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Strategie 2021-2025

“In tijden van 
verandering willen we 

zekerheid bieden met  
een duidelijke koers.”

De Amsterdamse haven  
staat er goed voor 
De afgelopen jaren zijn er beduidend meer goederen 

overgeslagen en bedrijven gevestigd. Onze functie 

als internationaal logistiek knooppunt en gateway 

to Europe is solide. Met de nieuwe, grotere zeesluis 

in IJmuiden zorgen we voor een toekomstbesten-

dige toegangspoort tot ons havengebied, via Velsen 

en Beverwijk tot aan Zaanstad en Amsterdam. Als 

metropolitane haven versterken we bovendien vitale 

functies voor de regio. Met zo’n 68.000 arbeids- 

plaatsen en een toegevoegde waarde van circa 7,2 

miljard euro levert de haveneconomie in het Noord-

zeekanaalgebied (NZKG) een stevige bijdrage aan de 

Metropoolregio Amsterdam. Recycling en circulaire 

activiteiten in de haven groeien bovendien sterk.  

Samen met klanten, kennisinstellingen, overheden  

en andere partners maken we vorderingen in de  

energietransitie en de circulaire economie. 

 Vooraf    
Deze groei maken we door in een grillige periode. 

Als we kijken naar de Brexit, het protectionisme van 

de Verenigde Staten en een assertiever China lijkt de 

wereldhandel zich naar binnen te keren. Ondertussen 

worden in Nederland en Europa belangrijke stappen 

gezet om broeikasgassen te reduceren. Dit raakt het 

Noordzeekanaalgebied en biedt tegelijkertijd kansen  

voor de Amsterdamse haven. Daarnaast zet de  

stikstofproblematiek de vergunningsverlening aan  

bedrijven op een laag pitje. Deze ontwikkelingen 

zorgen voor onzekerheid.

De impact van corona
Daar komt de coronacrisis bovenop. De ‘harde stop’ 

van economieën kwam hard aan bij bedrijven in en 

buiten de haven. Voor sommige klanten hield de  

handel van de ene op de andere dag op. Denk aan  

containerlijndiensten van en naar het Verenigd  

Koninkrijk. Aan Amsterdamse toeleveranciers  
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voor de Duitse industrie. Of aan de zee- en rivier- 

cruisesector, die geen gasten kon verwelkomen.  

Ondertussen bleef de bevoorrading van de  

metropoolregio gegarandeerd. Zo liet de crisis ook  

het vitale fundament van de logistieke sector zien.  

Koersvast
Onze voornaamste ambities als Amsterdamse  

haven staan nog ferm overeind. We blijven een sterk 

Europees knooppunt en een sterke Europese verwer-

kingshaven voor vitale goederen en grondstoffen.  

We geven bedrijven ruimte voor duurzame groei, 

zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid in 

de regio. We staan voor vermindering van broeikas-

gassen en scheepsemissies. Voor een industrie en 

regio die draaien op hernieuwbare elektriciteit en 

alternatieve brandstoffen. Voor toekomstbestendige 

mobiliteitsoplossingen. En voor slim hergebruik van 

grondstoffen. 

Deze ambities bereiken we niet vanzelf. Als we bedrij-

ven willen helpen om te groeien in groene of circu-

laire activiteiten, moeten we daar de schouders onder 

zetten. De energietransitie vraagt om andere voorzie-

ningen en nieuwe infrastructuur. Om versterking van 

de elektriciteitscapaciteit, om stoomvoorzieningen, 

om slim gebruik van waterstof en hergebruik van 

CO2. Om versnelde aanleg van windparken voor de  

Noord-Hollandse kust. Maar bovenal vraagt het om 

een actieve haven en havengemeenschap en betrokken 

overheden op elk niveau. Als Havenbedrijf voelen we 

een grote verantwoordelijkheid, maar we kunnen het 

niet alleen. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking 

met alle partners ín en ook buíten het Noordzeekanaal-

gebied. Samen maken we deze transitie waar.

Zeker nu duidelijk zijn
In tijden van verandering willen we zekerheid bieden 

met een duidelijke koers, zonder onze ogen te sluiten 

voor actuele uitdagingen. Er is een toekomst na de 

coronacrisis, waarin de noodzaak voor een efficiënt en 

duurzaam haven- en industriegebied groot is. En  

waarin we concrete stappen zetten naar een klimaat-

neutrale samenleving. We zijn het aan onze klanten, 

investeerders, de stad en de samenleving verplicht om 

het voortouw te nemen en helder te zijn over onze 

ambities. Om te bouwen aan coalities, partnerships 

en vernieuwende projecten. Zo werken we aan een 

concurrerend én duurzaam investerings- en vestigings-

klimaat in het gehele Noordzeekanaalgebied. En lopen 

we voorop in de energietransitie. 

Namens de directie, 

Koen Overtoom, CEO 

Alexander Kousbroek, CFO
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“Als we bedrijven 
willen helpen om te 

groeien in groene of 
circulaire activiteiten, 

moeten we daar de 
schouders onder 

zetten.”
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U leest de strategie van Port of  
Amsterdam voor de periode 2021 tot 
2025. Deze strategie wordt eens in de 
vier jaar opgesteld - of eerder, wanneer 
dat nodig is. 

De strategie is bestemd voor onze organisatie, Raad 

van Commissarissen en de aandeelhouder, als middel 

om sturing te geven en zicht te houden op de ambities 

zoals vastgesteld in de Visie 2030. Klanten, overheden 

en andere stakeholders hebben meegewerkt aan de 

totstandkoming van deze strategie en informeren we 

met dit document over onze keuzes en kansen  

voor investeringen. Onze omgeving leest hoe we  

onze verantwoordelijkheid nemen als duurzame en 

economische motor voor de regio.

Lees-
wijzer

Hoofdstuk 1. De haven vandaag  
We laten de ontwikkeling zien die we de afgelopen jaren doormaakten en zetten de 

verwachtingen van onze belangrijkste stakeholders op een rij.  

Hoofdstuk 2. Trends en ontwikkelingen 
We leggen uit welke ontwikkelingen we op de Amsterdamse haven zien afkomen 

en wat ze voor ons betekenen. 

Hoofdstuk 3. De haven in 2025
We lichten in dit hoofdstuk toe wat voor een haven we in 2025 willen zijn:  

een toonaangevende Europese zeehaven die voorop loopt in de transitie naar  

een duurzame samenleving. 

Hoofdstuk 4. Dit doen we de komende vier jaar 
We werken onze keuzes uit in realistische acties. Zo beschrijven we hoe we de 

komende jaren aan het werk gaan om onze ambities te realiseren. 

Bijlage I: Meerjareninvesteringsplan  
We onderbouwen onze keuzes en acties met een meerjareninvesteringsplan.

Bijlage II: Een gezonde organisatie
We omschrijven hoe we ervoor zorgen dat onze competenties, reputatie en manier 

van werken meegroeien met onze ambities.  

Bijlage III: Havenbedrijf Amsterdam N.V.
We beschrijven de statutaire doelen van de haven en haar dochterondernemingen.

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen
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Industriële hotspot

Internationale hub

Metropolitaan centrum

Amsterdam 
Metropolitan  
Port 

Onze visie voor 2030 
In 2030 is de Amsterdamse havenregio meer dan een overslagpunt en 
doorvoerhaven. De haven is dan een dynamische, internationale metro-
poolhaven waar internationale industrie en de lokale circulaire economie 
samen komen, waar wereldwijde ladingstromen en regionale recycling 
elkaar ontmoeten en waar lokale energieproductie, maakindustrie, logistiek 
en zakelijk-financiële dienstverlening een plek hebben. Door die verwevenheid 
van stromen en sectoren kunnen we kennis en kunde mobiliseren om samen 
sneller te innoveren.

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen
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De afgelopen jaren werkten we hard aan het realiseren 
van onze strategie 2017–2021. We ontwikkelen ons tot 

Amsterdam Metropolitan Port, sterk verankerd in de 
stad, regio en Europa. In dit hoofdstuk beschrijven 

we waar we staan, welke resultaten we hebben 
behaald en wat onze klanten en stakeholders  

van ons verwachten. 

 1  De haven vandaag 
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Agri, Bouw-Agri, Bouw-
grondstoffen & grondstoffen & 

LogistiekLogistiek Circular & 
Renewable 

Industry

Energy Dry & 
Energy Liquid

Real 
Estate

Cruise

De haven van nu
wordt gekenmerkt door vijf 
sterke clusters. Dankzij sterk 
veranderde havenactiviteiten 
hebben we ons de afgelopen 
periode ontwikkeld tot een haven 
die een duurzame bijdrage levert  
aan de metropool.

Totale  
werkgelegenheid

(2017)

Overslag
(2019)

Totale  
toegevoegde 
waarde (2017)

31.054  
(Amsterdam) 

68.400  
(NZKG)

3,2 mld  
(Amsterdam) 

7,2 mld 
(NZKG)

86,7 
miljoen ton
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De Amsterdamse haven staat er anno 2020 goed voor. 

Met een overslag van 86,7 miljoen ton per jaar (2019) 

is Amsterdam de grootste zeehaven in de regio, waar-

toe ook de havens behoren van Zaanstad, Beverwijk 

en Velsen/IJmuiden (Zeehaven IJmuiden NV en Tata 

Steel). De totale overslag in deze havenregio bedroeg 

in 2019 zo’n 105 miljoen ton. Daarmee wordt de regio 

gerekend tot de vierde haven van Europa. Het markt-

aandeel van de havenregio in de Hamburg-Le Havre 

range steeg van 6,6% in 1990 naar 8,2% in 2019.

We zorgen ervoor dat mondiale stromen,  

Europese markten en regionale voorzieningen elkaar 

versterken. Samen maken ze immers gebruik van de-

zelfde infrastructuur en nautische voorzieningen. Zo 

versterken ze elkaar. De haven hoort bij Amsterdam, 

bij de metropoolregio, bij Nederland en bij Europa. 

Onze license to operate hangt af van de manier waarop 

we de verwachtingen van onze stakeholders waarma-

ken - en rekening houden met uiteenlopende belan-

gen en ambities. We gaan eerst kort in op de unieke 

karakteristieken van onze haven. Daarna zetten we 

op een rij wat onze belangrijkste stakeholders van ons 

verwachten. 

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen

 De kracht van de  
Amsterdamse haven 
Amsterdam is een mondiale spil voor 
brandstoffen, agri en cacao
De Amsterdamse haven is dé benzinehaven van 

de wereld. Er vindt veel aan- en afvoer plaats van 

(fossiele) brandstoffen, maar geen raffinage als in de 

Rotterdamse haven, waar vooral ruwe olie wordt 

ingevoerd. Wel worden er alternatieve brandstoffen 

geproduceerd, zoals tweede generatie biodiesel. 

Deze brandstoffen worden in Amsterdam gemengd 

of bewerkt volgens klantspecificaties, die per markt 

flink kunnen verschillen. Vanuit Amsterdam wordt 

ook kerosine geleverd aan Schiphol. Onze rol in 

de brandstoffenhandel is daarmee van strategische 

waarde voor Schiphol.

De Amsterdamse infrastructuur voor verwerking 

van brandstoffen maakt een verschuiving naar  

hernieuwbare brandstoffen aantrekkelijk. Een 

actueel voorbeeld is het bijmengen van 10% (bio-)

ethanol aan benzine als gevolg van EU-eisen. Ook 

onderzoeken we de productie van schone syntheti-

sche kerosine op basis van groene waterstof.

9
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In de agrisector heeft Amsterdam van oudsher een 

sterke positie. Wat betreft cacao-import is de Am-

sterdamse haven zelfs de grootste ter wereld. In onder 

meer Zaanstad is een grote verwerkingsindustrie 

gevestigd en in Amsterdam zijn meerdere bedrij-

ven gespecialiseerd in cacao-opslag. Cacaoladingen 

worden getransporteerd naar onder meer Duitsland 

en Zwitserland, bijvoorbeeld naar Nestlé. Ook andere 

agrifood-grondstoffen worden verwerkt in Amster-

dam. Denk aan de koffiebranderij van Starbucks, waar 

koffie voor de Europese vestigingen gebrand wordt.

De Amsterdamse haven is  
een gateway to Europe 
De Amsterdamse haven is onderdeel van de  

Hamburg-Le Havre range. De haven en bedrijven- 

terreinen in het Noordzeekanaalgebied verbinden  

Europese goederenstromen via drie belangrijke 

trans-Europese transportcorridors (TENT-corridors) 

met intercontinentale diepzeegerelateerde handels- 

stromen. Deze strategische bevoorradingsfunctie  

maakt Amsterdam voor de Europese Unie een core  

network port. Binnen Nederland is Amsterdam de  

tweede haven en door de Rijksoverheid aangewezen  

als haven van nationaal belang. 

De Amsterdamse haven heeft historisch gezien een sterke 

relatie met de landen om de Oostzee. Nog steeds vindt er 

in Amsterdam op- en overslag plaats van veel hout- en 

papierproducten. Deze worden onder meer overgeslagen 

op overdekte terminals, waar schepen droog in een loods 

afmeren. Daarnaast speelt de Amsterdamse haven een rol 

in de Europese distributie van voertuigen en werktuigen. 

