4 
Hierdoor kunnen momenteel geheel nieuwe concurrentie- en samenwerkingspatronen worden waargenomen. Kabelexploitanten 

ontwikkelen zich allengs tot dienstverleners op de Elektronische Snelweg; telecommunicatiebedrijven bieden Web TV en computernetwerken 
aan, computerservice bureaus spelen een belangrijke rol bij het ontwerpen en het in de lucht houden van telecomnetwerken en uitgevers 
investeren in medium neutral databases om content langs verschillende kanalen te kunnen distribueren. 
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Het IT-subcluster maakt deel uit van een ruimer gedefinieerd Informatie- en 
Communicatiecluster. Zowel de productie van IT-hard- en software5 (productsoftware zoals 
vervaardigd door aanbieders als Baan) als de in Nederland relatief veel sterker ontwikkelde 
IT-dienstverlening spelen in de verschillende schakels van het ruimere I&C-cluster een 
belangrijke rol. 

Een tweede hiermee samenhangende reden is dat IT per definitie een enabling technology is. 
Met andere woorden: IT is een middel om bedrijfsprocessen in toepassende bedrijven te 
automatiseren, te herordenen en in toenemende mate te re-engineeren. In die zin is het 
kunnen beschikken over een geavanceerd IT-cluster voor een economie niet alleen een bron 
van directe hoogwaardige werkgelegenheid, maar vooral ook van belang om de IT 
toepassende sectoren te moderniseren en up-to-date te houden. 

In het kader van dit onderzoek hebben wij ons geconcentreerd op het IT-subcluster. Dit 
subcluster bestaat primair uit IT-productiebedrijven en IT-dienstverlening, de twee centrale 
blokken in onderstaande figuur 6.2, die beide verschillen in samenstelling, historie, dynamiek, 
alsook in de mate waarin ze in Nederland zijn vertegenwoordigd. 

Figuur 6.2: Schematische weergave van het IT- cluster 

Het gaat hier vooral om software producten voor een wereldmarkt zoals bij uitstek vervaardigd door Baan. Essentieel is daarbij een 
doorbraak op de Amerikaanse markt, een de facto legitimatie en sanity check. 
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IT PRODUKTIE 
- computers 
- terminals & randapparatuur 
- netwerk & datacom. voorz. 
- kantoormachines 
- industriele automatisering 

produktie ŌpackagedÕsoftware 
- assemblage 

IT DIENSTVERLENING 
- systeemanalyse 
- ŌmaatwerkÕsoftware 
- implementatie 
- systeem integratie 
- gegevensverwerking 
- detachering 
- call centres 
- IT gerelateerd org. Advies 
- informatie & kennismngm. 

INDUSTRIELE TOELEVERING 
-prod. electrotechnische app. 
-prod. electr. Componenten (act/pas) 
-prod. meet- , regel- encontrole app. 
-prod. electr installatiemat. 
-productie draad en kabel 
-productie metalen componenten 
-productie kunststof componenten 

ŌCONTENTÕ 
- uitgeverijen 
- drukkerijen 
- advertising 
- RTV omroep 
- entertainment 
- games 
- AV-dienstverlening 

GESPEC. ZAKELIJKE DIENSTEN 
- accountancy & manage ment consultancy 
- ingenieursbureaus & technisch 
(CAD/CAE) ontwerpdiensten 

- gespecialiseerde uitzendbureaus 
- venture capital mijŌen 

ONDERWIJS& ONDERZOEK 
basisdisciplines (o.a.) 
- Informatica / wiskunde 
- bedrijfskunde 
- (software) engineering 

TELECOM INDUSTRIE 
& DIENSTEN 

OV. AFNEMENDE 
SECTOREN 
(met name) 
- (petro-) chemie 
- bank-/verzekeringswezen 
- zakelijke dienstverlening 
- bouw 
- overheid (rijk, gemeenten) 

TRANSPORT , DISTRIBUTIE 
& OVERIGE 
- gespecialiseerd transport 
- groothandel ITequipment & supplies 
- detailhandel IT equipment &supplies 
- groot/detailhandel kantoorbenodigdheden 
- verhuur ITequipment 

ONDERZOEK 
&ONTWIKKELING 
Topinstituut en onderzoeksscholen 
Semi-publiek onderzoek (oa TNO) 

DIENSTEN ŌBOUWÕ 
- inrichting fabrieks- en 
bedr ijfsgebouwen 

-verhuurbedrijfsgebouwen 
-facilities management 
- telematica installatie 
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De IT-productiebedrijven vormen onderdeel van het metaal-electro megacluster in de 
Nederlandse economie en daarmee de maakindustrie. De feitelijke IT-productie is in 
Nederland in vergelijking met het buitenland niet buitengewoon ontwikkeld. Uiteraard 
beschikt Nederland met een gediversifieerde onderneming als Philips over een belangrijke 
grote speler, maar de core competences van Philips liggen evenzeer in de 
consumentenelektronica en de componenten (en daarmee de industriële toelevering). 
Daarnaast kan gewezen worden op bedrijven als ASML, het uit de as herrezen TULIP en een 
beperkt aantal kleinere niche-spelers, veelal gespecialiseerde en hoogwaardige 
elektronicabedrijven. Voorts zijn in Nederland een aantal spelers van buitenlandse origine 
actief die inmiddels ook tot het IT productiecluster gerekend kunnen worden. Het gaat dan 
om grote spelers als IBM, HP en Compaq die Europese distributieactiviteiten en daaraan 
gekoppelde (lichte) productie- en verschillende service activiteiten vanuit Nederland 
entameren (Value Added Logistics). Tot de IT-productiebedrijven moeten ook worden 
gerekend de ontwikkelaars en producenten van software producten voor een wereldmarkt. In 
de discussie rond de Electronic Highway is al eerder geconstateerd dat Nederland relatief 
weinig van dit soort bedrijven voortbrengt. Het ICT Twinning initiatief is primair gericht op 
het genereren van vooral dit soort bedrijven. 

De IT-dienstverlening is in tegenstelling tot de productie in Nederland relatief sterk 
ontwikkeld en sluit aan bij de handels- en diensteneconomie die Nederland van oudsher is6. 
De IT-dienstverlening maakt deel uit van het megacluster commerciële dienstverlening. 
Binnen dit megacluster vormen de IT-bedrijven (samen met de ingenieursbureaus) een van de 
snelst groeiende segmenten van de kennisintensieve dienstverlening. In de periode 1990
1996 groeide de werkgelegenheid in de IT-dienstverlening bijvoorbeeld met 40 procent. Over 
de periode 1993-1996 steeg de netto-omzet met 37,5 procent tot bijna 12,5 miljard gulden 
(Bilderbeek et al., 1998). Als intermediaire dienstverleners werken IT-bedrijven doorgaans in 
opdracht van derden aan projecten met een relatief grote kenniscomponent, waarover de 
opdrachtgevers niet of maar gedeeltelijk beschikken. IT-bedrijven hebben, evenals 
ingenieursbedrijven, in de praktijk dan ook vaak een nuttige schakelende functie in het 
innovatieproces bij hun cliënten. Zo blijkt dat een belangrijk deel van de leveranties van de 
IT-dienstverleners, volgens het CBS tussen de 55-60 procent van de netto omzet, gepaard te 
gaan met kennisoverdracht richting afnemers (zie Bilderbeek et al., 1998). 

Waar de IT-productiebedrijven eerder interacteren met segmenten uit de maakindustrie, de 
industriële toelevering en in mindere mate de gespecialiseerde zakelijke dienstverlening, zijn 
de IT-dienstverleners naar eigen zeggen veel meer verweven met niet alleen de 
telecommunicatie en de content providers, maar evenzeer met belangrijke afnemende 
sectoren als bijvoorbeeld de financiële sector en de chemie. Veelal komt dit ook tot uiting in 
de opbouw van de specialismen binnen vooral de grotere IT-dienstverleners als Origin, Cap 
Gemini, CMG, IBM en anderen. Ontwikkelingen als implementatie van ERP-systemen, maar 
bijvoorbeeld ook e-commerce maken het hebben van kennis van de toepassende sectoren van 
doorslaggevend belang. Belangrijke delen van de IT-dienstverlening ontwikkelen zich in de 
richting van organisatieontwikkeling en organisatieadvies en er ontstaat bijvoorbeeld overlap 
met de management consultancy sector. 

Uiteraard is in de praktijk sprake van een meer vloeiende overgang tussen IT-productie bedrijven enerzijds en IT-dienstverleners 
anderzijds. 
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6.1.2. De structuur van het IT-cluster 

Hoewel in de structuurkenmerken van met name de IT-dienstverlening steeds meer inzicht 
bestaat7, zijn vergelijkende cijfers voor het IT-subcluster niet beschikbaar. Om die reden zijn 
we vooralsnog aangewezen op de recente pogingen van het CBS om de ICT-sector nader 
statistisch te beschrijven (CBS, 1997a; CBS, 1998b). Nadeel hiervan voor dit onderzoek is 
dat zowel de IT-productie als de IT-dienstverlening ruimer zijn gedefinieerd en onder meer 
zijn gekoppeld aan productie van telecomapparatuur en telecommunicatiediensten. Niettemin 
bieden genoemde CBS-cijfers een globaal inzicht in de recente ontwikkeling van de 
binnenlandse productie (tabel 6.1), de productiewaarde van de ICT-sector (tabel 6.2), het 
arbeidsvolume (tabel 6.3), in- en uitvoer (inclusief wederuitvoer) in de betreffende sectoren 
(zie paragraaf 6.1.4). Deze cijfers zijn aangevuld met gegevens uit enkele andere bronnen die 
inzicht verschaffen in met name de IT-dienstverlening. 

Tabel 6.1: Binnenlandse productie8 van ICT-goederen en –diensten in de periode 1993-1996 
(miljoenen guldens) 

Omschrijving Waarde in lopende prijzen 

1993 1994 1995 1996 
Totaal ICT-goederen 9116 8802 9594 10318 
w.o. 
Kantoormachines, computers etc. 2194 2131 2474 2741 
Draad en kabel 752 811 920 974 
Elektrische componenten etc., zendtoestellen, 
app. v. telefonie en –grafie, audio en video 

4190 4082 4379 4686 

Navigatie, meet en regelapp. 1980 1778 1821 1917 
Totaal ICT-diensten 19907 21368 23245 26039 
Telecommunicatiediensten 11367 12626 13556 14365 
Computerservicediensten 8540 8742 9689 11674 

Bron: CBS (1998b) p. 9, 11 

Uit tabel 6.1 blijkt dat de binnenlandse productie na een terugval in 1994 in de 
daaropvolgende jaren flink aantrekt. Dit geldt in versterkte mate voor de productie van 
kantoormachines, computers e.d. Deze zijn in absolute termen echter geringer van omvang 
dan de productie van elektrische componenten en telecommunicatieapparatuur. De 
binnenlandse productie van ICT-diensten neemt over dezelfde periode eveneens flink toe. 

Uit de vergelijking van tabel 6.1 en 6.2 blijkt dat (naast handels en vervoersmarge) de 
branches die producten voortbrengen die ‘bijdragen aan de elektronische infrastructuur voor 
informatieverstrekking en communicatie’ (CBS, 1998b, p.8) ook niet ICT-producten 
fabriceren (ter waarde van bijna 7,5 miljard gulden in 1996). De productiewaarde van ICT-
diensten neemt sneller toe dan de productiewaarde van ICT-producten in zijn geheel. 

7 
Zie onder meer de onderzoeken van EIM (1996, 1998); Bilderbeek et al. (1998); den Hertog et al. (1998); CBS (1998b). 

8 
Het gaat bij de binnenlandse productie uitsluitend om de opbrengst van de productie van een bepaald goed of dienst – mogelijk omdat de 

CBS-cijfers zijn ontleend aan de Nationale Rekeningen – en niet om de productiewaarde van een specifieke branche (zoals in tabel 2). In 
welke sector het betreffende goed of dienst is geproduceerd is derhalve geen argument. 
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Tabel 6.2: Productiewaarde van de ICT-sector in de periode 1993-1996 (miljoenen guldens) 

Omschrijving Waarde in lopende prijzen 

1993 1994 1995 1996 
Totaal ICT-industrie 16793 16605 18267 19158 
w.o. 
Verv. van kantoormachines en computers 2567 2538 2996 3077 
Verv. van draad en kabel 919 982 1115 1171 
Verv. van elektrische componenten etc., van 
zendapp. En app. Voor telefonie, van audio- en 
videoapparatuur 

4575 4291 4572 4874 

Verv. van meet-, regel- en controle app. 2765 2454 2498 2624 
Niet ICT producten 5967 6340 7086 7412 
Totaal ICT-diensten 24409 26093 28357 31906 
Post- en telcommunicatiebedrijven 16944 18359 19370 20595 
w.o. telecommunicatie 11346 12605 13536 14344 
Computerservicebureaus 7465 7734 8987 11311 
w.o. computerservicediensten 5940 6172 7246 9072 
Particulier onderwijs 175 182 214 271 
Totaal ICT-sector 41202 42698 46624 51064 
Nederland 1040768 1089863 1145043 1208273 
Aandeel ICT-sector in economie (%) 4,0 3,9 4,1 4,2 

Bron: CBS (1998b), p. 8,11 en 23. 

Kijken we naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid dan blijkt dat bij een toenemende 
productiewaarde in de ICT-industrie, de werkgelegenheid terugloopt. In de ICT-
dienstverlening zijn het met name de computerservicebureaus die verantwoordelijk zijn voor 
de groei van de werkgelegenheid. Overigens beschikken veel bedrijven en organisaties in 
toepassende sectoren over ICT-kennis (inhouden), die uiteraard niet is opgenomen in tabel 
6.3. 

Tabel 6.3: Arbeidsvolume van de ICT-industrie en –dienstverlening in de periode 1993-1996 
(in duizenden arbeidsjaren). 

Omschrijving Arbeidsvolume 

1993 1994 1995 1996 
ICT-industrie 74,2 67,3 67,0 66,5 
w.o 
Verv. van draad en kabel 2,8 2,7 2,5 . 
Overige ICT-industriegroepen 71,4 64,6 64,5 . 
ICT-diensten 123,8 123,7 127,8 137,2 
w.o. 
Post- en telecommunicatiebedrijven 81,7 81,1 78.0 77,0 
Computerservicebureaus 42,2 42,6 49,7 59,5 
Totaal ICT-sector 198,0 191,0 197,8 203,7 
Totaal Nederland 5322,2 5302,6 5380,3 5483,6 
Aandeel ICT-sector in Nederland 3,7% 3,6% 3,6% 3,7% 

Bron: CBS (1998b), p. 10, 12, 24 
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Wanneer we inzoomen op de computerservicebedrijven dan blijkt sprake te zijn van een 
tamelijk scheve verdeling wat betreft aantal ondernemingen naar grootteklasse9. Van de in 
totaal bijna 14.000 ondernemingen in deze sector in 1995, nagenoeg een verdubbeling ten 
opzichte van 1990, beschikken 601 ondernemingen over meer dan 10 werknemers en 
daarbinnen slechts 46 ondernemingen over meer dan 100 werknemers. Een groep van bijna 
4000 bedrijven stond in 1995 geregistreerd als economisch niet actief. Dit houdt in dat geen 
werknemers in dienst zijn. Dit betreft veelal eenmansondernemingen die werken op freelance 
basis. 

Omdat het voor een belangrijk deel de grotere ondernemingen zijn die ook internationaal 
actief zijn is onderstaand een overzicht opgenomen van de top-10 IT-ondernemingen op basis 
van op de Nederlandse markt gerealiseerde omzet (zie tabel 6.4). Opmerkelijk genoeg maken 
sterke groeiers als CMG en (tot voor kort) Baan geen onderdeel uit van de lijst. Vijf van de 
tien ondernemingen hebben een buitenlandse moeder. 

Tabel 6.4: Top-10 IT ondernemingen in Nederland op basis van op de Nederlandse markt 
gerealiseerde omzet 

Onderneming Omzet ’97 
(Dfl. Mln.) 

Omzet ’96 
(Dfl. Mln.) 

Winst ’97 
(Dfl. mln.) 

Winst’ 96 
(Dfl. mln.) 

Personeel 
‘97 

Personeel 
‘96 

IBM 2.400 2.160 175 166 3.863 3.791 
Getronics 2.000 1.632 140 114 5.200 4.906 
Hewlett P. 1.700 1.400 123 96 1.400 1.100 
Compaq 1.300 960 90 70 145 90 
KPN Telecom 1.265 1.100 n.a. n.a. 3.800 3.600 
Cap Gemini 1.125 986 110 90 5.750 5.179 
Origin 1.100 972 55 40 5.500 4.500 
Info products 835 638 6 7 530 486 
Roccade 755 655 50 29 4.500 4.031 
Digital 700 651 28 32 1.400 1.450 

Bron: Automatiseringsgids (1997) 

Tabel 6.5 geeft meer in detail inzicht in het type activiteiten zoals die door 
computerservicebedrijven worden uitgevoerd. Naast de ontwikkeling van informatiesystemen 
zijn vooral de omvangrijke activiteiten op het gebied van detachering (van vooral de grotere 
ondernemingen) opmerkelijk. Deze zijn onder meer in sectoren als de financiële 
dienstverlening en de telecommunicatie gedetacheerd. Overigens worden veel van de 
genoemde activiteiten, vooral door de grotere bedrijven, in combinatie aangeboden. 

Zie ook EIM (1996). 
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Tabel 6.5: Omzet computerservicebedrijven naar type activiteit 

Type activiteit Omzetklasse Dfl. 1000 

Tot 50 50-200 200-500 >500 
Netto-omzet (Dfl. mln) 56 469 524 11874 

in % van de netto-omzet 
Advisering en auditing 16,6 22,9 18,5 5,7 
Detachering 7,4 12,8 8,8 26,4 
Ontwikkelen van informatiesystemen 33,6 28,7 29,7 24,1 
Opleiding en training 2,7 4,1 2,8 2,0 
Systeemintegratie 1,0 1,3 1,4 1,5 
Assistentie bij de ontwikkeling van infosystemen 0,9 0,8 2,1 2,0 
Assistentie bij de invoering van infosystemen 5,0 4,6 3,8 1,2 
Beheer en exploitatie van systemen 3,1 4,2 5,8 6,4 
Databankactiviteiten 0,9 1,7 1,6 1,5 
Gegevensverwerking 6,4 0,6 1,0 6,8 
Reparatie en onderhoud (contracten) 6,3 4,0 3,3 5,9 
Overige dienstverlening 3,3 3,9 5,3 1,6 

Totaal verleende diensten 87,3 89,7 84,1 85,0 
Totaal handel in software en hardware e.d. 12,7 10,3 15,9 15,0 
Totaal diensten + handel 100,0 100,0 100,0 100,0 
Bron: CBS (1998b), p. 21 

Bezien we tenslotte de oriëntatie van jonge ICT-bedrijven dan ontstaat het beeld zoals 
weergegeven in tabel 6.6. Circa 80 procent van veelal kleine bedrijven is actief op het terrein 
van de productie van maatwerksoftware. De ontwikkeling van pakketsoftware evenals 
‘embedded software’, programmatuur vastgelegd in halfgeleiders en/of ingebouwd in 
industriële producten, worden relatief minder vaak genoemd. Dit geldt ook voor de 
ontwikkeling en productie van hardware. 

Tabel 6.6: Verdeling software en hardware onder jonge ICT-bedrijven 

Producten Percentage bedrijven 

Maatwerksoftware 80 
Standaard-/pakketsoftware 54 
Hulpmiddelen (Pools) en componenten 47 
Embedded software 30 
Andere software 14 
Multimediaproducten 39 
Computer hardware (o.a. mainframes, midrange, PC’s) 14 
Communicatieapparatuur (o.a. modems) 12 
Herkenningssystemen (o.a. chipcards) 9 
Overige hardware 4 
Produceert geen hardware en/of software 4 

Bron: EIM (1998). 
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6.1.3 Geografische spreiding van het IT-cluster 

Het IT-cluster laat een gemengd geografisch spreidingspatroon zien. De IT-productie, voor 
zover aanwezig, is eerder gevestigd in de halfwegzone tussen de Randstad en de periferie dan 
in de Randstad. De productiebedrijven die gerekend moeten worden tot de geavanceerde IT-
toepassers, veelal gespecialiseerde elektronicabedrijven, zijn gelokaliseerd in de meer 
productie georiënteerde zones in en rond Twente, Nijmegen, Eindhoven en Tilburg. 
Opmerkelijk is uiteraard wel dat een grote speler als Philips het aantal productievestigingen 
steeds verder terugbrengt en gedeeltelijk verzelfstandigt. Tegelijkertijd is de verplaatsing van 
de Philips-top naar Amsterdam onder meer gemotiveerd met verwijzing naar de kwaliteiten 
van het productiemilieu rond de mainport zoals de aanwezigheid van meer gespecialiseerde 
hoogwaardige kennis (onder meer op marketinggebied), de toegang tot Schiphol en de 
aanwezigheid van de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Grote buitenlandse spelers als 
IBM, Compaq en Hewlett Packard zijn met hun Europese distributiecentra eveneens sterk 
(ook fysiek) gebonden aan de mainports, hoewel de activiteiten verdergaan dan alleen 
distributie (zie paragraaf 6.2.1). Niettegenstaande het feit dat enkele grote spelers zeer 
aanzienlijke distributieactiviteiten hebben lopen via de mainports, vallen de door het IT-
cluster gegenereerde transportstromen vanzelfsprekend in het niet bij belangrijke IT 
toepassende clusters als het Agro-Foodcluster. 

De IT-dienstverlening maakt onderdeel uit van de kennisintensieve zakelijke dienstverlening 
die relatief sterk is vertegenwoordigd in de Randstad. Duidelijke groeiregio’s zijn de regio 
Utrecht, waar relatief veel computerservicebureaus zijn gevestigd, de Zuidas van de 
agglomeratie Amsterdam (aansluiting met het creatief cluster richting Hilversum) en steden in 
het Groene Hart als Gouda en Woerden10 . Daarnaast draagt de computerdienstverlening bij 
aan de uitbouw van de corridors van bedrijvigheid richting Gelderland (vooral rond de steden 
Wageningen, Arnhem en Apeldoorn) en Brabant (’s-Hertogenbosch, Eindhoven). Voor het 
overige is de computerdienstverlening verspreid over de regionale knooppunten, wat logisch 
is gezien het feit dat IT geldt als enabler voor nagenoeg alle bedrijvigheid. Bij de grotere IT-
dienstverleners is sprake van een duidelijke regionalisatie door uitbouw van vestigingen in de 
regio, maar bijvoorbeeld ook door investeringen in telewerk faciliteiten. Niet alleen boren 
deze bedrijven actief IT-talent in de regio aan (pull), maar ook de congestie in de Randstad 
zorgt voor deconcentratietendensen (push). Vooral de IT-consultants die bij cliënten werken 
verliezen veel tijd in het verkeer, wat uiteindelijk kostenverhogend werkt. Overigens is 
binnen de nationale netwerken van vestigen die ontstaan wel sprake van branche 
specialismen. 

6.1.4 De relatie met de andere onderzochte clusters 

De interactie met de andere vier clusters die in dit onderzoek worden beschouwd is moeilijk 
te beoordelen omdat de intermediaire producent en diensten die het IT-cluster voortbrengt, 
evenals bijvoorbeeld die van het financiële cluster, in beginsel in een groot aantal afnemende 
sectoren kunnen worden toegepast. In die zin worden al gauw een aantal nationale 
economische specialisaties gereproduceerd. De voornaamste categorieën van afnemers en 

10 
Uit onderzoek van het EIM (1998) komt naar voren dat een meerderheid van de jonge, kleine, innovatieve ICT-bedrijven in het Westen 

van het land is gevestigd (56% van het totaal) en dat een relatief groot aantal is te vinden in of rondom de steden waar een technische 
universiteit is gevestigd. 
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leveranciers van IT-productie- en IT-dienstverlenende bedrijven zijn weergegeven in 
respectievelijk tabel 6.7 en 6.811 . 

Tabel 6.7: De tien grootste categorieën van afnemers van en leveranciers aan producenten 
van kantoormachines en computers, 1997 (voorlopige gegevens, in miljoenen guldens). 

De grootste afnemers van 
producenten van kantoormachines en 
computers 

Dfl. 
mln. 

De grootste leveranciers aan 
producenten van kantoormachines en 
computers 

Dfl. 
mln. 

1. Computerservice 74 1. Juridische-, accountants- en economische 
bureaus 

52 

2. Groothandel 63 2. Kantoormachines en computers 51 
3. Kantoormachines en computers 51 3. Rubber en kunststof 44 
4. Bouw: burgerlijk en utiliteits 43 4. Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 40 
5. Post- en telecommunicatie 39 5. Metaalproducten 30 
6. Bankwezen 36 6. Computerservice 26 
7. Bouw installatie 21 7. Overige elektrische machines en app. 25 
8. Medische meet- en regelapparatuur 19 8. Audio-, video-, telecommunicatie 23 
9. Detailhandel 19 9. Groothandel 22 

10. Verhuur/handel onroerend goed 17 10. Elektriciteitsbedrijven 19 
Bron: CBS (1998a) 

Tabel 6.8: De tien grootste categorieën van afnemers van en leveranciers aan 
computerservicebedrijven, 1997 (voorlopige gegevens, in miljoenen guldens). 

De grootste afnemers van 
computerservicebedrijven 

Dfl. 
mln. 

De grootste leveranciers aan 
computerservicebedrijven 

Dfl. 
mln. 

1. Juridische-, accountants- en 
economische bureaus 

818 1. Juridische-, accountants- en economische 
bureaus 

674 

2. Overheid 793 2. Computerservice 554 
3. Groothandel 754 3. Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 520 
4. Bankwezen 653 4. Verhuur/handel onroerend goed 456 
5. Computerservice 554 5. Reclamebureaus 298 
6. Detailhandel 480 6. Horeca 293 
7. Ingenieurs en architecten 326 7. Verhuur roerende goederen 274 
8. Openbaar vervoer 253 8. Overige zakelijke dienstverlening 255 
9. Petrochemie 231 9. Uitgeverijen en drukkerijen 251 

10. Post- en telecommunicatie 216 10. Auto detailhandel 197 
Bron: CBS (1998a) 

Opmerkelijk is de geringe absolute omvang van de leveranties van en naar producenten van 
kantoormachines en computers (tabel 6.7), zeker in vergelijking met de omvang van de 
leveranties van en naar de computerservices. Dit wijst enerzijds op een sterk gespreid 
netwerk van toeleveranciers en afnemers, maar lijkt eveneens te wijzen op de relatief geringe 
omvang van deze activiteit in Nederland. Opmerkelijk is met name de verwevenheid van de 
IT-dienstverlening met een aantal afnemende dienstensectoren, waaronder bank- en 
ingenieursdiensten. De grote banken investeren al jaren massaal in IT-toepassingen en 

De gegevens zijn ontleend aan de Input-Output tabellen uit de Nationale Rekeningen. Voor 1997 zijn slechts (voorlopige) gegevens op een 
beperkt aggregatieniveau beschikbaar. Deze sluiten niet direct aan bij de clustermethodiek. In tabel 7 en 8 zijn 2 categorieën economische 
activiteiten genomen die IT-productie en IT-dienstverlening het dichtst benaderen. 
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behoren tot de grootste klanten van de IT-dienstverleners. De laatste houden er veelal een 
aparte divisie finance op na. De ingenieursbureaus raken steeds meer verweven met IT-
dienstverlening. Enerzijds omdat zowel het productieproces als de producten een grote IT-
component kennen (denk aan allerhande simulaties, ontwikkeling van GIS, toepassing van 
CAD/CAE-systemen), anderzijds omdat de marges op de naastgelegen IT-
dienstverleningsmarkt hogere tarieven toelaten dan de marges die op de eigen markt 
gerealiseerd kunnen worden. De petrochemische sector is eveneens een belangrijke afnemer 
van IT-diensten. 

6.1.5 Het mainportrelevante clustersegment 

De beide mainports kunnen verschillende functies vervullen voor de bedrijven die deel 
uitmaken van het IT-cluster12 . In de eerste plaats kan het strategisch belang van de mainports 
voor het IT-cluster direct samenhangen met de mate waarin de bedrijven in het cluster actief 
zijn op c.q. afhankelijk zijn van internationale inkoop-, afzet- en de daaraan gekoppelde 
kennismarkten en netwerken. Dit komt het meest direct tot uiting in de mate waarin de beide 
mainports fungeren als fysiek goederenknooppunt en reizigersknooppunt. Daarnaast 
kunnen de beide mainports ook verschillende minder fysieke, maar zeker niet minder 
belangrijke functies voor het IT-cluster vervullen. Zo kunnen de mainports een hoogwaardig 
productiemilieu bieden waarin andere schakels uit de waardeketen (afnemers, toeleveranciers, 
gespecialiseerde dienstverleners, kennisinstituten) relatief sterk zijn vertegenwoordigd en 
waarin ook andere productiefactoren, bijvoorbeeld kwaliteit en variëteit van de regionale 
arbeidsmarkt, gunstig zijn voor het betreffende cluster. Er is sprake van clusterspecifieke 
agglomeratievoordelen die maken dat de mainports ook in belangrijke mate functioneren als 
kennisknooppunt of clustermagneet. De mainports en de direct daaraan gekoppelde 
bedrijvigheid zelf kunnen eveneens de functie vervullen van business generator en een 
belangrijke directe bron van inkomsten zijn voor bedrijven uit het IT cluster. Tot slot kan van 
de beide mainports ook een belangrijke imagowerking uitgaan, een tamelijk gevarieerde 
functie die uiteen loopt van de naam en faam van beide mainports tot de referentiewaarde die 
verbonden is aan beide wanneer men de mainports als cliënt kan opvoeren. Hier zal deze 
functie worden aangeduid als de uithangbordfunctie. 

In deze deelstudie kijken we naar de mate waarin de genoemde functies van belang zijn voor 
respectievelijk de IT-productie en de IT-dienstverlening. De IT-productiebedrijven, ook de 
kleinere, opereren haast automatisch op een wereldmarkt en zijn derhalve voor tenminste de 
fysieke transportfuncties afhankelijk van de mainports. Onder de IT-dienstverleners zijn het 
met name de grote ondernemingen die daadwerkelijk internationaal actief zijn en actief 
gebruik maken van de mainports. Het kunnen volgen van de cliënt en het wereldwijd 
‘uitrollen’ van in Nederland beproefde IT-oplossingen is een vaker voorkomend patroon. Het 
gros van de kleinere IT-dienstverleners is primair nationaal of regionaal verzorgend en 
daardoor minder afhankelijk van de mainports en het mainport milieu. 

6.1.6 Trends in het IT-Cluster 

12 
Voor een uitgebreide beschrijving van de in deze studie onderscheiden vijf functies verwijzen wij kortheidshalve naar het hoofdrapport. 
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Zonder naar volledigheid te streven, kunnen de volgende trends in het IT-cluster worden 
onderscheiden. 

1. Convergentie & kennis van toepassende sectoren: 
Zoals eerder aangegeven in figuur 6.1 is sprake van een toenemende verwevenheid van 
voorheen gescheiden takken van bedrijvigheid als IT, media en telecommunicatie. Voor 
zowel IT-productiebedrijven als IT-dienstverleners houdt dit concreet in dat meer kennis van 
telecommunicatie en content nodig is. Zo biedt een aantal IT-bedrijven actief 
datacommunicatieproducten aan, zijn sommige IT-dienstverleners betrokken bij 
implementatie van nieuwe (mobiele) telecominfrastructuren en is kennis van toepassende 
sectoren benodigd voor implementatie van bijvoorbeeld ERP-software en E-commerce. Het 
meegroeien met de cliënt impliceert meer specialistische kennis van de business van de cliënt. 
Dit komt onder meer tot uiting in de specialisatie in bedrijfstakgebonden productdivisies van 
de grotere IT-bedrijven (Telecom, Utilities, Trade & Transport, Finance etc.). Waar met 
name de grotere IT-dienstverleners voorheen alleen IT-systemen ontwikkelden en 
implementeerden zijn ze nu in een veel vroeger stadium van de besluitvorming over 
vormgeving en aanpassing van bedrijfsprocessen alsook bij beheer van IT-systemen 
betrokken. 

2. Strategische inzet van IT: 
Met voorgaande trend hangt samen dat veel afnemers van het IT-cluster na soms jarenlange 
investeringen in intern gerichte IT-toepassingen (en uniformering van de bedrijfsvoering) 
geleidelijk de slag maken naar strategische inzet van IT. Daar waar voorheen bestaande 
processen zijn geautomatiseerd en geoptimaliseerd, wordt door de geavanceerde IT 
toepassende sectoren steeds meer gevraagd om strategische inzet van IT teneinde de relatie 
met de externe omgeving verder te stroomlijnen (value chain management) en om nieuwe 
producten, distributiekanalen en nieuwe managementinformatie te genereren13 . IT wordt 
daarmee minder faciliterend en meer strategisch ingezet en dit maakt ook dat een meer 
duurzame (vertrouwens-)relatie tussen IT-dienstverlener en IT-toepasser vereist is. 
Partnership en single sourcing worden daarbij genoemd als belangrijke trends. 

3. Internationalisering, schaalvergroting & regionalisering: 
Zowel in de IT-productie als de IT-dienstverlening is sprake van een voortgaande trend van 
schaalvergroting en internationalisering. Amerikaanse IT-bedrijven bijvoorbeeld bedienen 
Europese markten steeds meer vanuit enkele vestigingen. Productienetwerken zijn 
internationaal en feitelijke assemblage of light manufacturing vindt in toenemende mate 
plaats dichtbij de afzetmarkten14 . Naast de internationalisering van de productie van 
software, denk aan de software factories in landen als India, is ook in termen van 
kennisopbouw in de grote internationaal opererende IT-bedrijven sprake van 
internationalisering. Zo vindt kennisopbouw plaats in competente centres die dienstverlenend 
zijn aan de IT-professionals in andere landen of wordt lokaal aanwezige kennis, in het 
voetspoor van de internationaliserende grote cliënten, uitgerold naar de buitenlandse 

13 
Tijdens de interviews is verder naar voren gekomen dat de informatiestromen die een product omringen (door processen als 

ketenomkering en mass customization) veel harder groeien dan de feitelijke productie. In een economie die zich ontwikkelt van een aanbod-
in een vraageconomie verandert de productiefunctie. Toevoeging van informatie aan goederenstromen voorziet niet alleen in een behoefte, 
maar blijkt ook veel lucratiever in termen van waardetoevoeging dan de feitelijke voortbrenging van de producten. De verdienstelijking van 
een aantal IT-producenten kan dan ook in dit licht worden bezien. 
14 

Componenten kunnen afkomstig zijn uit de gehele wereld, maar overwegend uit het Verre Oosten en de V.S. Voor enkele componenten 
spelen ook Nederlandse bedrijven een belangrijke rol. ASML neemt een tweede plaats in achter Canon op de markt voor wafer steppers, 
Koninklijke Ten Cate levert bijvoorbeeld kunststof printerrollen aan de belangrijkste producenten van printers (HP, Xerox). 
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vestigingen van de cliënt. Intranetten en interne kennisdatabanken zijn daarbij faciliterend, 
maar zijn geen substituut voor de fysieke internationalisering van de IT-dienstverlening. 

Opmerkelijk is dat ondanks deze internationalisering vooral een aantal IT-dienstverleners 
duidelijk investeert in regionalisatie en de opbouw van een landelijk kantorennet. Niet alleen 
het vestigen nabij mogelijke opdrachtgevers, maar vooral het kunnen blijven aantrekken van 
IT-expertise is daarbij een overweging. De congestie in de Randstad maakt dat IT-
professionals steeds meer tijd op de weg doorbrengen in plaats van bij de klant. Ook geven 
diezelfde professionals steeds vaker de voorkeur aan woonmilieus buiten de Randstad. Zeker 
gezien de krapte op de arbeidsmarkt in dit segment lijkt er alle reden de (potentieel) regionaal 
aanwezige IT-kennis op te zoeken. Internationalisering, virtualisering en regionalisering 
lijken dus samen te kunnen gaan. 

4. Schaarste aan IT’ers: 
Hoewel sprake is van een teruglopende werkgelegenheid in de ICT-productie (zie paragraaf 
6.1.2) is met name door de uitbundige groei van de IT-dienstverlening alsmede de behoefte 
aan IT expertise in de IT-toepassende sectoren sprake van een toenemend tekort aan 
gekwalificeerde IT’ers. De huidige personele doorstroom in de sector (het branche 
gemiddelde in de IT-dienstverlening bedraagt 15% op jaarbasis) en daaraan gekoppeld de 
marktgroei, maken dat IT-bedrijven momenteel zeer fors dienen te investeren in het opleiden 
van nieuw personeel15 . 

6.2 Het strategisch belang van de mainports voor het IT-cluster 

In paragraaf 6.1.5 zijn de verschillende functies die de mainports kunnen vervullen voor de 
onderscheiden clusters kort genoemd. In deze paragraaf kijken we in hoeverre deze vijf 
functies ook van toepassing zijn op de verschillende bedrijven in het IT-cluster. Voordat we 
hiertoe overgaan hechten wij eraan nog twee kanttekeningen te plaatsen. 

In de eerste plaats willen wij hier (nogmaals) benadrukken dat het belang van het IT-cluster 
niet alleen kan worden afgemeten aan het IT-cluster sec, maar vooral ook gelegen is in de 
mate waarin het de bedrijven in de andere economische clusters faciliteert om IT op een 
geavanceerde wijze toe te passen in het bedrijfsproces. Indien het IT-cluster bijvoorbeeld 
bijdraagt aan een kwalitatief hoogstaande toepassing van IT in het agro-food cluster resulteert 
dit uiteindelijk in een omvangrijker beslag van de mainports dan het beslag van het 
(groeiende) IT-cluster zelf. In die zin heeft het IT-cluster een belangrijke functie in het 
verankeren en upgraden van de overige clusters. 

In de tweede plaats willen wij benadrukken dat de kennis- en informatiestromen die de 
fysieke producten omringen (door processen als ketenomkering en mass customization) veel 
harder groeien dan de feitelijke productie. In een economie die zich ontwikkelt van een 
aanbod- naar een vraageconomie verandert de productiefunctie. Toevoeging van informatie 
aan goederenstromen voorziet niet alleen in een behoefte, maar blijkt ook veel lucratiever in 
termen van waardetoevoeging dan de feitelijke voortbrenging van de producten16 . Om die 

15 
Zo behoort Cap Gemini tot de grootste IT-opleiders van Nederland. De leslokalen worden overdag benut voor het personeel van cliënten 

en ’s-avonds voor het eigen personeel. Het is niet voor niets dat IT-bedrijven wel worden aangemerkt als belangrijke kennisverspreiders in de 
economie. 
16 

De verdienstelijking van een aantal IT-producenten kan dan ook in dit licht worden bezien. 
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reden is het ook volstrekt onvoldoende om de functie van de mainports overwegend in 
fysieke termen te benaderen. Mainports zijn reeds nu al belangrijke kennis- en 
informatieknooppunten en het kunnen aansturen en regisseren van deze stromen is volgens 
verschillende gesprekspartners essentieel voor de ontwikkeling van de beide mainports. 
6.2.1 De mainports als goederenknooppunt 

Uit tabel 6.9 blijkt dat de uitvoer en invoer van ICT-goederen voor Nederland een zeer 
aanzienlijke waarde vertegenwoordigt en dat deze stromen ook bovengemiddeld groeien. 

Tabel 6.9: In- en uitvoer (inclusief wederuitvoer) van ICT-goederen in miljoenen guldens. 

Omschrijving Waarde in lopende prijzen 
1993 1994 1995 1996 

Invoer ICT-goederen 26308 28948 32793 37907 
w.o. 
Kantoormachines, computers etc. 14359 16014 17882 20868 
Draad en kabel 619 709 756 842 
Elektrische componenten etc. 2945 3587 4677 5358 
Zendtoestellen, app. v. telefonie en –grafie 1375 1548 1977 2265 
Audio en video 4489 4427 4600 5270 
Navigatie-, meet- en regelapp. 2521 2663 2901 3304 
Uitvoer ICT-goederen 21799 23840 27692 32500 
w.o. 
Kantoormachines, computers etc. 12546 13712 15628 18486 
Draad en kabel 463 556 602 574 
Elektrische componenten etc. 3667 4250 5390 6314 
Zendtoestellen, app. v. telefonie en –grafie 1275 1360 1785 2091 
Audio en video 2650 2730 2970 3479 
Navigatie-, meet- en regelapp. 1198 1232 1317 1556 

Bron: CBS (1998b), p. 13 

Daarbij moet wel worden vermeld dat de wederuitvoer zich zo mogelijk nog sneller 
ontwikkelt. In de periode 1993-1996 bestaat bijna 73 procent van uitvoer uit wederuitvoer. 
De aanwezigheid in Nederland van een aantal grote Europese Distributie Centra van ICT-
producenten is hier debet aan (CBS, 1998b, p.13-14). Het betreft veelal pakketten van 
producten die als losse componenten het land zijn ingevoerd en als gereed product het land 
weer verlaten. Overigens worden deze producten zowel via de haven van Rotterdam als via 
Schiphol aangevoerd en gedeeltelijk ook weer uitgevoerd. Veel van de hoogwaardige, maar 
meer nog tijdkritische IT-goederen, worden via Schiphol getransporteerd. 

Zo fungeert Nederland binnen de IBM organisatie (IT-producent en IT-dienstverlener) als 
distributiecentrum voor Europa, Midden Oosten en Afrika. Goederen ter waarde van vele 
miljarden guldens worden in belangrijke mate via de Rotterdamse haven als luchthaven 
Schiphol gedistribueerd. De groei hiervan bedraagt momenteel 20procent op jaarbasis. Het 
gaat daarbij niet alleen om de activiteiten van het handelshuis in vooral de Benelux, maar 
Nederland fungeert ook als landing point van producten en onderdelen en als spare parts & 
repair centre. Alledrie de activiteiten hebben eigen soorten distributieactiviteiten en 
distributiepatronen. Overigens is binnen IBM sprake van consolidatie van 
distributieactiviteiten, wat onder meer heeft geleid tot beëindiging van de 
distributieactiviteiten in Valencia. Niet alleen de in Nederland beschikbare logistieke kennis, 
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maar ook de soepele douaneafhandeling heeft daarbij een rol gespeeld. In totaal werken bij 
IBM International Logistics Centre Amsterdam circa 200 mensen die verantwoordelijk zijn 
voor de import/export functie van IBM ten behoeve van genoemde werelddelen. Overigens 
blijven de activiteiten niet beperkt tot distributie, maar is ook sprake van light manufacturing 
in de vorm van activiteiten als het verder aankleden van apparatuur, herverpakken en laden 
van software. Deze activiteiten worden niet per definitie in de onmiddellijke nabijheid van de 
mainports uitgevoerd. 

Uiteraard wordt ook een deel van de Nederlandse IT-productie uitgevoerd via de mainports. 
Deze is weliswaar in absolute termen niet te verwaarlozen, maar ten opzichte van de 
wederuitvoer van een geringere omvang, te meer daar in de totalen van tabel 6.9 ook 
telecommunicatiegoederen en bijvoorbeeld ook audio en video apparatuur zijn opgenomen. 
Voor het totaal aan ICT-goederen bedroeg het tekort op de handelsbalans in 1996 ruim 5,4 
miljard gulden. 

6.2.2 De mainports als reizigersknooppunt 

Voor zowel de IT-productie als de IT-dienstverlening geldt dat Schiphol fungeert als een 
belangrijk reizigersknooppunt. Daarbij dient opgemerkt te worden (zie tabel 6.10) dat ook 
bijna een vijfde van de computerservicediensten wordt uitgevoerd en dat daarmee, met de 
marktontwikkeling in 1997 en 1998 in het achterhoofd, inmiddels een bedrag van naar 
schatting ruim 2,5 miljard gulden is gemoeid. 

Tabel 6.10: Uitvoer van ICT-diensten in miljoenen guldens. 

Omschrijving Waarde in lopende prijzen 
1993 1994 1995 1996 

Totaal ICT diensten 2213 2231 2460 2833 
Telecommunicatiediensten 696 710 787 713 
Computerservicediensten 1517 1521 1673 2120 

Bron: CBS (1998b), p. 16 

Uit de gesprekken met de verschillende bedrijven in het cluster is gebleken dat ook de 
geavanceerde intranetten en interne kennisdatabanken het internationale reizigersverkeer niet 
altijd daadwerkelijk doet afnemen. Eerder is van een omgekeerde tendens sprake en nemen 
vliegbewegingen naar eigen zeggen exponentieel toe. Binnen Cap Gemini NV bijvoorbeeld 
reist zeker 15 procent van de in totaal 3500 werknemers regelmatig voor het werk 
internationaal17 . Met name de IT-dienstverleners noemen uiteenlopende motieven voor dit 
toegenomen uitgaande (en niet te vergeten) inkomende reisverkeer. Enkele andere 
respondenten geven te kennen dat videoconferencing wel degelijk een alternatief vormt voor 
bepaald type fysieke vergaderingen en vormen van face-to-face overleg. 

In de eerste plaats werken de grotere IT-dienstverleners voor grote cliënten in internationale 
projectteams. Dit houdt in dat een deel van de IT-experts op locatie werkt of overleg heeft 
met opdrachtgevers. Opmerkelijk is dat daarbij vooral het volgen van de zeer grote 
ondernemingen aanleiding geeft tot reizen. Niet alleen internationaliseren deze bedrijven 

Cap Gemini Nederland is het grootste bedrijf dat deel uitmaakt van de Cap Gemini Holding. In de andere IT-bedrijven die onder deze 
holding vallen werken nog eens circa 2500 werknemers, voor het merendeel in Nederland. 
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steeds verder, ook de bedrijfsvoering wordt steeds uniformer. Dit impliceert dat wanneer 
eenmaal voor een bepaald type probleem of automatiseringsvraagstuk een oplossing is 
gevonden dit wereldwijd moet worden doorgevoerd en de roll out van een toepassing vanuit 
Nederland wordt begeleidt. Overigens is daarbij wel sprake van een patroon dat aansluit op 
de economische specialisatie van de Nederlandse economie. Zo is het internationale 
competence centre op het gebied van trade, distribution & retailing van Cap Gemini 
gevestigd in Nederland. In deze divisie zijn ruim 600 werknemers werkzaam en die zijn 
dienstverlenend aan de hele Cap Gemini organisatie op dit kennisgebied. Ook andere IT-
dienstverleners hebben vergelijkbare internationale taakverdelingen in kennisopbouw, waarbij 
het opvalt dat er duidelijk Nederlandse specialisaties zijn op gebieden als retailing, logistiek, 
financiële dienstverlening, publishing, telecom en in segmenten van de industrie 
(bijvoorbeeld petrochemie). 