In het Europese containervervoer groeit onze positie. 

Inmiddels bedraagt het containertonnage ongeveer  

1 miljoen ton per jaar. Dat zijn zo’n 100.000 containers. 

Lijndiensten via binnenvaart en shortsea verbinden  

Amsterdam met andere havens in West-Europa.

De Amsterdamse haven huist maak- 
industrie en voorzieningen voor de  
metropoolregio 
De Amsterdamse haven en de rest van het Noordzee- 

kanaalgebied zijn samen een belangrijke vestigingsplaats 

voor verwerkende industrieën en (havengerelateerde) 

bedrijvigheid. Van Tata Steel in Velsen tot de voedsel-

verwerkende industrie in de Zaan: zeer uiteenlopende 

bedrijven in de regio maken gebruik van onze haven- 

infrastructuur, nautische dienstverlening en verkeers- 

begeleiding. 

Marktaandeel in  
Noordwest-Europa

Rotterdam
Antwerpen
Hamburg
Amsterdam - Noordzeekanaalgebied
Bremen
Le Havre
Duinkerken
Zeebrugge
North Sea Port*
Wilhelmshaven

* Gent, Terneuzen, Vlissingen Bron: ESPO rapportages

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen
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Daarnaast huist de haven kritieke stedelijke voor-

zieningen als afvalwaterzuivering, elektriciteitsop-

wekking en afvalverwerking. Bouwafval en bouw-

grondstoffen worden steeds vaker via het water af- en 

aangevoerd van en naar bouwhubs in de haven. Ook 

wordt in de haven beton en asfalt voor de lokale markt 

geproduceerd en hergebruikt. 

De afgelopen jaren verwelkomden we startups en 

gerenommeerde bedrijven waarmee we kansen 

realiseren op het raakvlak van logistieke, industriële 

en grootstedelijke functies. Denk aan restafval dat 

wordt verwerkt tot alternatieve brandstoffen. Aan 

organisch afval dat een tussenproduct wordt voor de 

voedingsindustrie. Aan rioolwater, waaruit circulaire 

grondstoffen worden gehaald. Of aan brandstoffen 

voor Schiphol. Zo brengen we de metropoolregio 

samen verder.

Regionale samenwerking tussen  
havenregio’s is van groot belang 
De Amsterdamse haven is onderdeel van een breder 

regionaal, landelijk en Europees haven-ecosysteem. 

De verkeersbegeleiding en verkeersveiligheid op 

het water zijn in handen van het Centraal Nautisch 

Beheer. Binnen de regio zijn industrieën sterk verbon-

den met  de economie van het Noordzeekanaalgebied. 

Denk aan de food-, materials- en energy-sectoren  

van Velsen, Beverwijk en Zaanstad en aan luchthaven 

Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer. Die  

verbondenheid geldt ook voor ladingstromen en  

productieprocessen. Cacao uit Amsterdam wordt  

verwerkt in de Zaanstreek. Wind en waterstof uit 

IJmuiden vinden hun weg naar Amsterdam.  

Arbeidskrachten uit bijvoorbeeld Beverwijk  

werken in Amsterdam en vice versa. Passagiers en 

ladingstromen verlaten de haven via Schiphol.  

Meer dan ooit hebben de Amsterdamse haven en  

de regio elkaar nodig. 

Landelijk werkt Amsterdam nauw samen met  

andere havens. Met Port of Den Helder en Groningen  

Seaports werken we aan de ontwikkeling van  

waterstof. Met Havenbedrijf Rotterdam werken  

we al langer intensief samen, onder meer aan digitale 

dienstverlening met onze dochteronderneming  

Portbase. 
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Een haven die waarde toevoegt
De havengebonden activiteiten in het Noordzeeka-

naalgebied zijn goed voor een toegevoegde waarde van 

7,2 miljard euro en meer dan 68.000 banen. De ruim 

1.400 bedrijven in de Amsterdamse haven leveren een 

belangrijke bijdrage, van directe arbeidsplaatsen op ter-

minals voor slepers en machinisten tot indirecte werk-

gelegenheid voor kwaliteitsinspecteurs, handelaren en 

installateurs. De regio rekent op deze banen, zeker in 

onzekere tijden als nu. Wij rekenen op deze bedrijven: 

de toekomst van de haven hangt van hen af. Daarom 

laten we zien dat ze ook op ons kunnen rekenen, onder 

meer door te helpen bij het aantrekken van lading en 

door verbindingen naar het achterland te versterken.

Wat bedrijven in de haven nodig hebben
om deze energie en grondstoffen te transporteren.  

De scheepvaart vraagt om een (bunker)infrastructuur 

die schonere scheepvaart mogelijk maakt. 

Daarom geven we prioriteit aan het versterken 

van elektriciteitsvoorzieningen en hergebruik van 

restwarmte. Ook maken we de haven geschikt voor 

toekomstige energiedragers als waterstof en groen gas, 

samen met regionale overheden en netbeheerders.

Snelle doorvoer en slimmere  
verbindingen  
Elk bedrijf in onze haven heeft baat bij snel, veilig 

en transparant vervoer van goederen via de weg, het 

spoor en via het water richting zee en achterland. Het 

wordt steeds drukker in de haven en de nautische 

ruimte is beperkt. Daarom verbeteren we onze bereik-

baarheid via het water, weg, spoor en buisleidingen. 

Dat doen we onder meer door samen met het Centraal 

Nautisch Beheer en Portbase te werken aan betere 

uitwisseling van informatie. 

Ruimte om te ondernemen 
We willen klanten genoeg ruimte bieden om te  

ondernemen, op elk niveau. Zo kunnen ze investeren 

in nieuwe markten, een duurzamere operatie en  

circulaire productieprocessen. Fysieke en 

milieuruimte (samen ontwikkelruimte) is schaars in 

de Amsterdamse haven. Dit vraagt om vermindering 

van bureaucratie bij vergunningverlening en snelle  

doorlooptijden. Daarom werken we aan een beter 

vestigingsklimaat waarbij we ons concentreren op  

het havengebied, de bereikbaarheid van de haven en 

onze dienstverlening.

Een duurzame energie-infrastructuur 
Bedrijven in de haven leveren een belangrijke bijdrage 

aan een duurzaam energie- en grondstoffensysteem. 

Dat stelt andere eisen aan onze energie-infrastructuur. 

Bedrijven vragen om meer elektriciteit, stoom, 

(groene) waterstof, CO2 - en om een infrastructuur 

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen
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De haven als nautisch en  
logistiek knooppunt
Onze nautische en logistieke functies met onze kades, 

havenbekkens, wegen, spoorlijnen, de zeesluis en 

onze digitale infrastructuur zijn essentieel voor de 

ontwikkeling van de metropool. Bevoorrading van de 

stad wordt belangrijker, denk bijvoorbeeld aan Food 

Center Amsterdam. Distributiecentra vragen om 

vervoer over water en spoor en last-mile-transport 

zonder uitstoot. Daarom investeren we in verster-

king van basisvoorzieningen. We vernieuwen kades, 

wegen en multimodale aansluitingen om de haven 

bereikbaar te houden.

Het havengebied als  
duurzaam industriegebied
Het havengebied is het voornaamste industriegebied 

in de metropoolregio voor bedrijven uit de hogere 

milieucategorieën als AEB Amsterdam, Vattenfall en 

Orgaworld. Al deze bedrijven dragen bij aan een duur-

zame toekomst. De milieu- en risicoruimte is schaars, 

Wat de Metropoolregio Amsterdam nodig heeft 

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen

maar noodzakelijk voor de energietransitie en circulaire 

ambities van haven, stad en regio. Daarom willen we 

bestaande en nieuwe circulaire bedrijven laten groeien. 

Hiervoor moeten we de benodigde milieuruimte orga-

niseren, samen met de regionale overheden.   

Een haven die bijdraagt aan de 
klimaatdoelstellingen
De gemeente Amsterdam wil in 2050 klimaatneutraal 

zijn. Ook verwacht de regio dat we blijven werken aan 

betere luchtkwaliteit door fijnstof, stikstof en zwavel 

terug te dringen. Het Actieplan Schone Lucht van de 

gemeente Amsterdam vraagt om emissieloos vervoer. 

De Regionale Energiestrategie (RES) van Amsterdam 

en Noord-Holland Zuid vraagt daarnaast om ruimte 

voor windmolens en zonnepanelen. Het Haven- 

bedrijf werkt met overheden en het bedrijfsleven in  

de regio aan het Klimaatakkoord Noordzeekanaal- 

gebied. Samen met partners uit de energieketens 

willen we duurzame waardeketens realiseren voor 

bijvoorbeeld alternatieve brandstoffen en waterstof.  

13
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Een haven die meedenkt over ruimte 
De metropoolregio wil haar inwoners prettig, veilig 

en rustig laten wonen. Het inwoneraantal neemt toe, 

terwijl de beschikbare ruimte is achtergebleven. Daar-

naast worden zaken die bijdragen aan leefbaarheid als 

stedelijke distributie, energie, afvalverwerking, water-

zuivering en bouwlogistiek belangrijker. Voor beiden 

is ruimte nodig. Dat vraagt om zorgvuldig grondbe-

leid, waarbij we het watergebonden karakter van de 

haven behouden. Daarom staat intensief ruimtege-

bruik centraal bij het vestigen van nieuwe bedrijven 

en hergebruik van bestaande terreinen.

Een haven voor bezoekers  
en recreanten
Water in Amsterdam heeft een grote aantrekkings-

kracht, zowel voor recreatievaarders als cruisebezoe-

kers. Tegelijkertijd is het IJ een belangrijke Europese 

waterweg. We moeten ervoor zorgen dat de recrea-

tievaart veilig kan groeien, zonder dat het IJ daar als 

hoofdtransportader onder lijdt. De groeiende zee- en 

riviercruise vraagt daarnaast om duurzaamheid en een 

betere spreiding. Daarom werken we aan regionale 

spreiding van cruiseschepen (onder meer samen met 

Zaanstad en Zeehaven IJmuiden) en verduurzaming 

van de cruisevaart.

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen
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De Amsterdamse haven als vitaal 
onderdeel van het nationale havensysteem
Met de andere Nederlandse havens vormen we een geïnte-

greerd havensysteem. Amsterdam onderscheidt zich hierin 

als energiehaven en Europees knooppunt. De Havennota 

(2020) van het Rijk benadrukt ons belang als cruciale han-

delsschakel en vestigingsplaats die bijdraagt aan de Neder-

landse concurrentiepositie. Het Rijk vraagt zeehavens om 

samen het logistieke systeem van zee- en binnenhavens te 

versterken en efficiënter te maken en zo de spil te zijn van 

de Nederlandse verduurzaming.

Lager energieverbruik en  
lagere CO2-uitstoot
Ook op het gebied van klimaat willen we een haven zijn 

van nationaal belang. De Europese ambitie voor een Green 

Deal en de landelijke klimaatagenda hebben hetzelfde doel: 

klimaatneutraal in 2050. Daarvoor is een CO2-reductie in 

alle havengebieden nodig. Ook wij hebben grote stappen 

te maken. Er moeten genoeg alternatieve brandstoffen 

beschikbaar zijn en afvalstromen verwerkt kunnen worden 

tot nieuwe grondstoffen. Daarnaast blijft CO2-reductie van 

onze eigen organisatie belangrijk.

Gdansk

Amsterdam

Parijs

Genua

Marseille

Berlijn

AntwerpenRotterdam
Frankfurt

North Sea - Baltic Corridor

Rhine - Alpine Corridor

North Sea - 
Mediterranean 
Corridor

Wat Nederland en Europa nodig hebben 

Het Europese TEN-T-beleid is van belang voor de 
achterlandverbindingen van de Amsterdamse haven en 

het Noordzeekanaalgebied. Amsterdam heeft als core 
network port toegang tot drie van de negen Europese 

transportcorridors. De nieuwe zeesluis maakt groei in 
overslag en ontvangst van grotere schepen mogelijk 

en een optimaal gebruik van het multimodale TEN-T 
vervoersnetwerk. Dit strekt zich via spoor, binnenvaart, 

shortsea en wegvervoer uit tot het Verenigd 
Koninkrijk, Italië, de Alpenlanden, de Baltische 

regio, en de Middellandse Zee-regio. Daarmee is 
de Amsterdamse haven één van de essentiële 

havens voor de bevoorrading van Europa.

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen
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De wereld verandert voor onze ogen. Ontwikkelingen 
volgen elkaar razendsnel op – soms nog sneller dan 

we hadden voorzien. In dit hoofdstuk zetten we de 
belangrijkste ontwikkelingen op een rij en bespreken 

we wat ze voor ons betekenen. 

 2  Trends en 
ontwikkelingen 16
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Als sterke Europese haven spelen we 
een belangrijke rol in de aan- en afvoer 
van goederen voor de metropoolregio 
en Noord-Nederland - en zijn we 
een voorname toegangspoort naar 
het Europese continent. Op de 
brandstoffenmarkt nemen we een 
sterke positie in met een opslagcluster 
voor olieproducten. In de land- en 
tuinbouwsector trekken internationale 
spelers in en om de haven 
importstromen aan uit Zuid-Amerika 
en West-Afrika. Een internationale 
positie om trots op te zijn. Toch zien 
we dat werken en groeien zoals we dat 
kennen snel verandert. We zetten de 
belangrijkste trends op een rij.  