Daarnaast wordt ook voor verschillende bedrijfsinterne doeleinden internationaal gereisd. 
Daarbij kan gedacht worden aan deelname aan interne werkgroepen, productontwikkelteams, 
seminars, trainingen en zeker voor het hogere kader ook voor management doeleinden. In de 
gesprekken met respondenten is benadrukt dat het creëren van een gemeenschappelijke 
bedrijfscultuur, niet onbelangrijk gezien de omvangrijke jaarlijkse instroom van nieuwe 
mensen, directe interactie tussen collega vereist en ook noodzakelijk is voor de onderlinge 
samenwerking. 

Verder wordt opgemerkt dat Schiphol niet alleen een belangrijk knooppunt is voor het in- en 
uitvliegen van experts, maar dat Schiphol zelf ook een belangrijk meetingpoint is. Het grote 
aantal bestemmingen en de frequentie waarmee deze bediend worden is daarbij een 
belangrijke overweging. Naast Schiphol wordt op beperkte schaal gebruik gemaakt van 
vliegveld Zestienhoven en andere regionale vliegvelden voor met name de nabij gelegen 
bestemmingen. 

De grote IT-bedrijven hebben zonder uitzondering de zakelijke reizen (inclusief hotels) 
uitbesteed aan vooral de grotere zakelijke reisbureaus zoals Carlsson WagonLits en BTI om 
zo te kunnen profiteren van de (aanzienlijke) kwantumkortingen. 

6.2.3 De mainports als clustermagneet 

Van het IT-cluster kan niet beweerd worden dat sprake is van een uitgesproken geografische 
concentratie rond de mainports. De IT-productiebedrijven zijn gespreid over heel Nederland 
en ook de IT-dienstverleners lijken zelfs enigszins te regionaliseren (zie paragraaf 6.1.3), 
waarbij een voorkeur bestaat voor locaties nabij opleidingsinstituten c.q. gevarieerde 
arbeidsmarkten en concentraties van (potentiële) opdrachtgevers. Niettemin is het geen 
toeval dat bijvoorbeeld de CMG divisie die zich concentreert op Trade, Transport & 
Distribution gevestigd is in Rotterdam. In het algemeen is er de wens om nabij de 
beleidscentra van de grote spelers als Shell, Philips, AT&T, KPN, de grote banken, KLM, 
ECT en Heineken aanwezig te zijn en in de nabijheid van de financiële centra, inclusief de 
beurs. Juist die grote cliënten zijn overwegend in en rond de mainports gevestigd. Ook is 
aangegeven dat Internet-based business eerder in creatieve metropolitane omgevingen zoals 
de grote steden in de Randstad ontstaat dan elders. 

73




Hoewel de verschillende bedrijven klagen over de dichtslibbende Randstad en de soms 
slechte bereikbaarheid van vooral Schiphol zelf, blijkt toch dat rond de mainports een 
aantrekkelijk hoogwaardig productiemilieu is ontstaan dat trekt. Naast de aanwezigheid van 
de top van het internationale bedrijfsleven (en niet de vergeten de centrale overheid) worden 
verder als redenen genoemd: de relatie met innovatieve starters, een hoogwaardige 
kennisinfrastructuur en meer algemeen de aanwezigheid van een grote variëteit aan ICT-
kennis. Overigens geven de verschillende bedrijven aan ook zelf in dit productiemilieu te 
investeren met de gedachte daarvoor op termijn het een en ander terug te krijgen. In dit licht 
kan bijvoorbeeld de steun van IBM aan het Sciencepark Watergraafsmeer, het ICT-Twinning 
Centre en Gigaport worden gezien18 . 

6.2.4 De mainport als business generator 

Beide mainports alsmede de direct daaraan gebonden bedrijven als de transport- en 
opslagbedrijven en de KLM vervullen ook de rol van opdrachtgever voor verschillende 
bedrijven in het IT-cluster. In die zin zijn de mainports ook business generators voor het IT-
cluster. Verschillende bedrijven benadrukken dat de IT-bedrijven een belangrijke rol spelen 
bij de ontsluiting van de mainports door het optimaliseren en stroomlijnen van 
transportstromen in bedrijfsketens. Daarbij wordt onder meer opgemerkt dat zowel 
Rotterdam als Schiphol vooralsnog een goede naam hebben op met name het gebied van EDI, 
maar dat dit niet automatisch geldt voor andere vormen van elektronische toepassingen die 
handel en distributie omringen. Overigens zijn de IT-bedrijven niet alleen direct werkzaam 
voor de mainport bedrijven, maar ook betrokken bij verschillende infrastructuurprojecten in 
en rond de mainports19 . 

6.2.5 De mainport als uithangbord 

Hoewel zeker niet de belangrijkste functie geven verschillende respondenten aan dat het 
werken voor de Rotterdamse Haven en in mindere mate Schiphol een belangrijke 
referentiewaarde kan hebben voor het binnenhalen van vergelijkbare opdrachten op 
buitenlandse markten. Ruimer geïnterpreteerd kan het imago argument ook negatief werken. 
Zo dringt de recente ophef rond de beperkingen van het vliegverkeer rond Schiphol ook door 
tot buitenlandse directieburelen en pakt negatief uit op de beeldvorming rond de mainports. 

6.3 Samenvatting en conclusies 

In deze studie is vooral gekeken naar de twee centrale componenten van het IT-cluster te 
weten de IT-productiebedrijven en de IT-dienstverleners (zie figuur 6.2). Er is slechts kort 
gerefereerd aan de relaties die bestaan met onder meer subclusters uit de industriële 
toelevering (onder meer elektrotechnische apparaten en componenten), gespecialiseerde 
zakelijke dienstverlening, transport alsmede kennistoeleveranciers in de vorm van 

18 
Om vergelijkbare redenen wordt bijgedragen aan het Telematica (Top) Instituut. 

19 
Verschillende IT-dienstverleners benadrukken dat naar hun mening de hele discussie rond de mainports te veel gevoerd wordt in termen 

van fysieke infrastructuur daar waar de ICT-infrastructuur daarmee onlosmakelijk is verbonden. Zo is onder meer opgemerkt dat de groei van 
de informatie die producten omringen veel harder toeneemt (en bovendien veel lucratiever is) dan de groei van de fysieke productie zelf. Ook 
om die reden lijkt het wenselijk de ICT-component niet als losstaand, maar als een integraal onderdeel van de beide mainports in de discussie 
te betrekken. 

74




universiteiten, publieke en publiekprivate onderzoek- en kennisinstellingen. Voorts is 
aangegeven dat het IT-cluster eerder beschouwd moet worden als een subcluster dat deel 
uitmaakt van een ruimer Informatie- en Communicatiecluster (zie figuur 6.1). IT-bedrijven 
raken daarbij door processen van (technologische en economische) convergentie steeds verder 
verweven met niet alleen telecom bedrijven en aanbieders van content, maar ook (en dit geldt 
vooral voor IT-dienstverleners) met IT-toepassende bedrijven. Meer in zijn algemeenheid is 
benadrukt dat het IT-cluster een belangrijke functie heeft in het verankeren en upgraden van 
(IT-toepassende) bedrijven. In de studie zelf is vooral gekeken naar de grotere 
ondernemingen in het IT-cluster, aangezien zij sterker zijn geïnternationaliseerd en vooral 
gebruikers zijn van de mainports. 

Hoewel zeker in niches sterktes in de IT-productie aanwezig zijn, ligt het accent in het 
Nederlandse IT-cluster toch vooral op de snel groeiende IT-dienstverlening. Hoewel kritiek 
bestaat op de geringe innovativiteit van laatstgenoemde groep van bedrijven, is hier 
geconstateerd dat in toenemende mate sprake lijkt te zijn van een zekere specialisatie die 
aansluit bij traditionele sterktes in de Nederlandse economie als trade, distribution, retailing, 
finance, publishing en elementen uit de industrie (agro-food, petrochemie). Deze 
verdergaande specialisatie is vereist om met opdrachtgevers mee te kunnen denken over de 
vormgeving van bedrijfsprocessen. Overige onderscheiden trends zijn: 

• Convergentie en kennis van toepassende sectoren; 
• Strategische inzet van IT; 
• Internationalisering, schaalvergroting en regionalisering; 
• Schaarste aan IT’ers. 

Het directe belang van de mainports is voor de productiebedrijven in de eerste plaats gelegen 
in de goederenstromen die via de mainports kunnen worden geleid. Voor de IT-
productiebedrijven en IT-dienstverleners geldt dat het directe belang vooral gelegen is in de 
functie van Schiphol als reizigersknooppunt, zowel voor interne bedrijfsprocessen 
(kennisuitwisseling, opleiding, productontwikkeling, management) als voor het bedienen van 
de cliënten (volgen van cliënten, uitrollen van IT-toepassingen wereldwijd, overleg met 
afnemers). Daarnaast zijn een aantal meer indirecte functies van de mainports onderscheiden 
die niet over het hoofd gezien mogen worden. Hoewel geen sprake is van een geografisch 
cluster is, lijkt van het productiemilieu rond de mainports wel enige aantrekkingskracht uit te 
gaan voor de IT-bedrijvigheid. Daarbij spelen nabijheid tot de (hoofdkantoren) van de 
internationals, de nabijheid van financiële centra en de gevarieerde arbeidsmarkt een rol. 
Uiteraard onderhouden de verschillende (grotere) bedrijven in het IT-cluster contacten met de 
verschillende kennisinstituten, maar deze relaties zijn nauwelijks mainport gerelateerd te 
noemen. De mainports zelf en de direct daaraan gerelateerde bedrijvigheid (en de daaraan 
gekoppelde infrastructurele werken) zijn verder van belang als feitelijke of potentiële 
opdrachtgevers. Ook van het werken in en om de mainports kan een belangrijke referentiele 
waarde uitgaan voor het binnenhalen van soortgelijke opdrachten in het buitenland. Op grond 
van bovenstaande moet de mainportgevoeligheid van het IT-cluster (alsmede de 
afhankelijkheid van de mainports van het IT-cluster) als redelijk hoog worden ingeschat, (zie 
tabel 6.11, zie volgende pagina). Deze gevoeligheid lijkt eerder toe dan af te nemen. 

Bezorgdheid is er over de traagheid van de besluitvorming rond de mainports, de feitelijke 
bereikbaarheid ervan en de negatieve signalen die momenteel vooral van de Schipholdiscussie 
uitgaan naar onder meer buitenlandse decision makers. Verder wordt geconstateerd dat de 
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ICT-component integraal onderdeel zou moeten zijn van de mainportdiscussie, aangezien de 
mainports niet alleen fysieke knooppunten, maar vooral ook informatie- en 
kennisknooppunten zijn. In die zin zijn de huidige mainports ook al in belangrijke mate 
brainports en lijkt de discussie over een separate brainport een overbodige. 
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Tabel 6.11: De mainportgevoeligheid van het IT-cluster 

Mainport als: Rotterdam Schiphol 

…Goederenknooppunt + + 
…Reizigersknooppunt -- + 
…Clustermagneet +/ + 
…Business generator + + 
…Uithangbord + + 

Legenda : ++ de mainport is van groot belang 
+ de mainport is redelijk belangrijk voor het cluster 
+/- de mainport speelt een kleine rol voor het cluster 
- de mainport is tamelijk onbelangrijk voor het cluster 
-- de mainport is volstrekt onbelangrijk voor het cluster 

Kortom, beide mainports hebben een belangrijke strategische betekenis voor het functioneren 
van het internationaal opererende segment uit het IT-cluster, zij het dat dit verschillend 
uitwerkt voor IT-productiebedrijven en IT-dienstverleners. Dit belang berust zowel op de 
fysieke betekenis van de mainports alsook op de meer indirecte betekenis in de vorm van de 
clustermagneet, business generator en in mindere mate uithangbordfunctie van beide 
mainports. 
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7 Het offshorecluster 

In dit hoofdstuk wordt eerst een beschrijving van het offshorecluster gegeven en vervolgens 
behandeld wat het strategisch belang van de mainports voor de clusters is. Het offshorecluster 
heeft vele deelsegmenten, waarvan in sommige segmenten Nederlandse bedrijven een 
toonaangevende rol spelen. De hoge internationaliseringsgraad van deze sector is een eerste 
belangrijke indicatie van het strategische belang van beide mainports. 

7.1 Clusterbeschrijving 

7.1.1 Afbakening en positionering van het offshorecluster 

Onder offshore-activiteiten wordt volgens de IRO (Branchevereniging voor de Nederlandse 
toeleveranciers in de olie- en gasindustrie) verstaan: “alle activiteiten die zowel op zee als aan 
land nodig zijn voor de exploratie en exploitatie van de in de zee, op de zeebodem en in de 
ondergrond daarvan aanwezige natuurlijke rijkdommen, bestaande uit mineralen en andere 
niet-levende rijkdommen”. 

Naast een onderscheid tussen offshore- en onshore-activiteiten, wordt er binnen de olie- en 
gasindustrie onderscheid gemaakt tussen ‘upstream’ en ‘downstream’-activiteiten. De 
upstream-activiteiten omvatten het traject van exploratie tot de raffinage of gasverwerking, 
daarna spreekt men van downstream-activiteiten, (zie tabel 7.1). 

Tabel 7.1: Indeling van de olie- en gasindustrie 

Upstream Downstream 

Offshore Exploratie, constructie, installatie, 
productie, ontmanteling voor olie- en 
gaswinning op zee. 

Verkoop, export. 

Onshore Exploratie, constructie, installatie, 
productie, ontmanteling voor olie- en 
gaswinning op land. 

Verwerking, distributie, verkoop. 

Bron: Hofman, den Hertog & Bilderbeek (1998) 

In het kader van het onderzoek wordt het offshorecluster gedefinieerd als het deel van de olie-
en gasindustrie dat zich bezig houdt met of in dienst staat van upstream offshore-activiteiten. 
Het is evenwel niet altijd mogelijk een strikte scheiding te maken tussen offshore en onshore, 
omdat veel bedrijven gelijktijdig actief zijn op beide markten. 

Het offshorecluster maakt deel uit van het energiecluster (zie fig.1.1, par.2.1). Dit is 
gebaseerd op het feit dat het cluster in dienst staat van de aardgas- en aardoliewinning. Er 
zijn veel overlappingen met andere megaclusters omdat het offshorecluster grotendeels een 
verzameling is van toeleveringsbedrijven: 

•	 de maakindustrie, via productie van staalconstructies, machines, onderdelen, motoren etc.; 
•	 het haven/transportcluster, via bevoorrading, transportdiensten, sleepdiensten, reparatie 

en onderhoud, productie van vaartuigen etc.; 
•	 de commerciële diensten, via ingenieursbureaus, financiering, automatisering etc. 
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• het bouwcluster, via infrastructuur, baggerdiensten, natte waterbouw etc.

De totale mijnbouw, waaronder de olie- en gaswinning valt, levert een belangrijke bijdrage

aan de Nederlandse economie. In 1995 bedroeg het aandeel van de totale mijnbouw 2,7

procent van de totale toegevoegde waarde in Nederland, (Hofman, den Hertog & Bilderbeek,

1998). Daarnaast genereert de winning van gas inkomsten voor de Staat via Energie Beheer

Nederland (EBN).


Het economisch belang van de toeleveranciers in de Nederlandse upstream olie- en 
gasindustrie wordt in tabel 7.2 weergegeven door de kerncijfers van 199420 . Tevens wordt 
aangegeven wat het relatieve belang is ten opzichte van de totale Nederlandse economie. 

Tabel 7.2: Economisch belang toeleveranciers in de upstream olie- en gasindustrie in 1994 

Bruto 
productie 

Toegevoegde 
waarde 

Export Investeringen Werkgelegen
heid (*1000) 

Totaal upstream 5507 mln 3046 mln 3020 mln 320 mln 21,6 
Offshore 3252 mln 
1.1.1.1.1.1 Onshor 
e 

2255 mln 

% totaal Nederland 0,56 % 0,64 % 0,97 % 0,46 % 0,47 % 
Bronnen: NEA, CBS en CPB. Overgenomen uit: NEA (1995a) 

Het aandeel in de totale Nederlandse economie ligt voor de meeste kernvariabelen rond de 0,5 
tot 0,6 procent. Opvallend is het hogere aandeel van de export van 0,97 procent in de totale 
Nederlandse export. De verhouding offshore/onshore is ongeveer 60/40, (NEA, 1995a). 

Naast het aandeel in de totale Nederlandse economie kan een vergelijking met een aantal 
andere bedrijfstakken inzicht verschaffen in het economisch belang, (zie tabel 7.3). 

Tabel 7.3: Vergelijking met een aantal bedrijfstakken in 1991 (in miljoenen guldens) 

Bedrijfstak Bruto 
productie 

(BP) 

Toegevoeg
de waarde 

(TW) 

Export 
(E) 

TW/BP 
(%) 

E/BP 
(%) 

Bouwmaterialen industrie 8965 3592 2295 40,1 25,6 
Tabakverwerkende industrie 6104 3529 3203 57,8 52,5 
Rubber- en kunststofverwerkende ind. 9893 3528 5186 35,7 52,4 
Basismetaalindustrie 9336 3344 6237 35,8 66,8 
Drankenindustrie 6520 3325 2121 51,0 32,5 
Transportmiddelenindustrie 10682 3161 5045 29,6 47,2 
Upstream toeleveringsindustrie 5104 2774 2460 54,3 48,2 
Hout- en meubelindustrie 7311 2768 1667 37,9 22,8 
Bloemverwerkende industrie 5155 2156 962 41,8 18,7 
Instrumenten, optische en overige ind. 4751 2092 1858 44,0 39,1 
Auto-industrie 9189 2047 7130 22,3 77,6 
Margarine- en ov. Voedingsmiddelenind. 13096 1612 5950 12,3 45,4 
Papierwaren- en golfkartonindustrie 5330 1502 2090 28,2 39,2 
Zuivel- en melkproductenindustrie 11635 1412 6171 12,1 53,0 
Overige textielindustrie 4043 1333 2593 33,0 64,1 

De cijfers slaan op de totale upstream- activiteiten. Een uitsplitsing in offshore en onshore is slechts voorhanden voor de bruto productie. 
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Graanverwerkende industrie 10735 1054 1656 9,8 15,4 
Bronnen: CBS en NEA. Overgenomen uit: NEA (1995a) 

Ondanks dat de Nederlandse markt de belangrijkste afzetmarkt is neemt het exportaandeel 
toe. Dit is te zien in tabel 7.4 voor de periode 1990-1994. Het aandeel van de export is in die 
periode gestegen van 48,6 naar 56,3 procent. Dit aandeel lag in 1997 al weer een stuk hoger 
op ongeveer 65 (Hofman, den Hertog & Bilderbeek, 1998) à 70 procent (IRO, 1997). Dat 
geeft al aan hoe internationaal verweven dit cluster is en hoezeer de mainports een essentiële 
rol vervullen bij de ondersteuning van haar competitiviteit. 

Tabel 7.4: Verdeling van de bruto-omzet over afzetregio’s, 1990-1994 

Afzetregio Absoluut (fl. Miljoen) Relatief (% van totaal) 

1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 
Nederland 2540 3076 3413 3151 2781 51,4 50,8 48,8 47,1 43,7 
Export Totaal 2397 2978 3579 3542 3578 48,6 49,2 51,2 52,9 56,3 
VK&Noorwegen 1241 1586 1808 1712 1506 25,1 26,2 25,9 25,6 23,7 
Azië & Australië 410 655 763 771 802 8,3 10,8 10,9 11,5 12,6 
Noord-Amerika 187 226 374 420 473 3,8 3,7 5,3 6,3 7,4 
Ov. W.Europa 241 210 248 217 309 4,9 3,5 3,5 3,2 4,9 
Midden-Oosten 142 137 224 223 178 2,9 2,3 3,2 3,3 2,8 
West-Afrika 75 53 43 37 152 1,5 0,9 0,6 0,6 2,4 
M. en Z-Amerika 71 65 93 108 90 1,4 1,1 1,3 1,6 1,4 
Overig Afrika 23 39 17 18 29 0,5 0,6 0,2 0,3 0,5 
Ov. O-Europa 1 2 3 20 25 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 
G.O.S. 3 3 4 15 13 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 
Overige landen 2 2 2 2 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totaal 4937 6054 6992 6693 6359 100 100 100 100 100 

Bronnen: NEA (1996) 

Tabel 7.4 geeft tevens de belangrijkste afzetmarkten weer. Na Nederland is de Noordzee 
(Verenigd Koninkrijk en Noorwegen) de belangrijkste afzetmarkt. Verder afgelegen markten 
(Noord Amerika, Azië, Overig Europa en Afrika) zijn in de periode relatief belangrijker 
geworden. Recentelijk werd duidelijk dat in een periode van lage olieprijzen, de exploitatie 
van gas en olie in het Noordzee platform wordt ingekrompen. 

7.1.2 De structuur van het offshorecluster 

Voor de beschrijving van de structuur van het offshorecluster zijn twee verschillende 
invalshoeken zinvol. Ten eerste een indeling in de verschillende fasen, met bijbehorende 
activiteiten, van het olie- en gaswinningproces en daarnaast een indeling in de verschillende 
actoren en hun onderlinge relaties. 

A. De activiteiten 

Het olie- en gaswinningproces bestaat uit vier opeenvolgende fasen: exploratie, installatie, 
exploitatie/productie en ontmanteling. In figuur 7.1 (zie volgende pagina) wordt de structuur 
van het gehele proces schematisch weergegeven. 
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Figuur 7.1: Schematische weergave van het offshore olie- en gaswinningproces 
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De exploratiefase betreft projecten met een duur variërend van twee tot vier jaar. Na het 
verkrijgen van het recht op zoeken naar olie of gas wordt, met behulp van seismische 
schepen, geologisch onderzoek uitgevoerd voor het lokaliseren van mogelijke bronnen, 
(Hallwood, 1990). De kenmerken van de gevonden reservoirs kunnen via computersimulatie 
onderzocht worden. De volgende stap is het verkrijgen van toestemming proefboringen uit te 
voeren. Deze worden met behulp van boorschepen of (drijvende) boorplatforms uitgevoerd. 
Het onderzoek en de boordiensten worden veelal uitbesteed aan gespecialiseerde 
dienstverleners. Op basis van de resultaten kan besloten worden over te gaan naar de 
installatiefase. Dit besluit wordt overigens voor een belangrijk deel beïnvloed door politieke 
en economische factoren, waarvan de olieprijs de belangrijkste is. 

Tijdens de installatiefase wordt de locatie klaar gemaakt voor feitelijke productie. Deze fase 
heeft een looptijd die varieert van drie tot vijf jaar. De installatiefase bestaat uit verschillende 
onderdelen. Ten eerste moeten de verschillende onderdelen van de boor- en 
productiefaciliteiten, zoals platforms, boortorens, modules, vaartuigen en benodigde 
apparatuur, ontworpen en gefabriceerd worden. Voor de plaatsing van constructies op de 
zeebodem en aanleg van pijpleidingen is vervolgens onderzoek van de zeebodem nodig. Op 
basis van deze resultaten wordt de zeebodem geprepareerd en kan de feitelijke offshore
installatie plaatsvinden. De offshore-installatie omvat het transport naar de locatie, de ‘hook
up’21 en stabilisatie. Tevens moeten pijpleidingen worden aangelegd voor de afvoer en zal de 
aansluiting hierop gerealiseerd moeten worden. Indien de installatie is voltooid zijn 
exploitatieboringen mogelijk, waarna de exploitatie kan beginnen. 

De fysieke verbinding (mechanisch, elektronisch en hydraulisch) tussen zeebodem, platform en constructie. 
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De duur van de exploitatiefase (ook wel productiefase genoemd) is afhankelijk van 
verschillende fysieke en economische factoren, waaronder de omvang van het veld en de 
olieprijs, en kan variëren van enkele jaren tot circa vijftig jaar. Traditioneel wordt de 
exploitatie en procescontrole, met bijbehorend onderzoek, zelf uitgevoerd door de olie- en 
gasmaatschappijen. Tegenwoordig worden de feitelijke productie en overige activiteiten 
steeds meer uitbesteed aan contractors. Onder deze activiteiten vallen gespecialiseerde 
diensten zoals: duikdiensten, onderhoud en reparatie, training etc. Reparatie en modificatie 
van (half-)drijvende platforms kan aan land plaats vinden. Daarnaast worden diensten 
geleverd op het gebied van automatisering, financiering en ‘human resources’. Overigens 
wordt ook de bevoorrading van de platforms en aflossing van personeel via helikopters of 
scheepvaart uitbesteed, (deze diensten worden ook geleverd tijdens de exploratie- en 
installatiefase). 

Wanneer de productiefase beëindigd wordt zal ontmanteling en verwijdering van de 
productiefaciliteiten plaats moeten vinden. Dit is wettelijk vastgelegd voor alle offshore
installaties op het Nederlandse deel van het continentale plat (ruim 100). In de toekomst zal 
de ontmanteling van de bestaande installaties een steeds belangrijkere rol spelen. Op dit 
moment is er nog geen kant en klare oplossing, maar wordt veel onderzoek verricht naar 
technieken voor ontmanteling en verwerking. Onderdelen van de ontmantelingfase zijn: 
afsluiten van de put, ontmantelen van de (vaste) installatie, afvoeren van de onderdelen, 
schoonmaken van de locatie, recycling/verwerking van onderdelen of het verplaatsen naar een 
andere locatie. Ontmanteling kan gedeeltelijk op zee en aan land plaats vinden. 

Het Nederlandse offshorecluster speelt internationaal gezien op een aantal terreinen, met 
name in de installatiefase, een vooraanstaande rol. Uit de gesprekken zijn de volgende sterke 
gebieden, met bijbehorende belangrijke vertegenwoordigers, naar voren gekomen: 

• Offshore-installatie: Heerema (kraanschepen), Smit International 
• Aanleggen van pijpleidingen: Allseas; 
• Offshore-baggeren: Ballast Nedam, Boskalis, HAM, Van Oord; 
• FPSO’s22: Bluewater, IHC; 
• Constructie: HSM, Heerema, Mercon; 
• Reparatie en modificatie (onshore): Verolme Botlek (mammoet droogdok); 
• Ontwerp: IHC Gusto en MSC (IHC-dochters), Stork. 

In de andere fasen van het winningproces heeft het Nederlandse offshorecluster een minder 
sterke positie. Een beperkt aantal Nederlandse bedrijven speelt desondanks een belangrijke 
rol: 

• Geologisch en hydrografisch onderzoek: Fugro; 
• Inspectie en reparatie onder water: Noordhoek Diving; 
• Offshore-ontmanteling: Heerema. 

Floating Production Storage and Offloading (Drijvende Productie, Op- en Overslag). 

84


22 



Recente voorbeelden van aansprekende projecten uitgevoerd door Nederlandse bedrijven zijn: 

•	 Het ontwerp en de constructie van 's-werelds grootste FPSO voor een Braziliaanse 
opdrachtgever, uitgevoerd door Bluewater in combinatie met Mercon; 

•	 De offshore-ontmanteling van Shell-boorplatform ‘Brent Spar’ door Heerema met behulp 
van 's-werelds grootste drijvende kraan de Thialf, en waarvoor een nieuwe 
ontmantelingtechniek (cuttingtool) is ontwikkeld; 

•	 Het ontwerp van het grootste gasproductieplatform op het Nederlands Continentaal Plat, 
L9 van de NAM, door Stork in samenwerking met o.a. HSM (constructie) en Allseas 
(pijpleiding), (Offshore Visie, juni 1998c). 

B. De actoren 

Naast de indeling in activiteiten is een indeling in actoren mogelijk. Er zijn drie groepen 
actoren te onderscheiden in het offshorecluster: de olie- en gasmaatschappijen, de (upstream) 
toeleveringsindustrie en de kennisinstituten. Figuur 7.2 geeft de relaties, in de vorm van de 
belangrijkste stromen van producten en diensten, tussen de verschillende groepen weer. 

Figuur 7.2: Actoren in het offshorecluster en de onderlinge relaties 
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Bron: Hofman, den Hertog & Bilderbeek (1998) 

De olie- en gasmaatschappijen (operators) zijn de initiators van het gehele proces. Zij nemen 
de strategische beslissingen tijdens het gehele exploratie- en exploitatieproces en hebben 
hiervoor specialisten (bijv. geologen) in dienst. Operators zijn de concessiehouders voor 
exploratie en exploitatie van bepaalde delen van het Nederlands Continentaal Plat en besteden 
een groot deel van de fysieke upstream-activiteiten uit. Veel maatschappijen beperken zich 
tot de productie- en downstream-activiteiten. Er zijn een beperkt aantal maatschappijen, 
(thans 14, lid van de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie: NOGEPA), 
actief op het Nederlands continentaal plat. De grootste is de NAM (joint venture tussen Shell 
(50%) en Esso (50 %)). Andere grote operators zijn: Elf Petroland, Amoco en Clyde 
Petroleum, (Hofman, den Hertog & Bilderbeek, 1998). 

De upstream toeleveringsindustrie wordt door de operators ingeschakeld voor de levering 
producten en diensten tijdens het gehele proces. Voor de Nederlandse toeleveringsindustrie is 
de installatiefase de belangrijkste fase. Het is gebruikelijk dat in deze fase door de operators 
opdracht wordt gegeven aan de toeleveringsindustrie voor de levering van de boor- en 
productiefaciliteiten met bijbehorende infrastructuur. Daarbij wordt in veel gevallen op 
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projectbasis een offerteprocedure gestart voor ‘turnkey’-levering23 van de faciliteiten. De 
kosten van een project variëren van circa 30 miljoen gulden tot 500 miljoen gulden, (Hofman, 
den Hertog & Bilderbeek, 1998). Een project wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde 
aannemer (maincontractors), welke een consortium van onderaannemers (subcontractors) en 
andere toeleveranciers onder zich verzamelt. Deze constructie levert voor de olie- en 
gasmaatschappijen de voordelen op van afwenteling van risico’s en kostenbesparing. Daarbij 
komt dat er contact bestaat met slechts één partij. Per project zal de samenstelling en de rol 
(maincontractor, subcontractor of toeleverancier) van de betrokken partijen verschillen. 
Omdat er sprake is van hevige concurrentie is het voor de toeleveranciers belangrijk deel uit 
te maken van sterke consortia of allianties aan te gaan. 

Naast bedrijven die gespecialiseerd zijn in de offshore-installatie en optreden als contractors, 
is de upstream toeleveringsindustrie in te delen in partijen welke (fysieke) producten en 
ondersteunde diensten leveren en partijen welke kennisintensieve diensten leveren. Onder 
deze laatste groep vallen de ingenieurs- en onderzoeksbureaus. Er zijn verschillende soorten 
ingenieursbureaus: bedrijven met zowel ingenieurs- als contractingactiviteiten, als onderdeel 
van een multinationale ingenieursgroep, als onderdeel van organisatie met meerdere 
activiteiten en als kleine gespecialiseerde ingenieurs- en onderzoeksbureaus. Actoren uit 
beide delen van de toeleveringsindustrie kunnen optreden als contractors, subcontractors of 
toeleveranciers. Grote ingenieursbureaus fungeren regelmatig als maincontractor. 

Aparte groep vormen de constructeurs (constructors) van de platforms en grote onderdelen 
van de offshorefaciliteiten. Door de omvang van de producten zijn deze constructeurs aan 
water gebonden en vindt de fabricage op werven plaats. Constructeurs werken vaak als 
subcontractor, en hebben een groot aantal toeleveranciers onder zich. 

De Nederlandse upstream toeleveringsindustrie bevat circa 400 bedrijven, waarvan er ruim 
300 lid zijn van de IRO. De IRO onderscheid dertien sectoren (bloedgroepen). Deze 
bloedgroepen zijn, met de bijbehorende bruto omzet in 1993, te zien in tabel 7.5. 

Tabel 7.5: IRO-bloedgroepen met de bruto omzet over 1993 (Offshore en onshore) 

IRO-bloedgroep Bruto 
omzet (mln) 

Aandeel(%) 
bloedgroep 

Aandeel(%) 
deelgroep 

1. Seismografisch en hydrografisch onderzoek 84 1,3 A 7,2 
2. Boringen en diensten gerelateerd aan boringen 396 5,9 
3. Engineering en consultancy 1195 17,9 C1 19,0 
4. Onderzoek en ontwikkeling 71 1,1 
5. Productie of toelevering van materialen/materieel 560 8,4 B1 20,5 
6. Scheepsbouw en –reparatie 44 0,7 
7. Fabricage, constructie en modificatie 764 11,4 
8. Installatie van pijpleidingen en offshoreplatforms 1691 25,3 B2 41,9 
9. Baggeren 1113 16,6 

10. Inspectie, onderhoud en reparatie 344 5,1 C2 11,5 
11. Transport en logistiek 309 4,6 
12. Gezondheid, veiligheid en milieu 94 1,4 
13. Overige diensten 27 0,4 
Totaal bruto omzet 6692 100 100 

Projecten die kant en klaar worden opgeleverd en waarbij de faciliteiten direct inzetbaar zijn. 
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Bron: NEA (1996) 

Ruim een kwart (circa 1,7 miljard gulden) van de totale bruto omzet in 1993 is gerealiseerd 
met de offshore-installatie van pijpleidingen en platforms. Vervolgens zijn er nog twee 
bloedgroepen met een omzet boven de miljard gulden: engineering en consultancy (1,2 
miljard, 17,9%) en offshore-baggeren (1,1 miljard, 16,6 %). Op de vierde plaats komt de 
fabricage, constructie en modificatie van offshoremodules (764 miljoen gulden, 11,4%). 

De kennisinstituten leveren voornamelijk diensten aan de operators, maar ook aan die delen 
van de toeleveringsindustrie die actief zijn op terreinen met een hoge graad van 
technologische ontwikkeling, (zie voor onderzoeksgebieden par.7.1.6). Kennisinstituten die 
banden hebben met het offshore-cluster zijn: 

• Maritiem Research Instituut Nederland - Wageningen (MARIN); 
• Waterloopkundig Laboratorium - Delft (WL); 
• Grondmechanica Delft (GD); 
• TNO-Grondwater en Geo-energie - Delft (TNO-GG); 
• Technische Universiteit Delft (TUD). 

Daarnaast spelen de brancheorganisaties, IRO voor de toeleveringsindustrie en NOGEPA 
voor de operators, en het Nederlands Instituut voor Maritiem onderzoek (NIM) een rol in de 
uitbreiding en overdracht van kennis, (Hofman, den Hertog & Bilderbeek, 1998). 

7.1.3 Geografische spreiding van het offshorecluster 

Figuur 7.3 geeft de geografische spreiding van bedrijven uit het offshorecluster weer. Deze is 
gebaseerd op de bedrijven uit de IRO-Netherlands Offshore Catalogue 1997. Dit geeft, 
ondanks een aantal beperkingen, een redelijk beeld van de geografische spreiding.24 

Bedrijven uit het offshorecluster zijn voornamelijk gevestigd in het westen van het land. In 
het bijzonder zijn veel bedrijven gevestigd in de Rotterdamse regio (Coropgebied Groot-
Rijnmond), wat zou kunnen duiden op een sterke relatie met de mainport Rotterdam. 
Daarnaast is er een sterke concentratie in de agglomeratie Den Haag, alwaar de meeste olie-
en gasmaatschappijen zijn gevestigd. Overige sterk vertegenwoordigde gebieden zijn: 
IJmond (bevoorradingshaven), Kop van Noord-Holland (bevoorradingshaven Den Helder), 
Zuidoost Zuid-Holland (open verbinding met zee) en de overige stedelijke agglomeraties in 
de Randstad (Amsterdam, Haarlem, Leiden, Delft en Utrecht). Kenmerkend voor alle 
genoemde gebieden is de relatief korte afstand tot beide mainports. 

Het hierboven geschetste beeld wordt bevestigd door een onderzoek naar de maritieme 
industrie in Rotterdam en omstreken van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam uit 1994. 
Uit dit onderzoek bleek dat 33 procent van de toenmalige IRO-leden gevestigd was in de 
Stadsregio Rotterdam en nabije achterland, (Melieste & Bosch, 1994). 

24 
Het gebruik van de IRO-catalogus brengt een drietal beperkingen met zich mee. Ten eerste zijn niet alle bedrijven uit het offshorecluster 

opgenomen. Vervolgens kunnen bedrijven meerdere vestigingen hebben die niet allen zijn opgenomen. De laatste beperking is de opname 
van bedrijven die zich meer richten op de olie- en gaswinning aan land. 
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In de rest van Nederland zijn er concentraties waar te nemen in Zuidoost Drente (met name 
gericht op olie- en gaswinning aan land), Twente en Arnhem/Nijmegen. In deze laatst 
genoemde regio’s zijn veel toeleveranciers van machines en materiaal te vinden. 
Kenmerkend voor deze bedrijven is dat ze met hun activiteiten minder gebonden zijn aan een 
bepaalde locatie. 

Figuur 7.3: Geografische spreiding van het offshorecluster 
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Bron: IRO (1997) 

Voor bepaalde deelgroepen van het offshorecluster zijn wel ruimtelijke concentraties te 
herkennen: 

•	 Exploratie en Boring: Bedrijven actief in deze deelgroep zijn voor een belangrijk deel (53 
procent, n=34) geconcentreerd in drie havenregio’s in het Westen van het land: 
IJmond/Haarlem (24 procent), Rijnmond (17 procent) en Den Helder/Alkmaar (15 
procent). Een locatie nabij een haven is gewenst, omdat een deel van de activiteiten direct 
gerelateerd is aan de Noordzee; 

•	 Constructie: Constructeurs van offshoreconstructies en de scheepswerven zijn 
geconcentreerd in gebieden met een open verbinding met zee: Rijnmond (29 procent, 
n=43), Zuid-Hollands rivierengebied (10 procent) en de IJmond (8 procent). Daarnaast 
zijn er nog een aantal gevestigd in Zeeland en het Gelderse rivierengebied. Belangrijk 
voor deze bedrijven is een locatie aan water en een verbinding met zee zonder 
onoverkomelijke obstakels; 

•	 Installatie en baggeren: Aannemers van projecten op het gebied van offshore-installatie 
en -baggeren hebben vaak een eigen vloot en zijn hierdoor traditioneel aan Rotterdam 
verbonden. Er bevinden zich veel bedrijven in de Rijnmond (30 procent, n=41), Utrecht 
(12 procent), IJmond/Haarlem (12 procent) en Zuidoost Zuid-Holland (10 procent). De 
binding van de vloot met Rotterdam is tegenwoordig echter minder sterk omdat de 
schepen wereldwijd actief zijn en Rotterdam slechts als aanloophaven fungeert voor een 
klein deel van de vloot; 
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•	 Ingenieursdiensten en onderzoek: Opvallend aan de spreiding van de ingenieursbureaus is 
een concentratie in het westen van Nederland (88 procent, n=92). Ingenieurs- en 
adviesbureaus zijn vaak in de nabijheid van opdrachtgevers te vinden, wat kan duiden op 
het belang van face-to-face contact en intensieve samenwerking. Een voorbeeld hiervan 
is de concentratie in Schiedam rond de aldaar gevestigde conctructiewerven. Ongeveer 
eenderde is gevestigd in de Rijnmond. Daarnaast is er een concentratie in Den Haag (16 
procent) alwaar een groot aantal olie- en gasmaatschappijen zijn gevestigd. Een derde 
concentratie is te zien in Delft (10 procent) rondom de aldaar gevestigde 
onderzoeksinstituten. 

7.1.4 De relatie met de andere onderzochte clusters 

In deze paragraaf wordt kort aangegeven wat de relatie van het offshorecluster is met de 
andere clusters van het onderzoek. Tussen deze clusters bestaan onderling deels intensieve, 
deels meer afstandelijke relaties. 

Het offshorecluster vertoont enige overlapping met het ingenieurscluster via de 
ingenieursbureaus die actief zijn op de offshoremarkt. Daarnaast worden regelmatig andere 
technische ingenieursbureaus op het gebied van constructie en bouwkunde, installatietechniek 
en telematica, en waterbouw en infrastructuur, ingeschakeld door actoren van het 
offshorecluster. Naast technische ingenieursbureaus heeft het offshorecluster behoefte aan 
economische/juridische ingenieursbureaus die diensten leveren op het gebied van organisatie 
en economie. 

Vanwege de hoge graad van kennisintensiteit en onderzoek bestaat een band met het IT-
cluster. Onderzoek tijdens de verschillende fasen van het winningproces (exploratie, 
installatie en exploitatie) vereist gespecialiseerde computerprogramma’s voor simulatie, 
analyse, besturing en procescontrole. Voorbeelden van leveranciers en ontwikkelaars van dit 
soort software zijn: TNO, Maris, Datawatt en Techno Fysica. Verregaande automatisering en 
gespecialiseerde programma’s zijn van levensbelang voor grote delen van het offshorecluster. 

Omdat het offshorecluster naast kennisintensief ook kapitaalintensief is, is er een band met 
het financiële cluster. Projecten moeten worden gefinancierd en verzekerd worden. Een bank 
die sterke banden heeft met het gehele maritieme cluster is MeesPierson uit Rotterdam. 

De relatie met het kunststofcluster heeft een meer fysiek karakter. De kunststofverwerkende 
industrie levert producten aan delen van het offshorecluster. Deze zijn met name actief in de 
constructie en installatie. Voorbeelden van kunststofproducten zijn (glasvezel) kabels (Draka 
Kabel) en kunststofpijpleidingen (Ameron Fiberglass Pipe Group). Daarnaast bestaat een 
meer indirecte relatie. De eindproducten van het gehele winningproces, olie en gas, zijn de 
input voor de petrochemische industrie, welke op haar beurt de grondstoffen levert aan de 
kunststofproducenten. 

7.1.5 Het mainportrelevante clustersegment 

Belangrijk voor het onderzoek is de vraag voor welke segmenten van het offshorecluster één 
of beide mainports Rotterdam en Schiphol relevant is/zijn. Met andere woorden, voor welke 
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segmenten hebben de mainports een strategische betekenis. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen twee vormen van mainportrelevantie: 
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• Via havengebonden activiteiten; 
• Via een hoge internationaliseringgraad. 

Mainportrelevantie via havengebonden activiteiten spreekt voor zich zelf. Voor een aantal 
activiteiten zal een locatie in of nabij een haven (zo mogelijk de Rotterdamse haven) nodig 
zijn. Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld gebonden aan (diep) water en een open 
zeeverbinding. Daarnaast kan een haven nodig zijn als uitvalbasis van schepen. 

Mainportrelevantie via een hoge internationaliseringgraad is gebaseerd op de stelling, dat bij 
een hoge internationaliseringgraad buitenlandse markten bedient worden. Deze markten zijn 
te bereiken via de mainports door middel van goederen-, personen-, en informatiestromen. 

De segmenten waarvoor de mainports Rotterdam en/of Schiphol relevant zijn, zijn in figuur 
7.2 (paragraaf 7.1.2) met een donkere grijstint weergegeven. Een groot aantal segmenten is 
aangeduid als mainportrelevant. Dit is het gevolg van een hoge internationaliseringgraad en 
een hoog exportaandeel in veel segmenten. Een hoge internationaliseringgraad is vooral te 
vinden in de volgende segmenten: geologisch en hydrografisch onderzoek, boordiensten, 
constructie en ontwerp, offshore-installatie, preparatie van de zeebodem en baggeren, 
gespecialiseerde ingenieursdiensten, gespecialiseerde dienstverlening, reparatie en 
modificatie van platforms en offshore-ontmanteling. Daarnaast is het exportaandeel voor een 
deel van de gespecialiseerde toeleveranciers hoog. 

Voor een aantal segmenten is de fysieke relatie met de Rotterdamse haven (of een andere 
haven) sterk. Ten eerste zijn dit de segmenten die een ligging aan diep water en een open 
verbinding met zee nodig hebben: constructie en ontwerp, reparatie en modificatie van 
platforms (inclusief het testen) en de ontmanteling aan land. Ten tweede zijn er segmenten 
die via scheepvaart (uitgevoerd door derden of via een eigen vloot) verbonden zijn aan 
havens: geologisch en seismisch onderzoek, boordiensten, bevoorrading en aflossing, 
offshore-installatie, preparatie van de zeebodem en baggeren, hydrografisch onderzoek en de 
afvoer van olie en gas. 

7.1.6 Trends in het offshorecluster 

De olie- en gaswinning op zee staat sinds het begin van de jaren negentig sterk onder druk. 
Tot die tijd lag de nadruk bij de olie- en gasmaatschappijen op de technologie, dat hoge 
kosten met zich mee bracht. Toegenomen concurrentie en de aanhoudende lage olieprijs 
heeft geleid tot een verschuiving van de aandacht naar kostenreductie. Deze verschuiving is 
van grote invloed op de ontwikkeling in het offshorecluster, op zowel economisch en 
organisatorisch vlak als op technologisch gebied. De volgende, voor het offshorecluster 
relevante, trends zijn te herkennen: 

A. Economische en organisatorische ontwikkelingen 

Kostenreductie: 
De lage olieprijs, toegenomen exploitatiekosten en verhevigde concurrentie heeft geleid tot 
een strategie van kostenreductie bij de olie- en gasmaatschappijen. Deze strategie genaamd 
‘Cost Reduction In The New Era’ (CRINE) is 1992 geïnitieerd door de Britse maatschappijen 
en later overgenomen door de Noorse en Nederlandse Maatschappijen (Kosten Reductie 
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Overeenkomst Nederland: KRONE). Gevolg voor de toeleveringsindustrie was een nieuwe 
verdeling van de taken tussen de contractors en de ingenieursbureaus. Om kostenreductie te 
realiseren geven de contractors functionele in plaats van technische specificaties aan de 
ingenieursbureaus. Daarnaast is standaardisatie belangrijk geworden. 

Specialisatie: 
De CRINE-strategie heeft er toe geleid dat olie- en gasmaatschappijen zich steeds verder 
hebben teruggetrokken op hun kernactiviteiten (productie, verkoop, distributie, raffinage), en 
overige activiteiten uitbesteden aan bedrijven uit de toeleveringsindustrie. Dit gebeurt veelal 
in de vorm van turnkey-levering met functionele specificaties, en heeft geleid tot nieuwe 
standaardcontracten: EPC (Engineering, Procurement & Construction) en EPIC 
(Engineering, Procurement, Installation & Construction). Kenmerkend voor de nieuwe 
contracten is dat de opdrachtgevers ze met slechts één partij afsluiten. Het gevolg is dat de 
aannemers van de projecten meer beslissingen moeten nemen en meer risico’s nemen. Om de 
toegenomen risico’s te beperken worden op projectbasis in toenemende mate allianties van 
subcontractors gevormd. Daarnaast vormen een toenemend aantal actoren 
samenwerkingsverbanden op de langere termijn, voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
nieuwe systemen. Tevens is het contact tussen de contractors en de olie- en 
gasmaatschappijen belangrijk. Uit de gevoerde interviews blijkt echter dat niet iedereen in 
het Nederlandse offshorecluster te spreken is over de samenwerking met de olie- en 
gasmaatschappijen. 

Naast de vorming van allianties vindt verticale integratie plaats bij de ingenieursbureaus. Er 
wordt expertise opgebouwd in de hele waardeketen: ‘feasibility’, ontwerp, bouw, installatie, 
operatie en onderhoud, (NIM, 1998). Gevolg hiervan is dat ingenieursbureaus en andere 
contractors meer optreden als procesmanager. Een voorbeeld van een bedrijf waar verticale 
integratie is opgetreden is Stork Engineers & Contractors, die in toenemende mate EPCM-
diensten (Engineering, Procurement, Construction management & Maintenance) uitvoert 
voor olie- en gasmaatschappijen. 

Internationalisering: 
Op het Nederlandse Continentale Plat zijn hoofdzakelijk marginale velden te vinden. Dit zijn 
kleinschalige velden waarvan exploitatie minder snel rendabel is. Daarnaast is de Noordzee 
een winningsgebied van rendabele leeftijd. In combinatie met een lage olieprijs betekent dit 
dat de vooruitzichten voor actoren op de Nederlandse thuismarkt minder gunstig zijn. Deze 
combinatie van factoren kan leiden tot inkrimping van de thuismarkt. Een actueel voorbeeld 
hiervan is de door de NAM en andere oliemaatschappijen aangekondigde drastische 
beperking van exploratieactiviteiten voor het volgend jaar, (NRC Handelsblad, 29 oktober 
1998). 

Actoren in het offshorecluster reageren verschillend op deze vooruitzichten. Een deel van de 
toeleveranciers richt zich op andere industriële activiteiten. Een ander deel richt zich op 
andere offshoregerelateerde producten. De derde groep concentreert zich op de export van 
offshorediensten en -producten. De verwachting is dat het aandeel van de export zal 
toenemen van de huidige 65 procent naar circa 85 procent in 2005, (Hofman, den Hertog & 
Bilderbeek, 1998). Het Nederlandse offshorecluster kan op de internationale markt met name 
een concurrentievoordeel behalen via kwaliteit en kennis, en minder via de kosten, (NEA, 
1995b). 
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Op Europees niveau bestaat er een samenwerkingsverband (EUROGIF) tussen hoofdzakelijk 
Nederlandse, Schotse en Franse offshore-organisaties, dat de nadruk legt op de ontwikkeling 
van innovatieve technologieën die als Europees exportproduct kunnen fungeren, (EUROGIF, 
1997). 

Overigens vindt bij de ingenieursbureaus internationalisering plaats via toetreding op nieuwe 
buitenlandse markten en internationale projecten. Hierbij spelen internationale overnames 
een belangrijke rol, (Hofman, den Hertog & Bilderbeek, 1998). 

B. Technologische ontwikkelingen 

Een van de mogelijkheden van het Nederlandse offshorecluster voor verbetering van de 
exportpositie is via nieuwe technologieën. In tabel 7.6 zijn de gebieden waarop veel 
onderzoek wordt verricht samengevat. 

Exploratie: De ontwikkelingen in de exploratiefase zijn gericht op de dataverzameling op zee. 
Een ontwikkeling op dit vlak is de door BP ontwikkelde 4D-seismische technologie, waarbij 
een permanente installatie op de zeebodem wordt gebruikt. Daarnaast worden 
computerprogramma’s ontwikkeld voor de analyse van de verzamelde data en 
computersimulatie. Een toonaangevend Nederlands bedrijf dat zich bezig houdt met de 
ontwikkeling van nieuwe technieken voor seismisch en hydrografisch onderzoek is Fugro. 

Tabel 7.6: Onderzoeksgebieden 

Exploratie Installatie Exploitatie Ontmanteling 
Onderzoek via 
computersimulatie 

Seismisch onderzoek 

Horizontaal boren 

FPSO’s 

Diep water 
Onderwater scheiding 

Optimaliseren 
productie via 
computersimulatie 

Schone en veilige 
ontmanteling 

Afvalverwerking 
Onder water 
ontmanteling 

Bron: Hofman, den Hertog & Bilderbeek (1998), aangepast. 

Installatie: Tijdens de installatiefase zijn een belangrijk aantal Nederlandse actoren actief in

het ontwikkelen van nieuwe technieken die tevens een grote exportwaarde bezitten25 . Er

worden nieuwe technieken ontwikkeld voor de exploitatie van marginale velden.

Voorbeelden hiervan zijn technieken voor horizontaal boren waarbij vanuit één punt

verschillende richtingen op geboord kan worden, de ontwikkeling van drijvende (FPSO’s)

(bijv. Bluewater, Stork, Mercon) of semi-drijvende productieplatforms (bijv. Mercon, Smit).

Ook worden technieken ontwikkeld voor de installatie en productie in diep water en het onder

water scheiden van gas (subsea completion).

Exploitatie: Onderzoek ten behoeve van de productie wordt voornamelijk door de olie- en

gasmaatschappijen uitgevoerd.


Technieken voor de exploitatie van marginale velden worden o.a. geëxporteerd naar gebieden met een onstabiele economische en/of 
politieke situatie, bijv. West-Afrika en Zuid-Amerika. 
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Ontmanteling: Met het vooruitzicht van de ontmanteling van een toenemend aantal platforms, 
neemt ook het onderzoek naar schonere en veiligere ontmantelingtechnieken toe. Een 
voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van speciaal ontmantelinggereedschap (Heerema) en 
technieken voor de ontmanteling onderwater (bijv. de ontwikkeling van een onderwater robot 
in combinatie met een innovatieve ontmantelingtechniek door Seatec/Noordhoek Diving). 

7.2 Het strategisch belang van de mainports voor het offshorecluster 

In deze paragraaf staat de vraag centraal wat het strategisch belang van de mainports 
Rotterdam en Schiphol voor het offshorecluster is. Het strategisch belang interpreteren wij 
daarbij als de langere-termijn betekenis van de mainports voor het internationaal 
concurrentievermogen van het cluster. Belangrijke aspecten voor het internationaal 
concurrentievermogen van het offshorecluster die door de mainports worden beïnvloed zijn 
het organiserend vermogen, het contact met de markt, netwerkvorming, de innovatiekracht en 
de kennisintensiteit. 

Deze aspecten worden in deze paragraaf beschreven aan de hand van de vijf onderscheiden 
functies van de mainports (subparagrafen (7.2.1) t/m (7.2.5). Tenslotte zal het strategisch 
belang worden samengevat in een mainport gevoeligheidsindex (7.3). 

7.2.1 De mainports als goederenknooppunt 

Goederenstromen en bijbehorende informatiestromen spelen een belangrijke rol voor de 
activiteiten van de actoren in het offshorecluster. Beheersing en de flexibiliteit van het 
logistieke proces beïnvloed, via het organisatievermogen en de transportkosten, het 
internationale concurrentievermogen van de bedrijven. De beide mainports spelen als 
goederenknooppunt een rol in een aantal goederenstromen tijdens verschillende fasen van het 
proces. De volgende goederenstromen zijn in dit verband te onderscheiden: 

Aanvoer van grondstoffen: 
De aanvoer van grondstoffen speelt met name een rol tijdens de constructiefase. Zowel voor 
de constructeurs van productieplatforms, boortorens, verblijfsaccommodaties en andere 
staalconstructies, als voor de producenten van gespecialiseerde vaartuigen (scheepswerven), 
is de aanvoer van staal cruciaal. De staalproducenten bevinden zich voornamelijk in 
Duitsland (Ruhrgebied), Nederland (Hoogovens) en Scandinavië. Aanvoer naar de 
constructeurs en werven vindt voor een deel plaats via wegtransport vanwege de snelheid en 
flexibiliteit. Gezien het volume en de massa van het aangevoerde staal en de ligging aan 
water, speelt de aanvoer over water ook een belangrijke rol. Staal van de Hoogovens en 
vanuit Scandinavië wordt hoofdzakelijk via de kustvaart en de Rotterdamse haven naar de 
constructeurs vervoerd. Daarnaast wordt een belangrijk deel van het staal uit Duitsland 
aangevoerd via de binnenvaart (dat als verlengstuk van de Rotterdamse haven gezien kan 
worden). Railtransport speelt een beperkte rol in de aanvoer van staal. 

De aanvoer van staal is tevens belangrijk voor bedrijven die bestaande productieplatforms aan 
land repareren, onderhouden en/of modificeren. Specialist op dit gebied is Verolme Botlek, 
die het staal deels via de weg en deels via de binnenvaart of kustvaart laat aanvoeren. 
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Staal speelt overigens ook een rol bij het transport van de constructies naar de 
productielocatie op zee. Heerema gebruikt voor het transport en de installatie op zee stalen 
profielen en op maat gemaakte bakken ter ondersteuning van de constructies. Deze worden 
via Rotterdam aangevoerd. 

Afvoer van constructies: 
De Rotterdamse haven speelt een cruciale rol bij de afvoer van de constructies. Naast de 
scheepswerven zijn de constructeurs afhankelijk van een open verbinding met zee, vanwege 
de omvang en het gewicht van de constructies. Veel van de constructeurs zijn dan ook 
gevestigd in of nabij de Rotterdamse haven. Het strategische voordeel van deze locaties 
wordt verkregen door de aanwezigheid van diep water en een verbinding met zee zonder 
noemenswaardige obstakels. De afvoer wordt veelal uitgevoerd door transporteurs die 
gespecialiseerd zijn in zwaar transport, zoals Mammoet Transport. 

Voor een bedrijf gevestigd verder in het binnenland, zoals Mercon in Gorinchem, kan het 
voorkomen dat overbruggingen, zoals de Van Brienenoordbrug, een belemmering vormen 
voor de doorgang van zeer grote constructies. Een mogelijke oplossing hiervoor is het in 
modules vervoeren van de constructies naar locaties in de Rotterdamse haven alwaar de 
modules samengevoegd kunnen worden. Mercon gebruikt hiervoor bijvoorbeeld de derde 
petroleumhaven of de reparatiewerf van Verolme Botlek. Dit brengt echter extra kosten met 
zich mee en is hierdoor inefficiënt. Uit het actuele voorbeeld van Verolme Heusden blijkt dat 
een bedrijf mede hierdoor, naast het inhuren van 400 man tijdelijk personeel, in financiële 
problemen kan komen. De scheepswerf is in financiële problemen gekomen door verliezen 
bij de bouw van de twee grootste zware baggerschepen ter wereld voor Boskalis. FNV-
bestuurder Willem Dijkhuizen trekt in twijfel of de productie van dit soort grootschalige 
vaartuigen in Heusden efficiënt is: “Het is de vraag of die enorme schepen ooit gebouwd 
hadden moeten worden op een scheepswerf ergens in het binnenland. In Heusden werden 
schepen zo ver mogelijk afgebouwd, voorzover ze onder de bruggen doorpasten. Het 
afbouwen gebeurt bij Wilton in Schiedam. Heel inefficiënt: gesleep met materiaal, het heen 
en weer pendelen van personeel.” , (De Telegraaf, 18-11-1998). 

Het transport op zee kan op verschillende manieren plaats vinden. Er zijn platforms c.q. 
vaartuigen die op eigen kracht voortbewegen, op pontons geplaatst en gesleept worden, via 
speciaal transport (bijv. met installatieschepen van Heerema) of via andere zeeschepen 
verplaatst worden. 

Aan- en afvoer van onderdelen en producten: 
Verschillende segmenten van het offshorecluster zijn afhankelijk van de aanvoer van 
onderdelen. Ten eerste vindt tijdens de constructie (en modificatie) aan land de installatie 
plaats van allerlei (sub-)systemen. Dit gebeurt onder andere bij Verolme Botlek. 
Opdrachtgevers van deze reparatiewerf laten onderdelen en producten (equipment) aanvoeren 
vanuit de gehele wereld. De herkomst is afhankelijk van de opdrachtgever en de locatie van 
de toeleverancier. De onderdelen en halffabrikaten zijn grotendeels afkomstig uit Nederland 
en andere Europese landen (m.n. Duitsland). Deze worden via wegtransport, binnenvaart of 
zeevaart aangevoerd. Indien de opdrachtgever buiten Europa is gevestigd, komt het vaak 
voor dat onderdelen of hele installaties aangevoerd worden vanuit bijvoorbeeld de Verenigde 
Staten of het Verre Oosten. Deze aanvoer geschiedt in hoofdzaak via de containervaart via de 
Rotterdamse haven. Daarnaast wordt veelvuldig gebruik gemaakt van aanvoer door de lucht 
van tijdkritische onderdelen en (kleinere) onderdelen die over lange afstand worden 
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aangevoerd. De aanvoer via de lucht gaat vrijwel volledig via Schiphol. Belangrijk hierbij 
zijn de (luchtvracht-)verbindingen met de Verenigde Staten en het Verre Oosten. 

Voor de aanvoer van onderdelen ten behoeve van de offshore-installatie en de exploitatie op 
het Nederlandse deel van de Noordzee, geldt hetzelfde als voor de constructie aan land. 

De afvoer van producten en onderdelen speelt voor een aantal segmenten een rol. Ten eerste 
voor de Nederlandse toeleveranciers. Deze zijn voor een belangrijk deel gericht op de 
Nederlandse en Europese offshoremarkt (Noordzee). De afvoer naar de afnemers van een 
groot gedeelte van de producten zal om deze reden niet noodzakelijk via de mainports te 
gaan. In het geval van spoedleveringen is de aanwezigheid van Schiphol echter wel 
belangrijk. De aanwezigheid van de mainports is meer cruciaal voor gespecialiseerde 
toeleveranciers met afnemers over de gehele wereld. Een voorbeeld hiervan is IHC Holland 
als leverancier van boor- en baggeronderdelen. Deze markt is alleen te bereiken dankzij de 
aanwezigheid van Rotterdam als intercontinentale containerhaven en Schiphol als 
intercontinentaal knooppunt voor luchtvracht. Ook hier geldt dat tijdkritische 
onderdelen/producten snel over de gehele wereld geleverd moeten kunnen worden. 

Uit het volgende voorbeeld blijkt dat goede afvoermogelijkheden belangrijk zijn voor een 
snelle levertijd, dat een concurrentievoordeel op kan leveren. Geveke Motoren uit 
Papendrecht heeft nieuwe generatorsets geleverd aan de Noors oliemaatschappij Statoil, voor 
het productieplatform “Borgland Dolphin”. Dit platform wordt in Noord-Ierland omgebouwd 
door Harland & Wolff (onderdeel van het Noorse concern Fred Olsen). Vanwege de 
schaarste aan offshoreproductiematerieel is gekozen voor ombouw met een strak tijdschema. 
Hierbij was snelle levering van generatorsets voor de stroomvoorziening noodzakelijk. 
Geveke heeft de voorkeur gekregen boven twee Scandinavische leveranciers omdat ze als 
enige de korte leveringstermijn aan bleek te durven. Een snelle afvoer van de, qua omvang en 
gewicht reusachtige sets, heeft hierbij een rol gespeeld. Direct na afloop van de tests zijn sets 
per dieplader naar de Europoort vertrokken, vandaar per boot naar Belfast vervoert en vier 
uur voor de deadline afgeleverd bij de werf, (Geveke, 1998). 

Tweede segment waarvoor de afvoer van onderdelen en materiaal via de mainports belangrijk 
is, is de internationale offshore-aannemerij (marine contracting). Gespecialiseerde bedrijven 
die offshoreprojecten uitvoeren op het gebied van offshore-installatie, offshore
baggerprojecten, de aanleg van infrastructuur en het ontmantelen van faciliteiten zijn in veel 
gevallen wereldwijd actief. Voor de uitvoering van deze projecten is een goede logistieke 
organisatie noodzakelijk. Veel grote Nederlandse contractors sturen de logistieke organisatie 
vanuit Nederland en maken daarbij volop gebruik van de mainports. Heerema Marine 
Contractors bijvoorbeeld stuurt het grootste gedeelte van het benodigde materieel en 
apparatuur tijdig in zeecontainers via Rotterdam naar de locatie van een project. Daarna 
kunnen, in onvoorziene en tijdkritische situaties, onderdelen via luchtvracht (Schiphol) 
worden nagestuurd. Een gedeelte van het benodigde materieel zal via schepen van de eigen 
vloot vervoerd worden, welke mogelijk vanuit Rotterdam vertrekken. 

Bevoorrading van het Nederlands Continentaal Plat: 
Projecten in de Noordzee worden bevoorraad vanuit verschillende havens. Dit geldt zowel 
voor vaste faciliteiten zoals productie- en boorplatforms, als varende faciliteiten zoals 
installatie- en boorschepen. De Nederlandse offshore-industrie maakt gebruik van 
verschillende zowel Nederlandse als buitenlandse bevoorradingshavens. Belangrijke 
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buitenlandse supplyhavens zijn: Aberdeen en Lowestoft (Verenigd Koninkrijk), Stavanger 
(Noorwegen) en Esbjerg (Denemarken). Het Nederlandse deel van het Continentaal Plat 
wordt bevoorraad vanuit verschillende Nederlandse havens. Tabel 7.7 geeft weer vanuit 
welke havens en met wat voor soort schepen dit gebeurt. 

Uit de tabel blijkt dat het grootste gedeelte van de binnengekomen en vertrokken schepen 
bestaat uit bevoorradingsschepen en onderzoekvaartuigen. Opvallend is dat de haven van 
Den Helder de belangrijkste Nederlandse supplyhaven is gevolgd door de havens uit de 
IJmond (IJmuiden en Beverwijk). Rotterdam als mainport speelt een ondergeschikte rol als 
supplyhaven. De belangrijkste reden dat de andere havens belangrijker zijn, is de gunstige 
ligging ten opzichte van de olie- en gasvelden waardoor de aanvoerlijnen korter zijn. 
Daarnaast is grootschaligheid minder belangrijk voor de bevoorrading, wat de kleinere havens 
bij uitstek geschikt maakt. 

Tabel 7.7: Vervoer van en naar het Nederlands Continentaal Plat, 1996 

Binnengekomen schepen Vertrokken schepen 

Aantal 
(*1000) 

Passagiers 
(*1000) 

Gelost 
(*1000 

ton) 

Aantal 
(*1000) 

Passagiers 
(*1000) 

Geladen 
(*1000 

ton) 
Totaal 2443 1222 494 2578 942 214 

Scheepstype w.v.: 
Bevoorradingsschepen 1091 1012 41 1157 777 102 
Onderzoekvaartuigen 1052 210 30 1111 165 71 
Overige schepen 191 - 18 208 - 41 
Sleepboten 86 - - 78 - 0 
Massagoedschepen 22 - 405 6 - -

Havens w.o.: 
Den Helder 1168 1163 26 1252 687 68 
IJmuiden 768 38 39 810 157 108 
Beverwijk 251 - 6 278 89 19 
Scheveningen 157 - - 165 - -
Rotterdam 78 - 388 38 - 7 
Amsterdam 3 - 15 16 - -

Bron: CBS (1996) 

De bevoorrading vindt tevens plaats met behulp van helikopters vanaf vliegveld De Kooy bij 
Den Helder. Deze diensten worden echter primair voor personenvervoer uitgevoerd. 

Afvoer van olie- en gas: 
De afvoer van op zee gewonnen olie en gas valt tussen het upstream- en downstream-traject, 
en is met name belangrijk voor de olie- en gasmaatschappijen (operators). De afvoer van gas 
vindt voornamelijk plaats via pijpleidingen, en van olie via tankers of pijpleidingen. In de 
aanlanding van gas speelt de Rotterdamse haven geen rol. Deze vindt plaats in Noord-
Holland (Den Helder/Callantsoog, IJmuiden/Velsen) en in Groningen (Uithuizen). 
Momenteel wordt de mogelijkheid voor de aanlanding en verwerking van gas in Rotterdam 
door het GHR onderzocht. Rotterdam speelt wel een vooraanstaande rol in de ontvangst van 
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olie, via zowel tankers als pijpleiding. De olie wordt afgenomen en verwerkt door de aldaar 
aanwezige raffinaderijen. Deze gebruiken de haven voor de aanvoer van olie vanuit de gehele 
wereld en voor de afvoer van hun producten. 

7.2.2 De mainports als reizigersknooppunt 

Personeel van bedrijven uit het offshorecluster reist gemiddeld veel. Dit geldt vooral voor de 
contractors en ingenieursbureaus die betrokken zijn bij internationale projecten. Daarnaast 
vindt er personenvervoer plaats van en naar het continentaal plat. Toeleveranciers en kleine 
ingenieursbureaus gericht op de Nederlandse markt reizen minder frequent. De reisomzet van 
de geïnterviewde bedrijven (allen internationaal opererend en meer dan 100 werknemers) 
varieert van een half miljoen tot enkele miljoenen. Naast de upstream toeleveringsindustrie 
speelt het zakelijke reisverkeer een belangrijke rol voor de olie- en gasmaatschappijen omdat 
deze veelal internationaal actief zijn. Deze vallen echter buiten dit onderzoek. 

Het personenvervoer binnen het offshorecluster is in te delen naar geografische schaal van 
herkomst en bestemming. De volgende indeling is in dit kader relevant: 

Intercontinentale verplaatsingen: 
Intercontinentale verplaatsingen van personeel spelen een rol voor de grote aannemers 
(contractors) van offshoreprojecten. Deze zijn wereldwijd actief en maken in veel gevallen 
deel uit van een grotere organisatie met kantoren over de gehele wereld. De meeste in 
Nederland gevestigde, wereldwijd opererende contractors zijn van oorsprong Nederlands en 
hebben hier hun hoofdkantoor van waaruit de centrale regie plaatsvindt. Daarnaast hebben ze 
veelal kantoren in de belangrijkste offshoreregio’s zoals Zuidoost Azië en de Golf van 
Mexico (Voorbeelden: Heerema, Smit International). Deze bedrijven zijn meestal actief 
tijdens de installatiefase en hebben hiervoor een vloot van gespecialiseerde schepen. 
Daarnaast zijn grote ingenieursbureaus wereldwijd actief als ‘engineers & contractors’. Een 
deel van de in Nederland gevestigde engineers & contractors zijn van oorsprong buitenlands 
(bijv. ABB Lummus, Fluor Daniel). Belangrijkste Nederlandse engineers & contractors met 
een hoofdkantoor in Nederland zijn Stork en Fugro. 

Vrijwel alle contractors zijn in het westen van het land gevestigd, waardoor Schiphol relatief 
goed te bereiken is. Heerema Marine Contractors, gevestigd in Leiden, geeft bijvoorbeeld 
aan dat haar locatie bij het NS-Station en de goede verbinding met Schiphol (ca. 10 minuten 
per trein) een belangrijk voordeel van de huidige locatie is. 

Zakenreizen vinden grotendeels plaats via de lucht, (in het geval van een afvaart vanaf 
Rotterdam zal een aantal bemanningsleden via zee vertrekken). Schiphol speelt voor het 
intercontinentale vervoer een strategische rol voor de Nederlandse contractors. Belangrijke 
intercontinentale bestemmingen liggen in het verre Oosten (Singapore), de Verenigde Staten 
(Houston), het Midden Oosten, West-Afrika en de voormalige Sovjet-Unie. Vanwege de 
projectmatige werkwijze is een uitgebreid aanbod van bestemmingen (bij voorkeur 
havenplaatsen) en frequenties noodzakelijk voor het behoud van flexibiliteit. Een groter 
aanbod vergroot de mogelijkheden voor de sturing vanuit Nederland, waarbij lokale kantoren 
een ondersteunende rol kunnen vervullen. Zo gaf Smit International de berging van de 
Eendracht aan de Engelse kust als voorbeeld: men moet meteen ter plekke zijn, de complexe 
aard van de bergingsprojecten verhinderen exacte planning wat betreft de tijd dat het project 
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gaat duren en hoe vaak teams moeten worden afgelost. Dit soort projecten kan men alleen 
doen als men op een hele flexibele wijze kan inspringen op de situatie. De thuisluchthaven 
moet dan ook die flexibiliteit kunnen bieden. 

Alternatieven voor Schiphol voor het intercontinentale vervoer worden niet vaak genoemd. 
Wel wordt door bijvoorbeeld Mercon, London Heathrow genoemd als overstapluchthaven 
voor intercontinentale bestemmingen. Dit vergroot vaak de mogelijkheden voor de terugreis, 
wat praktisch kan zijn omdat deze vaak niet van te voren te plannen is. Een offshorebedrijf 
dat in het zuiden van het land is gevestigd zegt bijna volledig overgestapt te zijn naar Brussel 
als luchthaven vanwege de verslechterde bereikbaarheid en betrouwbaarheid van Schiphol. 
Deze reist echter met name naar de grotere bestemmingen, zoals Singapore. 
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De redenen voor intercontinentale verplaatsingen kunnen als volgt ingedeeld worden: 

•	 Marketing/commercieel: het bezoeken buitenlandse (potentiële) opdrachtgevers en 
internationale beurzen, het verweven van opdrachten, het onderhouden van relaties, het 
voeren van contractbesprekingen en het bezoeken van leveranciers; 

•	 Projectbegeleiding: uitwerken en voorbereiden van projecten, tussentijdse evaluatie, 
inspectie en ondersteuning; 

•	 Aflossing: aflossing van bemanning (van kapiteins tot koks) en technisch personeel. 

Daarnaast komen buitenlandse opdrachtgevers naar het (hoofd-)kantoor in Nederland voor het 
voeren van besprekingen. Met name op dit punt wordt het vervoer van en naar Schiphol en 
de bereikbaarheid belangrijk geacht. Door Stork in Schiedam wordt aangegeven dat de 
bereikbaarheid van Schiphol is verslechterd. Dit wordt in sommige gevallen ondervangen 
door het ontvangen van opdrachtgevers op het hoofdkantoor van Stork NV te Amsterdam. 

Voor de constructeurs van platforms spelen intercontinentale reizen ook een rol. De 
constructeurs zijn vaak meer gericht op de Europese markt, maar hebben ook opdrachtgevers 
buiten Europa. Naast reizen met commerciële doeleinden spelen hier bezoeken van de 
opdrachtgevers aan de Nederlandse werven een rol. De opdrachtgevers controleren de 
voorgang en sturen hiervoor inspectieteams. Bedrijven als HSM en Mercon die veel klanten 
op de werven ontvangen geven aan dat de bereikbaarheid van Schiphol via de weg en de 
beschikbaarheid van taxi’s, de laatste jaren is verslechterd. 

Europese verplaatsingen: 
Aangezien de Noordzee de thuismarkt is van het Nederlandse offshorecluster wordt er veel 
binnen Europa gereisd. De redenen voor de Europese zakenreizen zijn dezelfde als voor de 
intercontinentale reizen. Ondanks de kleinere afstanden speelt het vervoer door de lucht een 
overheersende rol. Redenen hiervoor zijn, moeilijk via andere vervoerswijzen te bereiken 
bestemmingen (bijv. Noorwegen en Schotland) en de snelheid die geboden is. 

De rol van Schiphol in Europese reizen is minder dominant dan in het intercontinentale 
vervoer. Londen, Parijs en Hamburg zijn ook frequent vanaf Rotterdam Airport te bereiken. 
Voordeel hiervan is een snellere afhandeling via een kortere inchecktijd en weinig 
parkeerproblemen. Bedrijven zoals Smit International en Heerema hebben eigen 
zakenvliegtuigen gestationeerd op Rotterdam Airport. Buitenlandse alternatieven zoals 
Brussel en Düsseldorf worden niet veel gebruikt, maar worden wel achter de hand gehouden. 
Een bedrijf als Tideway, gevestigd in Breda, zegt bijvoorbeeld Brussel te gebruiken. 
Schiphol blijft belangrijk voor de overige Europese bestemmingen. Belangrijk hierbij zijn de 
bestemmingen met een hoge frequentie in Engeland, Schotland, Noorwegen en Denemarken. 
Deze landen huisvesten veel opdrachtgevers en worden tevens gebruikt als uitvalbases voor 
operaties in de Noordzee. Ieder deel van het Continentaal Plat wordt, onder andere vanwege 
een beperkte actieradius, met helikopters bedient vanuit de eigen supplyhavens. 

Verplaatsingen van en naar het Nederlands Continentaal Plat: 
Voor projecten op het Nederlandse deel van het continentaal plat wordt personeel 
(bemanningen, technisch personeel, ondersteunend personeel etc.) vervoert met 
(bevoorrading-)schepen en helikopters vanuit de Nederlandse supplyhavens. 
Helikopterdiensten worden voor het grootste gedeelte uigevoerd vanaf vliegveld de Kooy bij 
Den Helder (Den Helder Airport). Deze luchthaven staat grotendeels in dienst van de 
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offshore-industrie en verwerkte in 1997 19.698 vluchten, (zeven procent meer dan in 1996). 
Naast vluchten van en naar de platforms is er een dagelijkse verbinding voor 
offshorepersoneel van en naar Norwich (GB), (Offshore Visie, 1998a). Alle op het 
Nederlandse deel actieve operators vliegen vanaf Den Helder. Schiphol heeft in het verleden 
ook een rol gespeeld in het helikoptervervoer van en naar het continentaal plat via de diensten 
van de KLM. Deze heeft haar diensten echter eerst verplaatst naar Den Helder en later geheel 
afgestoten. Dit gat is voor een belangrijk deel opgevuld door het Britse Bristow Helicopters. 

Naast personen- en goederenvervoer speelt ook het vervoer van documenten via de lucht een 
rol. Deze kunnen van cruciaal belang zijn voor projecten wereldwijd. Het aanbod van 
bestemmingen en diensten van internationale koeriersdiensten is hiervoor bepalend. 

7.2.3 De mainports als clustermagneet 

De geografische omgeving van de mainports kan bedrijven uit hetzelfde cluster aantrekken. 
Idee hierachter is dat bedrijven uit hetzelfde cluster of dezelfde waardeketen kunnen 
profiteren van elkanders nabijheid of van de specifieke voordelen van een locatie. Uit het in 
paragraaf 7.1.3 geschetste geografische spreidingspatroon van het offshorecluster, blijkt dat 
van de mainports alleen Rotterdam in aanmerking komt als clustermagneet. Schiphol of 
nabije omgeving speelt geen belangrijke rol als vestigingslocatie of clustermagneet. De 
functie van clustermagneet wordt beschreven aan de hand van drie kenmerken: fysieke 
vestiging, kennisknooppunt en deling van voorzieningen (resources). 

Fysieke vestiging: 
Een directe, fysieke binding met de Rotterdamse haven en directe achterland geldt in eerste 
plaats voor de bedrijven die afhankelijk zijn van een locatie aan water en een open verbinding 
met zee voor de afvoer van hun producten naar een volgende stap in de totale waardeketen. 
Dit zijn in de eerste plaats de nieuwbouw- en reparatiewerven van offshoreconstructies 
(HSM, Heerema/Grootint, Mercon, Verolme Botlek) en de gespecialiseerde scheepswerven 
(IHC Holland, Verolme Heusden, YVC IJsselwerf, Merwede Shipyard). Daarnaast biedt een 
locatie aan water en de nabijheid van de werven een voordeel voor de producenten van grote 
onderdelen (Verolme IJsselmonde o.a. machines, Bayards o.a. helidecks, CKT o.a. living 
quarters). De tweede groep die een fysieke binding heeft met de Rotterdamse haven zijn de 
contractors met een eigen vloot (Heerema, Van Oord, Boskalis, HAM etc.). Een gedeelte van 
deze vloot, het deel dat op de Noordzee actief is, gebruikt Rotterdam regelmatig als 
aanloophaven voor reparatie, onderhoud, bevoorrading, aflossing en als ligplaats (zie ook 
paragraaf 7.2.1). Het havengebonden deel van het offshorecluster maakt gebruik van de in de 
regio aanwezige maritieme dienstverleners, (zoals sleepbedrijven, (zwaar) transportbedrijven, 
reparatiewerven, onderhoudsbedrijven etc.). 

Nabijheid tot deze havengebonden delen van het offshorecluster kan voor de volgende 
partijen een voordeel opleveren: 

•	 Ingenieursbureaus: Nabijheid tot de constructeurs (werven) biedt voor ingenieursbureaus 
de mogelijkheid tot intensieve (face-to-face) contacten. Voor verschillende soorten 
ingenieurs kan dit voordelen opleveren. Ten eerste voor de grote engineers en 
contractors die samenwerken met de constructeurs. Per project kan de rol 
(maincontractor, subcontractor of toeleverancier) van het ingenieursbureau en de 
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constructeur verschillen. De nabijheid verbetert de samenwerking en de mogelijkheden 
om gezamenlijk tot betere producten te komen. Daarnaast is voor de controle van de 
voortgang en voor technische inspectie aanwezigheid ‘in de buurt’ een voordeel. Voor 
kleinere ingenieursbureaus, die vaak als subcontractor fungeren, is het een voordeel om 
dicht bij de constructeurs gevestigd te zijn voor het binnenhalen van opdrachten. 

•	 Installatiebedrijven: Installatiebedrijven verrichten veel werkzaamheden tijdens de 
constructie aan land, en zijn dus gebonden aan plaatsen waar dit plaats vindt. Daarnaast 
geeft nabijheid voor de installatiebedrijven de mogelijkheid om intensieve contacten te 
onderhouden met de constructeurs en ingenieursbureaus, wat de mogelijkheid voor het 
verkrijgen van opdrachten vergroot. Voorbeelden van installatiebedrijven uit het 
offshorecluster zijn: GTI Marine & Offshore, Croon Schepen & Offshore, Van 
Rietschoten & Houwens, Vageri Elektrotechniek. 

•	 Toeleveranciers: Toeleveranciers van materiaal en onderdelen profiteren van een 
concentratie van constructeurs in de Rijnmond via snelle levering en lagere 
transportkosten, maar ook via een direct contact met de afnemers (markt). 

Een voorbeeld van ruimtelijke clustering in de Rotterdamse regio van offshorebedrijven is 
Schiedam. Op een relatief korte afstand van elkaar zijn daar een offshore-constructiewerf 
(HSM), een offshore-reparatiewerf (Wilton-Fijenoord), en een groot aantal ingenieursbureaus 
(o.a. AMEC, Controlec, IHC Gusto, KCI, MSC, Stork, Terwisga), installatiebureaus (o.a. 
Croon, Geveke) en andere toeleveranciers (o.a. JIC, Orga) gevestigd. 

Kennisknooppunt: 
Door het grote aantal, in de Rotterdamse regio, gevestigde bedrijven uit het offshorecluster, 
dat actief is op het technische vlak: ontwerp, constructie en installatie, is er een sterke 
concentratie van kennis. Veel kennis bestaat uit interne ervaringskennis. Via samenwerking, 
kortlopend op projectbasis in consortia, maar ook langlopend in joint-ventures en andere 
samenwerkingsvormen, vindt uitwisseling van kennis plaats. Indien de interne kennis of de 
kennis van partners tekort schiet zal in een aantal gevallen contact met onderzoeksinstellingen 
zoals TU Delft, TNO en WL/GD worden opgenomen. Er wordt vaak samengewerkt in 
projecten die veel en gespecialiseerd onderzoek vergen. Voorbeelden hiervan zijn: 
samenwerking tussen Stork, TNO en TUD op het gebied van FPSO’s en samenwerking 
tussen Mercon, Smit International en TUD voor de ontwikkeling van semi-drijvende 
productieplatforms die op een geheel nieuwe manier op zee te installeren zijn. Overigens zijn 
in veel gevallen de kennisinstituten de drijvende kracht achter onderzoek in plaats van de 
marktpartijen, (NIM, 1998). 

Door de aanwezigheid van en contact met de TU Delft is een aanbod van hooggeschoold 
technisch personeel in de Rotterdamse regio aanwezig. Daarnaast heeft de concentratie van 
industrie (vraag) in combinatie met de in de Rotterdamse regio aanwezige technische scholen 
(aanbod) geleid tot een grote en gevarieerde, van laag- tot hooggeschoold, arbeidsmarkt van 
technisch personeel. 

Een offshorebedrijf dat niet nabij Rotterdam is gevestigd, stelde dat er ook voordelen zijn niet 
te dicht op het cluster te zitten. In internationale projecten wordt net zo gemakkelijk met 
buitenlandse partners gewerkt als met Nederlandse. Goede ingenieursbureaus vindt je ook in 
Londen en Stavanger. Dit geeft meer flexibiliteit. Verplaatsing van het bedrijf richting het 
cluster of zelfs richting de overwegend buitenlandse markten was niet aan de orde: “Wij 
hebben hier een goede pool van ingenieurskennis bij elkaar gebracht, dat krijg je niet zomaar 
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ergens anders weer voor elkaar. De regie van projecten (het maken van de berekeningen) 
kunnen wij beter vanuit hier voeren, dan vanuit een buitenlands kantoor, ook al varen onze 
schepen permanent in het buitenland.” De aanwezigheid van veel waterbouwkundige kennis 
in Nederland blijkt nog steeds van groot belang voor bedrijven die voor het merendeel in het 
buitenland werken. 

Delen resourses: 
Het offshorecluster in de Rotterdamse regio is niet zo ver ontwikkeld dat er een hoge mate 
van gezamenlijk gebruik van voorzieningen plaats vindt. Toch biedt Rotterdam fysieke 
faciliteiten die, al dan niet gezamenlijk, worden gebruikt. Deze zijn: 

•	 Ligplaats voor schepen: operators die een eigen vloot bezitten zullen de schepen zoveel 
mogelijk op zee actief willen houden. Aangezien dit niet altijd, met name in de winter, 
mogelijk is, is een ligplaats voor de, vaak volumineuze, schepen nodig. Een voorbeeld 
van een contractor die een speciale ligplaats in Rotterdam heeft ingericht is Heerema. 
Heerema heeft een ligplaats in het Calandkanaal voor haar kraanschip dat actief is in 
Europa (Noordzee). Op dit moment is dit de Thialf, een semi-submersible dual-crane 
vessel (SSCV). De afmetingen van dit soort schepen vereisen een speciale ligplaats met 
veel ruimte, diep water en de mogelijkheden voor belading vanaf het water. 

•	 Aanloophaven voor schepen: Rotterdam wordt aangedaan door schepen van offshore
operators voor reparatie, onderhoud en bevoorrading. Van Oord bijvoorbeeld gebuikt 
Rotterdam en Moerdijk als aanloophaven voor de schepen die in de Noordzee actief zijn. 

•	 Testlocatie voor offshoreconstructies: een locatie voor het testen van de zeewaardigheid 
(hellingproeven) van drijvende offshoreconstructies is te vinden in de Europoort 
(Maasvlakte). Deze wordt voornamelijk gebruikt door reparatie- en modificatiewerf 
Verolme Botlek. Voorwaarde voor een dergelijke testlocatie is de waterdiepte (86 feet). 

•	 Ontmantelinglocatie van afgeschreven platforms: de ontmanteling van afgeschreven 
platforms vindt gedeeltelijk op zee en gedeeltelijk aan land. Aan land vindt tevens, indien 
mogelijk, recycling van het afval, met name staal, plaats. Voor de ontmanteling en sloop 
van Noordzeeplatforms aan land zijn een beperkt aantal locaties beschikbaar. Door 
Heerema, actief in de offshore-ontmanteling, genoemde locaties zijn Rotterdam en 
Newcastle (GB). Het aantal locaties is beperkt door de specifieke eisen die aan de 
locaties worden gesteld: een open verbinding met zee, gelegen aan diep water, ruimte, ver 
verwijderd van woongebieden, afvoermogelijkheden en eventueel directe verwerking van 
het afval. De ontmanteling van platforms heeft in Rotterdam op wisselende locaties plaats 
gevonden. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam is thans op zoek naar een 
structurele oplossing in combinatie met (metaal-)recycling. De sterke positie van 
Rotterdam als schroothaven staat garant voor verdere afvoer. Naast de ontmanteling- en 
sloopactiviteiten in Rotterdam is er een initiatief in de IJmond (ROS Holland). 

•	 Trainingslocatie: voor het geven van veiligheids- en overlevingstrainingen voor 
offshorepersoneel is nabootsing van calamiteiten op een getrouwe wijze belangrijk. Voor 
deze activiteiten is een havenlocatie wenselijk vanwege de grote hoeveelheid benodigde 
ruimte, de aanwezigheid van water en beperking van overlast voor bevolking. Op de 
Maasvlakte in Rotterdam het Maritiem Trainingscentrum (MTC) en de RISC Fire & 
Training Services gevestigd. Deze locatie is onder andere ingericht met een trainingsbad 
met golf-, regen- en windmachines, een helikoptersimulator en een trainingsschip met 
lanceerinstallatie, (Offshore Visie, 1998b). Volgens de IRO is het behoud van deze 
faciliteiten en bijbehorende kennis belangrijk voor de Nederlandse offshore-industrie. 
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Overigens is in Den Helder ook een trainingscentrum gevestigd (Den Helder Training 
Centre (DHTC)). 

Naast deze faciliteiten wordt door een deel van het cluster gebruik gemaakt van diensten en 
activiteiten van het Gemeentelijk Havenbedrijf. Voorbeelden hiervan zijn: ondersteuning van 
kleinere toeleveranciers bij het verbeteren van hun exportpositie, stimuleren van 
samenwerking tussen kennisinstituten en het maritiem-industriële bedrijfsleven en advies op 
het gebied van IT via het Telematica Advies Centrum, (GHR, 1994). 

Op een lager niveau, het projectniveau, worden faciliteiten intensiever gedeeld. De 
constructiewerven stellen veelvuldig kantoor- en andere faciliteiten beschikbaar aan andere 
actoren van het project, zoals installatiebedrijven en ingenieursbureaus. Dit wordt gedaan uit 
praktische overwegingen, voor de verbetering van de communicatie en voor 
inspectiedoeleinden. 

7.2.4 De mainports als business generator 

Geen van beide mainports kan direct gezien worden als business generator oftewel 
opdrachtgever voor bedrijven uit het offshorecluster. Potentieel kunnen de mainports bij 
uitbreiding in zee (tweede luchthaven en tweede Maasvlakte), wel als zeer belangrijke 
opdrachtgever gezien worden voor een deel van het offshorecluster. Dit zou met name gelden 
voor het aanleggen van kunstmatige eilanden, landaanwinning en baggerwerkzaamheden 
(baggerbedrijven), het aanleggen en beschermen van infrastructuur op en in de zeebodem, 
zwaar transport en installatie op zee (contractors) en ontwerp van de faciliteiten 
(ingenieursbureaus). 

7.2.5 De mainports als uithangbord 

Uit de gevoerde gesprekken is niet gebleken dat het imago van de mainports, Rotterdam als 
wereldhaven en Schiphol als intercontinentale luchthaven, een zeer belangrijke rol speelt voor 
de internationale concurrentiepositie van actoren uit het Nederlandse offshorecluster. 
Belangrijk is wel het imago van de Nederlandse maritieme industrie en haar traditie als 
geheel. 

Het imago van Schiphol en de bereikbaarheid van de luchthaven kan een negatieve invloed 
hebben op de bereidheid van buitenlandse opdrachtgevers om naar de (hoofd-)kantoren of 
productielocaties toe te komen. Grote bedrijven die veel klanten op bezoek krijgen, zoals 
Heerema, Stork, ABB Lummus en Mercon, zeggen het op zijn minst zeer vervelend te vinden 
wanneer de klanten een negatief beeld krijgen van Schiphol en Nederland door middel van 
vertragingen op de luchthaven zelf of door het vervoer van en naar de luchthaven over de weg 
(files, aanbod taxi’s) of per openbaar vervoer (vertragingen, aanbod). Dit geldt overigens ook 
voor de kwaliteit van de vliegreis en verleende service van de belangrijkste Nederlandse 
luchtvaartmaatschappij KLM. 

7.3 Samenvatting en conclusies 
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In deze afsluitende paragraaf wordt een korte samenvatting gegeven van de bevindingen in 
deze deelstudie. Vervolgens komen we tot een resumerende inschatting van de gevoeligheid 
van het offshorecluster voor de mainports. 
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Offshorecluster: 
Het exportaandeel in het offshorecluster ligt op het relatief hoge niveau van circa 65-70 
procent. Het (Europese) Continentale Plat is de thuismarkt van het Nederlandse 
offshorecluster. Een aantal actoren uit het Nederlandse offshorecluster speelt een 
vooruitstrevende rol op bepaalde gebieden en zijn wereldwijd actief. Deze actoren zijn met 
name sterk in de installatiefase. Dit omvat activiteiten op het gebied van ontwerp, 
constructie, offshore-installatie, pijpleidingen en offshore-baggeren. 

Circa eenderde van bedrijven uit het offshorecluster is gevestigd in de Rotterdamse regio. De 
rest is grotendeels in overig West Nederland gevestigd met concentraties in de IJmond, Den 
Helder en de grote steden. Dit is te verklaren doordat een groot deel van het offshorecluster 
via de activiteiten en/of een open zeeverbinding gebonden is aan een locatie aan water. 
Daarnaast zijn de mainports relevant via export van goederen en een hoge 
internationaliseringgraad. 

Onder invloed van kostenbesparingen, noodzakelijk vanwege de lage olieprijs en verhevigde 
concurrentie, bij de olie- en gasmaatschappijen zijn nieuwe vormen van overeenkomsten 
ontstaan, waarbij de aannemers meer risico lopen. Om dit te ondervangen worden allianties 
op projectbasis en op langere termijn gevormd. Naast deze organisatorische veranderingen is 
de thuismarkt aan inkrimping onderhevig. Hierdoor is het voor offshorecluster noodzakelijk 
het exportaandeel verder uit te breiden (tot circa 85 procent in 2005). Mogelijkheden 
hiervoor bestaan via de ontwikkeling van innovatieve technologieën, met name op het gebied 
van de exploitatie van marginale velden, via horizontaal boren, drijvende productie, 
diepwater-productie en onderwatertechnologie. Daarnaast gaan in de toekomst schone en 
veilige ontmantelingtechnieken een belangrijke rol spelen. 

Mainportfuncties: 
Mainport Rotterdam speelt een belangrijke rol als goederenknooppunt voor grote delen van 
het offshorecluster. Ten eerste voor de constructeurs via de aanvoer van staal en onderdelen 
en de afvoer van constructies. Daarnaast voor de toeleveranciers via de export van producten 
en voor de internationale contractors via de logistieke organisatie van buitenlandse projecten. 
Naast de vervoersfunctie speelt de Rotterdamse haven een belangrijke rol als fysiek 
knooppunt. Dit geldt in de eerste plaats voor de internationale aannemers (contractors) met 
een eigen vloot, die Rotterdam als aanloophaven voor reparatie, onderhoud en bevoorrading, 
en als ligplaats gebruiken voor een deel van de vloot. Tevens maken delen van het 
offshorecluster gebruik van faciliteiten in de haven zoals: test-, ontmanteling- en 
traininglocaties. Overigens speelt Rotterdam een bescheiden rol als bevoorradingshaven van 
het Nederlands Continentaal Plat. 