De grenzen van globalisering  
worden duidelijk 
De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en 

China, de Brexit en handelsverdragen die onder druk 

staan, laten de grenzen zien van globalisering en van 

wereldwijde handel. De samenleving stelt vrij verkeer 

van goederen en personen bovendien steeds vaker ter 

discussie. Waar het jarenlang draaide om het uitbeste-

den van productieprocessen, zien we een kentering. 

Industrie vestigt zich weer dichter bij huis. Het belang 

van handel binnen Europa neemt hierdoor toe, net als 

het belang van het Noordzeekanaalgebied als logis-

tiek-industrieel knooppunt.

De coronacrisis remt de  
wereldwijde verbondenheid
Het coronavirus laat op een pijnlijke manier de keer-

zijde zien van globalisering. Lockdowns, minimaal 

vliegverkeer en gesloten grenzen halen de vanzelf-

sprekendheid van internationalisering onderuit. De 

impact van de coronacrisis is nog onduidelijk, maar 

een recessie is onvermijdelijk. Blijvende beperkingen 

uit angst voor een nieuwe besmettingsgolf zijn niet uit 

te sluiten.  

Klaar voor Brexit
De Amsterdamse haven is klaar voor Brexit. Brexit 

betekent onder meer het invoeren van grenscontroles: 

douaneaangifte en -controles, voorschriften voor in- 

en uitvoer van producten, productaansprakelijkheid 

en kwaliteitseisen. Via Portbase kunnen de bedrijven 

hun douaneformaliteiten digitaal afhandelen. Hier-

mee worden deze formaliteiten vergemakkelijkt. We 

blijven de ontwikkelingen met betrekking tot Brexit 

volgen en acteren wanneer daar aanleiding toe is.

Het energiesysteem wordt  
decentraler en duurzamer
We zien dat oliemaatschappijen investeren in duurza-

me elektriciteit, dat Nederland de gaswinning ver-

kleint en dat er plannen zijn om het huidige gasnet-

werk geschikt te maken voor waterstof. Door slim 

hergebruik worden we bovendien minder afhankelijk 

van de grondstoffenhandel en geopolitieke invloe-

den. Er ontstaan kansen voor een duurzaam energie-

systeem dat meer lokaal geproduceerde elektriciteit 

combineert met nieuwe vormen van energieopslag, 

duurzame brandstoffen en groene waterstof om in 

onze energiebehoefte te voorzien. 

Naar globaal denken met Europese focus  

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen
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Europa werkt na ‘Parijs’ aan beleid, instrumenten 

en wetgeving. Met de Green Deal doet de Europese 

Commissie een aanzet voor een groeistrategie die van 

Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale, circulaire 

en grondstoffenefficiënte continent moet maken. De 

Green Deal omvat een uitgebreid pakket aan maatre-

gelen. Met name voorstellen voor verduurzaming van 

transport hebben invloed op de haven. Denk hierbij 

aan uitbreiding van het emissiehandelssysteem, wet-

geving voor energiesystemen en belastingen.

De digitalisering van  
havenprocessen versnelt 
In een sector waarin efficiëntie cruciaal is, maken 

voorspelbaarheid en flexibiliteit het verschil. Dat 

kan niet zonder verdere digitalisering, met data als 

brandstof. In hoog tempo ontstaan er initiatieven 

als autonome scheepvaart, apps die samenwerking 

stimuleren en drones die helpen met inspecties. Met 

open, veilige en schaalbare producten kunnen we 

Naar digitale, duurzame 
en toekomstbestendige 
distributie
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werken aan een slimme haven waarin informatie de-

len vanzelfsprekend is. Als neutrale partij helpen we 

door data en informatie van onszelf én anderen in de 

keten te ontsluiten en waar mogelijk te delen. Samen 

met betrokken partijen en andere havens zetten we 

Nederland zo neer als efficiënt logistiek knooppunt.

Stedelijke distributie wordt efficiënter 
en duurzamer 
Vervoer in de metropoolregio moet verduurzamen. 

We helpen bij het duurzaam bevoorraden van de 

regio en industrie door groen transport over water en 

emissieloos vervoer naar de stad te ondersteunen. Dit 

gaat om uiteenlopende stromen: van consumenten-

goederen en bouwmateriaal naar de stad tot afval en 

reststromen naar de haven.

18
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Duurzaam doen is lastiger dan 
duurzaam plannen 
Er is hard gewerkt aan plannen voor een duurzamere 

samenleving. De eerste resultaten zijn geboekt en 

bieden perspectief. Nu is het tijd om tempo te maken, 

op te schalen en kosten te drukken. De overstap naar 

alternatieve energiebronnen en -productieprocessen 

is echter kostbaar en nog vaak afhankelijk van sub-

sidies. Om aarzeling in de markt te doorbreken, is 

stimulering door de overheid nodig. Duidelijke doel-

stellingen, eerlijke beleidsinstrumenten en gerichte 

investeringen zijn goed voor het vertrouwen in de 

energietransitie, ook voor bedrijven in de haven.  

Akkoorden wijzen de weg
Amsterdam heeft de ambitie om in 2030 55% minder 

CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Ook de Euro-

pese Commissie ziet ten minste 55% CO2-reductie 

in 2030 als noodzakelijk om uiteindelijk in 2050 

klimaatneutraal te zijn. Als Havenbedrijf spelen we 

een belangrijke rol bij het realiseren van deze plannen. 

We investeren in infrastructuren en brengen kennis 

samen om groener te werken en leven. Bovendien 

is de haven als brandstoffenknooppunt de ideale plek 

voor opslag en productie van alternatieve brandstoffen 

en voor schoon goederenvervoer.

Zo wordt voor de Noord-Hollandse kust tot 2025 2,1 

GW aan offshore windparken gebouwd en verder uit 

de kust nog eens 4 GW. De bouw en het onderhoud 

wordt gecoördineerd vanuit havenlocaties in de buurt. 

Ook producenten van turbine-onderdelen en bekabe-

ling vestigen zich bij voorkeur dicht bij de windparken. 

De Amsterdamse haven ligt gunstig voor de offshore 

windindustrie, zeker nu aan de zeezijde van de nieuwe 

zeesluis de Energiehaven wordt ontwikkeld. 

Amsterdam als circulaire hoofdstad  
Nederland wil in 2050 100% circulair zijn. Volgens 

het landelijke Grondstoffenakkoord betekent dat 50% 

minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030. 

Twee ambitieuze doelstellingen. In 2019 produceerde 

de gemiddelde Nederlander nog zo’n 490 kilo afval per 

jaar. Slechts 55% daarvan werd gescheiden ingezameld. 

Om circulair te ontwerpen, produceren en hergebrui-

ken, moeten we om te beginnen beter scheiden. In de 

Van duurzaamheidsplannen 
naar duurzaam aanpakken 

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen
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haven worden al op grote schaal plastics, rubber, me-

talen, glas en hout ingezameld, gescheiden en gerecy-

cled. Daarmee zijn er meerdere zuivere afvalstromen 

beschikbaar. Dit maakt de haven een aantrekkelijke 

locatie voor circulaire bedrijven. Zo dragen we bij aan 

de circulaire ambities van de gemeente Amsterdam.

Scheepvaart, transport en logistiek 
moeten emissie-arm
Internationale scheepvaart valt buiten het Parijs-ak-

koord. Toch heeft de Internationale Maritieme Orga-

nisatie (IMO) doelen gesteld: een vermindering van 

uitstoot van CO2 per transporteenheid met 70% in 

2050 en van zwavel met 85% vanaf 2020. De Europese 

Unie onderzoekt strengere reductiemaatregelen voor 

de scheepvaart. Het Klimaatakkoord bevat al afspraken 

over duurzamere mobiliteit. De kern: transport moet 

snel schoner, onder meer door benzine en diesel te ver-

vangen door alternatieve brandstoffen en elektriciteit. 

Met de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens 

wil het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de 

uitstoot van binnen- en zeevaart met 20% reduceren in 

2030. De Gemeente Amsterdam legt in het Actieplan 

Schone Lucht vast dat wegverkeer in de stad in 2030 

volledig uitstootvrij moet zijn. Een forse uitdaging 

voor logistieke stromen vanuit de haven naar de stad.

Ook de luchtvaart is buiten het Parijs-akkoord  

gehouden, maar staat voor een verduurzamings- 

opgave. Regelgeving voor het bijmengen van  

alternatieve brandstoffen wordt concreter. Door  

onze pijpleiding naar Schiphol kunnen we veel  

betekenen op het gebied van productie, opslag en  

distributie van alternatieve kerosine. 
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Investeringsopgave voor een  
klimaatneutrale industrie 
De transitie naar een duurzame Nederlandse industrie 
vereist investeringen in nieuwe technologieën, 
energiebesparende maatregelen en circulaire inzet van 
grondstoffen. De Sociaal-Economische Raad geeft aan 
dat de Nederlandse industrie in de periode van 2020 

tot 2030 cumulatief voor 9 tot 15 miljard euro moet 
investeren om de klimaatdoelstellingen te realiseren 
(bron: SER, 2018). De noodzakelijke investeringen 
voor het industriecluster in het Noordzeekanaalgebied 
bedragen naar schatting tussen de € 3 tot 5 miljard. 
Die investeringen leiden tot concreet resultaat: 
de maatregelen van het NZKG-cluster zijn goed 

voor een derde van het emissiereductiepotentieel 
van de Nederlandse industrie. Om dit voor elkaar 
te krijgen, zijn investeringen nodig in de publieke 
energie-infrastructuur zoals het elektriciteitsnet 
en de waterstofinfrastructuur. Deze benodigde 
publieke investeringen komen bovenop de 
investeringsinschattingen voor de industrie.
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Van fossiele ladingen naar diverse en duurzame ladingen
Corona tempert de groei 
De afgelopen jaren groeiden we constant. Met een 

overslag van 86,7 miljoen ton per jaar (2019) zijn  

we de grootste haven in het Noordzeekanaalgebied.  

Samen met de havens van IJmuiden/Velsen,  

Beverwijk en Zaanstad vormen we de vierde  

haven van Europa, met een marktaandeel van 8,2%. 

We versterkten deze positie te midden van stevige 

concurrentie en tijdens onze ontwikkeling naar een 

metropolitane haven. Op lange termijn zien we de 

groei in overslag bij zeehavens afvlakken. 

Voor 2020 verwachten we een neergang in overslag 

als gevolg van de coronacrisis, lage olieprijzen, geopo-

litieke spanningen en de aanstaande recessie. Mogelijk 

treedt in 2021 herstel op, maar het niveau van 2019 

wordt zeker niet bereikt. Kansen voor herstel van het 

overslagniveau zien we in diverse markten, al zal de 

mate van herstel afhangen van eventuele volgende 

virusgolven. 

Totaal overslagprognose in miljoenen tonnen tot 2024:
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De impact van corona is duidelijk zichtbaar in de overslagprognose voor 2020. Er is sprake van daling van alle  
overslagstromen, met uitzondering van de circulaire stromen in de haven. De komende jaren verwachten we een  
herstel van de overslag, waarbij met de opening van de nieuwe sluis kansen voor groei in met name de logistiek  
ontstaan. De dalende trend in de kolenoverslag zet door, waardoor de totale overslag naar verwachting in  
2024 uitkomt rond de 80 miljoen ton. 

Logistiek

86,7 77,0 77,9 78,9 78,4 80,0
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Alternatieve brandstoffen nemen de 
plaats in van fossiele brandstoffen 
Volgens de World Energy Outlook 2018 van het Inter-

national Energy Agency (IEA) neemt het gebruik van 

kolen, aardolie en raffinageproducten naar verwach-

ting langzaam maar zeker af ten gunste van energie 

van niet-fossiele oorsprong. We voorzien in Amster-

dam een verdere daling in kolenoverslag. Zo nemen 

op kolenterminals andere ladingen al steeds vaker de 

plaats in van kolen. De komende vier jaar verwachten 

we een stabilisatie van de traditionele brandstoffen-

markt en een opkomst van hernieuwbare brandstof-

fen. Na 2025 verwachten we dat de wereldwijde tran-

sitie van olieproducten steeds meer kansen biedt voor 

deze alternatieve brandstoffen. We zien in Amster-

dam al de eerste initiatieven ontstaan. Een belangrijke 

nieuwe markt is die voor de productie, op- en overslag 

van biobrandstoffen, grondstoffen en energiedragers 

voor de opwek van warmte en elektriciteit. Met onze 

gunstige ligging en goede faciliteiten, infrastructuur 

en expertise zijn we goed gepositioneerd. en expertise 

zijn we goed gepositioneerd.
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De grootste zeesluis ter wereld wordt naar 
verwachting eind januari 2022 in gebruik 
genomen. De sluis wordt 500 meter lang, 70 
meter breed en 18 meter diep. Het schutproces 
vindt getij-onafhankelijk plaats. Doordat 
we vaker en meer schepen tegelijk kunnen 
schutten, zijn we met de nieuwe sluis beter 
voorbereid op pieken in het scheepvaartverkeer. 
24 uur per dag, 7 dagen per week.  