Mainport Schiphol speelt als goederenknooppunt een belangrijke rol in wereldwijde 
spoedzendingen (expresdiensten) en de verzending van kleine onderdelen. Daarnaast is 
Schiphol voor het offshorecluster van groot strategisch belang via het intercontinentale en 
internationale (Europese) personenvervoer. Dit is belangrijk voor het verkrijgen van 
opdrachten, projectoverleg, aflossing van bemanningen, inspectie en bezoek van klanten. Het 
aanbod van bestemmingen en frequenties (bij voorkeur uitgevoerd door een kwalitatief goede 
luchtvaartmaatschappij) van Schiphol is zeer belangrijk. Dit is het gevolg van het 
projectmatige karakter van de activiteiten van de internationale contractors. Door het in 
plaats en tijd veranderende karakter levert een groot en gevarieerd aanbod een 
concurrentievoordeel op via grotere flexibiliteit en lagere kosten. Alternatieven voor 
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Schiphol spelen (nog) geen belangrijke rol. Op bestemmingen zoals Londen en Parijs zijn 
meer alternatieven voor handen en hier speelt Rotterdam Airport een belangrijke rol. 
Schiphol speelt geen rol meer in verplaatsingen met helikopters van en naar het Nederlands 
Continentaal Plat. Dit vindt grotendeels plaats via Den Helder Airport (De Kooy). 

De Rotterdamse regio heeft voor een groot deel van het offshorecluster een belangrijke 
functie als clustermagneet. Dit geldt in de eerste plaats voor de havengeboden/aan water 
gebonden delen, zoals de constructiewerven. Opvallend is de clustering van andere actoren, 
zoals ingenieursbureaus, installatiebedrijven en toeleveranciers, rond de werven in de 
Rotterdamse regio. Nabijheid en contact met de opdrachtgevers speelt hierbij een belangrijke 
rol. Grote onderzoek- en ingenieursbureaus zijn minder aan Rotterdam geboden. Via de 
uitwisseling van kennis binnen het cluster in samenwerkingsverbanden en netwerken speelt 
Rotterdam een rol als kennisknooppunt. Daarnaast worden banden onderhouden met de in 
Delft geconcentreerde kennisinstituten. 

Beide mainports zijn potentieel belangrijke opdrachtgevers voor het cluster wanneer besloten 
wordt tot uitbreiding in zee. Dit geldt met name voor de bagger-, constructie- en 
installatiebedrijven. 

De gehele Nederlandse maritieme sector, waar Rotterdam deel van is, en haar geschiedenis 
speelt een rol als uithangbord. Bij een verslechterde bereikbaarheid van Schiphol, kan een 
negatief beeld ontstaan bij de klanten die Nederlandse bedrijven bezoeken. 

Mainportgevoeligheid: 
Op grond van het hiervoor beschreven belang van de vijf functies, komen we tot de volgende, 
resumerende inschatting van de mainportgevoeligheid van het offshorecluster. Tabel 7.8 
geeft hiervan een overzicht. Daarbij is onderscheid gemaakt naar mainport. 

Tabel 7.8: De mainportgevoeligheid van het offshorecluster 

Mainport als: Rotterdam Schiphol 

…goederenknooppunt ++ + 
…reizigersknooppunt +/ ++ 
…clustermagneet ++ --
…business generator26 - -
…uithangbord + +/

Legenda: ++ de mainport is van groot belang 
+ de mainport is redelijk belangrijk voor het cluster 
+/- de mainport speelt een kleine rol voor het cluster 
- de mainport is tamelijk onbelangrijk voor het cluster 
-- de mainport is volstrekt onbelangrijk voor het cluster 

Uit het overzicht blijken beide mainports een belangrijke strategische betekenis te hebben 
voor het offshorecluster. Deze betekenis is gebaseerd op een mix van de onderscheiden 
functies. De strategische betekenis van de mainport Rotterdam is hoofdzakelijk gebaseerd op 
de functie van goederen- en fysiek knooppunt en van clustermagneet. Mainport Schiphol 

Kan omslaan in ++ voor delen van het cluster indien uitbreiding in zee plaats vindt. 
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heeft voor het offshorecluster voornamelijk een strategische functie als reizigersknooppunt en 
ook de functie van goederenknooppunt speelt een belangrijke rol. Thans spelen beide 
mainports een onbelangrijke rol als business generator, maar dit kan drastisch veranderen 
voor bepaalde delen van het cluster, indien uitbreiding in zee plaats vindt. 

Eindconclusie: 
Beide mainports zijn van strategisch belang voor het Nederlandse offshorecluster en dragen 
bij in de versterking van de internationale concurrentiepositie. 
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8 Het financiële dienstencluster 

In dit hoofdstuk wordt eerst een beschrijving van het financiële dienstencluster gegeven en 
vervolgens behandeld wat het strategisch belang van de mainports voor de clusters is. Van 
het cluster met haar drie hoofdsegmenten, de bancaire dienstverlening, de 
verzekeringsdienstverlening en de assurantiepersonen, zijn vooral de internationaal 
opererende delen van de bancaire- en verzekeringsdienstverlening verbonden met de 
mainports. Dit hoofdstuk illustreert ook de clustermagneet werking die niet direct verbonden 
is met fysieke goederenstromen. 

8.1 Clusterbeschrijving 

8.1.1 Positionering van het financiële dienstencluster 

Het financiële dienstencluster maakt deel uit van het megacluster Zakelijke dienstverlening. 
Volgens de indeling van Roelandt c.s. (1998) neemt dit cluster met een toegevoegde waarde 
van 150 miljard gulden omstreeks 27 procent van de totale Nederlandse toegevoegde waarde 
voor zijn rekening. Figuur 8.1 laat zien dat het zakelijke dienstencluster een centrale rol 
speelt in de Nederlandse economie, vergelijkbaar met een draaischijf in de interactie tussen 
bedrijven en instellingen in verschillende economische segmenten. 

Figuur 8.1: Clusters in de Nederlandse economie. 
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Bron: Roelandt et al (1998), p99. 

De financiële dienstverlening vormt een van de kernsegmenten van dit megacluster; de 
bancaire en verzekerdiensten leveren een toegevoegde waarde van omstreeks 34 miljard 
gulden (1996). Enerzijds vervult het cluster een ‘verbindende functie’ tussen de verschillende 
megaclusters. Anderzijds heeft het financiële cluster een ‘enabling functie’ ten opzichte van 
andere clusters. Door het intermediaire karakter van haar diensten voorzien financiële 
dienstverleners in een essentiële voorwaarde voor een zich dynamisch ontwikkelende 
kenniseconomie. De veeleisende Nederlandse thuismarkt en de verscherpte internationale 
concurrentiedruk dwingen financiële dienstverleners bovendien tot een omvattend en continu 
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vernieuwingsproces. Door voortdurende vernieuwing en een internationale oriëntatie heeft 
het Nederlandse financiële cluster zich een sterke internationale positie verworven; recent 
typeerde de Financial Times de Nederlandse economie nog als ‘Europe’s financial dynamo’1 . 

Sleutel voor de huidige positie van de Nederlandse financiële dienstverlening zijn de 
concentratie van een aantal global players, de aanwezigheid van een krachtige beurs, de 
kwaliteit van logistieke voorzieningen en handel alsmede de clustering van een aantal andere 
hoogwaardige takken van bedrijvigheid daaromheen. De sterke positie van Nederlandse 
banken in delen van de internationale handelsfinanciering is eerder herleidbaar op de 
internationale oriëntatie van Nederlandse bedrijven dan op de aanwezigheid van de 
mainports. 

8.1.2 De structuur van het financiële dienstencluster 

De financiële dienstverlening bestaat in grote lijnen uit drie, samenhangende, segmenten: de 
bancaire dienstverlening, de verzekerdienstverlening en de assurantietussenpersonen (de 
verbindende schakel tussen verzekeraars en markt). Daaromheen bevindt zich een scala van 
bedrijven en instellingen waarmee de financiële dienstverleners zijn verbonden. De 
omringende bedrijvigheid varieert van gespecialiseerde dienstverlening tot kennisinstituten 
tot de afnemersmarkt. Figuur 8.2 laat op een schematische wijze de structuur van het cluster 
zien. 

Figuur 8.2: Schematische weergave van het financieel cluster 
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Financial Times Survey, Annual country review, 5 november 1998. 
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Toegevoegde waarde/BNP: 
Het bank- en verzekeringswezen nam in 1996 5,1 procent van het Bruto Binnenlands Product 
(BBP) voor haar rekening. Dit aandeel laat een lichte stijgende tendens zien (in 1990: 4,6%). 
In de periode 1990–1996 nam de toegevoegde waarde van het bank- en verzekeringswezen 
toe van 24,8 naar 34,1 miljard gulden (+43,3%). In dezelfde periode nam het BBP toe met 
ruim 29 procent. Ten opzichte van de economie als geheel groeide de financiële 
dienstverlening in deze periode dus sneller (6,2 vs. 4,3%). 

Een andere indicator van de bedrijvigheid in de financiële dienstverlening is de ontwikkeling 
in de balanstotalen. In de periode 1992–1996 stegen de balanstotalen van banken en 
verzekeraars met 41,8 respectievelijk 44,8 procent. Eind 1996 hadden de banken een 
gezamenlijk balanstotaal van ruim 1.739 miljard gulden. Voor de 
verzekeringsmaatschappijen was dat 405 miljard gulden. 

Tabel 8.1 geeft een weergave van de top-10 van Nederlandse banken naar balanstotaal. 
Opvallend zijn de grote verschillen tussen de top-3 in vergelijking met de rest. De ‘grote 
drie’ (ABN Amro, ING-Bank en Rabobank Nederland) nemen bijna 80 procent van het 
balanstotaal van de top-10 voor hun rekening (71% van de gehele bancaire sector). Er treden 
bovendien grote verschillen in groeitempo op. Ten opzichte van het gemiddelde groeitempo 
van bijna 40 procent blijven een paar grote spelers opvallend achter (MeesPierson, Generale 
Bank, Nederlandse Waterschapsbank). Daartegenover staan een paar sterke groeiers (Fortis, 
NIB, SNS). Overnames en fusies, ook grensoverschrijdend, spelen hierin een belangrijke rol. 
Duidelijk blijkt dat de ‘grote drie’ de markt voor bancaire dienstverlening domineren. De 
recente overname van MeesPierson, VSB Groep en de Generale Bank door Fortis accentueren 
dit beeld. 

Tabel 8.1: De top-10 van Nederlandse banken naar balanstotaal. 

Balanstotaal in miljoenen guldens Groei ‘92-96 
1992=100 

1996 1994 1992 
ABN Amro Holding 595.258 504.628 448.420 133 
Rabobankorganisatie 331.317 269.053 232.375 143 
ING Bank 311.431 217.483 198.882 157 
Bank Ned. Gemeenten 108.755 96.347 82.232 132 
Fortis Bank Nederland 70.645 28.961 26.365 268 
MeesPierson 35.004 38.258 36.027 97 
SNS Groep 33.058 25.755 17.321 191 
Ned. Waterschapsbank 31.257 29.338 30.349 103 
Generale Bank Nederland 21.693 27.352 32.574 67 
De Nat. Investeringsbank 20.032 15.102 9.358 214 

Bron: NIBE (1997), pp 99. 

Een vergelijkbare ontwikkeling doet zich voor bij de verzekeraars: drie zeer grote spelers 
(ING, Fortis en Aegon) en veel kleinere spelers (tabel 8.2). 

Gemeten naar balanstotaal nemen de grote drie maar liefst 86 procent van de top-10 voor hun 
rekening. Ook hier zien we verschillen in groeitempo, zij het minder spectaculair dan bij de 
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banken. Ten opzichte van het gemiddelde groeitempo van 36 procent in de periode 1994 – 
1996 valt Reaal in positieve zin op, en Delta Lloyd in negatieve zin. 

Tabel 8.2: De top-10 van Nederlandse verzekeringsmaatschappijen naar balanstotaal. 

Balanstotaal in miljoenen 
guldens 

Groei ‘94-96 
1994=100 

1996 1995 1994 
ING Groep NV2 483.898 396.264 353.667 137 
Fortis 306.879 258.502 220.449 139 
AEGON NV 183.126 150.603 137.069 134 
Achmea Holding NV 50.693 42.147 37.579 135 
Delta Lloyd Verzekeringsgroep NV 31.473 29.157 27.197 116 
ASR Verzekeringsgroep NV 21.708 18.755 15.459 140 
NV Interpolis 18.726 16.192 13.993 134 
Reaal Groep NV 13.063 11.756 8.106 161 
Zwitserse Mij. Van Levensverz. en Lijfrente 10.729 9.327 8.344 129 
UAP-Nieuw Rotterdam Verzekeringen B.V.3 9.290 8.141 7.174 129 

Bron: Coopers & Lybrand (1998), pp 217. 

Werkgelegenheid: 
Ten opzichte van de totale werkgelegenheid laat de werkgelegenheidsontwikkeling in de 
financiële dienstverlening (inclusief assurantietussenpersonen) een afwijkend beeld zien 
(tabel 8.3). 

Tabel 8.3: De werkgelegenheidsontwikkeling (aantal banen) in de financiële dienstverlening, 
1990 – 1996. 

Periode % verandering 

Totale werkgelegenheid 1990 – 1996 + 8,9% 
- in banken 1992 – 1996 + 11,6% 
- bij verzekeraars 1990 – 1996 + 4,8% 
- bij assurantietussenpersonen 1990 – 1996 - 23,2% 

Bronnen: NIBE (1997) & Verbond van Verzekeraars (1998b) 

De bancaire werkgelegenheid neemt in de periode 1990–1996 duidelijk sneller toe dan de 
totale werkgelegenheid. Eind 1996 waren 162.490 personen werkzaam bij banken. Ruim de 
helft daarvan had een MBO of andere middelbare opleiding genoten. Bij de verzekeraars 
neemt het aantal werknemers in genoemde periode wel toe, maar minder dan gemiddeld. Bij 
de assurantietussenpersonen neemt het aantal werknemers daarentegen in die periode fors af, 
(met circa 6.900 tot 23.300 personen eind 1996). Deze afname wordt geweten aan de 
toenemende disintermediatie in de financiële dienstverlening. 

Kennisintensieve zakelijke dienstverlening aan de financiële dienstverleners: 

2 
In de balanstotalen van de financiële conglomeraten ING en Fortis zijn ook andere dan verzekeringsonderdelen verweven. Hierdoor kan een 

vertekend beeld ontstaan. Aangezien deze trend kenmerkend is voor de financiële dienstverlening hebben we de weergave niet aangepast. 
3 

UAP – Nieuw Rotterdam maakt nu onderdeel uit van UAP – AXA. 
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Rondom de banken en verzekeraars opereert een groot aantal kennisintensieve zakelijke 
dienstverleners, onder meer op het gebied van computerdienstverlening, accountancy en 
economisch advies. Met name met de computerdienstverlening onderhoudt de kern van het 
cluster nauwe banden. De voornaamste redenen daarvoor zijn (a) de doorlopende 
automatisering- en informatiseringinspanningen in de financiële dienstverlening, en (b) de 
toepassingsmogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie bij proces- en 
productvernieuwing4. 

Daarnaast vormt de kennisinfrastructuur een relevante omgevingsfactor voor het financiële 
dienstencluster: universiteiten, hogescholen, NIBE, SVV en kennisinstituten als CWI en 
TNO. De interactie tussen de kennisinfrastructuur en het financiële dienstencluster is niet 
intensief te noemen. Met universiteiten en hogescholen worden wel banden aangehouden, 
met name met het oog op het veiligstellen van hoogwaardige aanvoer van afgestudeerden. 
Kennis wordt meestal ‘ingekocht’ bij partijen die daartoe het meest gekwalificeerd worden 
geacht. Het accent ligt daarbij op de grote, internationaal opererende professionele 
dienstverleners. 

8.1.3 Geografische spreiding van het financiële dienstencluster 

De geografische spreiding van het financiële dienstencluster laat een onmiskenbare 
concentratie rond de mainport Schiphol in ruime zin zien. In de eerste plaats geldt 
Amsterdam als financieel centrum, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Typerend 
is dat nog niet lang geleden Amsterdam meedeed in de strijd om de vestiging van de Europese 
Centrale bank. De centrumfunctie van Amsterdam is primair historisch bepaald. In een 
wijdere kring rond de mainport Schiphol doen zich ook in Utrecht en Den Haag concentraties 
van financiële dienstverleners voor, overigens niet in vergelijkbare mate als in Amsterdam. 
Den Haag is met name een verzekeringscentrum. Rond de Rotterdamse mainport doet zich 
ook een zekere clustering van financiële dienstverleners voor. Deze clustering vloeit echter 
vooral voort uit de concentratie van economische bedrijvigheid rond de Rotterdamse haven. 

8.1.4 De relatie met de andere onderzochte clusters 

Tussen de eerder genoemde clusters, behorende tot het onderzoek, bestaan deels innige, deels 
meer afstandelijke betrekkingen. Om tot een kwantificering te komen is gekeken naar de 
voornaamste categorieën van afnemers en leveranciers van de financiële dienstverleners uit 
1997. De top-10 voor de banken, verzekeraars en financiële hulpbedrijven is weergegeven in 
tabel 8.4 (in miljoen gulden). 

Opvallend zijn de volumeverschillen in de top-10 van afnemers en toeleveranciers, zowel bij 
banken, verzekeraars als bij financiële hulpbedrijven. In deze laatste categorie springen met 
name de assurantietussenpersonen in het oog met een toelevering van 5,5 miljard gulden aan 
de verzekeraars. Daarnaast bestaat er, niet verrassend gelet op de vervagende grenzen, ook 
een flinke transactiestroom tussen bank- en verzekeringswezen. Tenslotte valt op dat de 
computerdienstverlening een belangrijke categorie van toeleveranciers is voor banken en 
financiële hulpbedrijven. 

4 
De grotere financiële instellingen beschikken over IT-afdelingen met een aanzienlijke omvang. 
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3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

Tabel 8.4: De voornaamste toeleveranciers en afnemers van de financiële dienstverlening in 
1997. 

Leveranciers aan het bankwezen Afnemers van het bankwezen 

. Post- en telecommunicatie 2.175 . Groothandel 1.328 

. Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 761 . Verzekeringswezen 1.001 

. Verhuur/handel onroerend goed 659 . Overheid 918 

. Computerservice 653 . Bankwezen 326 

. Jur., account.- en economische bureaus 445 . Landbouw 296 

. Uitgeverijen en drukkerijen 429 . Detailhandel 164 

. Reclamebureaus 398 . Bouw: burgerlijk en utiliteit 128 

. Bouw installatie 353 . Financiële hulpbedrijven 104 

. Bankwezen 326 . Bouw: water en wegen 84 
10. Auto detailhandel 248 10. Auto groothandel 82 
Leveranciers aan het verzekeringswezen Afnemers van het verzekeringswezen 

1. Financiële hulpbedrijven 5.544 1. Verzekeringswezen 667 
2. Bankwezen 1.001 2. Groothandel 568 
3. Verzekeringswezen 667 3. Horeca 405 
4. Post- en telecommunicatie 207 4. Verhuur/handel onroerend goed 295 
5. Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 181 5. Landbouw 249 
6. Horeca 166 6. Auto detailhandel 187 
7. Uitgeverijen en drukkerijen 155 7. Goederenvervoer 139 
8. Auto detailhandel 153 8. Detailhandel 136 
9. Verhuur/handel onroerend goed 143 9. Verhuur roerende goederen 132 
10. Sociale verzekering 138 10. Ingenieurs en architecten 119 
Leveranciers aan de financiële hulpbedrijven Afnemers van financiële hulpbedrijven 

1. Post- en telecommunicatie 129 1. Verzekeringswezen 5.544 
2. Bankwezen 104 2. Groothandel 65 
3. Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 96 3. Overheid 62 
4. Verhuur/handel onroerend goed 54 4. Toegerekende bankdiensten 30 
5. Computerservice 47 5. Bankwezen 24 
6. Auto detailhandel 35 6. Jur., account.- & econ. Bureaus 24 
7. Horeca 29 7. Landbouw 15 
8. Groothandel 28 8. Detailhandel 11 
9. Reclamebureaus 26 9. Ov. Zakelijke dienstverlening 10 
10. Werkg., werkn.-, beroepsorganisaties 25 10. Computerservice 8 

Op basis van CBS (1998). 

De verbondenheid met het IT-cluster blijkt onder andere uit de ICT-intensiteit van het 
financiële cluster, dat wil zeggen het aandeel van ICT-bestedingen in de totale investeringen5. 
Het financiële dienstencluster behoort tot de grootste investeerders in ICT. Verregaande 
automatisering en gebruik van gespecialiseerde software zijn cruciaal voor het functioneren 
van de financiële dienstverlening. De innige betrekkingen tussen financiële diensten en 
computerservices hebben geleid tot een zekere clustering van IT-bedrijven rond financiële 

Zie: Minne (1998), Informatie- en communicatietechnologie en economische effecten in Nederland. Den Haag: Centraal PlanBureau, 
interne notitie. 
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concentraties. Dat is met name het geval rond de mainport Schiphol, de Amsterdamse Zuidas 
en Utrecht. 

8.1.5 Het mainportrelevante clustersegment 

Een belangrijke vraag voor dit onderzoek is welk segment van het financiële cluster relevant 
is voor de mainports Rotterdam en Schiphol. Mainportrelevantie wordt hier geïnterpreteerd, 
in lijn van de doelstelling van het onderzoek, in termen van de strategische betekenis van de 
mainports voor (delen van) het financiële cluster. Daarbij kan dan onderscheid worden 
gemaakt tussen twee vormen van mainportrelevantie: 

•	 Enerzijds mainportrelevantie die voortvloeit uit de mainport als bron van business; 
•	 Anderzijds mainportrelevantie die voortvloeit uit de mainports als gateway van en naar de 

internationale afzetmarkt voor financiële diensten. 

Banken en verzekeraars: 
Uitgaande van deze interpretatie zijn met name de grote financiële ondernemingen 
mainportrelevant, zowel door hun marktaandeel als door hun internationale oriëntatie. 
Daarnaast zijn ook de kleinere, doorgaans meer gespecialiseerde financiële dienstverleners 
die op internationale markten opereren mainportrelevant. Voor de assurantietussenpersonen 
is dat naar alle waarschijnlijkheid minder het geval (dit geldt niet voor gespecialiseerde cargo 
risicomakelaars als Aon, MeesPierson en Nedship Bank). 

Van de overige elementen in het financiële cluster zijn met name de gespecialiseerde en/of 
professionele dienstverleners en de voor de zakelijke markt opererende reisbureaus 
mainportrelevant. 

De grote financiële instellingen zijn gewend hun internationale vliegreizen uit te besteden via 
deze reisbureaus. Het gaat hierbij om substantiële volumes. Statistische data geven aan dat 
banken, verzekeraars en financiële hulpbedrijven samen 28 miljoen gulden via reisbureaus 
uitgeven, naar alle waarschijnlijkheid overwegend aan internationale vliegreizen via de 
mainport Schiphol. Een deel van de internationale mobiliteit verloopt via interne reisbureaus 
van financiële dienstverleners (bijv. BTI Nederland). De grootste partij in de financiële 
dienstverlening ABN Amro, gaf via haar Travel Services unit (ondergebracht bij Carlson 
Wagonlit Travel) in 1997 circa 14.000 tickets (Londen: 5.000 tickets, Parijs: 1.000) uit aan 
ongeveer 4.000 bankreizigers. In 1998 besteedt ABN Amro naar verwachting circa 50 
miljoen gulden aan dienstreizen (dit was in 1993 nog 12 miljoen gulden). De totale 
zakenmarkt omvat omstreeks 2 miljard gulden per jaar. 

8.1.6 Trends in het financiële dienstencluster 

In het financiële dienstencluster doen zich de volgende trends voor: 

•	 Schaalvergroting; 
•	 Internationalisering; 
•	 Branchevervaging. 
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Internationalisering: 
De markt voor financiële dienstverlening is in een hoog tempo aan het internationaliseren. 
Dit geldt in de eerste plaats voor de zakelijke markt. Maar ook de retailmarkt wordt snel 
internationaler. Niet langer is de thuismarkt vrijwel uitsluitend voorbehouden aan 
Nederlandse financiële dienstverleners. Het gevolg is dat de grote banken en verzekeraars in 
toenemende mate op buitenlandse markten opereren. Zo is bijvoorbeeld 54 procent van het 
bruto premie-inkomen van verzekeraar ING afkomstig van buiten Europa. Daarnaast gaan 
banken op zoek naar een tweede thuismarkt. Recentelijk heeft ING bijvoorbeeld de 
Belgische bank BBL overgenomen en Fortis de Generale Bank. Omgekeerd dringen 
buitenlandse partijen ook steeds meer door op de Nederlandse markt (bijvoorbeeld het 
Engelse Commercial Union via Delta Lloyd en het Franse UAP; zie figuur 8.3). 

Figuur 8.3: Marktoriëntatie van in Nederland gevestigde banken. 

75% 

18% 

3% 

4% 

Internationaal georiënteerde banken 

Onafhankelijke banken 

Banken als onderdeel van een niet-banken groep 

Dochtermaatschappijen van buitenlandse banken 

Bron: NIBE (1997), pp 12. 

Schaalvergroting: 
Met de totstandkoming van één Europese markt en toenemende globalisering van een aantal 
financiële deelmarkten is het voor banken en verzekeraars met internationale ambitie ook 
steeds belangrijker om voldoende financiële slagkracht te hebben. Een bijkomend argument 
voor schaalvergroting vloeit voort uit de voortgaande, massieve investering in ICT. 
Grootschalige operatie maakt het dragen van de daaruit voortvloeiende kosten beter te doen. 

Branchevervaging: 
Het traditionele onderscheid tussen verzekeraars en banken is aan het vervagen. Steeds vaker 
fuseren deze partijen tot financiële conglomeraten, die naast verzeker- en bankdiensten ook 
hybride financiële diensten aanbieden. Daarnaast zijn financiële dienstverleners ook meer en 
meer actief op het gebied van de sociale zekerheid, bijvoorbeeld via de 
uitvoeringsinstellingen. Voorbeelden hiervan zijn de recent aangekondigde samenwerking 
tussen ING en het Sociaal Fonds Bouwnijverheid en het samengaan van Rabobank/Interpolis 
met Cadans. Verder zijn met name banken actief betrokken bij publiekprivaat gefinancierde 
projecten, bijvoorbeeld het initiatief van ING en Nedam voor de aanleg van de tweede 
Maasvlakte. 
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Daarnaast doen zich een aantal meer specifieke trends voor. Voor het bankwezen staan de 
volgende trends centraal: 

•	 Technologische ontwikkeling: Informatietechnologie wordt in het bankwezen steeds 
belangrijker. Het girale geldverkeer groeit explosief in verhouding tot het chartale 
geldverkeer (bijvoorbeeld flitskapitaal). Daarnaast is het elektronisch betalen in opkomst, 
bijvoorbeeld betalingen via Internet. In tegenstelling tot de Verenigde Staten en Canada 
verloopt deze ontwikkeling in Europa vooralsnog aarzelend; 

•	 De veranderingen in het consumentengedrag: Het gedrag, van financiële consumenten, 
verandert. Banken (en verzekeraars) ondervinden dit door afnemende klantentrouw. 
Klanten worden steeds vaker shoppers van financiële (standaard-)producten. De komst 
van de Europese markt leidt tot toename van het aantal aanbieders waaruit gekozen kan 
worden. Deze ontwikkeling leidt tot verhevigde concurrentie en druk op de marges van 
financiële diensten. 

In het verzekeringswezen wordt de ontwikkeling beïnvloed door het toenemend belang van 
flexibilisering, individualisering en privatisering op gebieden die onmiddellijk raken aan de 
markt voor verzekerdiensten. Zo doen zich in de sociale zekerheid ontwikkelingen voor die 
door de verzekeringsmarkt kunnen worden opgevuld. Als voornaamste trends kunnen 
worden genoemd: 

•	 Toenemende marktdynamiek: De verzekeringsmarkt is drastisch veranderd. In tien jaar 
tijd is de premieomzet binnen het schadebedrijf bijna verdubbeld en binnen het 
levensverzekeringsbedrijf bijna verdrievoudigd. Privatisering is een van de 
achterliggende redenen (bijvoorbeeld de invoering van de ANW en de Pemba). De 
aanpassing van het sociale zekerheidsstelsel biedt de verzekeringsmarkt belangrijke 
nieuwe kansen. Daarnaast is er een sterk gegroeide belangstelling voor 
beleggingsverzekeringen; 

•	 Toenemende concurrentie: De groei van de verzekeringsmarkt roept toetreding van 
nieuwe marktpartijen op, zowel binnenlandse als buitenlandse (AXA-UAP en Allianz). 
De toenemende concurrentie die dit oproept leidt tot verdergaande concentratie. Door de 
toetreding van buitenlandse verzekeraars blijft het marktaandeel redelijk stabiel en 
verspreid en is er minder sprake van oligopolievorming. 

8.2 Het strategisch belang van de mainports voor het financiële dienstencluster 

Tegen de achtergrond van de clusterstructuur en de clusterrelevante trends (paragraaf 8.1), 
staat in dit hoofdstuk de vraag centraal wat het strategisch belang van de mainports Rotterdam 
en Schiphol voor het financiële cluster is. Het strategisch belang interpreteren wij daarbij als 
de langere-termijn betekenis van de mainports voor het internationaal concurrentievermogen 
van het cluster. Belangrijke aspecten voor het internationaal concurrentievermogen zijn de 
vernieuwingskracht en de kennisintensiteit van het cluster, dat wil zeggen de mate waarin het 
cluster gebruik maakt van bestaande kennis dan wel een bron is van nieuwe kennis. 

Binnen deze interpretatie van de strategische betekenis van de mainports willen we het 
volgende aspect benadrukken. In de eerste plaats ligt het accent, zoals gemeld, in deze 
deelstudie op het belang van de mainports voor het financiële cluster, met name in termen van 
vernieuwingskracht en kennisintensiteit. Van belang is te onderkennen dat deze factoren in 
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samenhang met de context van het financiële cluster dienen te worden beschouwd. Daarbij 
gaat het onder andere om de mate waarin het cluster is ingebed in een omgeving die gunstige 
condities biedt voor de benutting van de vernieuwingskracht en kennisintensiteit van het 
cluster zelf. Deze embeddedness is een essentiële component van de vernieuwingskracht en 
kennisintensiteit van het financiële cluster zelf. Daartoe behoren onder andere de 
aanwezigheid van goede voorzieningen zowel op het gebied van fysieke als van 
telecommunicatie-infrastructuur, een krachtige kennisinfrastructuur (onderzoeksinstellingen, 
kennisinstituten, universiteiten, etc.), een netwerk van hoogwaardige (veeleisende) afnemers 
en toeleveranciers en andere innovatieve clusters. Voor een deel gaat het daarbij om factoren 
die in feite behoren tot het begrip mainports in de brede zin. 

8.2.1 De mainports als goederenknooppunt 

Op goederengebied is het voornamelijk de luchthaven Schiphol die een rol van betekenis 
speelt. De Rotterdamse mainport speelt in dit opzicht een rol van ondergeschikt belang. 
Afgezien van de in de Rotterdamse mainport gevestigde beurzen (vracht-, graan-, 
goederentermijnbeurs) voor de Europese binnenvaart, gaat het bij de functie van 
goederenknooppunt in hoofdzaak om goederen met een express karakter, zoals pakketpost en 
documenten (documentaire accreditieven, letters of credit, etc.). Alleen al om vertrouwelijke 
post snel op de plaats van bestemming te krijgen is voor financiële dienstverleners een 
internationale luchthaven met een breed scala aan hoogfrequente bestemmingen van 
wezenlijk belang. Verre bestemmingen komen aldus meer nabij. Door de voortgaande 
globalisering neemt het belang van nabijheid toe. 

Voor een aantal grote financiële dienstverleners spreekt het belang van grensoverschrijdende 
bedrijvigheid vanzelf. Met name ABN Amro bank en ING zijn in feite global players die om 
en nabij 50 procent van hun winst uit het buitenland halen. Voor zover er al sprake is van 
goederenstromen die inherent zijn aan financiële dienstverlening gaat het in hoofdzaak om 
transport van papier: documenten, waardepapieren, contracten, etc. Er is een bescheiden 
tendens richting email-exchange en andere vormen van digitale uitwisseling, alhoewel het 
daarbij hoofdzakelijk om informele communicatie gaat. Op termijn wordt een zichtbaar 
dempend mobiliteitseffect van digitale communicatie niet uitgesloten geacht. 

ABN Amro experimenteert bijvoorbeeld met video-conferencing. Inmiddels heeft deze bank 
wereldwijd circa 50 ‘sites’ daarvoor. Het is de bedoeling dit aantal de komende jaren uit te 
breiden tot 100. Gelet op het belang van vertrouwen in financiële dienstverlening, wordt 
video-conferencing niet primair van belang geacht voor de communicatie met klanten. 
Multimedia-applicaties als video-conferencing worden primair gezien als aanvulling op het 
contact tussen de thuisbasis en het buitenlandse kantoor. Het intensiveert het contact meer 
dan dat het persoonlijk contact substitueert. Substitutie van formele documenten middels 
elektronische communicatie is vooralsnog niet aan de orde. De gangbare wijze van 
papierverplaatsing is die per post of koerier. Hoewel de grote internationaal opererende 
koeriersbedrijven (bijvoorbeeld UPS) experimenteren met digitale verzending van 
expresdocumenten, zal nabijheid (in de praktijk: de reistijd naar Schiphol) als ook de 
beschikbaarheid van FedEx-achtige diensten vooralsnog een niet te verwaarlozen rol blijven 
spelen. 
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Indirect zijn beide mainports als goederenknooppunt van majeur belang voor banken en 
verzekeraars6. Immers, via de mainports verlopen enorme goederenstromen die alle 
gefinancierd en verzekerd moeten worden. De mainports vormen daarom alleen al een uiterst 
belangrijke markt voor financiële dienstverlening, een ‘markt waar ze bovenop willen zitten’. 

8.2.2 De mainports als reizigersknooppunt 

Hoewel het ‘product’ van financiële dienstverlening wel vaak een fysieke neerslag krijgt in de 
vorm van een of ander document, gaat het bij financiële diensten doorgaans om producten 
met een betrekkelijk geringe fysieke component. Bij financiële dienstverlening ligt de nadruk 
derhalve in termen van fysieke stromen die via de mainports verlopen toch zeer overwegend 
op de mobiliteit van personen. Deze nadruk op mobiliteit van personen betekent in feite dat 
Schiphol van aanzienlijk grotere betekenis is dan de Rotterdamse mainport. Met name voor 
de internationaal georiënteerde bedrijvigheid is de nabijheid van de luchthaven van eminent 
belang, zowel naar Schiphol toe, als daar vandaan, en zowel voor de cliënten als voor de 
financiële dienstverleners die naar hun cliënten reizen. 

De internationale mobiliteit die samenhangt met financiële dienstverlening in het buitenland 
verloopt hoofdzakelijk via Schiphol, afgezien van een fractie die via Zestienhoven verloopt 
(voornamelijk richting Londen). De nabijheid van de luchthaven Schiphol heeft als voordeel 
dat snelle verplaatsingen van en naar een groot aantal bestemmingen, en met een hoge 
frequentie relatief goed mogelijk zijn. Andere luchthavens bieden weliswaar een zeker 
alternatief, maar hebben als nadeel ofwel dat ze een minder groot aanbod van (hoogfrequente) 
bestemmingen hebben (Zaventem, Düsseldorf), ofwel dat een extra overstap (en dus extra 
reistijd) noodzakelijk is (de Londense luchthavens). Schiphol biedt hier dus flinke voordelen, 
mede in het licht van de betrekkelijk korte aanvoerlijnen vanaf de hoofdvestigingen van de 
hoofdkantoren van financiële global players. Het belang van deze overweging weegt tamelijk 
zwaar in de financiële dienstverlening. In feite kan Amsterdam “de rol van financieel 
centrum vergeten zonder Schiphol”. 

Over de omvang of zelfs maar de grootteorde van het reizigersvolume via Schiphol, 
gedifferentieerd naar het financieel cluster, hebben wij geen bruikbare gegevens kunnen 
vinden. Voor zover dit type gegevens voor handen is worden ze als vertrouwelijk 
beschouwd. Uit de interviews komt niettemin duidelijk naar voren dat het om zeer 
substantiële volumes gaat. De nadruk ligt daarbij wel op de internationale bancaire 
bedrijvigheid, bijvoorbeeld rondom de financiering van grote buitenlandse projecten, 
overnames en fusies, aandelenemissies, kortom alle corporate finance-activiteiten. Maar ook 
aan de asset-kant van het verzekeringswezen wordt veel gereisd (denk bijvoorbeeld 
herverzekering van risico’s en beleggingen). De meeste grotere financiële dienstverleners 
zijn gewend om het regelwerk rond buitenlandse reizen uit te besteden naar gespecialiseerde 
bureaus voor zakelijk reisverkeer. Zo zet ABN Amro naar verwachting in 1998 omstreeks 50 
miljoen gulden aan zakelijk reisverkeer weg bij Carlson WagonLits. 

Uitgaande van een doorzettende trend van internationalisering betekent een goed 
functionerend Schiphol ook een gunstige uitgangspositie voor de toekomstige ontwikkeling 

6 
De krachtige positie van Nederlandse financiële dienstverleners in de scheepsfinanciering staat zo goed als los van de Rotterdamse 

mainport. Historische banden met de scheepvaart spelen hierin een belangrijke rol. Verder is goede bereikbaarheid vanuit de lucht van groot 
belang voor de scheepsfinanciering, in verband met de bediening van de grote reders. 
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van internationale georiënteerde financiële dienstverlening. Voortschrijdende globalisering 
betekent dat het belang van nabijheid toeneemt. Het was al belangrijk, maar wordt alleen 
maar belangrijker. Toenemende grensoverschrijdende bedrijvigheid komt neer op meer 
overslag van goederen en mensen. Omgekeerd wordt beperking van de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de luchthaven funest geacht voor het aantal bestemmingen 
en de frequentie waardoor zakenreizigers worden aangetrokken, niet alleen vanuit Nederland 
maar ook Duitsland. 

Overigens benadrukken verschillende respondenten het belang van ‘hoge marge’ activiteiten. 
De mainports kunnen op den duur niet vermijden dat er een selectief beleid moet worden 
gevoerd, gericht op het behoud van dienstverlening met een hoge toegevoegde waarde, en 
aldus het vermijden van grote stromen goederen en mensen die weinig extra opleveren. De 
uitdaging voor de toekomstige ontwikkeling van de mainports ligt dan ook in het slim 
combineren van grote stromen passagiers (en goederen) en het creëren van hoge toegevoegde 
waarde activiteiten. Mainports zouden meer als multimodaal knooppunt moeten gaan 
functioneren. De ‘massa’ die inherent is aan grootschalige openbaar vervoervoorzieningen 
zou als basis moeten fungeren voor hoogwaardige kantoorcapaciteit (hoofdkwartieren tegen 
hoge m2-prijzen). Belangrijke, typisch Nederlandse, knelpunten zijn daarbij de structurele 
onderbesteding aan infrastructuur (in vergelijking met omringende landen) en de te trage 
besluitvorming. Doorbouwen aan Schiphol hoeft niet bovengronds. Hoogwaardige 
luchtvracht kan ook onder de grond. 

8.2.3 De mainports als clustermagneet 

De mainports fungeren ook als magneet. De concentratie van hoogwaardige bedrijvigheid 
maakt het extra aantrekkelijk om gevestigd te zijn in de onmiddellijke nabijheid daarvan. 
Financiële instellingen volgen, als intermediaire dienstverleners, de economische 
bedrijvigheid van andere sectoren; ze leveren primair toe. Als afgeleid effect versterkt een 
goed ontwikkelde financiële infrastructuur de werking van de mainports als clusterknooppunt, 
als brandpunt van economische activiteit. Dit geldt bijvoorbeeld voor de veiling in Aalsmeer. 

Het gaat bij de functie van clustermagneet ook om afgeleide factoren die samenhangen met 
een hoogwaardig vestigingsmilieu. Zo is het voor de grote financiële dienstverleners van 
belang om goede toegang te hebben tot het aanbod van veel goed gekwalificeerde mensen: 
“in Amsterdam zijn die makkelijker te vinden dan in Groningen”. Amsterdam staat voor een 
goede arbeidsmarkt in een dynamische omgeving, veel handel, de beurs, etc. De nabijheid 
van kennisinstituten speelt daarin slechts een secundaire rol. “Nederland is een kennisregio 
op zich. Afstand speelt bij kennis een ondergeschikte rol”. De betekenis van een nabije 
hoogwaardige kennisinfrastructuur voor de financiële dienstverlening wordt dan ook 
gerelativeerd. Indirect fungeert Schiphol wel tot op zekere hoogte als kennisknooppunt, door 
het in- en uitvliegen van kennis(-dragers). 

Door de concentratie van hoogwaardige bedrijvigheid ontstaan voor de financiële 
dienstverlening interessante deelmarkten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de marine market in 
Rotterdam. Voor deze markt geldt onmiskenbaar: proximity matters. Klanten zijn gebaat bij 
face-to-face contacten, het is een peoples business. De clusterwerking rond de mainports 
blijkt bijvoorbeeld uit de economische integratie van Aon’s activiteiten met die van verladers, 
stuwadoors, transportondernemingen, scheepsbouwers, gespecialiseerde scheepsfinanciers, en 
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ook de NV Schiphol (bijvoorbeeld verzekering van de landingsbanen tijdens de 
constructiefase). Van Aon’s 1.200 werknemers zitten er ongeveer 500 in Amsterdam en 600 
in Rotterdam. Deze vestigingen zijn bewust hoofdzakelijk gericht op bedrijvigheid in en rond 
de mainports. 

Als vestigingslocatie is de Amsterdamse Zuidas een mooi voorbeeld van de magneetfunctie 
van een mainport. Voor internationaal georiënteerde hoofdkwartieren van multinationals is 
de nabijheid van een grote luchthaven met een breed scala aan hoogfrequente bestemmingen 
een vanzelfsprekende vereiste. De Zuidas is daarom een uiterst aantrekkelijke 
vestigingslocatie, zowel qua bereikbaarheid als in termen van digital access. Dit geldt ook 
voor financiële global players als ING Bank en ABN Amro. Voor deze bedrijven gaat een 
extra magneetwerking uit van de concentratie van hoofdvestigingen van multinationale 
ondernemingen. Op hun beurt is het voor grote computerdienstverleners (IBM in 
Amstelveen, Unisys en Bull in Amsterdam-Zuidoost, Digital, Compaq en Cap Gemini in 
Utrecht) aantrekkelijk om dichtbij grote afnemers gevestigd te zijn (de financiële 
dienstverlening investeert jaarlijks 1 tot 2 miljard gulden in IT). De concentratie van 
hoogwaardige bedrijvigheid leidt op zichzelf tot versterkte economische dynamiek, en 
derhalve ook tot (nog) meer reizen. 

Overigens beperkt de magneetfunctie zich niet tot het gebied onmiddellijk rondom de 
mainports. Ook in een wijdere kring rondom de mainports treedt een clustering van 
hoogwaardige bedrijvigheid op. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ‘brainport’ die aan het 
ontstaan is rond concentraties van het financiële cluster in Amsterdam, het IT-cluster 
(computerservices, internet providers) in Utrecht en omstreken, multimediabedrijven in het 
Gooi en logistieke functies rond Almere en Zeewolde. De interactie tussen deze clusters 
resulteert in een gemengd cluster met een krachtig groeipotentieel. 

Beperking van de ontwikkelingsmogelijkheden van de mainports is in de ogen van 
geraadpleegde deskundigen zonder meer schadelijk voor de aantrekkelijkheid van Nederland 
als vestigingsplaats voor buitenlandse dienstverleners. 

8.2.4 De mainports als business generator 

Beide mainports zijn voor het financiële cluster een interessante business opportunity, althans 
voor zover de mainports, in het bijzonder als de mainports verder kunnen doorgroeien. De 
mainports fungeren dus ook als business generator. Banken zijn nauw betrokken bij verdere 
projectontwikkeling rondom mainports. Een voorbeeld hiervan is het voorstel van Nedam 
samen met ING voor de aanleg van een tweede Maasvlakte. In het licht van de beperkte 
beschikbaarheid van publieke middelen en de toenemend nijpende congestieproblematiek, is 
publiekprivate samenwerking in de ogen van grote financiële partijen een beloftevol 
alternatief voor publieke financiering van infrastructurele ontwikkelingen rond de mainports. 

Overigens wordt het belang van de mainports als business generator gerelativeerd. 
‘Nederland Distributieland’ levert nauwelijks additionele business van de echte global 
players op. Veel grote Amerikaanse bedrijven onderhouden relaties met een aantal grote 
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banken7. De omvang van de bank in kwestie en de kwaliteit van het netwerk zijn daarbij van 
veel groter belang dan de locatie en de fysieke nabijheid. 

Daarnaast zijn de mainports een bron van business op het gebied van verzekeringen. Alle 
kades, kranen en andere infrastructuur moet verzekerd worden tegen alle mogelijke risico’s. 
Gezien de omvang van beide mainports gaat het hierbij om een interessant volume van te 
verzekeren objecten en projecten. Vanwege de concentratie van logistieke distributiecentra in 
Nederland worden veel premies voor de verzekering van ladingen geboekt via Nederlandse 
kantoren8. 

De markt voor alle verzekeringsproducten in en om een haven is qua omvang groter dan 
bijvoorbeeld de Londense marine cargo market. Juist de grootte van de Rotterdamse haven 
creëert het klimaat voor een dergelijke markt. Geschat wordt dat met het verzekeringen van 
marine-ladingen een premietotaal met de grootteorde van omstreeks 1 à 2 miljard gulden is 
gemoeid. De onderliggende waarde is een veelvoud hiervan. Duidelijk is dat inperking van 
de mainportontwikkeling rechtstreeks gevolgen heeft voor de omvang van de verzekerings
en financieringsmarkt en mitsdien nadelig zou uitwerken op de clustermagneetfunctie van de 
mainports: “het tast de internationale bereikbaarheid aan, en meer in het algemeen is het geen 
reclame voor de regio”. 

Groei van de mainports is daarom voor financiële dienstverleners zonder meer interessant. 
Niettemin zijn er in dit opzicht ook kritische geluiden waarneembaar. Aan sommige van de 
geplande dan wel overwogen infrastructurele investeringen kleeft een relatief groot risico 
terwijl daartegenover een betrekkelijk gering probleemoplossend vermogen staat 
(bijvoorbeeld de Betuwelijn, een luchthaveneiland in de Noordzee). Gezien de sterk 
toegenomen congestie rond de mainports zou in de ogen van geraadpleegde respondenten een 
meer afgewogen keuze van infrastructurele investeringen op zijn plaats zijn. Selectieve groei 
op basis van maximalisatie van toegevoegde waarde zou daarbij een uitgangspunt moeten 
zijn. Schiphol fungeert primair als draaischijf. Door de omvangrijke doorstroming van 
mensen (en goederen) kan voldoende draagvlak worden gecreëerd voor hoogwaardige 
oplossingen voor de congestieproblematiek. 

8.2.5 De mainports als uithangbord 

De atmosfeer van dynamiek en innovativiteit rond de mainports versterkt de internationale 
uitstraling van financiële instellingen die gevestigd zijn in de nabijheid van die mainports. De 
allure en het internationale aanzien van de Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol 
straalt mede af op de hoofdkantoren van de grote financiële instellingen. Omgekeerd 
versterkt de aanwezigheid van de grote financiële instellingen ook de status en het prestige 
van locaties zoals de Zuidas. Dit zichzelf versterkend effect is een van de mechanismen op 
basis waarvan zeer hoogwaardige locaties gefinancierd kunnen worden. 

De Amerikaanse risicoadviseur en -makelaar Aon (waarin onder meer de marine insurers 
Hudig/Langeveld, Sedgwick & Marsh, en McLennon zijn opgegaan) vormt een illustratie van 
het uitstralend effect van beide mainports. Voor de Rotterdamse mainport speelt vooral de 

7 
Overigens is te verwachten dat grote niet-Europese bedrijven door de komst van de Euro het aantal bankrelaties zullen terugschroeven. 

Verder wordt verwacht dat de treasury activiteiten worden geconcentreerd. 
8 

Een – betrekkelijk klein – deel van deze premies heeft betrekking op transporten die niet via Nederland verlopen. 
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omvang van de haven daarin een rol, bij Schiphol gaat het daarnaast ook om de betrokkenheid 
van de luchthaven bij bijvoorbeeld de ontwikkeling en het management van andere 
luchthavens, zoals Brisbane en Kennedy Airport. Aon’s concurrentiepositie wordt versterkt 
door de kennis die is opgedaan in de Rotterdamse haven en Schiphol, toe te passen op 
vergelijkbare verzekeringsrisico’s in het buitenland. 
Overigens worden ook relativerende kanttekeningen geplaatst bij de uitstralingseffecten van 
de mainports. De uitstralende werking zorgt ook voor toenemende congestie en afnemende 
bereikbaarheid door het aantrekken van verkeer- en vervoerstromen. Het totale 
mainporteffect wordt daardoor afgezwakt. 

8.3 Samenvatting en conclusies 

Deze deelstudie richt zich met name op de twee hoofdcomponenten van het financiële 
dienstencluster, te weten de internationaal georiënteerde bancaire en verzekerdienstverlening. 
Aan de derde poot van het cluster, de assurantietussenpersonen is slechts marginale aandacht 
gegeven. Zowel de bancaire als de verzekeringspoot van het cluster worden gedomineerd 
door een paar zeer grote global players (ABN Amro, ING en Rabobank, respectievelijk ING 
Groep, Fortis en Aegon). Rondom de banken en verzekeraars opereert een groot aantal 
kennisintensieve zakelijke dienstverleners. Met name de computerdienstverlening 
onderhoudt nauwe banden met de financiële dienstverleners. De interactie tussen instellingen 
en organisaties in de kennisinfrastructuur en het financiële cluster is niet intensief te noemen. 
Kennis wordt doorgaans ‘ingekocht’, veelal via grote internationaal opererende professionele 
dienstverleners. 

Geografisch is de financiële dienstverlening onmiskenbaar geconcentreerd rond de mainports, 
met name Schiphol en het financiële centrum Amsterdam. Ruimer rondom de mainport 
Schiphol doen zich ook in Utrecht en in mindere mate Rotterdam concentraties van financiële 
dienstverleners voor. Den Haag is met name een verzekeringscentrum. 

Voornaamste trends in het financiële dienstencluster zijn schaalvergroting, 
internationalisering en branchevervaging tussen bancaire en verzekerdiensten. Daarnaast 
spelen ook informatisering van het financiële bedrijf en toenemende concurrentie een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van het cluster. 

Als goederenknooppunt speelt met name de mainport Schiphol een rol van betekenis 
waarbij het in hoofdzaak gaat om vertrouwelijke pakketpost en documenten met een express
karakter. Indirect zijn beide mainports als goederenknooppunt van majeur belang voor 
banken en verzekeraars. Immers, via de mainports verlopen enorme goederenstromen die alle 
gefinancierd en verzekerd moeten worden. De mainports vormen daarom alleen al een uiterst 
belangrijke markt voor financiële dienstverlening, een ‘markt waar ze bovenop willen zitten’ 
(zie business generator). 

Veel belangrijker zijn de mainports als reizigersknooppunt. Bij financiële dienstverlening 
ligt de nadruk zeer overwegend op de mobiliteit van personen. Met name voor de 
internationaal georiënteerde bedrijvigheid is de nabijheid van de luchthaven met een groot 
aantal bestemmingen, en met een relatief hoge frequentie van eminent belang. In feite kan 
Amsterdam “de rol van financieel centrum vergeten zonder Schiphol”. Schiphol biedt hier 
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dus flinke voordelen, mede in het licht van de betrekkelijk korte aanvoerlijnen vanaf de 
hoofdvestigingen van de hoofdkantoren van financiële global players. 

De mainports fungeren ook als magneet. De concentratie van hoogwaardige bedrijvigheid 
maakt het extra aantrekkelijk om gevestigd te zijn in de onmiddellijke nabijheid daarvan. Het 
gaat bij de functie van clustermagneet ook om afgeleide factoren die samenhangen met een 
hoogwaardig vestigingsmilieu, zoals bijvoorbeeld een goede toegang tot het aanbod van veel 
goed gekwalificeerde mensen. Door de concentratie van hoogwaardige bedrijvigheid 
ontstaan voor de financiële dienstverlening interessante deelmarkten, zoals bijvoorbeeld de 
marine market in Rotterdam en de Amsterdamse Zuidas als vestigingslocatie. De 
concentratie van hoogwaardige bedrijvigheid leidt op zichzelf tot versterkte economische 
dynamiek, en derhalve ook tot (nog) meer reizen. 

Beide mainports zijn voor het financiële cluster een interessante business generator, in het 
bijzonder als de mainports verder kunnen doorgroeien. Banken zijn dan ook nauw betrokken 
bij verdere projectontwikkeling rondom mainports (ook in de vorm van publiekprivate 
samenwerking). 

Ook voor verzekeraars zijn de mainports een belangrijke bron van business. Alle kades, 
kranen, en andere infrastructuur moet verzekerd worden tegen alle mogelijke risico’s. 
Inperking van de mainportontwikkeling heeft rechtstreeks gevolgen voor de omvang van de 
verzekerings- en financieringsmarkt en werkt mitsdien nadelig uit op de 
clustermagneetfunctie van de mainports: “het tast de internationale bereikbaarheid aan, en 
meer in het algemeen is het geen reclame voor de regio”. 

Tenslotte fungeren de mainports ook als uithangbord. De atmosfeer van dynamiek en 
innovativiteit rond de mainports versterkt de internationale uitstraling van financiële 
instellingen die gevestigd zijn in de nabijheid van die mainports. De allure en het 
internationale aanzien van de Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol straalt mede af 
op de hoofdkantoren van de grote financiële instellingen. Omgekeerd versterkt de 
aanwezigheid van de grote financiële instellingen ook de status en het prestige van locaties als 
de Zuidas. Dit zichzelf versterkend effect is een van de mechanismen op basis waarvan zeer 
hoogwaardige locaties gefinancierd kunnen worden. 

Tabel 8.5 vat de mainportgevoeligheid van het financiële cluster samen. Daarbij is 
onderscheid gemaakt naar de mainport Rotterdam en Schiphol. 

Tabel 8.5: De mainportgevoeligheid van het financiële cluster 

Mainport als: Rotterdam Schiphol 

…goederenknooppunt -- -
…reizigersknooppunt -- ++ 
…clustermagneet + ++ 
…business generator + ++ 
…uithangbord + ++ 

Legenda : ++ 
+ 
+/

de mainport is van groot belang 
de mainport is redelijk belangrijk voor het cluster 
de mainport speelt een kleine rol voor het cluster 
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- de mainport is tamelijk onbelangrijk voor het cluster 
-- de mainport is volstrekt onbelangrijk voor het cluster 

Met name voor de internationaal georiënteerde banken is de fysieke knooppuntfunctie van 
overwegend belang. Hierbij weegt de toegang tot buitenlandse financiële markten zwaar. De 
functie van kennisknooppunt weegt weliswaar iets minder zwaar, maar is nog steeds redelijk 
belangrijk voor het financiële cluster. De strategische betekenis van de Rotterdamse mainport 
voor het financiële cluster berust relatief sterk op de functie van business generator. 
Daarnaast zijn de magneet- en imagofunctie hier ook redelijk belangrijk. Gedacht moet dan 
worden aan de verzekeringskant van het financiële cluster. 
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9 Het ingenieurscluster 

In dit hoofdstuk wordt eerst een beschrijving van het ingenieurscluster gegeven en vervolgens 
behandeld wat het strategisch belang van de mainports voor de clusters is. We hebben voor 
dit hoofdstuk met name gekeken naar die delen van het ingenieurscluster die gerelateerd zijn 
aan de mainports zelf en aan het offshore- en kunststoffencluster. Voor dit cluster zijn met 
name de ‘zachte’ mainportfuncties van belang. 

9.1 Clusterbeschrijving 

9.1.1 Afbakening en positionering van het ingenieurscluster 

Het ingenieurscluster, net als het Financieel cluster besproken in het vorige hoofdstuk maakt 
deel uit van het megacluster Zakelijke dienstverlening, (zie paragraaf 8.1.1). Binnen dit 
megacluster vormen de ingenieursbureaus (samen met de computerdienstverlening) een van 
de snelst groeiende segmenten van de kennisintensieve dienstverlening. In de periode 1990
1996 groeide de werkgelegenheid in de ingenieursbureaus met ongeveer 40 procent, dat is een 
groeivoet van bijna 6 procent per jaar. 

In omzettermen heeft het ingenieurscluster een vergelijkbaar groeitempo (28% in de periode 
1993-96, dat is 8,6% per jaar gemiddeld). Alleen de computerdienstverlening laat een nog 
dynamischer groeibeeld zien (tabel 9.1). Met de computerdienstverlening vormt het cluster 
ingenieursdienstverlening een illustratie van de groeiende kennisintensiteit van de 
Nederlandse economie. Als intermediaire dienstverleners werken ingenieursbureaus 
doorgaans in opdracht van derden aan projecten met een relatief grote kenniscomponent, 
waarover de opdrachtgevers niet of maar gedeeltelijk beschikken. Ingenieursbureaus hebben 
in de praktijk vaak een nuttige schakelende functie in het innovatieproces bij hun cliënten9. 

Tabel 9.1: Netto omzet in Nederlandse kennisintensieve diensten, 1993-96 (in miljard gulden) 

Nace 
-code 

Kennisintensieve diensten 1993 1994 1995 1996 Groei 
93-96 

72 Computer & related IT 9.04 9.26 10.53 12.44 37,6% 
73 R&D services 2.59 2.64 2.94 3.36 29,7% 
742 Archit. & techn. Engineering 10.24 10.75 12.18 13.10 27,9% 
21 Architectural services 2.50 2.87 2.97 3.19 27,6% 
22-9 Techn. engineering etc. 7.74 7.88 9.21 9.91 28,0% 
743 Technical testing & analysis . 0.77 0.8 0.92 19,5%* 

*: Groei in 1994-1996.

Bronnen: CBS (1996) & CBS (1997)


9.1.2 De structuur van het ingenieurscluster 

Figuur 9.1 laat de structuur van het cluster zien. Centraal in het cluster staan de 
ingenieursbureaus en de contractors. Daaromheen bevinden zich de gespecialiseerde en 
professionele dienstverleners. 

9 
Zie ook Bilderbeek, R.H. (1994), Ingenieursdiensten als schakel in het innovatieproces. Apeldoorn (NL): TNO/STB, STB/94/001. 
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Figuur 9.1: Schematische weergave van het ingenieurscluster 
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De consulting engineers opereren doorgaans vanuit ingenieursbureaus. Een substantieel deel 
van deze ingenieursbureaus, met name de grotere, is georganiseerd in de ONRI, de 
Organisatie van Nederlandse Raadgevende Ingenieursbureaus. Bij ONRI zijn ruim 280 
bureaus aangesloten met een omzet van circa 3,5 miljard gulden (waarvan ongeveer 25% in 
het buitenland wordt verdiend) en omstreeks 28.000 medewerkers (in totaal waren in 1996 
ongeveer 56.000 mensen werkzaam in ingenieursbureaus). Ongeveer de helft hiervan is 
universitair en op HBO-niveau gevormd: circa 8.000 mensen hebben een ingenieurs- of 
andere technische opleiding. Kenmerkend voor ingenieursbureaus is de objectieve en 
onafhankelijke opstelling: de bureaus worden geacht zich niet te laten leiden door 
eigenbelang; belangenverstrengeling wordt vermeden, integriteit en vertrouwen zijn 
belangrijke waarden (dit is althans de gewenste uitstraling). 

Anderzijds opereren in het cluster ook de engineers & contractors. Deze onderscheiden zich 
van de ingenieursbureaus in die zin dat ze in de regel gebonden zijn aan andere partijen in de 
waardeketen. Ze zijn met andere woorden vaak niet onafhankelijk. Contractors voeren naast 
het werk van ingenieursbureaus ook (een deel van) het daadwerkelijke realisatietraject van 
een project uit. Waar ingenieursbureaus het project overdragen aan een aannemer gaan zij 
door. De grootste engineers & contractors op de Nederlandse markt zijn in handen van, 
overwegend grote (vaak buitenlandse), industriële partijen. Zo is bijvoorbeeld ABB Lummus 
voor 100 procent in handen van ABB Oil & Gas Europe, en is Tebodin volledig eigendom 
van de Hollandse Beton Groep. 

Tabel 9.2 (zie volgende pagina) laat de top-10 van Nederlandse ingenieursbureaus zien. 
Opvallend zijn zowel de forse groei als de verschillen in groeitempo. Een belangrijke 
verklaring voor de turbulentie vormen fusie- en overnameprocessen, zowel internationaal als 
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op de Nederlandse markt. Verder valt ook het ‘verval’ op. Binnen de top-10 zijn de 
verschillen groot en afgaande op de periode 1995-1997 worden ze nog groter. Kennelijk 
kunnen sommige bureaus aanzienlijk beter profiteren van het, over het geheel genomen, 
gunstige tij op de markt voor ingenieursdienstverlening. Kortom de groten worden groter. 

Tabel 9.2: De ontwikkeling van de grootste ingenieursbureaus op de Nederlandse markt voor 
ingenieursdienstverlening, in omzet (miljoen gulden) en aantal werkzame personen, 1995-97 

Omzet Aantal werkzame personen 

1997 1996 1995 %95-97 1997 1996 1995 %95-97 
Arcadis, Arnhem 826 718 623 +32,6% 6.471 5.996 4.753 +36,1% 
Fugro, Leidschendam 683 555 435 +57,0% 4.408 4.222 3.968 +11,1% 
Grontmij, De Bilt 389 378 354 +9,9% 2.779 2.770 2.821 -1,5% 
DHV-groep, Amersfoort 318 296 296 +7,4% 2.659 2.497 2.329 +14,2% 
Haskoning, Nijmegen 301 162 156 +92,9% 1.912 1.044 1.023 +86,9% 
Oranjewoud, Heerenveen 255 177 170 +50% 1.806 1.716 1.701 +6,2% 
Holl. Railconsult, Utrecht 213 171 142 +50% 1.154 975 871 +32,5% 
Detron, Heeswijk-Dinter 157 63 43 +265% 1.694 791 544 +211% 
Tauw groep, Deventer 136 141 147 -7,5% 1.026 1.075 1.137 -9,8% 
Witteveen + Bos, Deventer 83 77 79 +5,1% 582 544 531 +9,6% 

Bron: Technisch Weekblad (1998) 

Tenslotte valt ook het verschil in groeitempo op tussen de omzetcijfers in de periode 1995-97 
en de cijfers voor het aantal werkzame personen in diezelfde periode. In sommige grote 
ingenieursbureaus groeit de omzet aanzienlijk sneller dan het aantal werkzame personen 
(bijvoorbeeld Fugro, Oranjewoud), terwijl in andere bureaus het omgekeerde patroon optreedt 
(Arcadis, DHV, WiBo). Mogelijke oorzaak is dat met de overnames en fusies 
bedrijfsonderdelen met een afwijkende arbeidsintensiteit zijn toegevoegd aan het 
moederbedrijf. 

De in Nederland gevestigde engineers & contractors laten een vergelijkbaar beeld zien (tabel 
9.3). 

Tabel 9.3: De ontwikkeling van de grootste engineers & contractors in Nederland, in omzet 
(miljoen gulden) en aantal werkzame personen, 1995-1997 

Omzet Aantal werkzame personen 

1997 1996 1995 %95-97 1997 1996 1995 %95-97 
Stork Eng&Contr., A’dam 624 599 547 +14% 3.089 2.941 2.404 +28,5% 
ABB Lummus, Den Haag 461 393 118 +291% 1.690 1.028 912 +85,3% 
Tebodin, Den Haag 250 225 165 +51,5% 1.657 1.637 1.130 +46,6% 
Fluor Daniel, Haarlem 227 211 196 +15,8% 1.100 760 780 +41,0% 
Hoogovens TS, IJmuiden 168 219 164 +2,4% 685 624 380 +80,3% 
Raytheon, Den Haag 141 205 165 -14,5% 842 804 764 +10,2% 
Controlec, Schiedam 93 87 73 +27,4% 766 751 744 +3,0% 
Kinetics Techn, Zoetermeer 73 95 . -23,2%* 352 391 . -10,0%* 
QtectQ, Hengelo 72 79 . -8,9%* 693 692 . +0,1%* 
KH-Amec, Schiedam 52 52 . 0%* 475 488 . -2,7%* 

*: toename in 1997-96. 

128 



Bron: Technisch Weekblad (1998) 

Ook hier treedt flink wat turbulentie op, maar ten opzichte van de ingenieursbureaus is de 
markt voor engineering & contracting aanzienlijk minder gunstig. De top-10 laat 
stagnerende omzetten zien, die voor een deel gecompenseerd worden door de ook hier 
woedende concentratietendens. 

Aan de andere kant van het (grootte-)spectrum kent het ingenieurscluster een groot aantal 
kleine bureautjes met minder dan 5 werkzame personen. De grootteklassenstructuur van het 
cluster is sterk gepolariseerd. Tegenover de talrijke kleine bureautjes staat een beperkt aantal 
grote bureaus die het overgrote deel van de clusteromzet voor hun rekening nemen (figuur 
9.2). De tien grootste Nederlandse ingenieursbureaus nemen alleen al 3,36 miljard gulden 
(1997) voor hun rekening. De totale netto omzet was in 1996 omstreeks 9,91 miljard gulden. 

Figuur 9.2: De grootteklassenstructuur van het Nederlandse ingenieurscluster 
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Rondom de kern van het cluster, bestaande uit de ingenieursbureaus zelf en de engineers & 
contractors opereert een groot aantal kennisintensieve zakelijke dienstverleners, op het 
gebied van computerdienstverlening, ontwerp- en constructievraagstukken en economisch 
advies. Met sommige van deze vormen van professionele dienstverlening onderhoudt de kern 
van het cluster nauwe banden. 

Daarnaast is de wereld van het fundamenteel en met name het toepassingsgericht onderzoek 
een relevante omgevingsfactor voor het ingenieurscluster. Immers, de kennis uit dit 
clustersegment leent zich goed voor praktijkgerichte toepassing via de ingenieursbureaus en 
de engineers & contractors. Kennis is verder afkomstig van innoverende ondernemingen. 
Het gaat dan meestal om toegepaste kennis. In het ingenieurscluster is het een allengs meer 
gangbare praktijk om samen te werken met leveranciers van kennis waarover de bureaus niet 
beschikken. Vandaar ook dat er in samenwerking met de werkgeversorganisatie VNO-NCW 
door het ONRI een klankbordgroep is opgezet voor innovatie en kennisdiffusie. Tijdens de 
samenwerking met andere ingenieursbureaus of met kennisinstituten, eveneens een steeds 
gebruikelijker fenomeen, wordt ook kennis overgedragen. Het gaat daarbij veelal om 
tweerichtingsverkeer: fundamentele of toepassingsgerichte kennis vanuit de 
onderzoekswereld naar het ingenieurscluster en omgekeerd praktijkkennis richting 
onderzoek- en kennisinstellingen. De ‘retourstroom’ praktijkkennis is voor 
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toepassingsgerichte kennisinstituten van betekenis in verband met de praktijkgerichtheid van 
onderzoek. Naar ons oordeel ligt er in de interactie tussen kennisinstituten en 
ingenieursbureaus nog een belangrijk onbenut innovatiepotentieel. 

Overigens gaat een substantieel deel van de dienstverlening door ingenieurs gepaard met 
kennisoverdracht. Tabel 9.4 geeft een beeld van de proportie van de totale omzet aan 
ingenieursdiensten waarbij kennisoverdracht plaatsvindt. Als referentie worden ook de 
proporties bij computerdienstverlening gegeven. Uit de tabel blijkt dat 
ingenieursdienstverlening zeer overwegend gepaard gaat met de overdracht van kennis. De 
mate waarin dit het geval is neemt bovendien toe (tot 98% in 1994). Bij computerservices is 
ook sprake van aanzienlijke en toenemende mate van kennisoverdracht, doch lager dan het 
geval is bij ingenieursdiensten (59% in 1994). 

Tabel 9.4: Kennisoverdracht via computerservices en ingenieursdiensten, 1989-94, in % van 
de omzet. 

Techn. Engin. etc. services 1989 1990 1991 1992 1993 
SBI '74 

1993 
SBI '93 

1994 

number of firms (x 1,000) 7,5 7,9 9,0 9,8 11,3 10,8 11,4 
net turnover (x Dfl. mln) 7.191 7.959 9.076 9.913 11.772 10.224 10.392 
Knowledge transfer share (%) 85 87 95 94 96 98 98 
Zie ook Bilderbeek & Den Hertog (1998). 
Bron: CBS (1996), p.95. 

De kennis heeft betrekking op verschillende domeinen. Uitgaande van de CBS indeling zijn 
de meeste werkgebieden tot op zekere hoogte relevant voor onze focus op 
ingenieursdienstverlening op het gebied van infrastructuur, kunststoffen en offshore. Vooral 
van belang zijn echter burgerlijke & utiliteitsbouw, procestechniek, grond-, weg- en 
waterbouw, stedenbouw-, verkeer-, tuin- en landschapskunde, ruimtelijke ordening en 
planologie. Deze gebieden nemen circa 58 procent van de totale omzet aan 
ingenieursdiensten voor hun rekening (schatting op basis van cijfers van 1995; zie tabel 9.5). 

Tabel 9.5: De omzet aan ingenieursdiensten naar werkgebied, 1995 (schatting) 

Werkdomein Omzet (%) 

Burgerlijke & utiliteitsbouw 22,2% 
Procestechniek 17,7% 
Werktuig-, machine- en apparatenbouw 11,5% 
Electro-, installatietechniek en telematica 9,6% 
Grond-, weg-, waterbouw 9,2% 
Stedebouw-, verkeer-, tuin- en landschapskunde, ruimtelijke ordening en planologie 8,6% 
Milieutechniek en –advies 6,9% 
Overig technisch ontwerp 11,2% 
Overige dienstverlening 3,1% 

Bron: CBS (1997). 

9.1.3 Geografische spreiding van het ingenieurscluster 
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Het geografische spreidingspatroon heeft centraal gestaan in een onderzoek naar de op 
technologie gebaseerde kennisintensieve diensten, zgn. T-KIBS (de afkorting staat voor 
technology-based knowledge-intensive business services). Naast computerdienstverlening en 
R&D-diensten maken ook ingenieursdiensten deel uit van deze categorie (Bilderbeek, 1998, 
pp 32-33). 

Grofmazig bezien komen T-KIBS relatief veel voor in de Randstad, rond de mainports, in het 
bijzonder rond de grote steden Den Haag, Rotterdam en Utrecht, met een duidelijke uitloper 
naar Gelderland (vooral rond de steden Wageningen, Arnhem en Apeldoorn). Afgezien van 
dit gebied concentreren T-KIBS zich rond andere stedelijke gebieden in Noord-Brabant 
(Tilburg/Breda, Den Bosch en Eindhoven), Zuid-Limburg, Twente, en de noordelijke centra 
Groningen, Leeuwarden en Assen. Enige opvallende uitzonderingen op dit patroon vormen 
de concentraties van ingenieursbureaus rondom het chemiecluster in Terneuzen en de 
onderzoeksinstituten in Petten (ECN), Lelystad en de Noordoostpolder. 

Door de wimpers bezien gaat achter dit spreidingspatroon een oost-west corridor langs de 
A12 schuil. Deze corridor vormt de verbinding tussen: 

•	 Gebieden met een sterke traditie in kennisintensieve dienstverlening, in het bijzonder de 
regio Rotterdam/Den Haag, met een concentratie van ingenieursbureaus en 
onderzoeksinstituten; 

•	 De groeiregio Utrecht, met een concentratie van computerservicebureaus; 
•	 Delen van Gelderland, met een combinatie van ‘oude’ en ‘nieuwe’ elementen. 

Naast deze A12-corridor, vormt zich rond de Amsterdamse Zuidas ook een zeer sterke 
concentratie van kennisintensieve dienstverlening. 

Uit hetzelfde onderzoek is gebleken dat de kennisintensieve dienstverlening in de periode 
1983-1993 zich zeer voorspoedig heeft ontwikkeld in de Randstad, met name rond de Zuidas, 
de agglomeratie Utrecht en de regio rond Gouda en Woerden in het groene hart. De 
zuidvleugel van de Randstad (van Den Haag via Rotterdam naar Dordrecht) heeft zich meer 
gematigd ontwikkeld. Daarnaast laten ook delen van Gelderland en Noord-Brabant 
substantiële groei zien, met name rond stedelijke centra (Breda, Den Bosch, Eindhoven en 
Apeldoorn). 

Bedacht moet worden dat dit beeld van toepassing is op een bredere categorie dan die van 
ingenieursdienstverlening. Onbekend is in hoeverre ingenieursdienstverlening een hiervan 
afwijkend beeld vertoont. Afgaande echter op het locatiepatroon van de hoofdvestiging van 
de grootste bureaus is er reden om te veronderstellen dat ingenieursbureaus een ietwat meer 
gelijkmatige geografische spreiding laten zien dan T-KIBS in het algemeen. De oorzaak moet 
hoogst waarschijnlijk gezocht worden in de historie ten tijde van het ontstaan van de eerste 
ingenieursbureaus die zich bezighielden met landschapsontwikkeling. Een voorbeeld hiervan 
is Arcadis, de vroegere Heidemij, met het hoofdkantoor in Arnhem. Deze onderneming is 
begonnen in de landschapsontwikkeling van Overijssel en Gelderland. Daarbij dient 
overigens wel bedacht te worden dat veel ingenieursbureaus een flink aantal 
nevenvestigingen hebben, met name in de onmiddellijke omgeving van belangrijke clusters 
werk en klanten. Vrijwel alle ingenieursbureaus hebben dan ook een kantoor of 
projectbureau bij de mainports. Hoofdreden: de wens om dichtbij de (toekomstige) klant te 
zijn. 
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De engineers & contractors laten een meer specifiek spreidingspatroon zien: er zijn 
opvallende concentraties in Den Haag en de Rotterdamse mainport, naar alle 
waarschijnlijkheid (opnieuw) om dichtbij de voornaamste opdrachtgevers (o.a. 
oliemaatschappijen) gevestigd te zijn. 

Gezien de nadruk in dit onderzoek op die segmenten van het ingenieurscluster die zich richten 
op chemie (kunststoffen), offshore en infrastructuur, is het de vraag in hoeverre deze 
segmenten een zelfde spreidingspatroon laten zien. Afgaande op de hoofdvestiging van 
bureaus en de hoofdactiviteit per bureau menen wij dat er sprake is van afwijkende patronen 
voor de ingenieursbureaus die zich richten op het offshore- en het kunststoffen cluster. Er 
zijn belangrijke concentraties van offshore ingenieursbureaus rond de Drechtsteden, 
Rotterdam en Den Helder. Minder nadrukkelijk doet zich ook een zekere concentratie voor 
van ingenieursbureaus die zich specifiek op het kunststoffencluster richten, rond het 
Europoort- Botlekgebied. 

9.1.4 De relatie met de andere onderzochte clusters 

Tussen het ingenieurscluster en de andere clusters uit het onderzoek bestaan deels innige, 
deels meer afstandelijke betrekkingen. Om inzicht te krijgen in het relatiepatroon van de 
ingenieurssector zijn voornaamste categorieën van afnemers en leveranciers weergegeven in 
tabel 9.6. 

Tabel 9.6: De tien grootste categorieën van afnemers van en leveranciers aan 
ingenieursdiensten (met inbegrip van architectuur), 1997 (voorlopige gegevens). 

De grootste afnemers van ingenieurs- en 
architectendiensten 

Dfl. 
Mln 

De grootste leveranciers aan 
ingenieurs- en 
architectendienstverleners 

Dfl. 
Mln 

1. Jur., accountants- en economische bureaus 390 1. Jur., accountants-, econ. Bureaus 521 
2. Computerservice 193 2. Computerservice 326 
3. Ingenieurs en architecten 173 3. Verhuur/handel onroerend goed 283 
4. Overige zakelijke dienstverlening 141 4. Post- en telecommunicatie 239 
5. Overheid 125 5. Ingenieurs en architecten 173 
6. Werkgevers-, werknemers 

beroepsorganisaties 
81 6. Overige zakelijke dienstverlening 172 

7. Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 69 7. Verzekeringswezen 119 
8. Reclamebureaus 59 8. Elektriciteitsbedrijven 69 
9. Horeca 51 9. Milieudienstverlening 65 
10. Verhuur/handel onroerend goed 38 10. Groothandel 65 

Bron: CBS (1998). 

Uit tabel 9.6 blijkt in de eerste plaats dat de ingenieursdienstverlening (met inbegrip van 
architectendiensten) met een aantal segmenten van de Nederlandse economie tamelijk innige 
verhoudingen heeft. Opvallend is dat de ‘Juridische, accountants- & economische bureaus’ 
en ‘Computerservicebureaus’ behoren tot zowel de grootste afnemers van ingenieurs- en 
architectendiensten als ook de grootste toeleveranciers. Minder prominent, maar nog steeds 
in de top-10 acteren verder de ‘Overige zakelijke dienstverlening’ en de ‘Verhuur & handel in 
onroerend goed’, zowel aan afnemers- als aan leverancierszijde. Meer in algemene zin valt 
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op dat ingenieurs- en architectendienstverleners overwegend zaken doen met zakelijke 
dienstverleners. De gehele ‘maakindustrie’ komt niet voor in de lijst van belagrijkste 
afnemers noch leveranciers. De in deze studie opgenomen clusters rondom de kunststoffen en 
offshore komen niet eens voor als belangrijkste afnemers. 

De verbondenheid met het IT-cluster blijkt onder andere uit de ICT-intensiteit van de 
ingenieurs- en architectenbureaus (dat wil zeggen het aandeel van ICT-bestedingen in de 
totale investeringen). Ingenieurs- en architectenbureaus besteden 32 procent van hun totale 
investeringen aan ICT. Daarmee zijn deze bureaus de op twee na grootste ICT-investeerders, 
na de computerservicebureaus en de economische/juridische diensten, die respectievelijk 50
100 en 39 procent van hun totale investeringen aan ICT besteden10 . 

De innige betrekkingen tussen ingenieursdiensten enerzijds en computerservices en 
economische (en juridische) adviesbureaus anderzijds, ondersteunt de veronderstelling dat 
hier sprake is van een samenhangend cluster van kennisintensieve diensten met sterke 
toelever- en afnemerbetrekkingen. Een aannemelijke verklaring voor dit fenomeen is de 
drijvende kracht van informatie- en communicatietechnologie in vernieuwingsprocessen 
zowel bij de klanten van kennisintensieve dienstverleners als bij deze bureaus zelf. 
Verregaande automatisering en het gebruik van gespecialiseerde software is in toenemende 
mate onontbeerlijk voor het functioneren van ingenieursbureaus. 

Aan de andere kant is het ingenieurscluster ook verbonden met het kunststoffen- en het 
offshore cluster. Beide clusters zijn belangrijke afnemers van ingenieursdiensten. 
Ingenieursbureaus vormen de schakel naar en zijn de leverancier van gezochte kennis. Dat 
wil zeggen dat de ingenieursbureaus enerzijds fungeren als doorgeefluik van al bestaande 
kennis en anderzijds deze bestaande kennis toepassen en omvormen tot kennis die leidt tot 
een oplossing van een probleem of vraagstelling waarvoor nog geen of onvoldoende kennis 
voorhanden is. 

9.1.5 Het mainportrelevante clustersegment 

Een belangrijke vraag voor dit onderzoek is welk segment van het ingenieurscluster relevant 
is voor de mainports Rotterdam en Schiphol. Daarbij is allereerst de vraag aan de orde wat 
hier met relevantie bedoeld wordt. Wij interpreteren mainportrelevantie, in lijn met de 
doelstelling van dit onderzoek, in termen van de strategische betekenis van de mainports voor 
(delen van) het ingenieurscluster. Daarbij kan dan nog onderscheid worden gemaakt tussen 
twee vormen van mainportrelevantie: 

•	 enerzijds mainportrelevantie die voortvloeit uit de mainport als bron van nieuwe 
opdrachten; 

•	 anderzijds mainportrelevantie die voortvloeit uit de mainports als gateway van en naar de 
internationale afzetmarkt voor ingenieursdiensten. 

In algemene zin (dat wil zeggen voor het cluster als geheel) kan uitgaande van deze 
interpretatie op grond van de interviews met niet anders geconcludeerd worden dan dat de 
gehele kern van het ingenieurscluster, bestaande uit de ingenieursbureaus en de groep 

10 
Zie Minne (1998), Informatie- en communicatietechnologie en economische effecten in Nederland. Den Haag: Centraal PlanBureau, 

interne notitie. 
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engineers & contractors, mainportrelevant is. Wat betreft de mainport Schiphol geldt dit 
zowel voor de functies van business generator als die van reizigersknooppunt. Voor 
Rotterdam overweegt de business generator-functie. 

Wanneer we differentiëren naar de aandachtgebieden in dit onderzoek kan het algemene beeld 
voor de ingenieursdiensten op het gebied van kunststoffen en offshore als volgt worden 
genuanceerd. De grote ingenieursbureaus in het offshorecluster treden voornamelijk op als 
engineers & contractors. Ze zijn actief op internationale markten voor ontwerp, constructie 
en installatie van offshorefaciliteiten. Mainport Schiphol speelt voor hen een belangrijke rol 
als reizigersknooppunt voor het wereldwijd verplaatsen van specialisten (ingenieurs) en 
management. Daarnaast bestaat er een magneetwerking vanuit de in de Rotterdamse regio 
gevestigde constructiewerven voor ingenieursbureaus. 

Engineers & contractors in het kunststoffencluster werken voornamelijk voor de 
kunststofproducenten, die in veel gevallen deel uit maken van grote chemische concerns. De 
markt wordt beheerst door een aantal grote spelers die wereldwijd actief zijn in de 
procesindustrie en aanverwante industrieën. Namen die veelal genoemd worden zijn ABB 
Lummus, Raytheon en Stork. Ook voor hen is Schiphol belangrijk via het personenvervoer 
voor contact met het moederbedrijf, de uitvoering en het verwerven van internationale 
projecten. Daarnaast bestaan er banden met het in de Rotterdamse haven aanwezige 
chemische cluster. Voor de ingenieursdiensten op het gebied van infrastructuur geldt het 
algemeen geschetste beeld. 

Zoals in paragraaf 9.1.4 al is aangegeven, bestaat er een tamelijk innige verhouding qua 
samenwerking, uitbesteding en toelevering, met de subsegmenten computerservicebureaus en 
economische adviesbureaus. Op deelgebieden lijkt de samenwerking zodanig innig dat met 
recht kan worden gesproken van een cluster kennisintensieve diensten. Dat geldt met name 
voor de computerdienstverlening. De toenemende complexiteit, qua ontwikkeling, 
voorbereiding en uitvoering, van (grote) projecten waarbij ingenieursbureaus zijn betrokken, 
brengt met zich mee dat er een toenemende behoefte bestaat aan multidisciplinaire kennis en 
deskundigheid op een breed gebied. Vooral de grote ingenieursbureaus streven ernaar om die 
deskundigheid in huis te hebben. Vandaar dat via deze innige samenwerking 
mainportrelevantie ook opgaat voor de subsegmenten computerservicebureaus en 
economische adviesbureaus. 

Daarnaast zijn aan de afnemerszijde klantencategorieën die zodanig intensieve relaties 
onderhouden met het ingenieurscluster dat ze deel uitmaken van het cluster. Een deel van 
deze klanten speelt een prominente rol in de mainports en haar ontwikkeling. Daarbij is in de 
eerste plaats te denken aan key players in de mainports zoals bijvoorbeeld de NV Schiphol, 
KLM, de Gemeente Rotterdam, en in het bijzonder het Gemeentelijk havenbedrijf. 

Kennis uit de onderzoekswereld en kennisinstituten: 
Over het geheel genomen kan worden gesteld dat de betrekkingen tussen de wereld van 
fundamenteel, toepassingsgericht en toegepast onderzoek en de kennisinstituten, en het 
ingenieurscluster tamelijk los zijn. Er worden wel betrekkingen onderhouden, maar ze zijn 
qua intensiteit en frequentie niet vergelijkbaar met de relaties van ingenieursbureaus met 
kennisintensieve zakelijke dienstverleners, in het bijzonder computerservicebureaus. In 
algemene zin kunnen de kennisinstituten en de onderzoekswereld dan ook niet bestempeld 
worden als mainport-relevant. 
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In aanvulling op dit algemene beeld doen zich op de aandachtsgebieden kunststoffen de 
volgende meer specifieke patronen voor. Het komt voor dat ingenieurbureaus samenwerken 
met kennisinstituten bij de ontwikkeling van geheel nieuwe concepten. Een voorbeeld 
hiervan is Stork die, met behulp van R&D-subsidies, samenwerkt met TU’s voor de 
kennisontwikkeling en uitwerking van nieuwe concepten, die vervolgens door Stork in de 
praktijk worden toegepast. 

9.1.6 Trends in het ingenieurscluster 

In het ingenieurscluster doen zich de volgende hoofdtrends voor, (figuur 9.3): 

Figuur 9.3: Hoofdtrends in het ingenieurscluster 
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Schaalvergroting: 
Over de hele linie doet zich in het cluster ingenieursdiensten een ingrijpend proces van 
schaalvergroting voor. De voornaamste wijze van schaalvergroting is die van overname van 
en fusie met, overwegend kleinere, vaak buitenlandse partners. Maar ook in de vorm van 
(lossere vormen van) samenwerking wordt gepoogd de schaal van bedrijvigheid te vergroten. 
Voornaamste redenen om te groeien zijn: 

•	 Voldoende slagkracht: alleen met een voldoende grote onderneming is het mogelijk om 
grotere opdrachten aan te kunnen en verder te gaan dan raad geven alleen; 

•	 Aanpassing aan de Europese markt: met het ontstaan van een Europese markt voor 
ingenieursdiensten is ook een grotere schaal nodig waarbinnen een internationaal netwerk 
van partners (al dan niet onder de rokken van het moederbedrijf) operationeel inzetbaar is 
voor internationale projecten; 

•	 Herkenbaarheid: om werkelijk mee te tellen op de markt voor grote infrastructurele 
projecten (denk aan Betuwelijn, hogesnelheidslijnen, zeeluchthaven, etc.) is schaal een 
absolute vereiste; 

•	 Indekken tegen vijandelijke overname: schaal biedt tot op zekere hoogte ook bescherming 
tegen overname door een grote (buitenlandse) partner; 

•	 Verschuiving naar de rol van aannemer: ingenieursbureaus beperken zich steeds minder 
tot het zuiver raadgevende deel van projecten, maar begeleiden ook het bouwen en de 
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operations van projecten. Naast het gangbare ontwerp en doorrekenen van projecten 
rekenen ingenieursbureaus ook het ‘Build Operate Transfer’ (BOT) of zelfs het ‘Build 
Own Operate Transfer’ (BOOT) tot hun domein. In een aantal specifieke gevallen zijn 
ingenieursbureaus zelfs de exploitant van projecten. 

Internationalisering: 
In algemene zin zijn de drijvende factoren achter de internationalisering: 

•	 Voldoende slagkracht voor vernieuwing: op de Nederlandse markt kunnen de grotere 
bureaus onvoldoende doorgroeien tot de omvang die nodig is voor optimale benutting van 
hun ontwikkelingspotentieel, ook om te kunnen investeren op veelbelovende 
vernieuwingen (bijvoorbeeld R&D op het gebied van tunneltechnologie)11; 

•	 Toegang tot specialistische kennis: daarnaast is er in het buitenland de nodige, nieuwe 
kennis en expertise te halen. Grensoverschrijdende samenwerking brengt specialistische 
kennis dichterbij; 

•	 Toegang tot Europese projecten: om in aanmerking te kunnen komen voor de grote 
(infrastructurele en milieu-) projecten die Europees worden aanbesteed is samenwerking 
met buitenlandse partners bovendien veelal zonder meer noodzakelijk. Met het oog 
daarop hebben de grote bureaus daarom in de afgelopen tien jaar hun internationale 
netwerk van partners flink uitgebreid. 

In lijn met schaalvergroting, die mede wordt ingegeven door de beperkte omvang van de 
Nederlandse markt waardoor onvoldoende kritische massa kan worden gerealiseerd, zien 
ingenieursbureaus zich meer en meer genoodzaakt tot internationalisering. Belangrijke 
doelgebieden zijn allereerst de (West) Europese markt waar vooral (mede) door de Europese 
Commissie gefinancierde grote infrastructurele projecten grote kansen hebben geboden. Dit 
is vooral zo in de zwakkere regio’s van de Unie. Hetzelfde gold tot voor kort voor de Oost-
Europese markt met goede mogelijkheden voor infrastructuurontwikkeling en 
milieuprojecten. De recente monetaire crisis heeft een gevoelige bres geslagen in de kansen 
op deze deelmarkt. Dat geldt overigens nog sterker voor de Aziatische markt waar sommige 
ingenieursbureaus hun projecten geheel of vrijwel stil hebben moeten leggen door acute 
liquiditeitscrises. Nog onduidelijk is hoe structureel deze marktontwikkelingen zijn. 

De internationaliseringtrend heeft ertoe geleid dat de grote bureaus een zeer substantieel deel 
van hun omzet (soms meer dan de helft) uit het buitenland halen. Het Nederlandse 
ingenieurscluster deelt dit patroon met name met de bureaus uit (andere) landen met een 
typische consultantcultuur, zoals Engeland en Denemarken. De gangbare vorm van 
internationalisering is, dat wordt samengewerkt met een locale vestiging, veelal met locale 
mensen. 

Niet zelden worden deze locale partners overgenomen. De locale partners fungeren 
vervolgens als hub en entree tot de locale markt. Inbreng van specialistische kennis en 
ervaring (kennisintensieve productie), en vooral die met een hoge toegevoegde waarde, 
gebeurt overwegend vanuit Nederland. Dat is ook het geval met de projectaansturing: dat 
gebeurt veelal vanuit Nederland. Hoogwaardige expertise wordt zonodig ingevlogen. Ten 
opzichte van de totale omzet van internationale projecten is de inbreng vanuit het 

Zo hebben bijvoorbeeld DHV, Haskoning en Witteveen + Bos het TEC samenwerkingsverband op dit gebied opgezet. 
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moederbedrijf doorgaans betrekkelijk gering. Een belangrijk deel van de omzet die ‘uit het 
buitenland wordt gehaald’ wordt dus feitelijk gerealiseerd bij buitenlandse dochters. 

Opvallend is dat bij overnames in het buitenland veelal een overname ‘binnen de familie’ 
betreft. Dat wil zeggen: ingenieursbureaus worden overgenomen door ingenieursbureaus. 
Opmerkelijk is dat technische dienstverlening nog overwegend voorbijgaat aan de 
professionele integratietendens (zoals die vooral wordt getrokken door de ‘Morets’ [de grote 
accountants]). Wel schuift de ‘bovenkant’ van de ingenieursdiensten (bijvoorbeeld 
bouwkosten-, procesmanagement, begeleiding van aanbestedingstrajecten) steeds meer 
richting accountancy op12 . 

Resumerend: 
Internationalisering van het ingenieurscluster betekent richting mainports in beginsel meer 
internationaal reisverkeer, niet in de laatste plaats via Schiphol. De groei in het internationaal 
reisverkeer die voortvloeit uit internationalisering van het ingenieurscluster moet echter niet 
al te hoog ingeschat worden: de regie van internationale projecten wordt veelal vanuit 
Nederland gevoerd. Voor zover specialistische expertise en kennis nodig is, wordt deze 
ingevlogen. Ten opzichte van de totale projectbudgetten vallen deze vliegreizen zo goed als 
weg. 

Verhevigde concurrentie: 
In één adem met schaalvergroting en internationalisering dient ook verscherpte concurrentie 
te worden genoemd. De markt voor ingenieursdiensten staat van oudsher bekend als 
vechtmarkt, maar inmiddels heeft de markt zich op deelgebieden (bijvoorbeeld milieu) als een 
regelrechte cut throat business ontwikkeld. Een van de onderliggende redenen is de komst 
van meer spelers op een bestaande markt. Verhevigde concurrentie komt onder andere tot 
uiting in relatief lage tarieven. In vergelijking met andere segmenten van professionele 
dienstverleningen ligt het gemiddelde tariefniveau aanzienlijk lager. 