Nieuwe kansen buiten  
de fossiele energie
We zien kansen voor groei in ladingstromen voor 

land- en tuinbouwproducten, general cargo en  

containers, mineralen, bouwgrondstoffen en  

alternatieve brandstoffen. Deze markten zijn wel  

erg volatiel. Bovendien ervaren we er flinke concur-

rentie van andere Europese zeehavens. Daarom  

spannen wij ons in om samen met klanten nieuwe 

markten en activiteiten aan te trekken. Daarbij worden 

we geholpen door de nieuwe zeesluis, waardoor we  

vanaf 2022 grotere schepen kunnen verwelkomen.  
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De haven als Europese spil voor  
hernieuwbare energiedragers
De Amsterdamse haven is een sterke internationale 

energiehub. Dat kunnen we in de toekomst ook zijn 

voor bijvoorbeeld waterstof, biobrandstoffen en  

synthetische energiedragers. In de haven zijn de  

voorzieningen, expertise en netwerken aanwezig  

voor deze bijdrage aan een duurzamere metropool.  

Dit vraagt om hernieuwbare energieproductie en 

-opslag, om circulaire verwerkingscapaciteit en om 

slimme en schone logistieke oplossingen. 

Werkgelegenheid wordt  
bedrijvig en duurzaam 
Havengerelateerde werkgelegenheid is bij uitstek een 

regionale aangelegenheid. We zien nieuwe, arbeids-

intensieve bedrijvigheid ontstaan in de Amsterdam-

se haven, met jachtenbouwers Feadship en Royal 

Huisman als aansprekende voorbeelden. De energie-

transitie vraagt om personeel met nieuwe en andere 

vaardigheden. We verwachten dat het aantal arbeids-

plaatsen in de transitieperiode verder toeneemt. Om 

blijvend te kunnen voldoen aan de vraag naar goed ge-

schoold personeel zijn initiatieven als House of Skills 

en Techport van groot belang, net als samenwerking 

met de Amsterdamse Universiteiten en Hogescholen. 

Buiten de grenzen van  
de haven gebeurt het
We zijn verantwoordelijk voor de activiteiten binnen 

de grenzen van ons havengebied. Maar daar eindigt 

onze invloed niet. Juist wat betreft de energietransi-

tie moeten we over grenzen kijken en partnerships 

aangaan, of het nu gaat om nieuwe infrastructuren of 

om scherpere Europese brandstofrichtlijnen. Samen 

met klanten en regionale overheden kunnen we onze 

verantwoordelijkheid nemen door duurzamere goe-

derenstromen aan te trekken. We stellen ons zo op als 

doortastende haven die de regie neemt door samen-

werkingsverbanden aan te gaan.

Van overslagpunt naar duurzaam schakelpunt 
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Verstedelijking vraagt om intensivering 
van het ruimtegebruik 
De vraag naar woningen in de metropoolregio is 

groot. De regio en stad Amsterdam zoeken naar 

ruimte voor hun woningbouwopgave. Een oplossing 

is Haven-Stad: de haventerreinen in de Coen- en Vlo-

thaven worden na 2040 woongebieden. Dit betekent 

een afname van de beschikbare ruimte in de Amster-

damse haven. Ook komen industrie en woningbouw 

dichter bij elkaar. Om invulling te geven aan de 

belangen van de gemeente Amsterdam en toekomsti-

ge inwoners van Haven-Stad én ruimte te maken voor 

de energietransitie, moeten we het ruimtegebruik in 

Westpoort verder intensiveren. Daarbij is het zaak 

om verschillende belangen en ruimteclaims zorgvul-

dig en verantwoord te verenigen. Dit zien wij als een 

gezamenlijke opgave.  

De energietransitie en circulaire 
economie hebben ruimte en 
infrastructuur nodig 
Voor circulaire activiteiten is vaak meer ruimte nodig. 

Zo vergt het verbranden van afval relatief weinig 

ruimte, terwijl voor scheiding en hergebruik van 

afval vaak meerdere processen naast elkaar ingericht 

moeten worden. Daarnaast vragen ze om een leidin-

Van haven en stad naast elkaar naar een havenstad 
en infrastructuur van de toekomst 
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Samen wonen en werken  
De ruimte in het Noordzeekanaalgebied is schaars. 
Tegelijkertijd is de behoefte aan toekomstige ontwik-
kelruimte voor woningbouw, recreatie en duurzame 
industrie groot. Twee ontwikkelingen springen in het 
oog: Haven-Stad en de Houtrakpolder.

Op 21 december 2017 stelde de Gemeente Amster-

dam de ontwikkelstrategie van Haven-Stad vast.  
De fasering in deze ontwikkelstrategie is gebaseerd op 
het Convenant Houthaven/NDSM-werf. De gemeente 
heeft toegezegd dat reeds gevestigde bedrijven in het 
havengebied in ieder geval tot 2040 op hun huidige 
locatie mogen blijven. Ook is vastgesteld dat geplande 
woningbouw de bedrijfsvoering niet onnodig mag 
schaden - en vice versa. 

In de Visie Noordzeekanaalgebied 2040 zijn afspraken 
gemaakt over reservering van de Houtrakpolder als 
potentiële uitbreidingslocatie voor havengerelateerde 
bedrijvigheid. Deze afspraken zijn bekrachtigd in de 
Provinciale Omgevingsvisie Noord-Holland (2018). We 
committeren ons aan de afspraken in de Visie Noord-
zeekanaalgebied 2040 en de gestelde voorwaarden, 
zoals intensivering van bestaande haventerreinen. 
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gennetwerk voor stoom, groene waterstof en CO2, 

bunkerfaciliteiten voor alternatieve brandstoffen, 

waterstofpompstations, walstroom en een robuust 

elektriciteitsnetwerk. Alleen met deze combinatie van 

connectiviteit en infrastructuur kunnen we de transi-

tie naar duurzame havenindustrie maken. De uit-

gangspositie van de Amsterdamse haven is goed, de 

basisinfrastructuur voor veel van dit soort activiteiten 

is aanwezig. Wel moet de omvang en capaciteit voor 

stoom, groene waterstof en CO2 worden verbeterd. 

De Amsterdamse haven is het 
belangrijkste industrieterrein in de 
regio voor hogere milieucategorieën
De duurzame ambities van de regio leggen 

een (milieu)ruimteclaim op de beschikbare 

haventerreinen. We willen deze ambities faciliteren 

en versnellen én bijdragen aan een leefbare regio. 

daarom monitoren we emissies, geluid en stof en 

brengen deze waar mogelijk verder terug.

Industriegebieden voor bedrijven in hogere 

milieucategorieën zijn schaars in Nederland. 

In de regio zijn naar verwachting onvoldoende 

industrieterreinen beschikbaar voor alle ambities. 

De complexe wet- en regelgeving over externe 

veiligheid richt zich op het ruimtelijk scheiden 

van risicoveroorzakers en -ontvangers door 

het aanhouden van veiligheidsafstanden. Dit 

maakt intensiveren van ruimte en meervoudig 

ruimtegebruik uitdagend. Daarom moeten we de 

gebruiks-, milieu- en (externe) veiligheidsruimte 

slim gebruiken en inrichten. Hierover gaan en 

blijven we met onze stakeholders in gesprek. Ook 

vraagt het om nauwe samenwerking met overheden 

binnen en buiten het Noordzeekanaalgebied en met 

netbeheerders.
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We weten waar we staan en wat erop ons afkomt.  
Ook zien we de noodzaak van het definiëren en delen 

van een heldere koers. In dit hoofdstuk lichten we 
toe wat voor haven we in 2025 willen zijn: een 

toonaangevende Europese zeehaven die voorop 
loopt in de transitie naar een duurzame 

samenleving. Hieraan koppelen we meetbare 
doelen voor 2025.     

 3  De haven in 2025
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In 2025 is het karakter van de havenactiviteiten in 

Amsterdam zichtbaar veranderd. We versterken 

onze positie als Europese zeehaven door duurzaam te 

groeien. Dat zien we aan bedrijven die we vestigen, 

klanten die duurzamer werken en ladingen die 

worden overgeslagen. Bedrijfsprocessen worden 

geëlektrificeerd en gas wordt steeds vaker vervangen 

door restwarmte of stoom. Het aantal circulaire 

bedrijven is sterk gegroeid. Groene waterstof doet in 

2025 haar intrede in de haven als schoon alternatief 

voor fossiele grond- en brandstoffen. Een groeiend 

aantal schepen ligt aan walstroom. Dat is gelukt 

dankzij nieuwe ruimte, een duurzame infrastructuur 

en een aantrekkelijk werkklimaat, waarin bedrijven 

makkelijk zaken kunnen doen.

Bovendien vertrekt in 2025 vrijwel elk zeeschip in 

onze haven op tijd. Voor de binnenvaart is het gemak 

om onze haven te bezoeken zichtbaar en merkbaar 

vergroot. Doordat we meer informatie delen, lukt 

het ons samen met ketenpartners en klanten om het 

proces steeds verder te verbeteren. Tenslotte zijn we 

dan trotse gastheer van SAIL2025. 

We laten zien dat het kan
Als haven met een voorname internationale positie in 

op- en overslag van fossiele brandstoffen voelen we 

ons verantwoordelijk om het verschil te maken. Door 

te laten zien wat er kan, door met partners gedurfde 

initiatieven te ondersteunen. We willen voorop lopen 

in de transitie naar een duurzame samenleving als 

sterke Europese zeehaven met een duurzaam ves-

tigingsklimaat. Zo helpen we bestaande en nieuwe 

klanten om succesvol te ondernemen. En zetten we 

belangrijke stappen naar een klimaatneutrale haven  

in 2050.

Samenwerking met andere havens
Port of Amsterdam werkt in de Branche Organisatie 

Zeehavens (BOZ) samen met de andere vier grote 

Nederlandse zeehavens. Met Havenbedrijf Rotterdam 

zijn we aandeelhouder van het digitale havenplatform 

Portbase en het havenmanagementsysteem Hamis. 

Het rijk werkt in het kader van haar verantwoordelijk-

heid voor de Nederlandse havens aan een stappenplan 

om de havensamenwerking verder te versterken. 

 

Een haven waar duurzame 
werkgelegenheid en toegevoegde 
waarde blijven groeien
Volgens de laatste havenmonitor telt de 
havengerelateerde werkgelegenheid in het 
Noordzeekanaalgebied 68.400 arbeidsplaatsen. 
De toegevoegde waarde is circa € 7,2 miljard 
(Havenmonitor, 2018). In 2025 verwachten we 
dat de toegevoegde waarde en werkgelegen-
heid verder zijn gegroeid, maar dat het type 
activiteiten dat eraan ten grondslag ligt sterk 
verandert. Naar verwachting neemt het aan-
deel circulaire banen de komende jaren toe. 
Daarnaast vestigen we steeds meer bedrijven 
die hoogwaardig vakmanschap en kennis nodig 
hebben. Recent onderzoek door het Internatio-
nale Energy Agentschap bevestigt de verwach-
ting dat investeringen in duurzame energie en 
CCUS-technologie een positieve impact hebben 
op de werkgelegenheid (IEA 2020).

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen
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Doel 3:  
Ten minste 95% van de zeevaart vertrekt  
op tijd uit en komt op tijd aan in de haven.

Doel 2:  
Onze non-fossiele  
omzet is 65% van  
de totale omzet.

Doel 1:  
We houden ons marktaandeel van 8% in 
Noordwest-Europa vast door groei van 20% in  
de segmenten: alternatieve brandstoffen,  
bouwgrondstoffen, logistiek, agri en circulair. 

Doel 4:  
12,5% van de 
opslagcapaciteit wordt 
ingezet voor alternatieve 
brandstoffen.

Doel 5:  
Circulaire activiteiten groeien 
door uitgifte van 25 hectare aan 
circulaire procesindustrie.

Doel 6:  
De havenindustrie, 
scheepvaart en Port of 
Amsterdam realiseren 
samen een CO2-reductie 
van 10%.

Doel 7:  
We creëren 45 hectare aan 
ontwikkelruimte voor de transitie 
naar een duurzame economie.De haven in 2025

is zichtbaar veranderd.  
We hebben ons ontwikkeld  
tot voorloper in de duurzame 
transitie. Dat zien we aan bedrij-
ven die we vestigen, klanten die 
duurzamer werken en ladingen die 
worden overgeslagen.
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Doel 1.  
We versterken onze 
concurrentiepositie 
en behouden ons 
marktaandeel  

Het Noordzeekanaalgebied is een aantrekkelijke 

vestigingslocatie voor maritieme dienstverleners. 

Daardoor kunnen we het vliegwiel zijn voor de 

verduurzaming van logistiek in de regio en Europa. 

We hebben nu een marktaandeel van 8% binnen de 

Noordwest-Europese zeehavens. Dat willen we  

behouden, ondanks een afname van de overslag in  

kolen. We groeien in de segmenten alternatieve 

brandstoffen, bouwgrondstoffen, logistiek, agri en 

circulair van een totale (verwachte) overslag van 19 

miljoen ton in 2020 naar 23 miljoen ton in 2024.  Zo 

maken we onze haven diverser en duurzamer. 