Naast dit trio hoofdtrends doen zich een aantal trends met een afgeleid karakter voor: 

•	 Toenemende differentiatie: 0nder druk van toenemende concurrentie worden aanbieders 
van ingenieursdiensten steeds meer gedwongen tot een strategische keuze: full service 
provision of specialisatie op een beperkt aantal deelterreinen (ofwel ‘scale up’ versus ‘size 
down’)13; 

•	 Regionalisering: Voortvloeiend uit de behoefte van ingenieursbureaus om ‘dicht bij de 
klant te zitten’, hebben de meeste grotere ingenieursbureaus een netwerk van regionale 
bureaus opgezet. Een deel van die bureaus is gevestigd in de onmiddellijke omgeving van 
de mainports. De voornaamste reden hiervoor ligt voor de hand: de mainports zijn voor 
de ingenieursbureaus een belangrijke bron van bedrijvigheid. Daarnaast hebben veel 
ingenieursbureaus ook projectbureaus ter plekke. Zo zagen we dat de ingenieurs bureaus 
rondom de kunststoffenproducenten een kleine vestiging hebben op of vlakbij de locatie 
van de chemische concerns. De kans om nieuwe projectmogelijkheden te identificeren is 

12 
Voornaamste oorzaak voor het relatieve uitblijven van de integratietendens is vermoedelijk het verschil in toegevoegde waarde. De 

hoogste tarieven in de ingenieurssector zitten in de range fl. 2.000 à 2.500, terwijl in de strategisch advieswereld welhaast het dubbele wordt 
gerekend. Voor zover zich integratie van ingenieursdiensten met andere vormen van professionele dienstverlening voordoet, gebeurt dat 
voornamelijk met de hogere toegevoegde waarde diensten. Dit bevestigt de toegevoegde waarde hypothese. 
13 

In algemene zin kan ‘het midden houden’ worden aangemerkt als een riskante strategie voor de toekomst. Je loopt dan het risico ‘stuck in 
the middle’ te geraken. De ranglijst van ingenieursbureaus laat dit ook zien. Er zijn maar weinig middelgrote bureaus (WiBo is de 
uitzondering die de regel lijkt te bevestigen). 
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groter als ‘je ter plekke zichtbaar aanwezig bent’. Deze bureaus zijn overigens ook het 
brandpunt van samenwerking tussen ingenieursbureaus binnen ‘het afgebakende kader 
van projecten’; 

•	 Margeverkrapping: De markt verzakelijkt als gevolg van bovengenoemde trends. De 
concurrentiedruk beperkt de mogelijkheden om voldoende marge te behalen op projecten; 

•	 Informatisering: Ingenieursdiensten bestaan van oudsher voor een substantieel deel uit het 
maken van berekeningen, ontwerpen en tekeningen, en dergelijke. Deze kernelementen in 
de ingenieursdienstverlening zijn zeer ontvankelijk voor informatisering. 
Ingenieursbureaus zijn dan ook grootgebruikers van ICT. Daarbij gaat het vooral om 
technische producten die de ingenieursbureaus ter ondersteuning gebruiken. In 
toenemende mate worden ICT-toepassingen ook ingezet bij de interne en externe 
communicatie tussen ingenieursdienstverleners en voor het interne kennismanagement. 
Vooral in decentraal georganiseerde bureaus werken deze toepassingen een geleidelijk 
proces van ‘virtualisering’ in de hand. Steeds meer verloopt de uitwisseling binnen 
projectteams via e-mail, intranet en internet. Naarmate deze processen verder doorzetten 
heeft substitutie van fysieke verplaatsing naar informatie-uitwisseling een grotere impact 
voor het verplaatsingsgedrag en dus ook voor het internationaal reisgedrag. 

9.2 Het strategisch belang van de mainports voor het ingenieurscluster 

Tegen de achtergrond van de clusterstructuur en de clusterrelevante trends (paragraaf 9.1) 
staat in deze paragraaf de vraag centraal wat het strategisch belang van de mainports 
Rotterdam en Schiphol voor het ingenieurscluster is. Het strategisch belang interpreteren wij 
daarbij als de langere-termijn betekenis van de mainports voor het internationaal 
concurrentievermogen van het betreffende cluster. Belangrijke aspecten voor het 
internationaal concurrentievermogen zijn de vernieuwingskracht en de kennisintensiteit van 
het cluster, dat wil zeggen de mate waarin het cluster gebruik maakt van bestaande kennis dan 
wel een bron is van nieuwe kennis. 

Binnen deze interpretatie van de strategische betekenis van de mainports willen we de 
volgende aspecten benadrukken: 

In de eerste plaats ligt het accent, zoals gemeld, in deze deelstudie dus op het belang van de 
mainports voor het ingenieurscluster, met name in termen van vernieuwingskracht en 
kennisintensiteit. Van belang is te onderkennen dat deze factoren niet goed geïsoleerd binnen 
de context van het ingenieurscluster kunnen worden beschouwd. Een essentiële component 
van de vernieuwingskracht en kennisintensiteit van het ingenieurscluster is nu juist de mate 
waarin het cluster is ingebed in een omgeving die gunstige condities biedt voor de benutting 
van de vernieuwingskracht en kennisintensiteit van het cluster zelf. Daartoe behoren onder 
andere de aanwezigheid van goede voorzieningen zowel op het gebied van fysieke als van 
telecommunicatie infrastructuur, een krachtige kennisinfrastructuur (onderzoeksinstellingen, 
kennisinstituten, universiteiten, etc.), een netwerk van hoogwaardige (veeleisende) afnemers 
en toeleveranciers en andere innovatieve clusters. Voor een deel gaat het daarbij om factoren 
die in feite behoren tot het begrip mainports in de brede zin. 

Wij menen daarom dat de context van het cluster niet goed buiten beschouwing kan worden 
gelaten bij de inschatting van de strategische betekenis van de mainports voor het 
ingenieurscluster. Tot die context behoort onder andere een concentratie van hoogwaardige 
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kennisintensieve bedrijvigheid die zichzelf versterkt. Het is daarom bij de inschatting van de 
strategische betekenis van de mainports voor het ingenieurscluster van belang ook te kijken 
naar de omgevingsfactoren van de mainports. 
In de tweede plaats menen we dat het zinvol is te kijken naar de verschillende functies die de 
grondslag vormen van de strategische betekenis van de mainports. In fysieke zin gaat het 
primair om faciliteiten en infrastructuur rondom de mainports zelf, met inbegrip van de 
hogesnelheidslijnen en de Betuweroute. Deze infrastructurele projecten versterken immers de 
mainportwerking. Maar daarnaast gaat het ook om de functie van clusterknooppunt en de 
imagofunctie van de mainports. Mainports vormen verder een bron van nieuwe opdrachten 
voor ingenieursbureaus. Tenslotte is het van belang te letten op de samenstelling van fysieke 
stromen rond de mainports, en in het bijzonder de vraag of die stromen betrekking hebben op 
goederen of personen. Dit aspect zullen we betrekken bij bovengenoemde functies. 

9.2.1 De mainports als goederenknooppunt 

Het voornaamste product van het ingenieurscluster is ‘raadgevend advies’, doorgaans 
kennisproducten: berekeningen, tekeningen, ontwerpen, allerlei soorten studies, etc. De 
fysieke component is met andere woorden betrekkelijk gering. Hoewel met het functioneren 
van het cluster uiteraard wel goederenstromen van enige omvang gepaard gaan, ligt de nadruk 
in termen van fysieke stromen die via de mainports verlopen toch zeer overwegend op de 
mobiliteit van personen. 

Voor zover er al sprake is van goederenstromen die inherent zijn aan ingenieursdiensten gaat 
het in hoofdzaak om transport van papier: tekeningen, adviezen, ontwerpen etc. Er is een 
zekere tendens richting email-exchange. De gangbare wijze van papierverplaatsing is echter 
die per post of koerier (Federal Express c.s.). Nabijheid (in de praktijk de reistijd naar 
Schiphol) speelt in dit opzicht geen noemenswaardige rol. 

9.2.2 De mainports als reizigersknooppunt 

Waar het gaat om de gateway-functie van de mainports impliceert de nadruk op mobiliteit van 
personen in feite dat Schiphol van aanzienlijk grotere betekenis is dan de Rotterdamse 
mainport. Een belangrijk deel van de internationale mobiliteit die samenhangt met projecten 
in het buitenland verloopt via Schiphol. De nabijheid van de luchthaven Schiphol heeft als 
voordeel dat noodzakelijke expertise snel vervoerd kan worden van en naar een groot aantal 
bestemmingen, en met een relatief hoge frequentie. De alternatieve luchthavens hebben als 
nadeel ofwel dat ze een minder groot aanbod van (hoogfrequente) bestemmingen hebben 
(Zaventem, Düsseldorf), ofwel dat een extra overstap (en dus extra reistijd) noodzakelijk is 
(de Londense luchthavens). Schiphol biedt hier dus flinke voordelen, mede in het licht van de 
betrekkelijk korte aanvoerlijnen vanaf de hoofdvestigingen van de grote, internationaal 
opererende ingenieursbureaus. 

Het belang van deze overweging moet echter niet overschat worden. Immers, ten opzichte 
van de totale projectbudgetten zijn de reisbudgetten die verband houden met internationale 
samenwerking betrekkelijk bescheiden. De reistijd die gewonnen kan worden door dichtbij 
de mainport (met name Schiphol) te zitten valt vrijwel weg ten opzichte van het volume uren 
dat in Nederland wordt geschreven. Bij kennisintensieve projecten worden die uren 
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hoofdzakelijk in Nederland geschreven. De betekenis van dichtbij de mainports zitten wordt 
door de grotere ingenieursbureaus gerelativeerd: “we zitten er al dichtbij” (met de NS in 30 à 
60 minuten naar Schiphol). Zo zit het hoofdkantoor van Stork Engineering and Contracting 
al jaren in Amsterdam, waarbij directe verbinding met Schiphol een van de vestigingsfactoren 
is. Circa een kwart van de mensen in het hoofdkantoor zit zeer regelmatig in het vliegtuig. 
Aangezien dit bedrijf verschillende buitenlandse vestigingen heeft gaat het hier ook om 
interne service verlening: IT-support, technology support en projectmanagement. 

Over de omvang of zelfs maar de grootteorde van het reizigersvolume via Schiphol, 
gedifferentieerd naar het ingenieurscluster, hebben wij geen bruikbare gegevens kunnen 
vinden. De grote ingenieursbureaus zijn gewend om het regelwerk rond buitenlandse reizen 
uit te besteden naar gespecialiseerde bureaus voor zakelijk reisverkeer. Hoewel dus bij 
ingenieursbureaus wel bekend moet zijn hoeveel buitenlandse vliegreizen er jaarlijks worden 
geboekt, hebben wij niet de hand kunnen leggen op die informatie. Dat soort informatie 
wordt vertrouwelijk geacht. 

Toenemende congestie rond de mainports bedreigt steeds meer de functionaliteit van de 
mainport als fysiek knooppunt. Verdere mainportontwikkeling werkt ook congestie in de 
hand. Dichtslibbing van wegen rond de mainports creëert in toenemende mate ook 
diseconomies of scale. Dit is met name zorgelijk gezien de concentratie van logistieke 
functies rond de mainports. 

Uitgaande van een doorzettende internationaliseringtrend betekent een goed functionerend 
Schiphol ook een gunstige uitgangspositie voor de internationale georiënteerde 
ingenieursdienstverlening. Daarbij dient ter relativering wel bedacht te worden dat 
internationalsering in dit cluster vooral de vorm aanneemt van overnames van, doorgaans niet 
zo grote, buitenlandse partners die kunnen fungeren als springplank naar de locale markt. 
Specialistische expertise op deelgebieden kan dan worden ingevlogen. 

Door de toenemende complexiteit van projecten (denk aan grote infrastructurele werken) is 
beschikbaarheid van specialistische kennis en expertise op een breed terrein een belangrijke 
vereiste voor ingenieursbureaus. De betrokkenheid bij projecten rondom de mainports maakt 
de kennisbasis van projectpartners sterker. Dit is uiteraard niet alleen zo bij 
mainportprojecten maar ook bij projecten elders waarbij sprake is van intensieve 
samenwerking voor de oplossing van complexe, veeleisende en multidisciplinaire 
vraagstukken. Door de concentratie van projecten rond de mainports is echter wel een 
omgeving ontstaan met een groot vernieuwingspotentieel en een bundeling van 
kennisintensieve bedrijvigheid. 

Het zijn niet zozeer de mainports zelf die fungeren als bron van deze bundeling van 
vernieuwingspotentieel en kennisintensiteit, maar veeleer de concentratie van hoogwaardige 
actoren die leidt tot de additionele betekenis van de mainports voor economische clusters 
afzonderlijk. Dit geldt ook zo voor het ingenieurscluster. Het is vooral de bundeling van 
kennisintensieve vernieuwende bedrijvigheid die de mainports maakt tot een knooppunt van 
strategische betekenis. Het gaat daarbij niet alleen om hoogwaardige ingenieursdiensten maar 
ook om ‘aanpalende’ dienstverlening en productie, die in combinatie leiden tot een zichzelf 
versterkende synergie. Dit maakt de mainports tot kennisknooppunt. 
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De indruk bestaat dat ingenieursbureaus geen regiokantoren aanhouden om dichtbij de 
luchthaven te zitten. Vrij algemeen is de redenering dat de afstanden en reistijden van en naar 
Schiphol zo gering zijn vanuit de hoofdvestigingen14 dat herlocatie dichterbij de luchthaven 
niet opportuun is. Daar komt bij dat het aandeel van internationale reizen doorgaans in het 
niet valt in de projectbudgetten als geheel. 

In de relatie tussen kennisinstellingen en mainportgerelateerde bedrijvigheid zijn mainports 
naar het oordeel van de geraadpleegde deskundigen niet rechtstreeks bepalend. Wel speelt de 
nabijheid van kenniscentra (zoals TNO, Grondmechanica Delft en WL) een zekere rol. 
Nabijheid vereenvoudigt immers eventuele samenwerking. Doorslaggevend is echter vooral 
de nabijheid van de klant. Nabijheid van de mainports speelt daarin geen wezenlijke rol, of 
het moet zijn dat het project c.q. de klant direct mainportgebonden is. 

Een belangrijk afgeleid effect van deze kennisknooppuntfunctie is de toepasbaarheid van 
geaccumuleerde kennis in vergelijkbare projecten in het buitenland. De opgedane kennis in 
grote infrastructurele werken (onder andere rond de mainports) versterkt de 
concurrentiepositie van ingenieursbureaus in het buitenland. De kans op verwerving van 
internationale projecten wordt enerzijds versterkt door de ervaring opgedaan op een 
hoogwaardige thuismarkt. Zo kan DHV bijvoorbeeld haar ervaring met de Nederlandse HSL 
benutten in vergelijkbare trajecten in Duitsland en Portugal. Met andere woorden, de 
Nederlandse markt kwalificeert. 

9.2.3 De mainports als clustermagneet 

Afgeleid van de functie van kennisknooppunt fungeren de mainports ook als magneet. De 
concentratie van hoogwaardige bedrijvigheid maakt het extra aantrekkelijk om gevestigd te 
zijn in de onmiddellijke nabijheid daarvan. 

De Amsterdamse Zuidas is hiervan een mooi voorbeeld. Voor internationaal georiënteerde 
bedrijven is de nabijheid van een grote luchthaven met een breed scala aan hoogfrequente 
bestemmingen een vanzelfsprekende vereiste. Voor ingenieursbureaus aantrekkelijk om 
althans een nevenvestiging te hebben dichtbij majeure klanten, en bovendien dichtbij een zo 
grote concentratie van mogelijke klanten. De indruk bestaat echter dat de magneetfunctie van 
de mainport Schiphol voor de ingenieursbureaus niet bijzonder zwaar weegt. 

Een vergelijkbaar verschijnsel doet zich voor in de Rotterdamse mainport. De nabijheid van 
een aanzienlijke concentratie van bedrijven in het offshore en kunststoffen cluster maakt het 
voor ingenieursbureaus die actief zijn op dat gebied aantrekkelijk om ‘ter plekke’ te zijn, als 
het niet is voor lopende projecten, dan wel om nieuwe projecten te verwerven. Voor de 
bedrijven die zich met de (petro-)chemie bezighouden betekent het Rotterdamse havengebied 
niet alleen dat er een grote verzameling klanten zit, juist het feit dat deze klanten onderling 
met elkaar samenwerken en verbindingen hebben levert de ingenieursbureaus werk op. Een 
voorbeeld hiervan is consultancy op het gebied van pijpleidingen, koppeling van 
energiesystemen (warmtekrachtkoppeling), gezamenlijk milieuoplossingen etc. 

14 
De grotere bureaus met een aanzienlijke ‘buitenlandse omzet’ (Arcadis, Arnhem; Fugro, Leidschendam; DHV, Amersfoort; Haskoning, 

Nijmegen) hebben hun hoofdvestiging geen van alle in de onmiddellijke nabijheid van de gateway Schiphol. Dit patroon is in feite historisch 
gegroeid. De keuze van de vestigingsplaats is gemaakt in een tijd waarin de bureaus nog een wezenlijk andere markt bedienden. 
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De al genoemde regionaliseringtrend betekent een verdere relativering van de magneetfunctie 
die van de mainports uitgaat. Ingenieursbureaus willen er wel vertegenwoordigd zijn, maar 
onmiddellijke nabijheid van mainports weegt niet zo zwaar dat hierdoor herlocatie van de 
hoofdvestiging overwogen wordt. Een regiokantoor of een projectbureau volstaat voor de 
meeste bureaus. 

9.2.4 De mainports als business generator 

Voor zover de mainports hun betekenis voor het ingenieurscluster ontlenen aan de 
bedrijvigheid die verband houdt met de verdere ontwikkeling van de mainports, zijn beide 
mainports voor de ingenieursbureau een interessante bron van nieuwe opdrachten. De 
mainports fungeren dus ook als business generator. 

In dit opzicht bestaat de indruk dat het ingenieurscluster en de mainport Schiphol intensiever 
met elkaar verweven zijn dan het geval is met de mainport Rotterdam. Mogelijk is dat de 
huidige discussie rond de toekomstige luchtvaartinfrastructuur hierin tot een zekere 
vertekening heeft geleid. De Rotterdamse haven wordt aangemerkt als een relatief gesloten 
markt. Verreweg het meeste ingenieurswerk in de haven wordt verricht door het 
Ingenieursbureau Havenwerken dat slechts weinig uitbesteedt15 . Ingenieurswerk voor de 
ontwikkeling van de 2e Maasvlakte verloopt onder regie van Rijkswaterstaat en 
Gemeentewerken Rotterdam. In en rond de mainport Rotterdam kampen de 
ingenieursbureaus dan ook met wat zij zelf “concurrentie van beschermde partijen” noemen. 
Daarbij doelen ze met name op het Ingenieursbureau Havenwerken en andere gemeentelijke 
diensten die zich van oudsher bezighouden met de fysieke inrichting en planning van de 
haven16 . Overigens spelen de grote ingenieursbureaus wel een zeer prominente rol bij de 
planning en uitwerking van de infrastructurele ontwikkeling rondom de Rotterdamse haven. 
Te denken valt daarbij in het bijzonder aan de Betuwelijn. 

De functie van business generator moge blijken uit de intensieve betrokkenheid van grote 
ingenieursbureaus bij de ontwikkeling van mainports, vanaf het allereerste begin van 
strategische planvoorbereiding tot aan de implementatie ervan. Voorbeelden hiervan zijn 
feasibility studies naar mogelijke uitbreiding van Schiphol in de richting van IJmuiden of de 
Markerwaard en bijvoorbeeld onderzoek en uitvoering van de aansluiting van de 
luchtinfrastructuur op andere vervoersmodaliteiten, zoals lightrail. Die betrokkenheid vergt 
een brede inzet van competenties, die zich niet beperkt tot technische knowhow, maar zich 
uitstrekt tot alle disciplines die nodig zijn voor een integrale inzet. Vanwege de pure omvang 
en complexiteit van mainportprojecten vormen de mainports dan ook een zeer interessante 
markt voor de grote ingenieursbureaus. Hierbij moet opgemerkt worden dat juist door de 
complexiteit en de omvang de ingenieursbureaus elkaar vinden in consortia die gezamenlijk 
een dergelijk project onder handen nemen. 

De business generator-functie wordt overigens negatief beïnvloed door de dominante rol van 
een aantal beschermde partijen op de markt. Met name de Bouwdienst van Rijkswaterstaat 
monopoliseert in de ogen van ingenieursbureaus het voortraject van fysieke 
infrastructuurontwikkeling. De kwalificerende werking die daarmee gepaard gaat blijft aldus 

15 
Hierin kan overigens verandering komen, gelet op de geplande verzelfstandiging (over 3 jaar). 

16 
In meer algemene zin wordt daarbij ook gedoeld op de prominente rol van Rijkswaterstaat (in het bijzonder de Bouwdienst). 
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voorbehouden aan de Bouwdienst, er vindt geen wezenlijke diffusie van kennis en ervaring 
plaats die ten goede zou kunnen komen van de concurrentiepositie van ingenieursbureaus op 
de internationale markt voor infrastructurele projecten. 

Groei van de mainports is met andere woorden zonder meer interessant. Dat zou immers 
leiden tot grotere kansen op substantiële projecten. Indien besloten zou worden tot 
inkrimping of stabilisatie van (de groeimogelijkheden van) Schiphol zou dat op korte termijn 
direct voelbaar zijn voor de mainportgebonden omzet van ingenieursbureaus. Met name de 
infrastructuurpoten van ingenieursbureaus zijn immers sterk afhankelijk van grote ICES
achtige projecten. Tegelijkertijd zou een dergelijke ontwikkeling ook nieuwe kansen creëren. 
Dat geldt in het bijzonder voor bureaus die het niet zozeer van bulk engineering moeten 
hebben, maar meer van het, in feite veel interessantere, hoogwaardige ontwerpwerk op maat. 
Een accentverschuiving naar een meer selectief groeipad zou derhalve niet perse ongunstig 
zijn, in de ogen van enige respondenten. 

9.2.5 De mainports als uithangbord 

Grote infrastructurele projecten hebben richting ingenieursbureaus een dubbele impact. In de 
eerste plaats versterken ze de internationale uitstraling van bureaus die bij de uitvoering van 
die projecten betrokken zijn. Door het internationale aanzien van de Rotterdamse haven en 
de luchthaven Schiphol straalt het positieve imago van prestigieuze projecten mede uit naar 
de uitvoerders van die projecten. De imagoversterking wordt veroorzaakt doordat 
infrastructurele werken van deze aard als uithangbord kunnen fungeren in het buitenland. De 
acquisitiekans van buitenlandse projecten wordt vergroot door het imago-effect van projecten 
in de mainports. Ook hier lijkt overigens een zichzelf versterkend effect op te treden. 
Internationale ervaring opgedaan in projecten die mede verkregen zijn op basis van het 
imago-effect van mainportprojecten, fungeert op zichzelf weer als factor die de nationale 
concurrentiepositie verder versterkt. 

Dat brengt ons bij de tweede impact. De betrokkenheid van ingenieursbureaus bij complexe 
innovatieve projecten werkt in het algemeen kwalificerend. Het versterkt de kennisbasis van 
ingenieursbureaus. Dit soort projecten zijn leerzaam. Voor een bedrijfstak waarin primair 
geleerd wordt op basis van ervaring in projecten is dat een belangrijke asset. 

9.3 Samenvatting en conclusies 

In dit onderzoek is gekeken naar het strategische belang van de mainports voor het cluster van 
ingenieursbureaus. Met name is aandacht besteed aan de ingenieursbureaus in de offshore, 
chemie en infrastructuur. De keuze hiervoor is mede ingegeven door de andere clusters die in 
het onderzoek zijn meegenomen. 

Positionering van het ingenieurscluster: 
Binnen het megacluster Zakelijke dienstverlening vormt het ingenieurscluster (samen met de 
computerdienstverlening) een van de snelst groeiende segmenten van de kennisintensieve 
dienstverlening. Het groeiende belang van ingenieursdienstverlening illustreert de 
toenemende kennisintensiteit van de Nederlandse economie. Ingenieursbureaus hebben in de 
praktijk vaak een nuttige schakelende functie in vernieuwingsprocessen bij hun cliënten. 
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De samenstelling van het ingenieurscluster: 
Kenmerkend voor het ingenieurscluster is het grote aantal kennisintensieve zakelijke 
dienstverleners dat opereert rondom het cluster. De kern van het ingenieurscluster, 
ingenieursbureaus en engineers & contractors, onderhoudt nauwe banden met 
computerdienstverleners, bureaus voor ontwerp- en constructievraagstukken en economisch 
adviesbureaus. Computerservicebureaus behoren zowel tot de grootste afnemers als 
leveranciers van ingenieursbureaus. De verbondenheid met het IT-cluster blijkt tevens uit de 
hoge ICT-intensiteit van het ingenieurscluster. Daarnaast heeft het ingenieurscluster ook 
innige banden met andere segmenten van de zakelijke dienstverlening. De innige 
betrekkingen tussen ingenieursdiensten enerzijds en computerservices en economische (en 
juridische) adviesbureaus anderzijds ondersteunt de veronderstelling dat hier sprake is van 
een samenhangend cluster van kennisintensieve diensten met sterke toelever- en 
afnemerbetrekkingen. Een aannemelijke verklaring voor deze samenhang is de drijvende 
kracht van informatie- en communicatietechnologie in vernieuwingsprocessen zowel bij de 
klanten van kennisintensieve dienstverleners als bij deze bureaus zelf. Een zeer overwegend 
deel van ingenieursdienstverlening gaat gepaard met kennisoverdracht. De mate waarin dit 
gebeurt neemt bovendien toe. 

Spreidingspatroon: 
Op technologie gebaseerde kennisintensieve zakelijke diensten, zogenaamde T-KIBS 
(waarvan ingenieursdiensten deel uit maken), zijn geconcentreerd in de Randstad, rond de 
mainports en stedelijke centra, ook buiten de Randstad. Het spreidingspatroon van T-KIBS 
laat een sterke vertegenwoordiging zien langs de oost-west corridor van de A12, en de 
Amsterdamse Zuidas. 

Welke delen van het ingenieurscluster zijn relevant voor de mainports? 
De gehele kern van het ingenieurscluster is relevant voor de mainports. Voor de mainport 
Schiphol geldt dit zowel voor de functies van business generator als die van gateway. Voor 
Rotterdam overweegt de business generator-functie. De indruk bestaat dat het 
ingenieurscluster intensiever met de mainport Schiphol verweven is dan met de Rotterdamse 
mainport. Een mogelijke verklaring hiervoor is het relatief gesloten karakter van de 
Rotterdamse haven. De betrekkingen tussen de onderzoekswereld en kennisinstituten 
enerzijds en het ingenieurscluster anderzijds zijn relatief los en van dien aard dat ze niet direct 
mainportrelevant zijn. 

Trends: 
Van de onderscheiden trends in het ingenieurscluster zijn met name internationalisering en 
regionalisering van direct belang voor de betekenis van de mainports voor het 
ingenieurscluster. Daarnaast speelt ook de toenemende informatisering in het cluster een rol. 
Internationalisering van het cluster betekent richting mainports in beginsel meer 
internationaal reisverkeer, niet in de laatste plaats via Schiphol. De groei in het internationaal 
reisverkeer die voortvloeit uit internationalisering van het ingenieurscluster moet echter niet 
al te hoog ingeschat worden. De regie van internationale projecten wordt veelal vanuit 
Nederland gevoerd. Voor zover specialistische expertise en kennis nodig is, wordt deze 
ingevlogen. 

De regionaliseringtrend betekent een verdere relativering van de magneetfunctie die van de 
mainports uitgaat. Ingenieursbureaus willen er wel vertegenwoordigd zijn, maar 
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onmiddellijke nabijheid van mainports weegt niet zo zwaar dat herlocatie van de 
hoofdvestiging overwogen is. Een regiokantoor of een projectbureau volstaat voor de meeste 
bureaus. De toenemende inzet van ICT-toepassingen bij de interne en externe communicatie, 
en bij het interne kennismanagement werkt vooral in decentraal georganiseerde bureaus een 
geleidelijk proces van ‘virtualisering’ in de hand. Steeds meer verloopt de uitwisseling 
binnen projectteams via e-mail, intranet en internet. De impact van deze trend komt neer op 
een afnemende behoefte aan (internationaal) reizen. 

Het strategisch belang van de mainports voor het ingenieurscluster is met name 
geïnterpreteerd als de betekenis voor het internationaal concurrentievermogen van het cluster 
op langere termijn. 
De mainports als goederenknooppunt: 
Het voornaamste product van het ingenieurscluster is ‘raadgevend advies’, doorgaans 
kennisproducten waarvan de fysieke component betrekkelijk gering is. Voor zover er al 
sprake is van goederenstromen die inherent zijn aan ingenieursdiensten gaat het in hoofdzaak 
om transport van papier (tekeningen, adviezen, ontwerpen etc.). Deze goederenstroom 
‘verdampt’ door toenemende substitutie via email exchange. 

De mainports als reizigersknooppunt: 
Voor zover de betekenis van de mainports kan worden afgemeten aan het volume van fysieke 
stromen via de mainports, ligt de nadruk zeer overwegend op de mobiliteit van personen. 
Door de nadruk op mobiliteit van personen geldt de gateway-functie van de mainports voor 
het ingenieurscluster in feite vooral voor Schiphol. De Rotterdamse mainport is in dit opzicht 
van ondergeschikt belang. De nabijheid van de luchthaven Schiphol heeft voor het 
ingenieurscluster als voordeel dat noodzakelijke expertise snel vervoerd kan worden van en 
naar een groot aantal bestemmingen en met een relatief hoge frequentie. Op zichzelf betekent 
een goed functionerend Schiphol voor de zich verder internationaliserende 
ingenieursdienstverlening een gunstige uitgangspositie. Het belang van deze overweging 
moet echter niet overschat worden. Zo veel wordt er niet internationaal gereisd in het cluster. 
Ten opzichte van de totale projectbudgetten zijn de reisbudgetten die verband houden met 
internationale samenwerking betrekkelijk bescheiden. 

De mainports als clustermagneet: 
Steeds complexere projecten stellen hogere eisen aan de beschikbaarheid van specialistische 
kennis en expertise op een breed terrein. De betrokkenheid bij complexe, hoogwaardige 
projecten maakt de kennisbasis van projectpartners sterker. Dit is uiteraard niet alleen zo bij 
mainportprojecten. Door de concentratie van projecten rond de mainports is daar echter wel 
een omgeving ontstaan met een groot vernieuwingspotentieel en een bundeling van 
kennisintensieve bedrijvigheid. Niet zozeer de mainports zelf fungeren als bron van deze 
bundeling van vernieuwingspotentieel en kennisintensiteit. Veeleer leidt de concentratie van 
hoogwaardige actoren tot de additionele betekenis van de mainports voor het 
ingenieurscluster. Het is vooral de bundeling van kennisintensieve vernieuwende 
bedrijvigheid die de mainports maken tot een knooppunt van strategische betekenis. De 
interactie tussen hoogwaardige ingenieursdiensten en ‘aanpalende’ dienstverlening en 
productie leidt tot een zichzelf versterkende synergie. Dit maakt de mainports tot 
kennisknooppunt. 

Afgeleid van de functie van kennisknooppunt fungeren de mainports ook als magneet. De 
concentratie van hoogwaardige bedrijvigheid maakt het extra aantrekkelijk om gevestigd te 
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zijn in de onmiddellijke nabijheid daarvan. De Amsterdamse Zuidas is hiervan een mooi 
voorbeeld. Met name voor internationaal georiënteerde bedrijven is de nabijheid van een 
grote luchthaven met een breed scala aan hoogfrequente bestemmingen een vanzelfsprekende 
vereiste. Voor ingenieursbureaus weegt de vestiging rondom de mainport Schiphol echter 
niet bijzonder zwaar. Gezien de dichtheid aan projecten en de grote concentratie van 
mogelijke klanten is het voor hen aantrekkelijk om althans een nevenvestiging te hebben. De 
betekenis van dichtbij de mainports zitten wordt door de grotere ingenieursbureaus 
gerelativeerd: “we zitten er al dichtbij”. 

Kennisinstellingen spelen in deze interactie doorgaans geen bepalende rol. Doorslaggevend 
is vooral de nabijheid van de klant. Een belangrijk afgeleid effect van deze 
kennisknooppuntfunctie is de toepasbaarheid van geaccumuleerde kennis in vergelijkbare 
projecten in het buitenland. De opgedane kennis en ervaring op een hoogwaardige thuismarkt 
(onder andere in mainport projecten) vergroot de kans op verwerving van internationale 
projecten. 

Een vergelijkbaar verschijnsel doet zich voor in de Rotterdamse mainport. De nabijheid van 
een aanzienlijke concentratie van bedrijven in het offshore- en kunststoffencluster maakt het 
voor ingenieursbureaus die actief zijn op dat gebied aantrekkelijk om ‘ter plekke’ te zijn, als 
het niet is voor lopende projecten, dan wel om nieuwe projecten te verwerven. Deze fysieke 
aanwezigheid gebeurt bij het kunststoffencluster veelal door middel van regio kantoren, in het 
offshore cluster zit het merendeel van de ingenieursbureaus in een straal van 30 km rondom 
Rotterdam. 

De mainports als business generator: 
Beide mainports ontlenen hun betekenis voor het ingenieurscluster aan de bedrijvigheid die 
verband houdt met de verdere ontwikkeling van de mainports. Ze vormen voor de 
ingenieursbureaus een interessante bron van nieuwe opdrachten en fungeren dus ook als 
business generator. Deze functie moge blijken uit de intensieve betrokkenheid van grote 
ingenieursbureaus bij de ontwikkeling van mainports, vanaf het allereerste begin van 
strategische planvoorbereiding tot aan de implementatie ervan. 

De business generator-functie wordt overigens negatief beïnvloed door de dominante rol van 
een aantal beschermde partijen (met name de Bouwdienst van Rijkswaterstaat en het 
Rotterdamse ingenieursbureau) op de markt. De afscherming resulteert in de ogen van 
ingenieursbureaus in een de facto monopolie van het voortraject van fysieke 
infrastructuurontwikkeling. De kwalificerende werking die daarmee gepaard gaat blijft aldus 
voorbij aan de ingenieursbureaus. Er vindt geen wezenlijke diffusie van kennis en ervaring 
plaats die ten goede zou kunnen komen van de concurrentiepositie van ingenieursbureaus op 
de internationale markt voor infrastructurele projecten. 

Groei van de mainports is met andere woorden zonder meer interessant. Groei vergroot 
immers de kans op deelname aan substantiële projecten. Inkrimping of stabilisatie van (de 
groeimogelijkheden van) Schiphol zou op korte termijn direct voelbaar zijn voor de 
mainportgebonden omzet van ingenieursbureaus (met name de infrastructuurpoten). 

Tegelijkertijd zou een dergelijke ontwikkeling ook nieuwe kansen creëren, in het bijzonder 
voor bureaus die het niet zozeer van bulk engineering moeten hebben, maar meer van het, in 
feite veel interessantere, hoogwaardige ontwerpwerk op maat. Een accentverschuiving naar 
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een meer selectief groeipad zou derhalve niet perse ongunstig zijn, in de ogen van enige 
respondenten. 

De mainports als uithangbord: 
De ingenieursbureaus benadrukken de imagofunctie van grote infrastructurele projecten in de 
mainports. Dit soort projecten versterken de internationale uitstraling van bureaus die bij de 
uitvoering van die projecten betrokken zijn. Door het internationale aanzien van de 
Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol straalt het positieve imago van prestigieuze 
projecten mede af op de uitvoerders van die projecten. De acquisitiekans van buitenlandse 
projecten wordt vergroot door het imago-effect van projecten in de mainports. Ook hier lijkt 
overigens een zichzelf versterkend effect op te treden. Internationale ervaring opgedaan in 
projecten die mede verkregen zijn op basis van het imago-effect van mainportprojecten, 
fungeert op zichzelf weer als factor die de nationale concurrentiepositie verder versterkt. 
Op grond hiervan komen we tot de volgende, resumerende inschatting van de gevoeligheid 
van het ingenieurscluster voor de mainports. Tabel 9.7 geeft een overzicht van de 
mainportgevoeligheid van het ingenieurscluster. Daarbij is onderscheid gemaakt naar 
mainport Rotterdam en Schiphol. 

Tabel 9.7: De mainportgevoeligheid van het ingenieurscluster 

Mainport als: Rotterdam Schiphol 

…goederenknooppunt -- -
…reizigersknooppunt -- + 
…clustermagneet + +/
…business generator + ++ 
…uithangbord ++ ++ 

Legenda : ++ de mainport is van groot belang 
+ de mainport is redelijk belangrijk voor het cluster 
+/- de mainport speelt een kleine rol voor het cluster 
- de mainport is tamelijk onbelangrijk voor het cluster 
-- de mainport is volstrekt onbelangrijk voor het cluster 

De mainports zijn van belangrijke strategische betekenis voor het ingenieurscluster. Deze 
betekenis is gebaseerd op een mix van de onderscheiden functies. 

De betekenis van de mainport Schiphol voor het ingenieurscluster berust daarbij relatief sterk 
op de imagofunctie. Deze mainport levert een substantiële bijdrage aan het instandhouden en 
verder ontwikkelen van een internationaal georiënteerde markt en vestigingsklimaat, met een 
krachtig ontwikkeld vernieuwingsvermogen. De positieve uitstraling die daarvan uitgaat 
creëert mede een klimaat waardoor ‘goede mensen’ worden aangetrokken en ‘goede ideeën’ 
gedijen. Daarnaast zijn ook de functie van kennisknooppunt en die van business generator 
van belang voor de mainport Schiphol. De strategische betekenis van de Rotterdamse 
mainport berust relatief sterk op de uithangbordfunctie. De magneetfunctie speelt hier een 
ondergeschikte rol. 
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Schiphol. 
Dayles, W.I.	 Voorzitter, NATM (Nederlandse Associatie van Travel Managers) – 

Badhoevedorp. 
Dooremalen, F.J.L.	 Hoofd Haveninnovatie, Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. 
Eijl, M. van	 Adjunct-directeur Infrastructuur en Vervoer, Kamer van Koophandel 

Amsterdam. 
Heldeweg, P. Marketing Manager Research & Statistics, Amsterdam Airport 

Schiphol. 
Kamphorst, N. Project Officer Business Development, Economische Zaken 

Gemeente Amsterdam. 
Telefonisch: 
Jaarsma, Dhr. Hoofd Marketing, Carlson Wagonlits – Diemen. 
Mol, A. VLZ (Vereniging van ANVR-Luchtvaartagenten en Zakenbureaus – 

Hoofddorp. 

B. Kunststoffencluster 
Boer, J.C. de General Electric Plastics B.V. – Bergen op Zoom.

Groos, van P. Managing Business Development, General Electric Plastics B.V. –


Bergen op Zoom. 
Oostveen, P.C. Site Infrastructure Manager, ICI Holland B.V. – Rozenburg. 
Ruiter, W.F. de Algemeen Directeur, Federatie Nederlandse Rubber- en 

Kunststofindustrie – Leidschendam. 
Saitua, R. Stafafdeling Haveninnovatie, Sociale en Economische 

Ontwikkeling, Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. 
Telefonisch: 
Bagchus, R.C. Voorzitter Europoort Botlek Belangen (EBB) – Rotterdam.

Beitshuizen, T. Afdeling Refining, Stork Engineering & Contracting – Amsterdam.

Jansen, Dhr. Afdeling Shipping, Wavin Overseas - Zwolle.

Kampen, Dhr. van Plant Manager, Curver - Brunsum.


C. IT-Cluster 
Bleeker, W.M. Directeur corporate development, Cap Gemini N.V. – Utrecht.

Henneman, K. Directeur public affairs/Rainmaker, ORIGIN – Amsterdam.

Hondebrink, B. Philips – Amsterdam.

Horn, K. van der European procurement manager, IBM Nederland N.V.

Noordam, Ch. Directeur CMG Trade, Transport & Industry B.V. Divisie Systems


Development. 
Reuver, A.A.J. Directeur externe betrekkingen IBM Nederland N.V. 
Rooij, M. de FENIT – Den Haag. 
Swolfs, S.V. Vereniging FME-CWM – Zoetermeer. 

D. Offshorecluster 
Benyó, P.	 Commercial Manager Oil & Gas Division, ABB Lummus Global 

B.V. – Den Haag. 
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Bosch, M.R.J. Stafafdeling Haveninnovatie, Sociale en Economische 
Ontwikkeling, Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. 

Brunt, D. Manager Tenders & Contracts, Heerema Marine Contractors 
Nederland BV – Leiden. 

Ouden, J den Managing Director, Mercon Steel Structures B.V. – Gorinchem. 
Postma, H. General Manager, Engineering & Project Development, Royal 

Boskalis Westminster NV – Papendrecht. 
Rosen Jacobson, R.M. Algemeen Directeur, IRO – Zoetermeer. 
Saitua, R. Stafafdeling Haveninnovatie, Sociale en Economische 

Ontwikkeling, Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. 
Telefonisch: 
Berg, Dhr. van den Travelmanager, Smit International – Rotterdam. 
Dekter, J. Public Relations Officer, Stork Engineers & Contractors B.V. – 

Schiedam. 
Eversdijk, Dhr. Directeur, Tideway BV – Breda. 
Hoogendoorn, Dhr Strategische Planning, Business Development en Externe 

Betrekkingen, Smit Maritime Contractors – Rotterdam. 
Kok, B.G.J. Smit Maritime Contractors – Rotterdam. 
Krispijn, P.J. Hoofd Marketing & Acquisition, Hollandsche Staalbouw 

Maatschappij BV – Schiedam. 
Luynenburg, H. Van Oord ACZ – Gorinchem. 
Mantijn, M. HAM Offshore Services – Capelle a/d IJssel. 
Valk, dhr van de Hoofd Public Relations, Verolme Botlek B.V. – Rotterdam. 
Wierds, P. Commercieel Directeur, Heerema Fabrication Group BV – 

Zwijndrecht. 

E. Financieel cluster 
Boone, A. Secretaris regionale ontwikkeling KvK Gooi&Eemland – Hilversum. 
Grutterink, E. Product Manager ABN Amro Verzekeringen – Zwolle. 
Jeucken, M.H.A. Algemeen Economisch Onderzoek, Rabobank Nederland – Utrecht. 
Leeuwen, P.H. van Managing Director Corporate & Project Finance, ING Bank – 

Amsterdam. 
Linderbergh, A.P. Secretaris Algemene Beleidszaken Verbond van Verzekeraars – Den 

Haag. 
Slikke, C.M.J. van der Directie Aon Hudig; Marine, Energy & Construction Insurance 

Brokers – Rotterdam. 
Smit, Dhr. Economisch Bureau ABN Amro – Amsterdam. 
Smit, R.E. Small Business & Sector Research, ING Nederland – Amsterdam. 
Sonnemans, Dhr. Nederlandse Vereniging van Banken – Amsterdam. 
Velden, W. van der Algemeen Economisch Onderzoek, Rabobank Nederland – Utrecht. 

F. Ingenieurscluster 
Benninga, H. Directeur Marktontwikkelingen, Arcadis – Arnhem. 
Boer, R. de Witteveen + Bos Raadgevend Ingenieurs – Deventer. 
Geest, J.M. van Directeur DHV Milieu & Infrastructuur BV - Amersfoort. 
Hasselaar, F. Directeur Organisatie van Nederlandse Raadgevende 

Ingenieursbureaus - Den Haag. 
Jager, T.C.M. Management consultant Transport & infrastructuur bij DHV Milieu 

& Infrastructuur BV – Amersfoort. 
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Jol, J.W. Holland Railconsult – Utrecht.

Slooten, J. Investor relations, Arcadis NV – Arnhem.
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Bijlage II Het zakelijke dienstencluster in breder verband 

Cluster Main economic activities VA % Market orientation 

Commercial 
services 

Wholesale and retail, hotels and 
restaurants, business services, 
consultancies, cleaning services, 
computerservices. 

150 27.0 Consumption-oriented; generic 
delivery of specialised services to 
all other clusters 

Construction Manufacture of building materials, 
pottery, building and installation 
companies, workmanship, 
gardeners, estate agency 

87.9 15.8 Consumption-oriented; generic 
delivery of capital goods 

Non-commercial 
services 

Education, public administration 
and national insurance, social 
services, public research institutes 

79.1 14.3 Consumption-oriented; generic 
delivery to all other clusters 

Manufacturing 
metal-electro 

Electrotechnical industries, basic 
metal industry, manufacture of 
metal products, manufacture of 
instruments and optical products, 
automobile industry, manufacture of 
means of transport, machinery, 

46.8 8.4 Strongly export-oriented; dependent 
upon foreign suppliers; generic 
delivery (of capital goods) to all the 
other clusters. 

Agro-food Agriculture, horticulture, forestry, 
fishing, meat processing industry, 
grain and flour processing industry, 
canning, preserving and processing 
of fruits, vegetables and flowers, 
manufacture of dairy products, 
sugar (processing), cacao and 
chocolate industry 

45.8 8.3 Export and consumption-oriented; 
strong relationships with other 
clusters. 

Port, transport 
and 
communication 

Sea and air transport, rail, tram and 
bus services, travel agencies, 
communication services 

37.7 6.8 Export-oriented; generic delivery to 
other clusters. 

Health Health and veterinary services 
(hospitals, psychiatric institutions 
and other medical services, dentists 
and veterinary surgeons), 
manufacture of pharmaceutical 
products and antiseptic dressings 

30.4 5.5 Strongly consumption-oriented. 

Chemical 
industries 

Chemical basic products industry, 
manufacture of artificial and 
synthetic yarns and fibres, chemical 
end product industry, rubber and 
synthetic-processing industry, 
petroleum industry 

27.7 5.0 Export oriented; dependent upon 
specialised foreign suppliers; 
generic delivery to other clusters 

Energy Waterworks and production and 
distribution of electricity and gas, 
production and exploration of crude 
petroleum and natural gas 

25.5 4.6 Consumption-oriented; dependent 
upon raw materials from abroad; 
autarkic. 

Media Printing, publishing and related 
industries, photo studios, computer
services, advertising and publicity 
agencies, theatres, cinemas 

14.4 2.6 Consumption-oriented. 
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Manufacturing 
other 

Wood and furniture industry, 
manufacture of glass and glass 
products, textiles industry 

6.2 1.1 Strongly export and import-oriented 

Manufacturing 
paper 

Paper and cardboard industry 3.0 0.5 Strongly export and import-oriented 

Legenda : VA = Value Added (in DFL bln.).

Bron: Roelandt, den Hertog, Van Sinderen & Vollaard, 1997, p. 1
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1. Inleiding 

In het kader van het project Visie en Beleid Mainports heeft het Ministerie van Economische Zaken aan 
het consortium van Technopolis en Dialogic gevraagd een kortlopend onderzoek uit te voeren naar de 
strategische betekenis van de mainports Rotterdam en Schiphol voor een vijftal economische clusters. 

De strategische betekenis van de mainports wordt vertaald in de betekenis voor het internationale 
concurrentievermogen op langere termijn, van de onderzochte clusters. 

Dit deelrapport richt zich op het offshore-cluster1, en is gebaseerd op verzameling en analyse van bestaand 
datamateriaal, bestaande studies en andere publicaties. Daarnaast zijn binnen het cluster interviews met 
sleutelpersonen gehouden op basis van een generieke vragenlijst2. 

Het deelrapport is als volgt opgezet: 
In hoofdstuk 2 wordt het offshore-cluster beschreven via een aantal invalshoeken. Ten eerste wordt het 
cluster afgebakend via definities en zal het cluster aan de hand van een aantal kerncijfers gepositioneerd 
worden in de Nederlandse economie (2.1). Vervolgens wordt de structuur van het cluster beschreven aan 
de hand van het totale olie- en gaswinningproces met bijbehorende activiteiten (2.2.1) en de actoren 
(2.2.2). In paragraaf 2.3 wordt de geografische spreiding van het cluster weergegeven en de daarop 
volgende paragraaf (2.4) geeft aan hoe de relatie met de andere in het onderzoek onderzochte clusters is. 
Om over te kunnen gaan naar het hoofdstuk over het belang van de mainports moeten eerst de 
mainportrelevante clustersegmenten worden geïdentificeerd (2.5). Tenslotte wordt een kort overzicht 
gegeven van trends waaraan het offshore-cluster onderhevig is. 

Hoofdstuk 3 gaat in op de strategische betekenis van de mainports voor het offshore-cluster. Daarbij gaan 
we uit van een vijftal functies van de mainports, te weten de mainport als goederen- en fysiek knooppunt 
(3.1), als reizigersknooppunt (3.2), als clustermagneet (3.3), opdrachtgever (business generator) (3.4) en 
als uithangbord (3.5). Het hoofdstuk wordt afgesloten met het geven van een score voor het belang van 
beide mainports uitgesplitst naar de verschillende functies (mainportgevoeligheidsindex). 

Hoofdstuk 4 vat de hoofduitkomsten samen en presenteert de conclusies van deze deelstudie. 

1 Daarnaast zijn de volgende clusters onderzocht: kunststoffen, ingenieursbureaus, financiële en IT-diensten. 
2 Zie bijlage I voor de gehanteerde vragenlijst. 
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2. Beschrijving van het offshorecluster


2.1 Afbakening en positionering van het offshorecluster 

Onder offshore-activiteiten wordt volgens de IRO (Branchevereniging voor de Nederlandse 
toeleveranciers in de olie- en gasindustrie) verstaan: alle activiteiten die zowel op zee als aan land nodig 
zijn voor de exploratie en exploitatie van de in de zee, op de zeebodem en in de ondergrond daarvan 
aanwezige natuurlijke rijkdommen, bestaande uit mineralen en andere niet-levende rijkdommen. 

Naast een onderscheid tussen offshore- en onshore-activiteiten, wordt er binnen de olie- en gasindustrie 
onderscheid gemaakt tussen upstream en downstream activiteiten. De upstream activiteiten omvatten het 
traject van exploratie tot de raffinage of gasverwerking. Daarna spreekt men van downstream activiteiten. 
Tabel 1 geeft de indeling van de olie- en gasindustrie, met bijbehorende activiteiten, weer. 

Tabel 1: Indeling van de olie en gasindustrie 

Upstream Downstream 
Offshore Exploratie, constructie, installatie, productie, 

ontmanteling voor olie- en gaswinning op zee. 
Verkoop, export. 

Onshore Exploratie, constructie, installatie, productie, 
ontmanteling voor olie- en gaswinning op land. 

Verwerking, distributie, verkoop. 

Bron: TNO-STB (1998) 

In het kader van het onderzoek wordt het offshore-cluster gedefinieerd als het deel van de olie- en 
gasindustrie dat zich bezig houdt met of in dienst staat van upstream offshore-activiteiten. Het is evenwel 
niet altijd mogelijk een strikte scheiding te maken tussen offshore en onshore, omdat veel bedrijven 
gelijktijdig actief zijn op beide markten. 

Het offshore-cluster maakt, volgens de clusterindeling van TNO (TNO-Strategienota, 1994), deel uit van 
het megacluster energie (zie figuur 1). 

Figuur 1: Megaclusters in Nederland 

Landbouw/ 
voeding Gezondheid 

Chemie 

Havens/ 
Transport 

Maakindustrie 

Multi
media 

Persoon
lijk 

Energie 

Bouw 

Commerciële 
diensten 

Bron: TNO-STB (1994). Overgenomen uit TNO (1995) 
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De indeling van het offshore-cluster in het energiecluster is gebaseerd op het feit dat ze in dienst staat van 
de aardgas- en aardoliewinning. Er zijn veel overlappingen met andere megaclusters omdat het offshore
cluster grotendeels een verzameling is van toeleverende bedrijven. Deze megaclusters zijn: 

•	 de maakindustrie, via de productie van staalconstructies, vaartuigen, machines, onderdelen, motoren 
etc.; 

•	 het haven / transportcluster, via de bevoorrading, transportdiensten, sleepdiensten, reparatie en 
onderhoud etc.; 

•	 de commerciële diensten, via ingenieursbureaus, financiering, automatisering etc. 
•	 het bouwcluster, via infrastructuur, baggerdiensten, natte waterbouw etc. 

De totale mijnbouw, waaronder de olie- en gaswinning valt, levert een belangrijke bijdrage aan de 
Nederlandse economie. In 1995 bedroeg het aandeel van de totale mijnbouw 2,7 procent van de totale 
toegevoegde waarde in Nederland (TNO-STB, 1998). Daarnaast genereert de winning van gas inkomsten 
voor de Nederlandse Staat via Energie Beheer Nederland (EBN). 

Het economisch belang van de toeleveranciers in de Nederlandse upstream olie- en gasindustrie wordt in 
tabel 2 weergegeven door de kerncijfers van 19943. Tevens wordt aangegeven wat het relatieve belang is 
ten opzichte van de totale Nederlandse economie. 

Tabel 2: Economisch belang van de toeleveranciers in de upstream olie en gasindustrie in 1994 

Bruto 
productie 

Toegevoegde 
waarde 

Export Investeringen Werkgelegenheid 
(*1000) 

Totaal upstream 5507 mln 3046 mln 3020 mln 320 mln 21,6 
Offshore 3252 mln 
Onshore 2255 mln 
% totaal Nederland 0,56 % 0,64 % 0,97 % 0,46 % 0,47 % 
Bronnen: NEA, CBS en CPB. Overgenomen uit: NEA (1995a) 

Het aandeel in de totale Nederlandse economie ligt voor de meeste kernvariabelen rond de 0,5 tot 0,6 
procent. Opvallend is het hogere aandeel van de export van 0,97 procent in de totale Nederlandse export. 
De verhouding tussen de offshore en onshore productie is ongeveer 60/40, (NEA, 1995a). 

Naast het aandeel in de totale Nederlandse economie kan een vergelijking met een aantal andere 
bedrijfstakken inzicht verschaffen in het economisch belang. Dit is door het NEA gedaan voor de cijfers 
van 1991 voor de bruto productie, toegevoegde waarde en export (zie tabel 3). 

In vergelijking met de andere bedrijfstakken leidt de bruto productie in de upstream toeleveringsindustrie 
tot een relatief hoge toegevoegde waarde (54,3%). Het aandeel van de toegevoegde waarde is alleen hoger 
voor de tabakverwerkende industrie, waarbij hoge accijnsinkomsten een rol spelen. Ook het exportaandeel 
ligt met 48,2 procent relatief hoog. Alleen de overige textielindustrie, de auto-industrie en de 
basismetaalindustrie hebben, van de genoemde bedrijfstakken, een aanzienlijk hoger exportpercentage, 
(NEA, 1995a). 

3 De cijfers slaan op de totale upstream activiteiten. Een uitsplitsing in offshore en onshore is slechts voorhanden voor de bruto productie. 
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Tabel 3: Vergelijking met een aantal bedrijfstakken in 1991


Bedrijfstak Bruto 
productie 
(BP) (mln) 

Toegevoegde 
waarde (TW) 

(mln) 

Export (E) 
(mln) 

TW/BP 
(%) 

E/BP 
(%) 

Bouwmaterialen industrie 8965 3592 2295 40,1 25,6 
Tabakverwerkende industrie 6104 3529 3203 57,8 52,5 
Rubber- en kunststofverwerkende ind. 9893 3528 5186 35,7 52,4 
Basismetaalindustrie 9336 3344 6237 35,8 66,8 
Drankenindustrie 6520 3325 2121 51,0 32,5 
Transportmiddelenindustrie 10682 3161 5045 29,6 47,2 
Upstream toeleveringsindustrie 5104 2774 2460 54,3 48,2 
Hout- en meubelindustrie 7311 2768 1667 37,9 22,8 
Bloemverwerkende industrie 5155 2156 962 41,8 18,7 
Instrumenten, optische en overige ind. 4751 2092 1858 44,0 39,1 
Auto-industrie 9189 2047 7130 22,3 77,6 
Margarine- en ov. Voedingsmiddelenind. 13096 1612 5950 12,3 45,4 
Papierwaren- en golfkartonindustrie 5330 1502 2090 28,2 39,2 
Zuivel- en melkproductenindustrie 11635 1412 6171 12,1 53,0 
Overige textielindustrie 4043 1333 2593 33,0 64,1 
Graanverwerkende industrie 10735 1054 1656 9,8 15,4 
Bronnen: CBS en NEA. Overgenomen uit: NEA (1995a) 

Ondanks dat de Nederlandse markt de belangrijkste afzetmarkt is neemt het exportaandeel toe. Dit is te 
zien in tabel 4 over de periode 1990-1994. Het aandeel van de export is in die periode gestegen van 48,6 
naar 56,3 procent. Dit aandeel lag in 1997 nog een stuk hoger op ongeveer 65 (TNO-STB, 1998) a 70 
procent (IRO, 1997). 

Tabel 4: Verdeling van de brutoomzet over afzetregio’s, 19901994 

Afzetregio Absoluut (fl. miljoen) Relatief (% van totaal) 
1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 

Nederland 2540 3076 3413 3151 2781 51,4 50,8 48,8 47,1 43,7 
Export Totaal 2397 2978 3579 3542 3578 48,6 49,2 51,2 52,9 56,3 
VK &Noorwegen 1241 1586 1808 1712 1506 25,1 26,2 25,9 25,6 23,7 
Azië & Australië 410 655 763 771 802 8,3 10,8 10,9 11,5 12,6 
Noord-Amerika 187 226 374 420 473 3,8 3,7 5,3 6,3 7,4 
Ov. W.Europa 241 210 248 217 309 4,9 3,5 3,5 3,2 4,9 
Midden-Oosten 142 137 224 223 178 2,9 2,3 3,2 3,3 2,8 
West-Afrika 75 53 43 37 152 1,5 0,9 0,6 0,6 2,4 
M. en Z-Amerika 71 65 93 108 90 1,4 1,1 1,3 1,6 1,4 
Overig Afrika 23 39 17 18 29 0,5 0,6 0,2 0,3 0,5 
Ov. O-Europa 1 2 3 20 25 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 
G.O.S. 3 3 4 15 13 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 
Overige landen 2 2 2 2 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totaal 4937 6054 6992 6693 6359 100 100 100 100 100 
Bronnen: NEA (1996) 
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Tabel 4 geeft tevens de belangrijkste afzetmarkten weer. Na Nederland is de Noordzee (Verenigd 
Koninkrijk en Noorwegen) de belangrijkste afzetmarkt. Verder afgelegen markten (Noord Amerika, Azië, 
Overig Europa en Afrika) zijn in de periode relatief belangrijker geworden. 

2.2 De structuur 

Voor de beschrijving van de structuur van het offshore-cluster zijn twee verschillende indelingen zinvol. 
Dit is een indeling in de verschillende fasen van het olie- en gaswinningproces met bijbehorende 
activiteiten en een indeling in de verschillende actoren en hun onderlinge relaties. 

2.2.1 De activiteiten 

Het olie- en gaswinningproces bestaat uit vier opeenvolgende fasen: exploratie, installatie, exploitatie / 
productie en ontmanteling. In figuur 2 wordt de structuur van het gehele proces schematisch weergegeven. 

Figuur 2: Schematische weergave van het offshore olie en gaswinningproces 
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De exploratiefase betreft projecten met een duur variërend van twee tot vier jaar. Na het verkrijgen van het 
recht te zoeken naar olie of gas wordt, met behulp van seismische schepen, geologisch onderzoek 
uitgevoerd voor het lokaliseren van mogelijke bronnen, (Hallwood, 1990). De kenmerken van de gevonden 
reservoirs kunnen via computersimulatie onderzocht worden. De volgende stap is het verkrijgen van 
toestemming proefboringen uit te voeren. Deze worden met behulp van boorschepen of (drijvende) 
boorplatforms uitgevoerd. Het onderzoek en de boordiensten worden veelal uitbesteed aan 
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gespecialiseerde dienstverleners. Op basis van de resultaten kan besloten worden over te gaan naar de 
installatiefase. Dit besluit wordt overigens voor een belangrijk deel beïnvloed door politiek en 
economische factoren, waarvan de olieprijs de belangrijkste is. 

Tijdens de installatiefase wordt de locatie klaar gemaakt voor feitelijke productie. Deze fase heeft een 
looptijd die varieert van drie tot vijf jaar. De installatiefase bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste 
moeten de verschillende onderdelen van de boor- en productiefaciliteiten, zoals platforms, boortorens, 
modules, vaartuigen en benodigde apparatuur, ontworpen en gefabriceerd worden. Voor de plaatsing van 
constructies op de zeebodem en aanleg van pijpleidingen is vervolgens onderzoek van de zeebodem nodig. 
Op basis van de resultaten wordt de zeebodem geprepareerd en kan de feitelijke offshore-installatie plaats 
vinden. De offshore-installatie omvat het transport naar de locatie, de hook-up 4 en stabilisatie. Tevens 
moeten pijpleidingen worden aangelegd voor de afvoer en zal de aansluiting hierop gerealiseerd moeten 
worden. Indien de installatie is voltooid zijn exploitatieboringen mogelijk, waarna de exploitatie kan 
beginnen. 

De duur van de exploitatiefase (ook wel productiefase genoemd), is afhankelijk van verschillende fysieke 
en economische factoren, waaronder de omvang van het veld en de olieprijs, en varieert van enkele jaren 
tot vijftig jaar. Traditioneel wordt de exploitatie en procescontrole, met bijbehorend onderzoek, uitgevoerd 
door de olie- en gasmaatschappijen. Tegenwoordig wordt de feitelijke productie en overige activiteiten 
steeds meer uitbesteed aan contractors. Onder deze activiteiten vallen gespecialiseerde diensten zoals: 
duikdiensten, onderhoud en reparatie, training etc. Reparatie en modificatie van (half-) drijvende platforms 
kan aan land plaats vinden. Daarnaast worden diensten geleverd op het gebied van automatisering, 
financiering en human resources. Overigens wordt ook de bevoorrading van de platforms en aflossing van 
personeel via helikopters of scheepvaart uitbesteed (deze diensten worden ook geleverd tijdens de 
exploratie- en installatiefase). 

Wanneer de productiefase beëindigd wordt zal ontmanteling en verwijdering van de productiefaciliteiten 
plaats moeten vinden. Dit is wettelijk vastgelegd voor alle offshore-installaties op het Nederlandse deel 
van het continentale plat (ruim 100). In de toekomst zal de ontmanteling van de bestaande installaties een 
steeds belangrijkere rol spelen. Op dit moment is er nog geen kant en klare oplossing, maar wordt veel 
onderzoek verricht naar technieken voor ontmanteling en verwerking. Onderdelen van de ontmantelingfase 
zijn: afsluiten van de put, ontmantelen van de (vaste) installatie, afvoeren van de onderdelen, schoonmaken 
van de locatie, recycling / verwerking van onderdelen of het verplaatsen naar een andere locatie. 
Ontmanteling kan gedeeltelijk op zee en aan land plaats vinden. 

Het Nederlandse offshore-cluster speelt internationaal gezien op een aantal terreinen, met name in de 
installatiefase, een vooraanstaande rol. Uit de gesprekken zijn de volgende gebieden, met bijbehorende 
belangrijke vertegenwoordigers, naar voren gekomen: 

• Offshore-installatie : Heerema (kraanschepen), Smit International; 
• Aanleggen van pijpleidingen : Allseas; 
• Offshore baggeren : Ballast Nedam, Boskalis, HAM, Van Oord; 
• FPSO’s5 : Bluewater, IHC; 
• Constructie : HSM, Heerema, Mercon; 
• Reparatie en modificatie (onshore) : Verolme Botlek (mammoet droogdok); 
• Ontwerp : IHC Gusto en MSC (IHC-dochters), Stork. 

In de andere fasen van het winningproces heeft het Nederlandse offshore-cluster een minder sterke positie. 
Een beperkt aantal Nederlandse bedrijven speelt desondanks een belangrijke rol: 

4 De fysieke verbinding (mechanisch, electronisch en hydraulisch) tussen zeebodem, platform en constructie. 
5 Floating Production Storage and Offloading (Drijvende Productie, Op en Overslag). 

9 



•	 Geologisch en hydrografisch onderzoek : Fugro; 
•	 Inspectie en reparatie onder water : Noordhoek Diving; 
•	 Offshore-ontmanteling : Heerema. 

Recente voorbeelden van aansprekende projecten uitgevoerd door Nederlandse bedrijven zijn: 

−	 Het ontwerp en de constructie van 's werelds grootste FPSO voor een Braziliaanse opdrachtgever, 
uitgevoerd door Bluewater in combinatie met Mercon; 

−	 De offshore-ontmanteling van Shell-boorplatform de Brent Spar door Heerema met behulp van 's 
werelds grootste drijvende kraan de Thialf, en waarvoor een nieuwe ontmantelingtechniek (cuttingtool) 
is ontwikkeld; 

−	 Het ontwerp van het grootste gasproductieplatform op het Nederlands Continentaal Plat, L9 van de 
NAM, door Stork in samenwerking met o.a. HSM (constructie) en Allseas (pijpleiding), (Offshore 
Visie, juni 1998). 

2.2.2 De actoren 

Naast in indeling in activiteiten is een indeling in actoren mogelijk. Er zijn drie groepen actoren te 
onderscheiden in het offshore-cluster: de olie- en gasmaatschappijen, de (upstream) toeleveringsindustrie 
en de kennisinstituten. Figuur 3 geeft de relaties, in de vorm van de belangrijkste stromen van producten 
en diensten, tussen de verschillende groepen weer. 

Figuur 3: Actoren in het offshorecluster en de onderlinge relaties 

Toeleveringsindustrie 

Olie- en gasmaatschappijen 
(Operators) 

Kennisinstituten 

Toeleveranciers produkten 
en ondersteunende diensten 

(Subcontractors) 

Toeleveranciers 
kennisintensieve diensten 

(Engineers) 

Constructeurs 
platforms 

(Constructors) 

Offshore 
aannemers 

(Contractors) 

Bron: TNO-STB (1998) 

De olie- en gasmaatschappijen (operators) zijn de initiators van het gehele proces. Zij nemen de 
strategische beslissingen tijdens het gehele exploratie- en exploitatieproces en hebben hiervoor specialisten 
(bijv. geologen) in dienst. Operators zijn de concessiehouders voor exploratie en exploitatie van bepaalde 
delen van het Nederlands continentaal plat, en besteden een groot deel van de fysieke upstream activiteiten 
uit. Veel maatschappijen beperken zich tot de productie- en downstreamactiviteiten. Er zijn een beperkt 
aantal maatschappijen, (thans 14, allen lid van de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie 
Associatie: NOGEPA), actief op het Nederlands continentaal plat. De grootste is de NAM (joint venture 
tussen Shell (50%) en Esso (50 %)). Andere grote operators zijn: Elf Petroland, Amoco en Clyde 
Petroleum, (TNO-STB, 1998). 

De upstream toeleveringsindustrie wordt door de operators ingeschakeld voor de levering producten en 
diensten tijdens het gehele proces. Voor de Nederlandse toeleveringsindustrie is de installatiefase het 
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belangrijkste onderdeel. Het is gebruikelijk dat in deze fase door de operators opdracht wordt gegeven aan 
de toeleveringsindustrie voor de levering van de boor- en productiefaciliteiten met bijbehorende 
infrastructuur. Daarbij wordt in veel gevallen op projectbasis een offerteprocedure gestart voor kant en 
klare (turnkey) levering van de faciliteiten. De kosten van een project variëren van circa 30 miljoen gulden 
tot 500 miljoen gulden, (TNO-STB, 1998). Een project wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde 
aannemer (maincontractors), welke een consortium van onderaannemers (subcontractors) en andere 
toeleveranciers onder zich verzamelt. Deze constructie levert voor de olie- en gasmaatschappijen het 
voordeel op van afwenteling van risico’s en kostenbesparing. Daarbij komt dat er contact bestaat met 
slechts één partij. Per project zal de samenstelling en de rol (maincontractor, subcontractor of 
toeleverancier) van de betrokken partijen verschillen. Omdat er sprake is van sterke concurrentie is het 
voor de toeleveranciers belangrijk deel uit te maken van sterke consortia of allianties aan te gaan. 

Naast bedrijven die gespecialiseerd zijn in de offshore-installatie en optreden als contractors, is de 
upstream toeleveringsindustrie in te delen in partijen welke (fysieke) producten en ondersteunde diensten 
leveren en partijen welke kennisintensieve diensten leveren. Onder deze laatste groep vallen de ingenieurs
(engineers) en onderzoeksbureaus. Er zijn verschillende soorten ingenieursbureaus: bedrijven met zowel 
ingenieurs- als contractingactiviteiten, als onderdeel van een multinationale ingenieursgroep, als onderdeel 
van organisatie met meerdere activiteiten en als kleine gespecialiseerde ingenieurs- en onderzoeksbureaus. 
Actoren uit beide delen van de toeleveringsindustrie kunnen optreden als contractors, subcontractors of 
toeleveranciers. Grote ingenieursbureaus nemen regelmatig de rol van maincontractor op zich. 
Aparte groep vormen de constructeurs (constructors) van de platforms en grote onderdelen van de 
offshore-faciliteiten. Door de omvang van de producten zijn deze constructeurs aan water gebonden en 
vindt de fabricage op werven plaats. Constructeurs werken vaak als subcontractor, en hebben een groot 
aantal toeleveranciers onder zich. 

De Nederlandse upstream toeleveringsindustrie bevat circa 400 bedrijven, waarvan er ruim 300 lid zijn van 
de IRO. De IRO onderscheid dertien sectoren (bloedgroepen). Deze bloedgroepen zijn, met de 
bijbehorende bruto omzet in 1993, te zien in tabel 5. 

Tabel 5: IRObloedgroepen met de bruto omzet over 1993 (Offshore en onshore) 

IRO bloedgroep Bruto omzet 
(mln) 

Aandeel per 
bloedgroep (%) 

Aandeel per 
deelgroep 

(%) 
1. Seismografisch en hydrografisch onderzoek 84 1,3 A 7,2 
2. Boringen en diensten gerelateerd aan boringen 396 5,9 
3. Engineering en consultancy 1195 17,9 C1 19,0 
4. Onderzoek en ontwikkeling 71 1,1 
5. Productie of toelevering van materialen en materieel 560 8,4 B1 20,5 
6. Scheepsbouw en –reparatie 44 0,7 
7. Fabricage, constructie en modificatie 764 11,4 
8. Installatie van pijpleidingen en offshoreplatforms 1691 25,3 B2 41,9 
9. Baggeren 1113 16,6 

10. Inspectie, onderhoud en reparatie 344 5,1 C2 11,5 
11. Transport en logistiek 309 4,6 
12. Gezondheid, veiligheid en milieu 94 1,4 
13. Overige diensten 27 0,4 
Totaal bruto omzet 6692 100 100 
Bron: NEA (1996) 

Ruim een kwart (1,7 miljard gulden) van de totale bruto omzet in 1993 is gerealiseerd met de offshore
installatie van pijpleidingen en platforms. Vervolgens zijn er nog twee bloedgroepen met een omzet boven 
de miljard gulden: engineering en consultancy (1,2 miljard, 17,9%) en offshore baggeren (1,1 miljard, 16,6 
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%). Op de vierde plaats komt de fabricage, constructie en modificatie van offshore-modules (764 miljoen 
gulden, 11,4%). 

Op basis van deze indeling is de volgende onderverdeling in deelgroepen mogelijk (Op basis van de 
indeling van Policy Research, (NML, 1997)): 

A. Exploratie en boring (IRO-bloedgroepen 1 en 2); 
B. Constructie en fabricage (IRO-bloedgroepen 5, 6 en 7); 

B1. Constructie en fabricage (IRO-bloedgroepen 5, 6 en 7); 
B2. Offshore-installatie en baggeren (IRO-bloedgroepen 8 en 9); 

C. Overige diensten: 
C1. Ingenieursdiensten en onderzoek (IRO-bloedgroepen 3 en 4); 
C2. Overige ondersteunende diensten (IRO-bloedgroepen 10, 11, 12 en 13). 

Van de deelgroepen is offshore-installatie en baggeren de belangrijkste met een aandeel in de bruto omzet 
van 41,9 procent. Tweede komt de constructie en fabricage met een aandeel van 20,5 procent. Een 
vergelijkbaar aandeel heeft de groep ingenieursdiensten en onderzoek (19 procent). De overige 
ondersteunende diensten hebben een aandeel in de bruto omzet van 11,5 procent. Exploratie en boring 
speelt een ondergeschikte rol met 7,2 procent. 

Per deelgroep zijn voorbeelden te geven van actoren die deel uit maken van het Nederlandse offshore
cluster: 

A. Exploratie:	 - Fugro; 
Boring: - Neddrill (overgenomen door Noble Drilling Corporation - VS); 

B. Constructeurs:	 - Bayards Aluminium Constructies; 
- Bergum Staalbouw; 
- Heerema Fabrication Group (o.a. Groottint); 
- Hollandsche Staalbouw Maatschappij (onderdeel van HBG); 
- Mercon Steel Structures; 
- Schelde Offshore (onderdeel Koninklijke Maatschappij “De Schelde”); 
- Verolme Botlek (reparatie en modificatie). 

Scheepswerven:	 - IHC Holland; 
- Verolme Heusden. 

Offshore-installatie:	 - Dockwise (fusie Dock Express Shipping en Wijsmuller Transport); 
- Heerema Marine Contractors; 
- Smit International. 

FPSO’s	 - Bluewater Engineering (onderdeel Bluewater Terminal Systems-Curacao) 
Pijpleidingen:	 - Allseas; 

- A. Hak Nederland. 
Baggeren:	 - Ballast Nedam Baggeren (onderdeel Balast Nedam);


- Boskalis Offshore (onderdeel Royal Boskalis Westminster);

- Dredging and Contracting Rotterdam (onderdeel Jan de Nul - België);

- HAM Offshore Services (onderdeel HBG);

- Tideway (onderdeel Dredging International Group - België);

- Van Oord ACZ.


C. Ingenieurs:	 - ABB Lummus Global (onderdeel ABB Group - Zweden/Zwisterland); 
- AMEC Engineering (onderdeel AMEC - VK); 
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- DMC (onderdeel HBG); 
- Fluor Daniel (onderdeel Fluor Corporation - VS); 
- IHC Gusto Engineering (onderdeel IHC); 
- Iv-Consult/Marcon; 
- Marine Structure Consultants (MSC) (onderdeel IHC); 
- Stork Engineers & Contractors (onderdeel Stork); 
- Versatec Energy; 
- ZEETECH Engineering (onderdeel Kvaerner ASA - Noorwegen). 

Inspectie & reparatie 
(onderwater): - Noordhoek Diving. 

De kennisinstituten leveren voornamelijk diensten aan de operators, maar ook aan die delen van de 
toeleveringsindustrie die actief zijn op terreinen met een hoge graad van technologische ontwikkeling, (zie 
voor onderzoeksgebieden paragraaf 2.6.2). Kennisinstituten die banden hebben met het offshore-cluster 
zijn: 

• Maritiem Research Instituut Nederland - Wageningen (MARIN); 
• Waterloopkundig Laboratorium - Delft (WL); 
• Grondmechanica Delft (GD); 
• TNO-Grondwater en Geo-energie - Delft (TNO-GG); 
• Technische Universiteit Delft (TUD). 

Daarnaast spelen de brancheorganisaties, IRO voor de toeleveringsindustrie en NOGEPA voor de 
operators, en het Nederlands Instituut voor Maritiem onderzoek (NIM) een rol in de uitbreiding en 
overdracht van kennis, (TNO-STB, 1998). 

2.3 Geografische spreiding 

Figuur 4 geeft de geografische spreiding van bedrijven uit het offshore-cluster weer. Deze is gebaseerd op 
de bedrijven uit de IRO - Netherlands Offshore Catalogue 1997. Dit geeft, ondanks een aantal 
beperkingen, een redelijk beeld van de geografische spreiding. Het gebruik van de IRO-catalogus brengt 
een drietal beperkingen met zich mee. Ten eerste zijn niet alle bedrijven uit het offshore-cluster 
opgenomen. Vervolgens kunnen bedrijven meerdere vestigingen hebben die niet allen zijn opgenomen. De 
Laatste beperking is de opname van bedrijven die zich meer richten op de olie- en gaswinning aan land. 

Figuur 4: Geografische spreiding van het offshorecluster 
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Bedrijven uit het offshore-cluster zijn voornamelijk gevestigd in het westen van het land. In het bijzonder 
zijn veel bedrijven gevestigd in de Rotterdamse regio (Corop-gebied Groot-Rijnmond), wat zou kunnen 
duiden op een sterke relatie met Mainport Rotterdam. Daarnaast is er een sterke concentratie in de 
agglomeratie Den Haag, alwaar de meeste olie- en gasmaatschappijen zijn gevestigd. Overige sterk 
vertegenwoordigde gebieden zijn: IJmond (bevoorradingshaven), Kop van Noord Holland 
(bevoorradingshaven Den Helder), Zuidoost Zuid-Holland (open verbinding met zee) en de overige 
stedelijke agglomeraties in de Randstad (Amsterdam, Haarlem, Leiden, Delft en Utrecht). Kenmerkend 
voor alle genoemde gebieden is de relatief korte afstand tot beide mainports. 

Het hierboven geschetste beeld wordt bevestigd door een onderzoek naar de maritieme industrie in 
Rotterdam en omstreken van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam uit 1994. Uit dit onderzoek bleek 
dat 33 procent van de toenmalige IRO-leden gevestigd was in de Stadsregio Rotterdam en nabije 
achterland, (GHR, 1994). 

In de rest van Nederland zijn er concentraties waar te nemen in Zuidoost Drente (met name gericht op olie-
en gaswinning aan land), Twente en Arnhem / Nijmegen. In deze laatst genoemde regio’s zijn veel 
toeleveranciers van machines en materiaal te vinden. Kenmerkend voor deze bedrijven is dat ze met hun 
activiteiten minder gebonden aan een bepaalde locatie. 

Voor bepaalde deelgroepen van het offshore-cluster zijn ruimtelijke concentraties te herkennen: 

•	 Exploratie en Boring: Bedrijven actief in deze deelgroep zijn voor een belangrijk deel (53 procent, 
n=34) geconcentreerd in drie havenregio’s in het Westen van het land: IJmond / Haarlem (24 procent), 
Rijnmond (17 procent) en Den Helder / Alkmaar (15 procent). Een locatie nabij een haven is gewenst, 
omdat een deel van de activiteiten direct gerelateerd is met, of uitgevoerd wordt op Noordzee. 

•	 Constructie: Constructeurs van offshore-constructies en de scheepswerven zijn geconcentreerd in 
gebieden met een open verbinding met zee: Rijnmond (29 procent, n=43), Zuid-Hollands 
rivierengebied (10 procent) en de IJmond (8 procent). Daarnaast zijn er nog een aantal gevestigd in 
Zeeland en het Gelderse rivierengebied. Belangrijk voor deze bedrijven is een locatie aan water en een 
verbinding met zee zonder onoverkomelijke obstakels. 
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•	 Installatie en baggeren: Aannemers van projecten op het gebied van offshore-installatie en -baggeren 
hebben vaak een eigen vloot en zijn hierdoor traditioneel aan Rotterdam verbonden. Er bevinden zich 
veel bedrijven in de Rijnmond (30 procent, n=41), Utrecht (12 procent), IJmond / Haarlem (12 procent) 
en Zuidoost Zuid-Holland (10 procent). De binding van de vloot met Rotterdam is tegenwoordig echter 
minder sterk omdat de schepen wereldwijd actief zijn en Rotterdam slechts als aanloophaven fungeert 
voor een klein deel van de vloot. 

•	 Ingenieursdiensten en onderzoek: Opvallend aan de spreiding van de ingenieursbureaus is een 
concentratie West Nederland (88 procent, n=92) ten opzichte van overig Nederland. Ingenieurs- en 
adviesbureaus zijn vaak in de nabijheid van opdrachtgevers te vinden, wat kan duiden op het belang 
van face-tot-face contact en intensieve samenwerking. Een voorbeeld hiervan is de concentratie in 
Schiedam rond de aldaar gevestigde conctructeurswerven. Ongeveer eenderde is gevestigd in de 
Rijnmond. Daarnaast is er een concentratie in Den Haag (16 procent) alwaar een groot aantal olie- en 
gasmaatschappijen zijn gevestigd. Een derde concentratie is te zien in Delft (10 procent) rondom de 
aldaar gevestigde onderzoeksinstituten. 

2.4 Relatie met de andere onderzochte clusters 

In deze paragraaf wordt kort aangegeven wat de relatie van het offshore-cluster met de andere clusters van 
het onderzoek zijn. Tussen deze clusters bestaan onderling deels intensieve, deels meer afstandelijke 
relaties. De andere clusters van het onderzoek zijn: 

•	 Het ingenieurscluster; 
•	 Het IT-cluster; 
•	 Het financiële cluster; 
•	 Het kunststofcluster. 

Het offshore-cluster vertoont enige overlapping met het ingenieurscluster via de ingenieursbureaus die 
actief zijn in de offshore-markt. Daarnaast worden regelmatig andere technische ingenieursbureaus op het 
gebied van constructie en bouwkunde, installatietechniek en telematica, en waterbouw en infrastructuur, 
ingeschakeld door actoren van het offshore-cluster. Naast technische ingenieurs heeft het offshore-cluster 
behoefte aan economische / juridische ingenieursbureaus die diensten leveren op het gebied van 
organisatie en economie. 

Vanwege de hoge graad van kennisintensiteit en onderzoek bestaat er een band met het IT-cluster. 
Onderzoek tijdens de verschillende fasen van het winningproces (exploratie, installatie en exploitatie) 
vereist gespecialiseerde computerprogramma’s voor simulatie, analyse, besturing en procescontrole. 
Voorbeelden van leveranciers van dit soort software zijn: TNO, Maris, Datawatt en Techno Fysica. 
Verregaande automatisering en gespecialiseerde programma’s zijn van levensbelang voor grote delen van 
het offshore-cluster. 

Omdat het offshore-cluster naast kennisintensief ook kapitaalintensief is, is er een band met het financiële 
cluster. Projecten moeten worden gefinancierd en verzekerd worden. Een bank die sterke banden heeft met 
het gehele maritieme cluster is Mees Pierson uit Rotterdam. 

De relatie met het kunststofcluster heeft een meer fysiek karakter. De kunststofverwerkende industrie 
levert producten aan delen van het offshore-cluster. Deze zijn met name actief in de constructie en 
installatie. Voorbeelden van kunststofproducten zijn (glasvezel) kabels (Draka Kabel) en kunststof 
pijpleidingen (Ameron Fiberglass Pipe Group). Daarnaast bestaat een meer indirecte relatie. De 
eindproducten van gehele winningproces, olie en gas, zijn input voor de petrochemische industrie, welke 
op haar beurt de grondstoffen leveren voor de kunststofproductie. 
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2.5 Het mainport relevante clustersegment 

Belangrijk voor het onderzoek is de vraag voor welke segmenten van het offshore-cluster één of beide 
mainports Rotterdam en Schiphol relevant is / zijn. Met andere woorden voor welke segmenten hebben de 
mainports een strategische betekenis. Er wordt een onderscheid gemaakt in twee vormen van 
mainportrelevantie: 

− Via havengebonden activiteiten; 
− Via een hoge internationaliseringgraad. 

Mainportrelevantie via havengebonden activiteiten spreekt voor zich zelf. Voor een aantal activiteiten zal 
een locatie in of nabij een haven (zo mogelijk de Rotterdamse haven) nodig zijn. Deze activiteiten zijn 
bijvoorbeeld gebonden aan (diep) water en een open zee verbinding. Daarnaast kan een haven nodig zijn 
als uitvalbasis van schepen. 

Mainportrelevantie via een hoge internationaliseringgraad is gebaseerd op de stelling, dat bij een hoge 
internationaliseringgraad buitenlandse markten bedient worden. Deze markten zijn te bereiken via de 
mainports door middel van goederen-, personen-, en informatiestromen. 

De segmenten waarvoor de mainports Rotterdam en / of Schiphol relevant zijn, zijn in figuur 2 (zie pagina 
6) met een donkere grijstint weergegeven. Een groot aantal segmenten van is aangeduid als mainport 
relevant. Dit is het gevolg van een hoge internationaliseringgraad en een hoog exportaandeel in veel 
segmenten. Een hoge internationaliseringgraad is vooral te vinden in de volgende segmenten: geologisch 
en hydrografisch onderzoek, boordiensten, constructie en ontwerp, offshore-installatie, preparatie van de 
zeebodem en baggeren, gespecialiseerde ingenieursdiensten, gespecialiseerde dienstverlening, reparatie en 
modificatie van platforms en offshore-ontmanteling. Daarnaast is het exportaandeel voor een deel van de 
gespecialiseerde toeleveranciers hoog. 

Voor een aantal segmenten is de fysieke relatie met de Rotterdamse haven (of een andere haven) sterk. Ten 
eerste zijn dit de segmenten die een ligging aan diep water en een open verbinding met zee nodig hebben: 
constructie en ontwerp, reparatie en modificatie van platforms (inclusief het testen) en de ontmanteling aan 
land. Ten tweede zijn er segmenten die via scheepvaart (uitgevoerd door derden of via een eigen vloot) 
verbonden zijn aan havens: geologisch en seismisch onderzoek, boordiensten, bevoorrading en aflossing, 
offshore-installatie, preparatie van de zeebodem en baggeren, hydrografisch onderzoek en de afvoer van 
olie (en gas). 

2.6 Trends 

De olie- en gaswinning op zee staat sinds het begin van de jaren negentig sterk onder druk. Tot die tijd lag 
de nadruk bij de olie- en gasmaatschappijen op de technologie, dat hoge kosten met zich mee bracht. 
Toegenomen concurrentie en de aanhoudende lage olieprijs heeft geleid tot een verschuiving van de 
aandacht naar kostenreductie. Deze verschuiving is van grote invloed op de ontwikkeling van het offshore
cluster, op zowel economisch en organisatorisch vlak als op technologisch gebied. De volgende, voor het 
offshore-cluster relevante, trends zijn te herkennen: 

2.6.1 Economische en organisatorische ontwikkelingen 

Kostenreductie: 
De lage olieprijs, toegenomen exploitatiekosten en verhevigde concurrentie heeft geleid tot een strategie 
van kostenreductie bij de olie- en gasmaatschappijen. Deze strategie genaamd Cost Reduction In The New 
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Era (CRINE) is 1992 geïnitieerd door de Britse maatschappijen en later overgenomen door de Noorse en 
Nederlandse Maatschappijen (Kosten Reductie Overeenkomst Nederland: KRONE). Gevolg voor de 
toeleveringsindustrie was een nieuwe verdeling van de taken tussen de contractors en de 
ingenieursbureaus. Om kostenreductie te realiseren geven de contractors functionele in plaats van 
technische specificaties aan de ingenieursbureaus. Daarnaast is standaardisatie belangrijk geworden. 

Specialisatie: 
De CRINE-strategie heeft er toe geleid dat olie- en gasmaatschappijen zich steeds verder hebben 
teruggetrokken op hun kernactiviteiten (productie, verkoop, distributie, raffinage), en overige activiteiten 
uitbesteden aan bedrijven uit de toeleveringsindustrie. Dit gebeurt veelal in de vorm van turn-key6 levering 
met functionele specificaties, en heeft geleid tot nieuwe standaardcontracten: EPC (Engineering, 
Procurement & Construction) en EPIC (Engineering, Procurement, Installation & Construction). 
Kenmerkend voor de nieuwe contracten is dat de opdrachtgevers ze met slechts één partij afsluiten. Het 
gevolg is dat de aannemers van de projecten meer beslissingen moeten nemen en meer risico’s nemen. Om 
de toegenomen risico’s te beperken worden op projectbasis in toenemende mate allianties van 
subcontractors gevormd. Daarnaast vormen een toenemend aantal actoren samenwerkingsverbanden op de 
langere termijn, voor bijvoorbeeld de ontwikkeling nieuwe systemen. 

De specialisatietrend heeft geleid tot nieuwe samenwerkingsvormen in het offshore-cluster. Daarnaast is 
het contact tussen de contractors en de olie- en gasmaatschappijen belangrijk. Uit de gevoerde interviews 
blijkt dat niet iedereen in het Nederlandse offshore-cluster is te spreken over de samenwerking met de olie-
en gasmaatschappijen. 

Naast de vorming van allianties vindt verticale integratie plaats bij de ingenieursbureaus. Er wordt 
expertise opgebouwd in de hele waardeketen: “feasibility”, ontwerp, bouw, installatie, operatie en 
onderhoud. (NIM, 1998). Gevolg hiervan is dat ingenieursbureaus en andere contractors meer op gaan 
treden als procesmanager. Een voorbeeld van een bedrijf waar verticale integratie is opgetreden is Stork 
Engineers & Contractors, die in toenemende mate EPCM-diensten (Engineering, Procurement, 
Construction management & Maintenance) uitvoert voor olie- en gasmaatschappijen. 

Internationalisering: 
Op het Nederlandse Continentale Plat zijn hoofdzakelijk marginale velden te vinden. Dit zijn kleinschalige 
velden waarvan exploitatie minder snel rendabel is. Daarnaast is de Noordzee een winningsgebied van 
rendabele leeftijd. In combinatie met een lage olieprijs betekent dit dat de vooruitzichten voor actoren op 
de Nederlandse thuismarkt minder gunstig zijn. De combinatie van factoren kan leiden tot inkrimping van 
de thuismarkt. Een actueel voorbeeld hiervan is de door de NAM en andere oliemaatschappijen 
aangekondigde drastische beperking van de exploratieactiviteiten voor het volgend jaar, (NRC, 29 oktober 
1998). 

Actoren in het offshore-cluster reageren op verschillende manieren op deze vooruitzichten. Een deel van 
de toeleveranciers richt zich op andere industriële activiteiten. Een ander deel richt zich op andere offshore 
gerelateerde producten. De derde groep concentreert zich op de export van offshore-diensten en producten. 
De verwachting is dat het aandeel van de export zal toenemen van de huidige 65 procent naar circa 85 
procent in 2005, (TNO-STB, 1998). Het Nederlandse offshore-cluster kan op de internationale markt met 
name een concurrentievoordeel halen op het gebied van kwaliteit en kennis, en minder op het gebied van 
kosten, (NEA, 1995). 

Op Europees niveau bestaat er een samenwerkingsverband (EUROGIF) tussen voornamelijk Nederlandse, 
Schotse en Franse offshore-organisaties, die de nadruk legt op de ontwikkeling van innovatieve 
technologieën, die als Europees exportproduct kunnen vormen, (EUROGIF, 1997). 

6 Projecten die kant en klaar worden opgeleverd en waarbij de faciliteiten direct inzetbaar zijn. 
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- -
-

Overigens vindt bij de ingenieursbureaus vindt internationalisering plaats, via toetreding op nieuwe 
buitenlandse markten en internationale projecten. Hierbij spelen internationale overnames spelen een 
belangrijke rol. (TNO-STB, 1998). 

2.6.2 Technologische ontwikkelingen 

Een van de mogelijkheden van het Nederlandse offshore-cluster voor verbetering van de exportpositie is 
via nieuwe technologieën. In tabel 6 zijn de gebieden waarop veel onderzoek wordt verricht samengevat. 

Tabel 6: Onderzoeksgebieden 

Exploratie Installatie Exploitatie Ontmanteling 
seismisch onderzoek - horizontaal boren optimaliseren - schone en veilige 
onderzoek via - FPSO’s productie via Ontmanteling 
Computersimulatie - diep water computersimulatie - afvalverwerking 

- onder water scheiding - onder water ontmanteling 
Bron: TNO-STB (1998), aangepast. 

Exploratie: 
De ontwikkelingen in de exploratiefase zijn gericht op de dataverzameling op zee. Een ontwikkeling op dit 
vlak is de door BP ontwikkelde 4D-seismische technologie, waarbij een permanente installatie op de 
zeebodem wordt gebruikt. Daarnaast worden computerprogramma’s ontwikkeld voor de analyse van de 
verzamelde data en computersimulatie. Een toonaangevend Nederlands bedrijf dat zich bezig houdt met de 
ontwikkeling van nieuwe technieken voor seismisch en hydrografisch onderzoek is Fugro. 

Installatie: 
Tijdens de installatiefase zijn een belangrijk aantal Nederlandse actoren actief in het ontwikkelen van 
nieuwe technieken die tevens een grote exportwaarde hebben. Er worden nieuwe technieken ontwikkeld 
voor de exploitatie van marginale velden. Voorbeelden hiervan zijn technieken voor horizontaal boren 
waarbij vanuit één punt verschillende richtingen op geboord kan worden, de ontwikkeling van drijvende 
(FPSO’s) (bijv. Bluewater, Stork, Mercon) of semi-drijvende productieplatforms (bijv. Mercon, Smit). 
Ook worden technieken ontwikkeld voor de installatie en productie in diep water en het onder water 
scheiden van gas (subsea completion). 

Exploitatie: 
Onderzoek ten behoeve van de productie wordt voornamelijk door de olie- en gasmaatschappijen 
uitgevoerd. 

Ontmanteling: 
Met het vooruitzicht van de ontmanteling van een toenemend aantal platforms, neemt ook het onderzoek 
naar schonere en veiligere ontmantelingtechnieken toe. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van 
speciaal ontmantelinggereedschap (Heerema) en technieken voor de ontmanteling onder water (bijv. de 
ontwikkeling van een onderwater robot in combinatie met een innovatieve ontmantelingtechniek door 
Seatec/Noordhoek Diving). 
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3.	 Het strategisch belang van mainports voor het offshore
cluster 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal wat het strategisch belang van de mainports Rotterdam en Schiphol 
voor het offshore-cluster is. Het strategisch belang interpreteren wij daarbij als de langere termijn 
betekenis van de mainports voor het internationaal concurrentievermogen van het cluster. Belangrijke 
aspecten voor het internationaal concurrentievermogen van het offshore-cluster die door de mainports 
worden beïnvloed zijn het organiserend vermogen, het contact met de markt, netwerkvorming, de 
innovatiekracht en de kennisintensiteit. 

Deze aspecten worden in dit hoofdstuk beschreven aan de hand van de vijf onderscheiden functies van de 
mainports. Deze zijn: 

1. De mainports als goederenknooppunt (3.1); 
2. De mainports als reizigersknooppunt (3.2); 
3. De mainports als clustermagneet (3.3); 
4. De mainports als business generator (3.4); 
5. De mainports als uithangbord (3.5). 

Tenslotte zal het strategisch belang worden samengevat in een mainport gevoeligheidsindex (4.6). 