 

Concreet: we houden ons marktaandeel 
van 8% in Noordwest-Europa vast 
door groei van 20% in de segmenten 
alternatieve brandstoffen, bouw- 
grondstoffen, logistiek, agri en circulair

Doel 2. 
We groeien in  
non-fossiele omzet  

De haven is meer dan een overslagpunt. Bedrijven 

maken er industriële producten, bieden havenge-

lateerde diensten aan en voorzien in nutsdiensten 

voor de haven en de stad. We willen meer activiteiten 

aantrekken die niet te maken hebben met fossiele 

energiedragers. Zo maken we ruimte voor de produc-

tie en opslag van alternatieve brandstoffen en ener-

giedragers, voor de circulaire procesindustrie en voor 

een sterk Europees logistiek cluster. Door de groei van 

non-fossiele ladingstromen en nieuwe activiteiten 

worden onze inkomstenstromen diverser. We werken 

aan een groei in non-fossiele omzet naar 65% in 2024

Concreet: onze non-fossiele omzet is 
65% van de totale omzet  

Doel 3.  
We zorgen ervoor dat 
vrijwel alle zeevaart 
op tijd aankomt en 
vertrekt

Bedrijven vestigen zich vooral in onze haven vanwege 

de toegang tot zee en achterland. Daarom moet ons 

scheepvaartproces veilig en vlot zijn. Klanten ver-

wachten dat we hierin blijven investeren. Dat doen 

we onder meer door infrastructuur te ontwikkelen, 

protocollen en spelregels af te spreken (bijvoorbeeld 

over planningen) en digitale initiatieven te ontplooien 

waarmee we klanten helpen om efficiënter te werken 

en er zo min mogelijk vertraging ontstaat. We zorgen 

ervoor dat 5% meer schepen op tijd aankomt en  

vertrekt.  

 
 

Concreet: tenminste 95% van de 
zeevaart vertrekt op tijd uit de haven en 
komt op tijd aan in de haven

Zeven meetbare doelen om vaart te maken 

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen
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Doel 4.  
We groeien in 
opslagcapaciteit 
voor alternatieve 
brandstoffen

In de Amsterdamse haven is meer dan zes miljoen m3 

opslagcapaciteit beschikbaar voor olieproducten als 

benzine, diesel en kerosine. We willen een belang-

rijke energie- en brandstoffenhaven blijven op weg 

naar een klimaatneutrale haven in 2050. Dit lukt ons 

alleen samen met onze klanten. We hebben goede 

achterlandverbindingen, er is kennis en infrastruc-

tuur voor het blenden van brandstoffen en er zijn 

biobased productiefaciliteiten in de buurt. Dat maakt 

Amsterdam perfect als dé duurzame brandstoffenha-

ven van Europa. In 2020 wordt minder dan 5% van de 

opslagcapaciteit gebruikt voor de opslag van alterna-

tieve brandstoffen. We anticiperen op alternatieve 

brandstoffen door meer opslagcapaciteit geschikt te 

maken. Met deze aangepaste opslagcapaciteit wordt 

de energietransitie bereikbaar.   

Concreet: 12,5% van de opslagcapaciteit 
wordt ingezet voor alternatieve 
brandstoffen 

Doel 5.  
We gaan voor  
meer circulaire  
procesindustrie
 

 

Bedrijven als Chaincraft, Paro, Plastic Recycling 

Amsterdam en Argent Energy laten zien dat we een 

aantrekkelijke vestigingslocatie zijn voor de circulaire 

industrie. Met een groeiende metropool in de buurt 

zijn we zeker van diverse reststromen. We stimuleren 

circulaire klanten en nieuwe circulaire bedrijven in 

hun groei. Daarom maken we ruimte, koppelen we 

nieuwe en bestaande bedrijven aan elkaar en zorgen 

we voor optimale faciliteiten. Zo groeien de circulaire 

activiteiten in de haven met 20%.

 
 
 

 
Concreet: circulaire activiteiten groeien 
door uitgifte van 25 hectare aan 
circulaire procesindustrie  

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen
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Doel 6. 
We reduceren  
de CO2-uitstoot
 

 

 

Ook de CO2-emissie van het havengebied moet 

omlaag. Met reducerende maatregelen, meer 

duurzame energie, meer circulaire procesindustrie 

en een toekomstbestendige energie-infrastructuur 

helpen we bedrijven en de scheepvaart om hun 

uitstoot te verlagen. We helpen bedrijven onder 

meer door infrastructuur te realiseren die transport 

van CO2 en aanvoer van alternatieve energiebronnen 

mogelijk maakt. De uitbreiding van walstroom 

voor binnenvaart en riviercruise zorgt voor minder 

uitstoot aan de kade. Daarnaast gaan we door met 

het reduceren van de CO2-uitstoot van onze eigen 

organisatie. We verduurzamen onder meer onze eigen 

vaartuigen. Daarmee laten we zien wat er kan.

Concreet: de havenindustrie, 
scheepvaart en Port of Amsterdam 
realiseren samen een CO2-reductie  
van 10%

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen

Klimaatneutraal in 2050
De industrie in het Noordzeekanaalgebied stoot jaarlijks 14,4 megaton CO2 uit. Het grootste deel daarvan is 
toe te rekenen aan het industriecomplex in IJmuiden. De Klimaattafel Industrie Noordzeekanaalgebied heeft 
een koers bepaald om deze uitstoot in 2050 met 95% teruggebracht te hebben. Dit vereist een Noordzee-
kanaalgebied nieuwe stijl. Door het grondstoffen- en energieverbruik bij bedrijven in de haven te verminderen, 
blijft energie-efficiency centraal staan. Daarnaast spelen CO2-afvang en -hergebruik, waterstof en synthetische 
brandstoffen een belangrijke rol in de transitie naar een duurzamer Noordzeekanaalgebied. Deze opgave is 
nadrukkelijk een regionale opgave.

In Amsterdam bedraagt de uitstoot van de haven en industrie circa 18% van de totale Amsterdamse CO2- 
uitstoot. Haven- en industriële bedrijven (zowel binnen het havengebied, als ook elders in de gemeente) zijn 
goed voor circa 920 kton aan CO2-uitstoot (bron: Amsterdam Klimaatneutraal), waarvan meer dan de helft bij 
AEB Amsterdam vandaan komt. We zijn vastberaden om bedrijven in het havengebied te helpen hun uitstoot 
te reduceren naar nul in 2050. De tussenliggende streefwaarde is een reductie van 55% in 2030. Gezien de 
bijzondere positie van het AEB bij het realiseren van deze opgave is intensieve afstemming met de gemeen-
te Amsterdam noodzakelijk. Hiervoor investeren we in infrastructuur voor transport van duurzame energie-
dragers,  maken we transport mogelijk van CO2 en maken we waterstof beschikbaar. Daarnaast breiden we 
onder meer bestaande voorzieningen uit voor walstroom, versterken we de bestaande elektriciteitsvoorzie-
ningen en breiden we zonnepanelen uit in de haven.

 
CO2-reductie Haven & Industrie

 
CO2-uitstoot Amsterdam

(Bron: Amsterdam Klimaatneutraal)

31



Strategie 2021-2025

Doel 7. 
We creëren 
ontwikkelruimte 
 

De ontwikkelruimte voor nieuwe activiteiten in de 

haven is schaars. Er is fysieke ruimte en milieu- en 

(externe) veiligheidsruimte nodig om bedrijven te 

vestigen die het verschil maken. Samen met omge-

vingsdiensten en regionale overheden binnen het 

Noordzeekanaalgebied gaan we op zoek naar passende 

oplossingen. We onderzoeken manieren om ruimte 

binnen ons areaal intensiever te gebruiken. Zo kan er 

door de energietransitie ruimte vrijkomen bij bedrij-

ven in de haven. Deze moeten we zo goed mogelijk 

benutten. Ook zoeken we met partners naar ruimte 

om te verwerven en ontwikkelen. Voorbeelden hier-

van zijn HoogtTij met Zaanstad en de Energiehaven 

in IJmuiden. Dit breiden we verder uit.  

Concreet: we creëren 45 hectare aan 
ontwikkelruimte voor de transitie naar 
een duurzame economie

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen

Met deze strategie 2021-2025 integreren we duurzaamheid nadrukkelijk in de strategische doelstellingen.  
Dit is essentieel om een klimaatneutrale haven te worden in 2050. De impact van de haven blijft zo niet  
beperkt tot het havengebied. Met onze inspanningen dragen we bij aan de realisatie van de United Nations  
Sustainable Development Goals. Wij maken als haven het verschil op 5 doelen en richten ons op de drie  
doelen waar wij de meeste impact kunnen maken.
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Als Europese zeehaven zijn we voorloper in de transitie 

We ontwikkelen een 
toekomstbestendig 
havencomplex

We maken het 
scheepvaartproces vlotter, 
veiliger en transparanter

We laten klanten, 
ladingen en activiteiten 
duurzamer groeien

Strategieën: Doelen: 

Doel 3: Ten minste 95%  van de 
zeevaart vertrekt uit en komt op  
tijd aan in de haven. 

Doel 2: Onze non-fossiele omzet is 
65% van de totale omzet.

Doel 1: We houden ons marktaandeel van 8% 
in Noordwest-Europa vast door groei van 20% 
in de segmenten: alternatieve brandstoffen, 
bouwgrondstoffen, logistiek, agri en circulair.

Doel 4: 12,5% van de  
opslagcapaciteit wordt ingezet  
voor alternatieve brandstoffen. 

Doel 5: Circulaire activiteiten groeien 
door uitgifte van 25 hectare aan 
circulaire procesindustrie.

Doel 6: De havenindustrie, scheepvaart 
en Port of Amsterdam realiseren samen 
een CO2-reductie van 10%.

Doel 7: We creëren 45 hectare aan 
ontwikkelruimte voor de transitie naar 
een duurzame economie.

Met een duurzaam vestigingsklimaat in de Metropoolregio Amsterdam
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In 2025 zijn we zichtbaar voorloper in de transitie en 
duidelijk op weg naar een klimaatneutrale haven in 

2050. In dit hoofdstuk laten we zien welke keuzes we 
maken om de komende vier jaar versnellen. Klanten, 

stakeholders en onze aandeelhouder kunnen erop 
rekenen dat we alles op alles zetten om deze 

strategie samen te realiseren.

 4  Dit doen we de 
komende vier jaar 34
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Keuzes voor een toekomstbestendig vestigingsklimaat 
We gaan voor een havencomplex waar-
in bedrijven met ons en elkaar álles 
halen uit de energietransitie. Een haven 
van doeners en durvers, waar we op 
basis van vertrouwen samenwerken aan 
een duurzame samenleving.  

Bedrijven hebben behoefte aan een vestigingslocatie 

die past bij hun ambitie, ook in onzekere tijden. Die de 

nutsvoorzieningen, infrastructuur, ruimte en onder-

steuning biedt die ze nodig hebben. Met klanten en 

partners staan we voor belangrijke uitdagingen. Die 

vragen om lef om kip-eidiscussies te doorbreken. Ook 

vragen ze om heldere keuzes. 

Deze lichten we toe aan de hand van drie strategieën:

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen

1. We laten klanten, ladingen en activiteiten  
 duurzamer groeien. 

2. We maken het scheepvaartproces vlotter,  
 veiliger en transparanter. 
 
3. We ontwikkelen een toekomstbestendig  
 havencomplex.
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Strategie 1. 
We laten klanten, ladingen  
en activiteiten duurzamer groeien
In de haven opereren uiteenlopende bedrijven, nutsleveranciers, logistieke dienst-

verleners en overheden. Ladingen en activiteiten zijn minstens zo divers. Door 

nieuwe verbindingen tot stand te brengen, laten we klanten, ladingen en activiteiten 

duurzamer groeien. We koppelen bijvoorbeeld producenten van duurzame energie 

aan bestaande klanten in de haven. Verbinden terminals in Amsterdam met havens 

en verladers in Europa. Of zorgen ervoor dat de reststroom van de één de grondstof 

wordt van de ander. Met strategische samenwerkingen geven we onze rol als match-

maker vorm.

We realiseren deze strategie met de volgende prioriteiten: 

• Groeien in alternatieve brandstoffen, bouwgrondstoffen, logistiek, agri en circulair

•  Groeien in duurzame energieproductiecapaciteit

•  Meer circulaire procesindustrie vestigen

•  Zakendoen makkelijker maken

•  De verduurzaming van handelsketens aanjagen  

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen
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Groeien in alternatieve brandstoffen, 
bouwgrondstoffen, logistiek, agri en 
circulair
Samen met klanten koppelen we overzeese ladingstro-

men aan het Europese achterland. Hiervoor verbinden 

we onze terminals met verladers, rederijen, expedi-

teurs en andere havens in binnen- en buitenland. Zo 

versterken we onze positie op de Europese markt en 

binden we nieuwe ladingstromen aan de haven. In nau-

we internationale samenwerking met partnerhavens 

en klanten brengen we netwerken bij elkaar. Samen 

creëren we kansen, in het bijzonder voor shortsea en 

intermodaal goederenvervoer van en naar het Verenigd 

Koninkrijk, Ierland, Scandinavië, de Baltische Staten en 

Duitsland. 

Daarnaast verkennen we samenwerking met opko-

mende regio’s voor import van hernieuwbare brand-

stoffen. Daarvoor verwelkomen we op- en overslag van 

duurzame brandstoffen als biofuels, synthetische kero-

sine, synthetische methanol en waterstof en maken we 

de infrastructuur op terminals geschikt. Samen met 

terminals werken we zo aan duurzame alternatieven. 

Ook maken we duurzame bevoorrading van de regio 

en industrie mogelijk. Met ruimte en infrastructuur sti-

muleren we groen transport over water en emissieloos 

vervoer richting de stad en regio. Vanuit de haven kun-

nen distributiecentra en last-mile-vervoerders samen-

werken aan de distributieketen van de toekomst.

De markt voor offshore wind biedt concrete kansen. 

Met de Energiehaven maken we bouw en onderhoud 

van windparken voor de kust mogelijk. Daarnaast 

trekken we producenten aan van turbine-onderdelen. 

Een vlotte en veilige doorgang naar het achterland, via 

weg, binnenwateren en spoor blijft een aandachtspunt. 

Daarom werken we met partners als ProRail, Rijkswa-

terstaat, Vervoerregio Amsterdam en regionale overhe-

den aan een goede bereikbaarheid van de haven. 

 

Een sterkere positie in de 
shortsea-containermarkt
Samen met onze klanten versterken we onze 
positie in de shortsea-containermarkt. We 
helpen om het potentieel in het achterland te 
ontsluiten: de regio Amsterdam, Noord-Neder-
land en delen van Duitsland. Ook versterken 
we bestaande verbindingen naar het Verenigd 
Koninkrijk en Scandinavië. Samen met terminals 
en rederijen verkennen we daarnaast kansrijke 
nieuwe verbindingen naar bijvoorbeeld Ierland, 
nieuwe bestemmingen in Noorwegen en de  
Baltische Staten. 

We werken bijvoorbeeld aan:

• Een treinshuttle voor containerverkeer 

tussen Amsterdam en Duisburg.

•  De Energiehaven voor de installatie 

van offshore windparken.

•  Uitbreidingsmogelijkheden van shortsea-

verbindingen naar nieuwe bestemmingen 

in Scandinavië en de Baltische Staten, 

samen met klanten en partnerhavens. 

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen
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Biopark stimuleert duurzame en 
circulaire activiteiten
Zo’n 18 hectare in de haven ontwikkelen we als 
plug-and-play locatie voor biobased en circulai-
re activiteiten. Op het Biopark kunnen bedrijven 
op commerciële schaal nieuwe duurzame en cir-
culaire activiteiten ontplooien. We investeren in 
de nautische infrastructuur voor aan- en afvoer 
via water en zorgen voor goede afvoermogelijk-
heden via weg en spoor. Ook ontwikkelen we 
een duurzame energie- en grondstoffeninfra-
structuur die groene waterstof, stoom en CO2 
beschikbaar maakt.

Groeien in duurzame  
energieproductiecapaciteit 
De afgelopen jaren versterkten we de opwekcapaciteit 

voor hernieuwbare energie via onshore wind en zon. In 

de komende periode verbreden we onze blik en zoeken 

we naar aanvullende manieren om bij te dragen aan een 

hernieuwbaar energiesysteem. 

We starten voortvarend met het uitvoeren van de  

bovengenoemde ambitie (150.000 m2 extra zonne- 

panelen, tot een totaal van 250.000 m2). Daarnaast  

gaan we samen met de gemeente onderzoek doen naar 

de mogelijkheden voor het verhogen van deze ambitie.

Op- en overslag van fossiele brandstoffen zorgen  

niet voor uitstoot in Amsterdam, maar dragen wel  

bij aan uitstoot elders. Daarom transformeren we het 

energiecluster naar een duurzaam energie- en brand-

stoffencluster in 2050. We streven ernaar om fossiele 

brandstoffen voor 2050 uit te faseren en de transitie  

te maken naar duurzame energie en brandstoffen.  

Daarvoor ondersteunen we productie van alternatieve 

brandstoffen in de haven. Samen met partners maken 

we duurzame alternatieven voor kerosine en scheeps-

brandstoffen mogelijk, in het bijzonder synthetische 

kerosine als groene methanol. Dit doen we met onder 

meer Schiphol, KLM, SkyNRG, Nouryon en Vattenfall.

We werken bijvoorbeeld aan:

• Een pilotplant voor synthetische kerosineproductie.

•  Het plug-and-play ontwikkelen van 

het Biopark om biobased- en circulaire 

productie activiteiten te vestigen.

•  150.000 m2 extra zonnepanelen met een geschat 

vermogen van 22,5 MW en 10 MW wind op land.

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen

De brandstoffenmarkt is een wereldmarkt. De transitie naar 
alternatieve brandstoffen is daarmee een internationale 
ontwikkeling. Daarom werken we op Europees niveau mee 
aan de verduurzaming van brandstofregelgeving als de 
Renewable Energy Directive II (RED II) en aanscherping van 
Europese CO2-beprijzing binnen de ETS. RED II scherpt 
eisen voor bijmenging van alternatieve brandstoffen in 
de transportsector verder aan. In 2030 moet 14% van het 

brandstofgebruik voor weg- en railtransport her-
nieuwbaar zijn, waarbij lidstaten zelf zorgen voor 
doelstellingen voor implementatie. Ook voor de zee 
-en luchtvaartsector (IMO en de Alternative Fuels 
Infrastructure Directive) worden doelstellingen voor 
2030 aangescherpt en vertaald naar (inter)nationale 
regelgeving.

Een Europese markt voor alternatieve brandstoffen
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Meer circulaire procesindustrie vestigen 
Met financiers, vergunningverleners, de stad en nuts-

voorzieningen helpen we kansrijke circulaire bedrijven 

om te groeien, van startup tot fullscale. We werken 

samen met kennisinstellingen (onder meer de Hoge-

school van Amsterdam, de TU Delft en de Universiteit 

van Amsterdam), en investeringsfondsen (bijvoorbeeld 

Invest-MRA, PDENH, MIF-2 en Shift Invest III) om 

start- en scale-ups naar de Amsterdamse haven te halen. 

Met Prodock II bieden we ruimte en faciliteiten aan 

vernieuwers om hun technologie te testen en eerste 

klanten te bedienen - en vervolgens door te groeien in 

de haven.

Prodock II gaat open
In onze innovatiehub Prodock testen (startende) 
bedrijven tijdelijk hun producten en productie. 
We richten ons op bedrijven die zich bezig 
houden met de energietransitie en met circulai-
re, biobased en digitale innovatie. We startten 
Prodock in 2016, na drie jaar zat het vol. Net 
als de bedrijven in Prodock schalen we nu dus 
ook Prodock zelf op. We bouwen een duurzaam 
en circulair pand, met meer loods-, kantoor- en 
buitenruimte. Ideale omstandigheden voor deze 
bedrijven om nog meer impact te maken. En 
na verloop van tijd door te groeien naar een 
grotere locatie in de haven!

We werken bijvoorbeeld aan:

•  De opening van Prodock II.

•  Het vestigen van twintig circulaire 

startups en scale-ups in de haven.

•  Een versterkt waste-to-value-cluster 

waarin reststromen optimaal worden benut 

door klanten met elkaar te verbinden.

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen

Artist impression

Zakendoen makkelijker maken 
Het moet makkelijk zijn om duurzaam te groeien in 

de haven. Daarom nemen we belemmeringen voor 

onze klanten weg. Zo werken we met partners als de 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan duide-

lijke en voorspelbare vergunningverlening, zorgen 

we voor een snelle aansluiting op nutsvoorzieningen 

en zoeken we naar manieren om klanten met elkaar 

in contact te brengen om bijvoorbeeld personeel uit 

te wisselen. Met klanten en partners signaleren we 

continu verbeterpunten voor onze dienstverlening. 
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De verduurzaming van  
handelsketens aanjagen  
We willen een betrokken ketenpartner zijn in een 

verantwoorde internationale handelsketen voor 

ladingstromen als cacao, soja en mineralen. Transpa-

rantie en traceerbaarheid van ladingstromen is daarbij 

een belangrijk uitgangspunt. We nemen de leiding en 

gaan voor ‘verbinden voor verbetering’. We houden 

een overzicht bij van de ladingstromen in het ha-

vengebied en zorgen ervoor dat onze actiepunten op 

MVO-ketenagenda’s komen. De OESO-richtlijnen 

We werken bijvoorbeeld aan:

• Het optimaliseren en digitaliseren van 

het facturerings- en betalingsproces. 

•  Beter advies voor en ondersteuning bij 

het vestigingstraject, vergunningen 

en nutsvoorzieningen.

•  Het automatiseren van marketingactiviteiten 

en communicatie, zodat we gerichter 

communiceren met stakeholders.

We werken bijvoorbeeld aan:

• Een duurzaam vestigingsbeleid.

•  Een engagementprogramma voor 

klanten om ketens te verduurzamen en 

ketentransparantie te bevorderen. 

•  Duurzaamheidsprojecten met internationale 

partnerhavens en klanten om nieuwe 

duurzame ketens aan Amsterdam te binden.

Een bekroning voor verantwoord 
ondernemerschap 
We zijn trots op de World Ports Sustainability 
Award die we in 2020 wonnen met de Neder-
landse zeehavens van Rotterdam, Terneuzen/
Vlissingen, Moerdijk en Groningen. We werden 
beloond voor een gezamenlijk project rondom 
de toepassing van OESO-richtlijnen voor zeeha-
vens. Deze richtlijnen stimuleren maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen bij internationaal 
zakendoen. De Sustainability Award is een 
belangrijke erkenning door de International 
Association of Ports and Harbors (IAPH) voor 
onze inspanningen op gebied van verantwoord 
ondernemen.

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen

voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

gelden hierbij als uitgangspunt. We zetten ketenver-

antwoordelijkheid en transparantie voorop in onze 

relaties met regionale partners en klanten, maken 

concrete afspraken en brengen partijen in contact met 

duurzame innovaties in ons netwerk. 

Onder onze ketenverantwoordelijkheid valt ook het 

stimuleren van goed werkgeverschap in de haven. 

Vanuit ons duurzaamheidsprogramma (waarvan 

MVO onderdeel is) zetten wij in op een haven als 

wendbaar en duurzaam werkgebied, waarin we iedere 

vorm van arbeidsuitbuiting afwijzen.

Ook zetten we onze kennis en ervaring in om met 

buitenlandse partnerhavens te werken aan keten-

verantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling. 

Daarnaast verkennen we via Port of Amsterdam 

International samenwerkingsmogelijkheden met 

partnerhavens om duurzame en circulaire handelske-

tens aan te trekken en te versterken. Tot slot willen we 

circulaire waardeketens als E-Waste sluiten.
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Strategie 2.  
We maken het scheepvaartproces  
vlotter, veiliger en transparanter
We geloven in een voorspelbare haven, waarin klanten op tijd kunnen anticiperen 

op veranderingen. Om goederenstromen optimaal te verwerken, moet er informatie 

worden uitgewisseld tussen havenautoriteiten, rederijen, schepen, agenten, terminals 

en nautische dienstverleners. De grootste voordelen behalen we als alle ketenpart-

ners informatie delen om processen realtime inzichtelijk te maken. We identificeren 

kansen en ontwikkelen digitale oplossingen die schaalbaar en open zijn, zodat ze ook 

buiten de metropool van waarde zijn. Door samen te werken met andere Nederlandse 

havens innoveren we sneller, spelen we beter in op veranderingen en versterken we 

onze concurrentiekracht. Binnen de regio werken we samen met partners binnen de 

veiligheidsregio’s en de havens binnen het Centraal Nautisch Beheer.

We realiseren deze strategie met de volgende prioriteiten: 

• Het zeevaartproces optimaliseren

• Belemmeringen wegnemen voor de binnenvaart

• Het scheepvaartproces digitaliseren 

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen
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Een Cyber Security programma 
Port of Amsterdam heeft een cybersecurity- 
programma dat bestaat uit drie delen: de interne 
cybersecurity, de Port cybersecurity en een awa-
reness-programma. Het programma moet Port of 
Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied weer-
baarder maken op het gebied van cybersecurity, 
zowel wat betreft preventie als de respons op 
incidenten. Onderdeel hiervan is een meldpunt 

voor cyberincidenten door Port of Amsterdam bij 
Port Security van de Divisie Havenmeester (DHM). 
Het meldpunt verbindt de drie deelprogramma’s 
en staat in nauw contact met de interne crisisorga-
nisatie van Port of Amsterdam. Door informatie te 
delen met (keten)partners over cyberdreigingen en 
risico’s dragen we bij aan de weerbaarheid van het 
Noordzeekanaalgebied. 

Portbase 
Portbase is een succesvol samenwerkingsver-
band van Port of Amsterdam en Havenbedrijf 
Rotterdam voor de ontwikkeling van een 
landelijk Port Community Systeem. Portbase 
heeft een positie verworven als neutrale Single 
Window voor het havenbedrijfsleven en ha-
venbedrijven en is het centrale kanaal voor alle 
verplichte (scheeps)meldingen tussen bedrijfsle-
ven en overheid. 