3.1	 De mainports als goederenknooppunt 

Goederenstromen en bijbehorende informatiestromen spelen een belangrijke rol voor de activiteiten van de 
actoren in het offshore-cluster. Beheersing en de flexibiliteit van het logistieke proces beïnvloed, via het 
organisatievermogen en de transportkosten, het internationale concurrentievermogen van de bedrijven. De 
beide mainports spelen als goederenknooppunt een rol in een aantal goederenstromen tijdens verschillende 
fasen van het proces. De volgende goederenstromen zijn in dit verband te noemen: 

Aanvoer van grondstoffen: 
De aanvoer van grondstoffen speelt met name een rol tijdens de constructiefase. Zowel voor de 
constructeurs van productieplatforms, boortorens, verblijfsaccommodaties en andere staalconstructies, als 
voor de producenten van gespecialiseerde vaartuigen (scheepswerven), is de aanvoer van staal cruciaal. De 
staalproducenten bevinden zich voornamelijk in Duitsland (Ruhrgebied), Nederland (Hoogovens) en 
Scandinavië. Aanvoer naar de constructeurs en werven vindt voor een deel plaats via wegtransport 
vanwege de snelheid en flexibiliteit. Gezien het volume en de massa van het aangevoerde staal en de 
ligging aan water, speelt de aanvoer over water ook een belangrijke rol. Staal van de Hoogovens en vanuit 
Scandinavië wordt hoofdzakelijk via de kustvaart en de Rotterdamse haven naar de constructeurs vervoerd. 
Daarnaast wordt een belangrijk deel van het staal uit Duitsland aangevoerd via de binnenvaart (dat als 
verlengstuk van de Rotterdamse haven gezien kan worden). Railtransport speelt een beperkte rol in de 
aanvoer van staal. 

De aanvoer van staal is tevens belangrijk voor bedrijven die bestaande productieplatforms aan land 
repareren, onderhouden en / of modificeren. Specialist op dit gebied is Verolme Botlek, die het staal deels 
via de weg en deels via de binnenvaart of kustvaart laat aanvoeren. 
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Staal speelt overigens ook een rol bij het transport van de constructies naar de productielocatie op zee. 
Heerema gebruikt voor het transport en de installatie op zee stalen profielen en op maat gemaakte bakken 
ter ondersteuning van de constructies. Deze worden via Rotterdam aangevoerd. 

Afvoer van constructies: 
De Rotterdamse haven speelt een cruciale rol bij de afvoer van de constructies. Naast de scheepswerven 
zijn de constructeurs afhankelijk van een open verbinding met zee, vanwege de omvang en het gewicht van 
de constructies. Veel van de constructeurs zijn dan ook gevestigd in of nabij de Rotterdamse haven. Het 
strategische voordeel van deze locaties wordt verkregen door de aanwezigheid van diep water en een 
verbinding met zee zonder noemenswaardige obstakels. De afvoer wordt veelal uitgevoerd door 
transporteurs die gespecialiseerd zijn in zwaar transport, zoals Mammoet Transport. 

Voor een bedrijf gevestigd verder in het binnenland, zoals Mercon in Gorinchem, kan het voor komen dat 
overbruggingen, zoals de Van Brienenoordbrug, een belemmering vormen voor de doorgang van zeer 
grote constructies. Een mogelijke oplossing hiervoor is het in modules vervoeren van de constructies naar 
locaties in de Rotterdamse haven alwaar de modules samengevoegd kunnen worden. Mercon gebruikt 
hiervoor bijvoorbeeld de derde petroleumhaven of de reparatiewerf van Verolme Botlek. Dit brengt echter 
extra kosten met zich mee en is hierdoor inefficiënt. Uit het actuele voorbeeld van Verolme Heusden blijkt 
dat een bedrijf mede hierdoor, naast het inhuren van 400 man tijdelijk personeel, in financiële problemen 
kan komen. Scheepswerf De scheepswerf is in financiële problemen gekomen door verliezen bij de bouw 
van de twee grootste zware baggerschepen ter wereld voor Boskalis. FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen 
trekt in twijfel of de productie van dit soort grootschalige vaartuigen in Heusden efficiënt is: 

“Het is de vraag of die enorme schepen ooit gebouwd hadden moeten worden op een scheepswerf ergens 
in het binnenland. In Heusden werden schepen zo ver mogelijk afgebouwd, voorzover ze onder de bruggen 
doorpasten. Het afbouwen gebeurt bij Wilton in Schiedam. Heel inefficiënt: gesleep met materiaal, het 
heen en weer pendelen van personeel.” (De Telegraaf, 18-11-1998). 

Het transport op zee kan op verschillende manieren plaats vinden. Er zijn platforms c.q. vaartuigen die op 
eigen kracht voortbewegen, op pontons geplaatst en gesleept worden, via speciaal transport (bijv. met 
installatieschepen van Heerema) of via andere zeeschepen verplaatst worden. 

Aan- en afvoer van onderdelen en producten: 
Verschillende segmenten van het offshore-cluster zijn afhankelijk van de aanvoer van onderdelen. Ten 
eerste vindt tijdens de constructie (en modificatie) aan land de installatie plaats van allerlei (sub-) 
systemen. Dit gebeurt onder andere bij Verolme Botlek. Opdrachtgevers van deze reparatiewerf laten 
onderdelen en producten (equipement) aanvoeren vanuit de gehele wereld. De herkomst is afhankelijk van 
de opdrachtgever en de locatie van de toeleverancier. Voor het grootste gedeelte zijn de onderdelen en 
halffabrikaten afkomstig uit Nederland en andere Europese landen (met name Duitsland). Deze worden via 
wegtransport, binnenvaart of zeevaart aangevoerd. Indien de opdrachtgever buiten Europa is gevestigd, 
komt het vaak voor dat onderdelen of hele installaties aangevoerd worden vanuit bijvoorbeeld de 
Verenigde Staten en het Verre Oosten. Deze aanvoer geschiedt in hoofdzaak met de containervaart via de 
Rotterdamse haven. Daarnaast wordt veelvuldig gebruik gemaakt van aanvoer via de lucht. Het gaat hierbij 
voornamelijk om tijdkritische onderdelen, en (kleinere) onderdelen die over lange afstand worden 
aangevoerd. De aanvoer via de lucht gaat vrijwel volledig via Schiphol. Belangrijk hierbij zijn de 
(luchtvracht-) verbindingen met de Verenigde Staten en het Verre Oosten. 

Voor de aanvoer van onderdelen ten behoeve van de offshore-installatie en de exploitatie op het 
Nederlandse deel van de Noordzee, geldt hetzelfde als voor de constructie aan land. 

De afvoer van producten en onderdelen speelt voor een aantal segmenten een rol. Ten eerste zijn dit de 
Nederlandse toeleveranciers. Deze zijn voor een belangrijk deel gericht op de Nederlandse en Europese 
offshore-markt. De afvoer naar de afnemers van een groot gedeelte van de producten zal om deze reden 
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niet noodzakelijk via de mainports te gaan. In het geval van spoedleveringen is de aanwezigheid van 
Schiphol echter belangrijk. De aanwezigheid van de mainports is meer cruciaal voor gespecialiseerde 
toeleveranciers met afnemers over de gehele wereld. Een voorbeeld hiervan is IHC Holland als leverancier 
van boor- en baggeronderdelen. Deze markt is alleen te bereiken dankzij de aanwezigheid van Rotterdam 
als intercontinentale containerhaven en Schiphol als intercontinentaal knooppunt voor luchtvracht. Ook 
hier geldt dat tijdkritische onderdelen / producten snel over de gehele wereld geleverd moeten kunnen 
worden. 

Uit het volgende voorbeeld blijkt dat goede afvoermogelijkheden belangrijk zijn voor een snelle levertijd, 
dat een concurrentievoordeel op kan leveren. Geveke Motoren uit Papendrecht heeft nieuwe generatorsets 
gelevert aan de Noors oliemaatschappij Statoil, voor het productieplatform “Borgland Dolphin”. Dit 
platform wordt in Noord-Ierland omgebouwd door Harland & Wolff (onderdeel van het Noorse concern 
Fred Olsen). Vanwege de schaarste aan offshore-productiematerieel is gekozen voor ombouw met een 
strak tijdschema. Hiebij was snelle levering van generatorsets voor de stroomvoorziening noodzakelijk. 
Geveke heeft de voorkeur gekregen boven twee Scandinavische leveranciers omdat ze als enige de korte 
leveringstermijn aan bleek te durven. Een rol hierbij heeft een snelle afvoer van de, qua omvang en 
gewicht reusachtige sets. Direct na afloop van de tests zijn sets per dieplader naar de Europoort 
vertrokken, vandaar per boot naar Belfast vervoert en vier uur voor de deadline afgeleverd bij de werf, 
(Geveke, 1998). 

Tweede segment waarvoor de afvoer van onderdelen en materiaal via de mainports belangrijk is, is de 
internationale offshore-aannemerij (marine contracting). Gespecialiseerde bedrijven die offshore-projecten 
uitvoeren op het gebied van offshore-installatie, offshore-baggerprojecten, de aanleg van infrastructuur, 
het ontmantelen van faciliteiten zijn in veel gevallen wereldwijd actief. Voor de uitvoering van deze 
projecten is een goede logistieke organisatie noodzakelijk. Veel grote Nederlandse contractors sturen de 
logistieke organisatie vanuit Nederland en maken daarbij volop gebruik van de mainports. Heerema 
Marine Contractors bij voorbeeld stuurt het grootste gedeelte van het benodigde materieel en apparatuur 
tijdig in zeecontainers via Rotterdam naar de locatie van een project. Daarna kunnen, in onvoorziene en 
tijdkritische situaties, onderdelen via luchtvracht (Schiphol) worden nagestuurd. Een gedeelte van het 
benodigde materieel zal via schepen van de eigen vloot vervoerd worden, welke mogelijk vanuit 
Rotterdam vertrekken. 

Bevoorrading van het Nederlands Continentaal Plat: 

Projecten in de Noordzee worden bevoorraad vanuit verschillende havens. Dit geldt zowel voor vaste 
faciliteiten zoals productie- en boorplatforms, als varende faciliteiten zoals installatie- en boorschepen. De 
Nederlandse offshore-industrie maakt gebruik van verschillende zowel Nederlandse als buitenlandse 
supply-havens. Belangrijke buitenlandse supply-havens zijn: Aberdeen en Lowestoft (Verenigd 
Koninkrijk), Stavanger (Noorwegen) en Esbjerg (Denemarken). Het Nederlandse deel van het 
Continentaal Plat wordt bevoorraad vanuit verschillende Nederlandse havens. Tabel 7 geeft weer vanuit 
welke havens en met wat voor soort schepen dit gebeurt. 

Tabel 7: Vervoer van en naar het Nederlands Continentaal Plat, 1996 

Binnengekomen schepen Vertrokken schepen 
Aantal 

(*1000) 
Passagiers 
(*1000) 

Gelost 
(*1000 ton) 

Aantal 
(*1000) 

Passagiers 
(*1000) 

Geladen 
(*1000 ton) 

Totaal 2443 1234 494 2578 942 214 

Scheepstype w.v.: 
Bevoorradingsschepen 1091 1012 41 1157 777 102 
Onderzoekvaartuigen 1052 210 30 1111 165 71 
Overige schepen 191 - 18 208 - 41 
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Sleepboten 86 - - 78 - 0 
Massagoedschepen 22 - 405 6 - -

Havens w.o.: 
Den Helder 1168 1163 26 1252 687 68 
IJmuiden 768 38 39 810 157 108 
Beverwijk 251 - 6 278 89 19 
Scheveningen 157 - - 165 - -
Rotterdam 78 - 388 38 - 7 
Amsterdam 3 - 15 16 - -
Bron: CBS (1996) 

Uit de tabel blijkt dat het grootste gedeelte van de binnengekomen en vertrokken schepen bestaat uit 
bevoorradingsschepen en onderzoekvaartuigen. Opvallend is dat de haven van Den Helder de belangrijkste 
Nederlandse supplyhaven is gevolgd door de haven uit de IJmond (IJmuiden en Beverwijk). Rotterdam als 
mainport speelt een ondergeschikte rol als supplyhaven. De belangrijkste reden dat de andere havens 
belangrijker zijn, is de gunstige ligging ten opzichte van de olie- en gasvelden waardoor de aanvoerlijnen 
korter zijn. Daarnaast is grootschaligheid minder belangrijk voor de bevoorrading, wat de kleinere havens 
bij uitstek geschikt maakt. 

De bevoorrading vindt tevens plaats met behulp van helikopters vanaf De Kooy bij Den Helder. Deze 
diensten worden echter primair voor personenvervoer uitgevoerd. 

Afvoer van olie- en gas: 
De afvoer van het op zee gewonnen olie en gas valt tussen het upstream en downstream traject, en is met

name belangrijk voor de olie- en gasmaatschappijen (operators). De afvoer van gas vindt voornamelijk

plaats via pijpleidingen, en van olie met tankers of via pijpleidingen. In de aanlanding van gas speelt de

Rotterdamse haven geen rol. Deze vindt plaats in Noord-Holland (Den Helder / Callantsoog, IJmuiden /

Velsen) en in Groningen (Uithuizen). Momenteel wordt de mogelijkheid voor de aanlanding en

verwerking van gas in Rotterdam door het GHR onderzocht. Rotterdam speelt wel een vooraanstaande rol

in de ontvangst van olie, via zowel tankers als pijleiding. De olie wordt afgenomen en verwerkt door de

aldaar aanwezige raffinaderijen. Deze gebruiken de haven voor de aanvoer van olie vanuit de gehele

wereld en voor de afvoer van hun producten.


Naast de functie van goederenknooppunt kunnen de mainports andere fysieke faciliteiten bieden aan leden

van het offshore-cluster. In het kort zijn de volgende faciliteiten te noemen:


Ligplaats voor schepen:

Operators die een eigen vloot bezitten zullen de schepen zoveel mogelijk op zee actief willen houden.

Aangezien dit niet altijd, met name in de winter, mogelijk is, is een ligplaats voor de schepen nodig. Een

voorbeeld van een contractor welke een speciale ligplaats in Rotterdam heeft ingericht is Heerema.

Heerema heeft een ligplaats in het Calandkanaal voor haar kraanschip dat actief is in Europa (Noordzee).

Op dit moment is dit de Thialf, een semi-submersible dual-crane vessel (SSCV). De afmetingen van dit

soort schepen vereisen een speciale ligplaats met veel ruimte, diep water en de mogelijkheden voor

belading vanaf het water.


Aanloophaven voor schepen:

Naast een ligplaats wordt Rotterdam aangedaan door schepen van offshore operators, voor reparatie,

onderhoud en bevoorrading. Van Oord bijvoorbeeld gebuikt Rotterdam en Moerdijk als aanloophavens

voor haar schepen die actief zijn op de Noordzee.


Testlocatie voor offshore-constructies: 
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Een locatie voor het testen de zeewaardigheid (hellingproeven) van drijvende offshore-constructies is te 
vinden in de Europoort (Maasvlakte). Deze wordt voornamelijk gebruikt door reparatie- en 
modificatiewerf Verolme Botlek. Voorwaarde voor een dergelijke testlocatie is de waterdiepte (86 feet). 

Ontmantelinglocatie van afgeschreven platforms: 
De ontmanteling van afgeschreven platforms vindt gedeeltelijk op zee en gedeeltelijk aan land. Aan land 
vindt tevens, indien mogelijk, recycling van het afval, met name staal, plaats. Voor de ontmanteling en 
sloop van Noordzee-platforms aan land zijn een beperkt aantal locaties beschikbaar. Door Heerema, als 
bedrijf dat actief is in de offshore-ontmanteling, genoemde locaties zijn Rotterdam en Newcastle (GB). 
Het aantal locaties is beperkt door de specifieke eisen aan de locaties worden gesteld: een open verbinding 
met zee, gelegen aan diep water, ruime locaties ver verwijderd van woongebieden, afvoermogelijkheden 
en eventueel directe verwerking van het afval. De ontmanteling van platforms heeft in Rotterdam op 
wisselde locaties plaats gevonden. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) is thans op zoek naar 
een structurele oplossing in combinatie met (metaal-) recycling. De sterke positie van Rotterdam als 
schroothaven staat garant voor verdere afvoer. Naast de ontmanteling- en sloopactiviteiten in Rotterdam is 
er een initiatief in de IJmond (ROS Holland) op dit gebied. 

Trainingslocatie: 
Voor het geven van veiligheids- en overlevingstrainingen voor de offshore is nabootsing van calamiteiten 
op een getrouwe wijze belangrijk. Voor deze activiteiten is een havenlocatie wenselijk vanwege de grote 
hoeveelheid benodigde ruimte, de aanwezigheid van water en beperking van overlast voor bevolking. Op 
de Maasvlakte in Rotterdam zijn op een afgelegen locatie het Maritiem Trainingscentrum (MTC) en de 
RISC Fire & Training Services gevestigd. Deze locatie is onder andere ingericht met een trainingsbad met 
golf-, regen- en windmachines, een helikoptersimulator en een trainingsschip met lanceerinstallatie, 
(Offshore Visie, 1998b). Volgens de IRO is het behoud van deze faciliteiten en bijbehorende kennis 
belangrijk voor de Nederlandse offshore-industrie. Overigens is in Den Helder ook een trainingscentrum 
gevestigd (Den Helder Training Centre (DHTC)). 

3.2 De mainports als reizigersknooppunt 

Personeel van bedrijven uit het offshore-cluster reist gemiddeld veel. Dit geldt vooral voor contractors en 
ingenieursbureaus die betrokken zijn bij internationale projecten. Daarnaast vindt er personenvervoer 
plaats van en naar het continentaal plat. Toeleveranciers en kleine ingenieursbureaus gericht op de 
Nederlandse markt reizen minder frequent. De reisomzet van de geïnterviewde bedrijven (allen 
internationaal opererend en meer dan 100 werknemers) varieert van een half miljoen tot tientallen 
miljoenen. Naast de upstream toeleveringsindustrie speelt het zakelijke reisverkeer een belangrijke rol 
voor de olie- en gasmaatschappijen omdat deze vaak internationaal actief zijn. Deze vallen echter buiten 
het onderzoek. 

Het personenvervoer binnen het offshore-cluster is in te delen in de geografische schaal van herkomst en 
bestemming, waarbinnen verplaatsingen voor verschillende doeleinden worden gemaakt. De volgende 
indeling is in dit kader relevant: 

Intercontinentale verplaatsingen: 
Intercontinentale verplaatsingen van personeel spelen een rol voor de grote aannemers (contractors) van 
offshore-projecten. Deze zijn wereldwijd actief en maken in veel gevallen deel uit van een grotere 
organisatie met kantoren over de gehele wereld. De meeste in Nederland gevestigde, wereldwijd 
opererende contractors, zijn van oorsprong Nederlands en hebben hier hun hoofdkantoor van waaruit de 
centrale regie plaats vindt en hebben kantoren in de belangrijkste offshore-regio’s zoals Zuidoost Azië en 
de Golf van Mexico, (Voorbeelden: Heerema, Smit International). Deze bedrijven zijn meestal actief in 
activiteiten tijdens de installatiefase, en hebben hiervoor een vloot van gespecialiseerde schepen. 
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Daarnaast zijn grote ingenieursbureaus wereldwijd actief als engineers & contractors. Een deel van de in 
Nederland gevestigde engineers & contractors zijn van oorsprong buitenlands (bijv. ABB Lummus, Fluor 
Daniel). Belangrijkste Nederlandse engineers & contractors, met een hoofdkantoor in Nederland zijn Stork 
en Fugro. 

Vrijwel alle contractors zijn in het westen van het land gevestigd, waardoor Schiphol relatief goed te 
bereiken. Heerema Marine Contractors, gevestigd in Leiden, geeft bijvoorbeeld aan dat haar locatie bij het 
NS-Station en de goede verbinding met Schiphol (ca. 10 minuten per trein), een belangrijk voordeel van de 
huidige locatie is. 

Personenverplaatsingen vinden plaats via de lucht, (in het geval van een afvaart vanaf Rotterdam zal een 
aantal bemanningsleden via zee vertrekken). Schiphol speelt voor het intercontinentale vervoer een 
strategische rol voor de Nederlandse contractors. Belangrijke intercontinentale bestemmingen liggen in het 
verre Oosten (Singapore), de Verenigde Staten (Houston), het Midden Oosten, West-Afrika en de 
voormalige Sovjet-Unie. Vanwege de projectmatige werkwijze is een uitgebreid aanbod van 
bestemmingen (bij voorkeur havenplaatsen) en frequenties noodzakelijk voor het behoud van flexibiliteit. 
Een groter aanbod vergroot de mogelijkheden voor de sturing vanuit Nederland, waarbij lokale kantoren 
een ondersteunende rol kunnen vervullen. Alternatieven voor Schiphol voor het intercontinentale vervoer 
zijn niet direct genoemd. Wel wordt door bijvoorbeeld Mercon London Heathrow genoemd als 
overstapluchthaven voor intercontinentale bestemmingen. Dit vergroot vaak de mogelijkheden voor de 
terugreis, wat praktisch kan zijn omdat deze vaak niet van te voren te plannen is. 

De redenen van de intercontinentale verplaatsingen kunnen als volgt ingedeeld worden: 

•	 Marketing / commercieel: het bezoeken buitenlandse (potentiële) opdrachtgevers en internationale 
beurzen, voor het verweven van opdrachten, het onderhouden van relaties en het voeren van 
contractbesprekingen, het bezoeken van leveranciers; 

•	 Projectbegeleiding: uitwerken en voorbereiden van de projecten, tussentijdse evaluatie, inspectie en 
ondersteuning; 

•	 Aflossing: aflossing van bemanning en technisch personeel. 

Daarnaast komen buitenlandse opdrachtgevers naar het (hoofd-)kantoor in Nederland voor het voeren van 
besprekingen. Met name op dit punt wordt het vervoer van en naar Schiphol en de bereikbaarheid 
belangrijk geacht. Door Stork in Schiedam wordt aangegeven dat de bereikbaarheid van Schiphol is 
verslechterd. Dit wordt in sommige gevallen ondervangen door het ontvangen van de opdrachtgevers op 
het hoofdkantoor van Stork NV in Amsterdam. 

Voor de constructeurs van platforms en andere grote offshore-constructies spelen intercontinentale reizen 
ook een rol. De constructeurs zijn vaak meer gericht op de Europese markt, maar hebben ook 
opdrachtgevers buiten Europa. Naast reizen met commerciële doeleinden spelen hier bezoeken van de 
opdrachtgevers aan de Nederlandse werven een rol. De opdrachtgevers controleren de voorgang en sturen 
inspectieteams om de uitvoering te controleren. Bedrijven als HSM en Mercon die veel klanten op de 
werven ontvangen geven aan dat de bereikbaarheid van Schiphol, via de weg en de beschikbaarheid van 
taxi’s, de laatste jaren is verslechterd. 

Europese verplaatsingen: 
Aangezien de Noordzee de thuismarkt is van het Nederlandse offshore-cluster wordt er veel binnen Europa 
gereisd. De redenen voor de Europese zakenreizen zijn hetzelfde als voor de intercontinentale reizen. 
Ondanks de kleinere afstanden speelt het vervoer door de lucht een overheersende rol. Redenen hiervoor 
zijn moeilijk via andere vervoerswijzen te bereiken bestemmingen (bijv. Noorwegen en Schotland), en de 
snelheid die geboden is. 
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De rol van Schiphol voor de Europese reizen is minder dominant dan bij het intercontinentale vervoer. Dit 
geldt alleen voor bestemmingen die bereikbaar zijn vanuit andere luchthavens. Londen, Parijs en Hamburg 
zijn bestemmingen die ook vaak vanaf Rotterdam Airport worden bereikt. Voordeel hiervan is de snellere 
afhandeling via een kortere incheck tijd en beperkte parkeerproblemen. Bedrijven zoals Smit International 
en Heerema hebben eigen zakenvliegtuigen gestationeerd op Rotterdam Airport. Buitenlandse 
alternatieven zoals Brussel en Düsseldorf worden niet veel gebruikt, maar worden wel achter de hand 
gehouden. Een bedrijf als Tideway, gevestigd in Breda, zegt bijvoorbeeld Brussel te zien als alternatief. 
Schiphol blijft belangrijk voor de overige Europese bestemmingen. Belangrijk hierbij zijn de 
bestemmingen met een hoge frequentie in Engeland, Schotland, Noorwegen en Denemarken. In deze 
landen zitten veel opdrachtgevers en worden tevens gebruikt als uitvalbases voor operaties in de Noordzee. 
Ieder deel van het Continentaal Plat wordt, onder andere vanwege een beperkte actieradius, met 
helikopters bedient vanuit de eigen supplyhavens 

Verplaatsingen van en naar het Nederlands Continentaal Plat: 
Voor projecten op het Nederlandse deel van het continentaal plat wordt personeel (bemanningen, technisch 
personeel, ondersteunend personeel etc.) vervoert met (bevoorrading-)schepen en helikopters vanuit de 
Nederlandse supplyhavens. Helikopterdiensten worden voor het grootste gedeelte uigevoerd vanaf 
vliegveld de Kooy bij Den Helder (Den Helder Airport). Deze luchthaven staat grotendeels in dienst van 
de offshore-industrie en verwerkte in 1997 19.698 vluchten, (zeven procent meer dan in 1996). Naast 
vluchten van en naar de platforms is er een dagelijkse verbinding voor offshorepersoneel van en naar 
Norwich (GB), (Offshore Visie, 1998a). Alle op het Nederlandse deel actieve operators vliegen vanaf Den 
Helder. Schiphol heeft in het verleden ook een rol gespeeld in het helikoptervervoer van en naar het 
continentaal plat via de diensten van de KLM. Deze heeft haar diensten echter eerst verplaatst naar Den 
Helder en later geheel afgestoten. Dit gat is voor een belangrijk deel opgevuld door het Britse Bristow 
Helicopters. 

Naast personen- en goederenvervoer speelt ook het vervoer van documenten via de lucht een rol. Deze 
kunnen van cruciaal belang zijn voor projecten wereldwijd. Het aanbod van bestemmingen en diensten van 
internationale koeriersdiensten is hiervoor bepalend.. 

3.3 De mainports als clustermagneet 

De geografische omgeving van de mainports kan bedrijven uit hetzelfde cluster aantrekken. Idee hierachter 
is dat bedrijven uit hetzelfde cluster of dezelfde waardeketen kunnen profiteren van elkanders nabijheid of 
van de specifieke voordelen van een locatie, en zo een concurrentievoordeel behalen. Uit het in paragraaf 
2.3 geschetste geografische spreidingspatroon van het offshore-cluster, blijkt dat van de mainports alleen 
de Rotterdamse regio in aanmerking komt als clustermagneet. Schiphol of nabije omgeving speelt geen 
belangrijke rol als vestigingslocatie of clustermagneet. De functie van clustermagneet wordt beschreven 
aan de hand van drie kenmerken: fysieke vestiging, kennisknooppunt en deling van voorzieningen 
(resources). 

Fysieke vestiging: 
Een directe, fysieke binding met de Rotterdamse haven en directe achterland geldt in eerste plaats voor de 
bedrijven die afhankelijk zijn van een locatie aan water en een open verbinding met zee voor de afvoer van 
hun producten naar een volgende stap in de totale waardeketen. Dit zijn in de eerste plaats de nieuwbouw
en reparatiewerven van offshore-constructies (HSM, Heerema / Grootint, Mercon, Verolme Botlek) en de 
gespecialiseerde scheepswerven (IHC Holland, Verolme Heusden, YVC IJsselwerf, Merwede Shipyard). 
Daarnaast biedt een locatie aan water en in de nabijheid van de werven een voordeel voor de producenten 
van grote onderdelen (Verolme IJsselmonde o.a. machines, Bayards o.a. helidecks, CKT o.a. living 
quarters). De tweede groep die een fysieke binding heeft met de Rotterdamse haven zijn de contractors met 
een eigen vloot (Heerema, Van Oord, Boskalis, HAM etc.). Een gedeelte van deze vloot, het deel dat op de 
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Noordzee actief is, gebruikt Rotterdam regelmatig als aanloophaven voor reparatie, onderhoud, 
bevoorrading en aflossing, en als ligplaats (zie ook paragraaf 3.1). Het havengebonden deel van het 
offshore-cluster maakt gebruik van de in de regio aanwezige maritieme dienstverleners, (zoals 
sleepbedrijven, (zwaar) transportbedrijven, reparatiewerven, onderhoudsbedrijven etc.), en visa versa. 

Nabijheid tot deze havengebonden delen van het offshore-cluster kan voor de volgende partijen een 
voordeel opleveren: 

•	 Ingenieursbureaus: Nabijheid tot de constructeurs (werven) biedt voor ingenieursbureaus de 
mogelijkheid tot intensieve (face-to-face) contacten. Voor verschillende soorten ingenieurs kan dit 
voordelen opleveren. Ten eerste voor de grote engineers en contractors die samenwerken met de 
constructeurs. Per project kan de rol van het ingenieursbureau en de constructeur, maincontractor, 
subcontractor of toeleverancier, verschillen. De nabijheid verbetert de samenwerking en de 
mogelijkheden om gezamenlijk tot betere producten te komen. Daarnaast is voor de controle van de 
voortgang en voor technische inspectie aanwezigheid ‘in de buurt’ een voordeel. Voor kleinere 
ingenieursbureaus, die vaak als subcontractor fungeren, is het een voordeel om dicht bij de 
constructeurs gevestigd te zijn, voor het binnenhalen van opdrachten. 

•	 Installatiebedrijven: Installatiebedrijven verrichten veel werkzaamheden tijdens de constructie aan 
land, en zijn dus gebonden aan plaatsen waar dit plaats vindt. Daarnaast geeft nabijheid voor de 
installatiebedrijven de mogelijkheid om intensieve contacten te onderhouden met de constructeurs en 
ingenieursbureaus, wat de mogelijkheid voor het verkrijgen van opdrachten vergroot. Voorbeelden van 
installatiebedrijven uit het offshore-cluster zijn: GTI Marine & Offshore, Croon Schepen & Offshore, 
Van Rietschoten & Houwens, Vageri Elektrotechniek. 

•	 Toeleveranciers: Toeleveranciers van materiaal en onderdelen profiteren van een concentratie van 
constructeurs in de Rijnmond via snelle levering en lagere transportkosten, maar ook via een direct 
contact met de afnemers (markt). 

Een voorbeeld van ruimtelijke clustering in de Rotterdamse regio van offshorebedrijven is Schiedam. Op 
een relatief korte afstand van elkaar zijn daar een offshore constructiewerf (HSM), een offshore 
reparatiewerf (Wilton-Fijenoord), en een groot aantal ingenieursbureaus (o.a. AMEC, Controlec, IHC 
Gusto, KCI, MSC, Stork, Terwisga), installatiebureaus (o.a. Croon, Geveke) en andere toeleveranciers 
(o.a. JIC, Orga) gevestigd. 

Kennisknooppunt: 
Door het grote aantal, in de Rotterdamse regio, gevestigde bedrijven uit het offshore-cluster, dat actief is 
op het technische vlak: ontwerp, constructie en installatie, is er een sterke concentratie van kennis. Veel 
kennis bestaat uit interne ervaringskennis. Via samenwerking, kortlopend op projectbasis in consortia, 
maar ook langlopend in joint-ventures en andere samenwerkingsvormen, vindt ook uitwisseling van kennis 
plaats. Indien de interne kennis of de kennis van partners tekort schiet zal in een aantal gevallen contact 
met onderzoeksinstellingen zoals TU Delft, TNO en WL / GD worden opgenomen. Er wordt vaak 
samengewerkt voor projecten die veel en gespecialiseerd onderzoek vergen. Voorbeelden hiervan zijn: 
samenwerking van Stork met TNO en TUD op het gebied van FPSO’s en samenwerking tussen Mercon, 
Smit International en TUD voor de ontwikkeling van semi-drijvende productieplatforms, die op een geheel 
nieuwe manier op zee te installeren zijn. Overigens zijn in veel gevallen de kennisinstituten de drijvende 
kracht achter onderzoek in plaats van de marktpartijen, (NIM, 1998). 

Via de aanwezigheid van en contact met de TU Delft is een aanbod van hooggeschoold technisch 
personeel in de Rotterdamse regio aanwezig. Daarnaast heeft de concentratie van industrie (vraag) in 
combinatie met de in de Rotterdamse regio aanwezige technische scholen (aanbod) geleid tot een grote en 
gevarieerde, van laag- tot hooggeschoold, arbeidsmarkt van technisch personeel. 

Delen resourses: 

26 



Het offshore-cluster in de Rotterdamse regio is niet zo ver ontwikkeld dat er een hoge mate van 
gezamenlijk gebruik van voorzieningen plaats vindt. Dit geldt alleen voor de trainingsfaciliteiten op de 
Maasvlakte. Mogelijk is de verder te ontwikkelen locatie voor ontmanteling en recycling een tweede 
voorziening waar een deel van het cluster gezamenlijk gebruik van kan maken. Daarnaast wordt door een 
deel van het cluster gebruik gemaakt van diensten en activiteiten van het Gemeentelijk Havenbedrijf. 
Voorbeelden hiervan zijn: ondersteuning van kleinere toeleveranciers bij het verbeteren van hun 
exportpositie, stimuleren van samenwerking tussen kennisinstituten en het maritiem-industriële 
bedrijfsleven, (GHR, 1994) en advies op het gebied van IT via het Telematica Advies Centrum. 

Op een lager niveau, het projectniveau, worden faciliteiten intensiever gedeeld. De constructiewerven 
stellen veelvuldig kantoor- en andere faciliteiten beschikbaar aan andere actoren van het project, zoals 
installatiebedrijven en ingenieursbureaus. Dit wordt gedaan uit praktische overwegingen, voor de 
verbetering van de communicatie of voor inspectiedoeleinden. 

3.4 De mainports als business generator 

Geen van beide mainports kan direct gezien worden als business generator oftewel opdrachtgever voor 
bedrijven uit het offshore-cluster. Potentieel kunnen de mainports bij uitbreiding in zee (tweede luchthaven 
en tweede Maasvlakte), wel als zeer belangrijke, vanwege de grootschaligheid van de projecten, 
opdrachtgever gezien worden voor een deel van het offshore-cluster. Dit zou met name gelden voor het 
aanleggen van de kunstmatige eilanden, landaanwinning en baggerwerkzaamheden (baggerbedrijven), het 
aanleggen en beschermen van infrastructuur op / in de zeebodem, zwaar transport en installatie op zee en 
ontwerp van de faciliteiten (ingenieursbureaus). 

3.5 De mainports als uithangbord 

Uit de gevoerde gesprekken is niet gebleken dat het imago van de mainports, Rotterdam als wereldhaven 
en Schiphol als intercontinentale luchthaven, een belangrijke rol speelt voor de internationale 
concurrentiepositie van actoren uit het Nederlandse offshore-cluster. 

Het imago van Rotterdam als wereldhaven speelt voor de opdrachtgevers geen belangrijke rol. Dit geldt 
hooguit voor de maritieme traditie van Nederland als geheel. 

Het imago van Schiphol en de bereikbaarheid van de luchthaven kan echter wel invloed hebben op de 
bereidheid van buitenlandse opdrachtgevers om naar de (hoofd-)kantoren of productielocaties toe te 
komen. Grote bedrijven die veel klanten op bezoek krijgen, zoals Heerema, Stork, ABB Lummus en 
Mercon, zeggen het op zijn minst zeer vervelend te vinden wanneer de klanten een negatief beeld krijgen 
van Schiphol en Nederland door middel van vertragingen op de luchthaven zelf of door het vervoer van en 
naar de luchthaven over de weg (files, aanbod taxi’s) of per openbaar vervoer (vertragingen, aanbod). Dit 
geldt overigens ook voor de kwaliteit van de vliegreis en verleende service van de belangrijkste 
Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM. 

3.6 De mainportgevoeligheid van het ingenieurscluster 

Op grond van het hiervoor beschreven belang van de vijf functies, komen we tot de volgende, resumerende 
inschatting van de gevoeligheid van het offshore-cluster voor de mainports. Tabel 8 geeft een overzicht 
van de mainportgevoeligheid van het offshore-cluster. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de mainport 
Rotterdam en Schiphol. 
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Tabel 8: De mainportgevoeligheid van het offshorecluster


Mainport als: Rotterdam Schiphol 
…goederenknooppunt/fysiek ++ + 
…reizigersknooppunt +− ++ 
…clustermagneet ++ −− 
…business generator7 − − 
…uithangbord − +−8 

Legenda: ++ de mainport is van groot belang 
+ de mainport is redelijk belangrijk voor het cluster 
+− de mainport is belangrijk noch onbelangrijk 
− de mainport is tamelijk onbelangrijk voor het cluster 
−− de mainport is volstrekt onbelangrijk voor het cluster 

Uit dit overzicht blijken beide mainports een belangrijke strategische betekenis te hebben voor het 
offshore-cluster. Deze betekenis is gebaseerd op een mix van de onderscheiden functies. De strategische 
betekenis van de mainport Rotterdam is hoofdzakelijk gebaseerd op de functie van goederen- en fysiek 
knooppunt en van clustermagneet. Mainport Schiphol heeft voor het offshore-cluster voornamelijk een 
strategische functie als reizigersknooppunt en ook de functie van goederenknooppunt speelt een 
belangrijke rol. Thans spelen beide mainports een onbelangrijke rol als business generator, maar dit kan 
drastisch veranderen voor bepaalde delen van het cluster, indien uitbreiding in zee plaats vindt. 

7 Kan omslaan in ++ voor delen van het cluster indien uitbreiding in zee plaats vindt. 
8 Geldt met name voor delen van het cluster waarbij de opdrachtgever naar Nederland komt. 

28 



5. Samenvatting en conclusies 

In dit afsluitende hoofdstuk wordt via een opsomming van de belangrijkste conclusies een samenvatting 
gegeven van bevindingen in deze deelstudie. 

_	 Het exportaandeel in het offshore-cluster ligt op een relatief hoog niveau van circa 65-70 procent. 

_	 Actoren uit het Nederlandse offshore-cluster zijn met name sterk in de installatiefase. Dit omvat 
activiteiten op het gebied van ontwerp, constructie, offshore-installatie, pijpleidingen en offshore
baggeren. 

_	 Circa eenderde van bedrijven uit het offshore-cluster is gevestigd in de Rotterdamse regio. De rest is 
voor een grotendeels in West Nederland gevestigd, met concentraties in de IJmond, Den Helder en de 
grote steden. 

_	 Voor een zeer groot deel van het offshore-cluster zijn de mainports relevant via export, 
havengebonden activiteiten en / of een locatie aan water met een open zeeverbinding. 

_	 Onder invloed van kostenbesparingen bij de olie- en gasmaatschappijen zijn nieuwe vormen van 
overeenkomsten ontstaan, waarbij de aannemers meer risico lopen. Om dit te ondervangen worden 
allianties op projectbasis en langere termijn gevormd. 

_	 Door het inkrimpen van de thuismarkt is het voor offshore-cluster noodzakelijk het exportaandeel 
verder uit te breiden (tot circa 85 procent in 2005). Mogelijkheden hiervoor bestaan via de 
ontwikkeling van innovatieve technologieën, met name op het gebied van de exploitatie van marginale 
velden, via horizontaal boren, drijvende productie, diep-water productie en onderwater technologie. 
Daarnaast gaan in de toekomst schone en veilige ontmantelingtechnieken een belangrijke rol spelen. 

_	 Mainport Rotterdam speelt een belangrijke rol als goederenknooppunt voor grote delen van het 
offshore-cluster. Ten eerste voor de constructeurs via de aanvoer van staal en onderdelen, en de afvoer 
van constructies. Vervolgens voor de toeleveranciers via de export van producten. Tenslotte voor de 
internationale contractors via de logistieke organisatie van buitenlandse producten 

_	 De Rotterdamse haven speelt tevens een belangrijke rol als fysiek knooppunt. Dit geldt in de eerste 
plaats voor de internationale contractors met een eigen vloot die Rotterdam als aanloophaven voor 
reparatie, onderhoud en bevoorrading, en ligplaats gebruiken voor een deel van de vloot. Daarnaast 
maken delen van het offshore-cluster gebruik van faciliteiten in de haven zoals: test-, ontmanteling- en 
traininglocaties. 

_	 Rotterdam speelt slechts een bescheiden rol als bevoorradingshaven van het Nederlands Continentaal 
Plat. 

_	 Mainport Schiphol speelt als goederenknooppunt een belangrijke rol voor wereldwijde 
spoedzendingen (expresdiensten) en de verzending van kleine onderdelen. 

_	 De luchthaven Schiphol is voor het offshore-cluster van groot strategisch belang via het 
intercontinentale en internationale (Europese) personenvervoer. Dit is belangrijk voor het verkrijgen 
van opdrachten, projectoverleg, aflossing van bemanningen, inspectie en bezoek van klanten. 
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_	 Het aanbod van bestemmingen en frequenties (bij voorkeur uitgevoerd door een kwalitatief goede 
luchtvaartmaatschappij) via Schiphol is zeer belangrijk. Dit is het gevolg van het projectmatige 
karakter van de activiteiten van de internationale contractors. Door het in plaats en tijd veranderde 
karakter levert een groot en gevarieerd aanbod een concurrentievoordeel op via een hogere flexibiliteit 
en lagere kosten. 

_	 Alternatieven voor Schiphol spelen (nog) geen belangrijke rol. Op bestemmingen zoals Londen en 
Parijs zijn meer alternatieven voor handen, en speelt Rotterdam Airport een belangrijke rol. 

_	 Verplaatsingen met helikopters van personen van en naar het Nederlands Continentaal Plat vindt voor 
het grootste gedeelte plaats via Den Helder. 

_	 Rotterdam speelt voor een groot deel van het offshore-cluster een belangrijke rol als clustermagneet. 
Dit geldt in de eerste plaats voor de havengeboden / aan water gebonden delen zoals de 
constructiewerven. Opvallend is de clustering van andere actoren, zoals ingenieursbureaus, 
installatiebedrijven en toeleveranciers, rond de werven in de Rotterdamse regio. Nabijheid en contact 
met de opdrachtgevers speelt hierbij een belangrijke rol. Grotere onderzoek- en ingenieursbureaus zijn 
minder aan Rotterdam of een andere haven geboden. 

_	 Via de uitwisseling van kennis via samenwerkingsverbanden en netwerken tussen de actoren onderling 
en met de in Delft geconcentreerde kennisinstituten, speelt Rotterdam een rol als kennisknooppunt. 

_	 Beide mainports zijn potentieel belangrijke opdrachtgevers wanneer besloten wordt tot uitbreiding in 
zee. Dit geldt met name voor de bagger-, constructie- en installatiebedrijven. 

_	 De functie van uithangbord is voor geen van beide mainports weggelegd. Dit geldt hooguit in 
negatieve zin bij een verslechterde bereikbaarheid via en van / naar Schiphol. 

_	 Het exportaandeel in het offshore-cluster ligt op een relatief hoog niveau van circa 65-70 procent.. 

Eindconclusie: 

Beide mainports zijn van strategisch belang voor het Nederlandse offshore-cluster, en dragen 
bij in de versterking van de internationale concurrentiepositie. Mainport Rotterdam speelt met 
name een belangrijke rol als goederenknooppunt, fysiek knooppunt en clustermagneet. 
Mainport Schiphol is voornamelijk belangrijk als reizigersknooppunt, en speelt een rol als 
goederenknooppunt. 
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C 

Bijlage I: Vragenlijst 

A Structuur sector 

•	 Klopt het plaatje dat we gemaakt hebben van het xxx cluster? 
•	 aanvullingen/ verbeteringen. 
•	 Hoe is de kennisinfrastructuur hieraan gebonden? 

•	 In welke segmenten is het Nederlandse bedrijfsleven sterk vertegenwoordigd? 
•	 Kunt u enkele toonaangevende bedrijven noemen? 

•	 Waar zitten volgens u de meest internationale segmenten in het cluster? 
•	 In hoeverre zijn die gebonden aan een van de mainports? 

B Internationalisering 

•	 Is het Nederlandse cluster erg internationaal verbonden? 
•	 In hoeverre heeft verdergaande globalisering of de positie van internationale markten (klanten/ 

concurrenten/ partners) een invloed op de sector? 
•	 Worden internationale markten belangrijker voor de sector als bestemmingsmarkt ? 

•	 Waar zitten die markten? 
•	 Hebben Nederlandse bedrijven een sterke positie op die markten? 
•	 Moeten die markten via de mainports worden bereikt? 

•	 Komt de technologische/ strategische marktkennis in het cluster uit het buitenland of zijn er cruciale 
kennisdragers aanwezig in Nederland? 

•	 Als kennis uit het buitenland komt op welke manier wordt die door Nederlandse bedrijven 
binnengehaald? (direct contract research in buitenland, via moederbedrijf, via 
toeleveranciers,....) 

De rol van mainports in goederenstroom 

C1 Aanvoer 

•	 Wat is de rol van de mainports bij de aanvoer van grondstoffen, halffabrikaten, componenten? 
•	 Welke vervoerswijzen worden hierbij gebruikt? 
•	 Is nabijheid bij de mainports daarbij van belang? 
•	 In hoeverre wordt er in het cluster aan global sourcing gedaan? 
•	 Gaat dit om bulk producten of juist de producten met toegevoegde waarde? 
•	 Wordt internationale outsourcing in de toekomst belangrijker? 
•	 Waar zitten de buitenlandse toeleveranciers ? (grofweg Z.O. Azië, VS, Midden-Oosten) 

C2 Export 

•	 In hoeverre zijn internationale markten van belang voor de sector (aandeel export, strategisch belang)? 
•	 In hoeverre gaat dit via een van de mainports? 
•	 Welke vervoerswijzen worden hierbij gebruikt? 
•	 Is nabijheid bij de mainports daarbij van belang? 
•	 Zijn er alternatieven voor de mainports? Blijven die in de toekomst van belang? 
•	 Is een locatie om en nabij de mainports van belang? 

33 



D De rol van de mainports in het personenvervoer 

• Zijn internationale zakenreizen van belang voor de sector? 
• Wat voor een soort zakenreizen gaat het dan ? (type personeel, welke functies, etc...) 
• Is het van belang dat internationale klanten/ partners/ toeleveranciers vaak naar Nederland komen? 
• Is internationale bereikbaarheid via Schiphol van cruciaal belang voor het cluster? 
• Worden alternatieven voor Schiphol meer gebruikt in de toekomst? 
E De rol van mainports als clusterknooppunt 

•	 In hoeverre faciliteren de mainports als locatie een synergie tussen de bedrijven in het cluster? 
(concentratie van bedrijven, informele contacten, delen van resources zoals training, arbeidsmarkt en 
distributie). 

•	 Bieden de mainports nog verdere faciliteiten aan het cluster ? (informatie knooppunt, 
conferentieruimtes, bedrijfslocaties....). 

F Algemene discussievragen 

•	 Wat zou er met uw sector gebeuren als de mainports in Nederland zouden inkrimpen? 
•	 Ziet u in de toekomst grote verschuivingen ten aanzien van de rol van de mainports voor uw sector? 
•	 Heeft u nog verdere opmerkingen? 
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Dekter, J. Public Relations Officer, Stork Engineers & Contractors B.V. – Schiedam 

Hoogendoorn, dhr Strategische Planning, Business Development en Externe Betrekkingen, Smit 
Maritime Contractors – Rotterdam 

Kok, B.G.J. Smit Maritime Contractors – Rotterdam 

Krispijn, P.J. Hoofd Marketing & Acquisition, Hollandsche Staalbouw Maatschappij BV – 
Schiedam 

Luynenburg, H. Van Oord ACZ – Gorinchem 
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