De komende jaren werken we met Portbase 
aan het verder versterken van dit landelijke 
platform. Door het Port Community System 
als neutrale basis te gebruiken, is het voor 
gebruikers een centrale en vertrouwde ingang 
voor datadeling. Ook borgen we zo eventueel 
hergebruik van data. De landelijke dekking 
en bestaande aansluitingen van het Port 
Community System zorgen voor maximaal 
bereik. Zo creëren we een verbinding tussen 
bestaande klanten, nieuwe spelers en het 
logistieke ecosysteem. 

Het zeevaartproces optimaliseren 
Samen met onze klanten stellen we de belangrijkste 

verbeterinitiatieven vast om het zeevaartproces te 

optimaliseren. Hiervoor versterken we de samenwer-

king met ketenpartners. We testen en evalueren hoe 

initiatieven het scheepvaartproces in het Noordzeeka-

naalgebied verbeteren. Deze verbeteringen reduceren 

vertragingen en onnodige inname van ligplaatsen en 

maken de administratieve afhandeling van een bezoek 

aan onze haven makkelijker.  

We werken bijvoorbeeld aan:

• Het digitaal factureren van het zeehavengeld.

•  Het verkennen van bredere inzet van sensoren en 

drones aan de hand van de leerpunten uit pilots. 

•  Het ontsluiten en beschikbaar stellen 

van data en informatie tussen betrokken 

partijen in het Noordzeekanaalgebied. 

•  Het verder uitbouwen en borgen van interne 

en externe cybersecurity met (keten)partners 

binnen en buiten het Noordzeekanaalgebied. 

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen
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Het duwbakvolgsysteem 
Poseidon 
Het door Port of Amsterdam ontwikkelde 
Poseidon maakt het mogelijk om de verblijftijd 
van varende objecten (duwbakken) in de haven 
te berekenen op basis van locatie- en tijdinfor-
matie. Deze data krijgen we op regelmatige 
basis van onze klanten, vanuit hun IoT-platform. 
Daardoor kunnen we automatisch factureren op 
uurbasis. Dat scheelt de klant en ons adminis-
tratieve lasten. De klant hoeft ook niet meer te 
zoeken naar een vrije ligplaats: die brengen we 
nu ook in kaart.   

Belemmeringen wegnemen  
voor de binnenvaart 
Met binnenvaartrederijen en -schippers ontwikkelen 

we manieren om bezoek aan onze haven nog aangena-

mer maken. We werken aan de verbetering van wacht- 

en ligplaatsen in de haven, verhogen de capaciteit, 

verbeteren de kwaliteit van ligplaatsen en communi-

ceren beter over de mogelijkheden. Verder maken we 

de opgave van binnenhavengeld makkelijker door het 

zoveel mogelijk te automatiseren. Hiervoor werken 

we samen met de partners binnen het Centraal Nau-

tisch Beheer. We willen dat de binnenvaart Amster-

dam nog beter zal waarderen.

We werken bijvoorbeeld aan:

• Het harmoniseren van regionale 

havenverordeningen.

•  Continue verbetering van voorzieningen 

voor de binnenvaart.

•  Eenvoudigere communicatie met 

de binnenvaartschipper.

•  Volledig automatische opgave van binnenhavengeld.

Het scheepvaartproces digitaliseren 
We investeren in verdere digitalisering van het 

scheepvaartproces in het Noordzeekanaalgebied. Met 

gebruiksvriendelijke toegang maken we het dagelijk-

se werk voor elke partner makkelijker. Ook maken 

we het gebruik van de haven, voorzieningen en de 

administratieve afhandeling makkelijker. Daarnaast 

verkennen we slimmere scheepvaart - of zelfs auto-

noom varen - en een bredere inzet van het Internet of 

Things. Hoe bereiden we ons daar op voor? 

We werken bijvoorbeeld aan:

• Het onderzoeken van vereiste aanpassingen 

aan processen, informatiesystemen 

en haveninfrastructuur om slimme 

schepen te ontvangen.

•  Een veiliger haven door voorspellingsmodellen 

en geautomatiseerde communicatie.

•  Het ontwikkelen en delen van kennis op het 

gebied van big data, artificial intelligence, 

Internet of Things en cybersecurity 

in samenwerking met universiteiten, 

kennisinstellingen en de rijksoverheid.

Directe beoordeling van de 
aanvraag voor een bezoek  
aan de haven 
We zorgen ervoor dat we een aanvraag voor 
een bezoek van een schip aan de haven bijna 
realtime beoordelen en beantwoorden. Zo weet 
de aanvrager direct wat er mogelijk is, spelen 
we snel in op de continu veranderende vraag 
en werken we aan een vlotte en veilige scheep-
vaartafhandeling. Dit helpt om ons voor te 
bereiden op de komst van slimmere schepen. 

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen
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Strategie 3. 
We ontwikkelen een 
toekomstbestendig havencomplex
De infrastructuur is het fundament van onze 

haven. Deze ontwikkelen we onder meer door met 

de zeesluis en sterkere achterlandverbindingen 

via water, weg en spoor. Tegelijkertijd zien we dat 

bedrijven die het verschil maken anders produceren, 

verwerken en vervoeren. De weg naar een duurzame 

en klimaatneutrale haven heeft daarnaast ingrijpende 

consequenties voor voorzieningen in de haven, die 

duurzame productie en transport mogelijk moeten 

maken. Dat vraagt om fysieke, milieu- en (externe) 

veiligheidsruimte. 

In de afgelopen jaren hebben we veel nieuwe klanten 

gevestigd. Daartegenover stond een beperkte 

uitbreiding op HoogTij. Hiermee liep onze virtuele 

ruimtevoorraad terug onder de 5% van het totale 

areaal. Dat is te weinig voor de ruimte die nodig is 

voor de energietransitie en circulaire activiteiten. 

Daarom intensiveren we het grondgebruik: we 

doen meer binnen het bestaande areaal. Grond die 

niet wordt benut, nemen we in overleg met klanten 

terug. Daarnaast zoeken we met partners in het 

Noordzeekanaalgebied naar gebied dat geschikt is 

voor onder meer offshore wind en de productie van 

groene waterstof en alternatieve brandstoffen. 

Bovendien hebben we duurzame infrastructuur 

nodig als walstroom, waterstoftankstations en 

bunkerfaciliteiten voor nieuwe brandstoffen. Ook 

is er energie-infrastructuur nodig voor duurzame 

verwerking van rest- en grondstoffen. We maken 

werk van de beschikbaarheid van (groene) 

waterstof, stoom, CO2 en de verzwaring van het 

elektriciteitsnetwerk. 

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen
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We realiseren deze strategie met de 
volgende prioriteiten:

• Intensief ruimtegebruik stimuleren

•  Ontwikkelruimte creëren

•  Een duurzame nautische en 

landinfrastructuur realiseren

•  Een duurzame energie- en 

grondstofinfrastructuur ontwikkelen

•  Werk maken van schonere scheepvaart

•  De CO2-uitstoot en andere emissies 

in het havengebied reduceren

Intensief ruimtegebruik stimuleren 
We helpen klanten om ruimte in de haven in te richten 

en intensiever te gebruiken. We zijn bereid om te (voor)

investeren in initiatieven die intensiever ruimtegebruik 

op langere termijn rendabel maken. Zo creëren we ruimte 

voor duurzame activiteiten. Daarnaast maken we het 

havengebied geschikt voor multimodale ontsluiting door 

meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens aan te leggen en 

te zorgen voor optimale ontsluiting via het spoor.

We werken bijvoorbeeld aan: 

• Richtlijnen voor intensief parkeren 

voor elke nieuwe vestiging.

•  Een nieuwe inrichting van ruimte-extensieve 

activiteiten, samen met klanten. 

•  Het optimaliseren van het spooremplacement 

in de Aziëhavenweg. 

Slim parkeren en slimme 
verkeerslichten voor trucks  
Parkeerplaatsen voor trucks zijn in de haven 
voorzien van sensoren die aangeven of een 
parkeerplaats beschikbaar is. Als de terminal 
nog geen ruimte heeft om de truck te behande-
len, gaan trucks niet rondrijden en worden de 
wachtrijen voor de gate voorkomen. We onder-
zoeken slimme verkeerslichten voor Westpoort. 
Deze signaleren bijvoorbeeld dat er een truck 
aan komt en zorgen voor betere doorstroming 
op de weg.

Efficiënter railgoederenvervoer 
met sensoren en camera’s 
Railgoederenvervoer maakt het achterland 
duurzaam bereikbaar. Samen met ProRail plaats-
ten we sensoren en camera’s op het spoorem-
placement Aziëhavenweg en de westelijke 
goederensporen in de haven. Deze sensoren 
en camera’s geven direct inzicht in de locatie 
van goederentreinen. Daarnaast implementeert 
ProRail in de tweede helft van 2020 een nieuw 
planningssysteem voor goederentreinen. De 
sensoren en de nieuwe planningstool maken het 
aansturen van goederentreinen in de haven effi-
ciënter. Dit draagt bij aan een optimaler gebruik 
van de havensporen.

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen
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De Energiehaven in IJmuiden
De nieuwe Energiehaven is een terrein van 15 hectare 
naast Tata Steel. Het wordt door Port of Amsterdam 
Zeehaven IJmuiden, de Provincie Noord-Holland en 
de gemeente Velsen ontwikkeld tot nieuw haventer-
rein voor duurzame energieactiviteiten. De ligging 
vóór de zeesluizen van IJmuiden maakt het de ideale 

 
uitvalsbasis voor aanleg en onderhoud van windpar-
ken. Daarnaast biedt de energiehaven ruimte voor 
toekomstgerichte voorzieningen als de import van 
waterstof en transport van CO2. Het nieuwe terrein is 
uiterlijk 2025 operationeel.   

Slimmer en flexibeler 
risicoruime benutten voor een 
toekomstbestendig Westpoort
Westpoort is het belangrijkste categorie-4-5-
gebied binnen de metropoolregio: ideaal voor 
de transitie naar alternatieve brandstoffen 
en energiedragers. Ondertussen zien we dat 
milieuzones en risicocontouren aangepast moeten 
worden aan de nieuwe (circulaire) procesindustrie 
en opslagvoorzieningen. Het bestaande 
vestigingsregime is gebaseerd op de op- en overslag 
van fossiele brandstoffen en biedt onvoldoende 
risicoruimte voor de toekomst. 

 

Ontwikkelruimte creëren 
De fysieke en milieuruimte in de haven is schaars. 

Door de energietransitie en de groei naar een circulaire 

economie neemt de vraag naar haventerreinen de ko-

mende jaren alleen maar toe. Daarom zoeken we met 

partners in het Noordzeekanaalgebied, met de regio 

en met andere havens naar ontwikkelruimte. Met de 

verworven grond gaan we selectief om. We vestigen 

het juiste bedrijf op de juiste plek. Ook ontwikkelen 

we een vestigingsregime dat goed uitlegt en priori-

teert welke activiteiten we accommoderen.  

We werken bijvoorbeeld aan: 

• Het verder ontwikkelen van HoogTij 

samen met Gemeente Zaanstad.

•  De ontwikkeling van de Energiehaven 

samen met Zeehaven IJmuiden, Gemeente 

Velsen, Provincie Noord-Holland, het 

Ministerie van I&W en Tata Steel.

•  Toekomstbestendige ruimtelijke 

risicozonering van Westpoort.
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Tegelijkertijd willen we de schaarse ruimte 
intensief benutten. Dat betekent dat we 
bedrijven dichter bij elkaar willen vestigen. Met 
de huidige milieu- en risicocontouren (met veel 
afzonderlijke contouren) is dit beperkt mogelijk. 
Voor een duurzame haven is daarom een nieuwe 
ruimtelijke zonering nodig, binnen en buiten 
de haven. De Omgevingswet maakt dat vanaf 
2022 mogelijk. Met regionale overheden in het 
Noordzeekanaalgebied en de Omgevingsdienst 
moeten we deze publieke kaders aanpassen 
en toewerken naar een toekomstbestendig en 
flexibel zoneringskader.
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Walstroom reduceert de emissie 
van zee- en riviercruise 
We verduurzamen de rivier- en zeecruise met 
walstroomvoorzieningen bij ligplaatsen, ook 
bij de Passenger Terminal Amsterdam. Dankzij 
walstroom liggen schepen zonder uitstoot en 
geluidshinder aan de kade. Uiterlijk in 2022 
is gebruik van walstroom op ligplaatsen voor 
riviercruise verplicht. Zo reduceren we de emis-
sies op deze ligplaatsen naar vrijwel nul. 

Een duurzame nautische en 
landinfrastructuur realiseren 
We maken onze nautische en landinfrastructuur 

geschikt voor duurzaam transport per schip, trein, 

over de weg en voor de gevestigde bedrijven. Daar-

voor investeren we in laadinfrastructuur, elektra- en 

stoomnetwerken en in toekomstbestendige weg- en 

waterwegen. Ook willen we voorzieningen opzetten 

voor veilige bunkering van alternatieve brandstoffen. 

Met de nieuwe zeesluis kunnen we grotere schepen 

verwelkomen. We bereiden ons hierop voor door 

waar nodig draaicirkels, havenbekkens, vaarwegen en 

kades geschikt te maken. 

Een duurzame energie- en 
grondstofinfrastructuur ontwikkelen 
We investeren in een toekomstbestendige energie- en 

grondstofinfrastructuur die de industrie versneld ver-

duurzaamt. Duurzame energie en grondstoffen (CO2, 

H2) willen we voor elke klant in de haven beschikbaar 

maken. Met partners werken we aan productie en 

distributie van waterstof, CO2 en een verzwaard elek-

triciteitsnetwerk (hoogspanning). En met onder meer 

Gasunie, EBN en Tata werken we aan een regionaal 

Carbon, capture, utilize and storage (CCUS)-netwerk 

(project Athos). Zo maken we CO2-reductie bij het 

AEB mogelijk en leggen we de basis voor hergebruik 

van CO2. Met Port of Den Helder, Groningen Seaports 

en Gasunie werken we bovendien aan een landelijke 

waterstof-backbone tussen de havengebieden. We 

verwachten deze infrastructuren tussen 2024 en 2027 

te realiseren.   

We werken bijvoorbeeld aan: 

• Een verzwaard elektriciteitsnetwerk (midden- en 

hoogspanning) samen met Tennet en Liander.

•  Walstroomvoorzieningen voor zeecruise, 

riviercruise en binnenvaart. 

•  Een stoomnetwerk in het havengebied.

We werken bijvoorbeeld aan:
• Een regionale H2-infrastructuur en 

-distributienetwerk in de haven.

•  Een regionale backbone voor CO2 in 

Amsterdam-IJmuiden (Athos).

•  Een aanvullende hoogspanningsvoorziening  

(150 kV) en uitbreiding bestaande onderstations.

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen

Schonere zeecruiseschepen
We gaan ons bestaande systeem voor het stimuleren 

van schone scheepvaart, waarbij rederijen worden ge-

stimuleerd met kortingen op zeehavengeld, uitbreiden 

met een methodiek waarbij vervuilende schepen ook 

geweerd kunnen worden. Bij de invoering hiervan 

wordt rekening gehouden met het level playing field 

en de daadwerkelijke aanwezigheid van voldoende 

schone brandstoffen en walstroom in de haven.
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• Duurzame energieproductie 
(AEB & Hemweg)

• Wind & zon

• Elektrificatie industrie

Deze transitie begint bij het verbeteren van noodzakelijke (ondergrondse)  

infrastructuren. Onze uitgangspositie is goed, met windparken op zee, de  

luchthaven in de buurt en de connectiviteit met het landelijke energienet.  

De komende jaren investeren we met netwerkbedrijven, industrie, overheden  

en kennisinstellingen in het geschikt maken van deze energie-infrastructuur  

voor de klimaatneutrale haven.  

Energie-infrastructuur 2.0:  
de springplank voor verduurzaming
De transitie naar een duurzaam energiesysteem vraagt 

een andere kijk op onze energie-infrastructuur.  

Hernieuwbare elektriciteit, groen gas en schone 

brandstoffen raken verweven. In de Amsterdamse 

haven komen deze stromen (ondergronds) samen. 

Hernieuwbare stroom van windparken op zee (voor 

de kust van IJmuiden) zorgt voor groene elektriciteit. 

Sectoren die lastig te elektrificeren zijn (bijvoorbeeld 

lucht- en zeevaart, zware transport en chemie)  

moeten overstappen naar groene waterstof (H2).  

In combinatie met de afvang van CO2 

 (bijvoorbeeld bij het AEB) wordt  

productie van (groene) synthetische  

brandstoffen mogelijk. Restwarmte  

van productieprocessen gaat vervolgens  

naar stadswarmtevoorzieningen.   

• Restwarmte Industrie

• Westpoort Warmtenet

• Haven stoomnet

Samenwerken aan de 
regionale waterstof-backbone
Gasunie en Port of Amsterdam gaan 
samenwerken aan een regionale water-
stof-backbone in het Noordzeekanaal-
gebied. Deze infrastructuur is belangrijk 
om de waterstofeconomie in de regio op 
te bouwen. Het havenbedrijf is van plan 
om mee te investeren in deze duurzame 
sprong voorwaarts. Potentiële afnemers 
van waterstof en andere stakeholders 
betrekken we in dit proces.  

• Waste 2 Chemicals

• Synthetische kerosine &  
synthetische methanol

• Biofuels

• Groen gas

• CO2-afvang

• CO2 als grondstof (CCU)

• CO2-regio backbone Athos

• Groene waterstof productie 
(IJmuiden en Amsterdam)

• H2-regio backbone

• Waterstof tanken  
en bunkeren

Wind op zee

Import H2

Opslag

Transport

Verwerking

Woningen, walstroom, 
elektrisch varen

Woningen

Woningen

CO2 afvang 
afvalverbranding

Luchtvaart,
Scheepvaart,

Mobiliteit
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Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen

Waterstof en groene methanol 
als alternatieve brandstof voor 
scheepvaart
Port of Amsterdam maakt schone brandstoffen 
bereikbaar voor zee- en binnenvaartschepen. 
Deze dragen bij aan het terugdringen van 
de CO2-uitstoot en zorgen voor een betere 
luchtkwaliteit in de regio. We zijn partner in het 
Interreg Europe-project H2SHIPS en het Ne-
derlandse project Green Maritime Methanol. In 
deze projecten wordt onderzocht hoe waterstof 
en groene methanol een boost kunnen krijgen 
als scheepsbrandstof. Ook wordt wet- en re-
gelgeving in kaart gebracht en wordt de supply 
chain ontworpen, van productie tot het bunke-
ren in de zeehaven. Daarnaast worden in beide 
projecten pilots ontwikkeld. In het kader van 
H2SHIPS krijgt onze MS Havenbeheer een elek-
trische aandrijving met batterijen en waterstof. 
De toepasbaarheid van green methanol wordt 
onderzocht in onze patrouillevaartuigen.

Werk maken van schone scheepvaart  
We stimuleren schone scheepvaart en zorgen zo voor 

minder uitstoot van CO2, stikstof, zwavel en andere 

emissies. Dit doen we onder meer met een stimu-

lerend prijsbeleid. Zo maakt een prijsbeleid voor de 

cruisesector het met ingang van januari 2022 aantrek-

kelijker voor duurzame schepen om Amsterdam te 

bezoeken.

We werken bijvoorbeeld aan:

• Een volledig functionerend 

scheepsemissiereductieplan voor 

klimaat- en luchtkwaliteitsuitstoot.

•  Veilig bunkeren van nieuwe (duurzame) 

scheepsenergiedragers: LNG, methanol, 

waterstof en waterstofdragers.

•  Het tot nul reduceren van ladingemissies 

van schadelijke stoffen bij overslag 

en reiniging van tankschepen. 

Groene waterstof in het 
Noordzeekanaalgebied
Groene waterstof krijgt een prominente rol in 
de duurzaamheidsambities van Port of Amster-
dam. Groene waterstof is een CO2-vrij alterna-
tief voor onder meer wegtransport (in combi-
natie met een brandstofcel), voor de opwek 
van warmte en stoom en voor de productie 
van schone brandstoffen voor de scheep- en 
luchtvaart. Port of Amsterdam is partner in het 
project Hermes met Nouryon en Tata Steel. Dit 
project werkt toe naar een 100 MW elektrolyzer 
in 2024. Wij houden ons bezig met de infra-
structurele verbinding tussen de productie in 
IJmuiden en de vraag in het havengebied. 
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Op naar duurzamere cruise
De markt voor rivier- en zeecruise in Amsterdam is flink gegroeid. Dat maakte cruisetoerisme een onderwerp 
in de discussie over de druk van toerisme op de stad. Jaarlijks komen circa 750 duizend cruisetoeristen naar 
Amsterdam, op een totaal van circa 21 miljoen toeristen (circa 3,6% in 2019). De directe toegevoegde waarde 
van cruisetoeristen is significant. Zeecruise voegde in 2018 34 miljoen euro toe aan de Amsterdamse eco-
nomie. Riviercruise realiseerde in 2017 87.6 miljoen euro voor de regio met riviercruisehavens die loopt van 
Huizen tot Den Helder, de Amsterdam Cruise Port regio. Het merendeel van deze opbrengsten komt tot stand 
in de Metropoolregio Amsterdam. 

De impact van corona op de cruisemarkt is groot. Het cruiseseizoen is geëindigd voor het kon starten. Wereld-
wijd zien we dat cruiserederijen het zwaar hebben. De vooruitzichten voor de cruisemarkt zijn op korte termijn 
onzeker. Ook na corona zal Amsterdam een aantrekkelijke toeristische locatie blijven dankzij de internatio-
nale luchthaven, goede hotels en het culturele aanbod. We richten ons op het verder verduurzamen van het 
toerisme. We stimuleren schone scheepvaart met ons prijsbeleid en met aanleg van walstroomvoorzieningen 
voor cruiseschepen. Samen met de gemeente Amsterdam werken we aan een optimale spreiding van rivier- en 
zeecruise in de regio.

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen

De CO2-uitstoot in het havengebied 
reduceren 
We werken aan de reductie van emissies in het  

havengebied. Daarbij concentreren we ons op CO2:  

directe uitstoot van industrie, indirecte uitstoot door 

gebruik van aardgas en onze eigen activiteiten. We  

geven het goede voorbeeld door duurzaam reisgedrag  

te stimuleren en ons wagenpark en vaartuigen te  

vergroenen. Met klanten onderzoeken we innovatieve 

oplossingen als afvang en gebruik van CO2 en het  

gebruik van industriële restwarmte voor het warmtenet. 

We werken bijvoorbeeld aan:

• CO2-besparing bij bedrijven.

• Het vergroenen van vrachtverkeer in de haven. 

• Een nieuw havenvaartuig dat vaart op waterstof.

50



Strategie 2021-2025

 Meerjaren- 
  investeringsplan  

Bijlage I

51



Strategie 2021-2025

In lijn met onze missie, visie en belofte bestaat de kern van 
onze strategie uit drie delen:  

1. We laten klanten, ladingen en activiteiten duurzamer groeien.

2. We maken het scheepvaartproces vlotter, veiliger en transparanter. 

3. We ontwikkelen een toekomstbestendig havencomplex. 

 

Onze strategie 2021-2025 concentreert zich op de transitie naar duurzame 

activiteiten. Het accent ligt daardoor minder op absolute groei van tonnage en 

meer op diversificatie. Dit betekent dat havengelden minder snel groeien dan 

de totale contractopbrengsten. Gerichte investeringen in onder meer energie-

infrastructuren versnellen de energietransitie, maken intensiever gebruik van de 

haventerreinen mogelijk en versnellen de verwachte private investeringen*. 

 Begroting
Bij de vertaling van onze strategie naar de meerjarenbegroting houden we rekening met 

voorzichtig herstel in 2021. De verwachting is dat de overslag als gevolg van de coron-

acrisis in 2020 terugvalt naar 77 miljoen ton. In 2021 verwachten we een voorzichtig 

herstel naar 78 miljoen ton tot 80 miljoen ton in 2024. 

De omzet zal met € 26 miljoen toenemen tot € 185 miljoen in 2024. Doelstelling is een 

groei van de EBIT met € 22 miljoen: van € 60,9 miljoen in 2020 naar € 83,3 miljoen in 

2024.

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen

* 1.000 2020 2021 2022 2023 2024

Havengelden 62.552 66.206 68.367 69.512 71.868

Zeehavengelden 55.731 56.854 58.288 59.161 61.113

Reserveringsgelden riviercruise 503 2.821 3.383 3.555 3.735

Binnenhavengeld 6.318 6.531 6.696 6.796 7.021

Contractopbrengsten 92.203 93.993 98.319 103.625 108.779

Overige bedrijfsopbrengsten 4.316 4.277 4.341 4.406 4.472

Som der bedrijfsopbrengsten 159.071 164.476 171.027 177.542 185.119

Personeelslasten 37.574 39.110 40.520 41.626 42.658

Exploitatielasten 36.343 34.368 34.058 34.411 34.121

Afschrijvingen 24.226 25.441 23.546 23.296 25.088

Som der bedrijfslasten 98.144 98.919 98.125 99.333 101.866

Operationeel resultaat (EBIT) 60.927 65.556 72.902 78.210 83.253

Financiële baten en lasten 505  -658  -922  -1.541  -1.435 

Bijdrage nieuwe zeesluis -38.700

Resultaat deelnemingen -955 -1.633 1.107 1.192 1.261

Resultaat voor belastingen (EBT) 60.477 63.265 34.387 77.860 83.079

Netto VPB -9.174 -10.042 -11.228 -12.458 -13.746

Netto resultaat na acute VpB 51.303 53.223 23.159 65.403 69.333

*De Sociaal-Economische Raad geeft aan dat de Nederlandse industrie in de periode van 2020 tot 2030 cumulatief 
voor € 9 tot 15 miljard moet investeren om de klimaatdoelstellingen te realiseren (bron: SER, 2018). Totale private 
investeringen in het Noordzeekanaalgebied worden geraamd op circa € 3 tot € 5 miljard tot en met 2030.

In 2022 wordt naar verwachting de bouw van de zeesluis afgerond. Onze bijdrage 

aan de sluis voldoen we dan ook. Dit leidt tot een (fiscaal) niet aftrekbare last in dat 

boekjaar van € 38,7 miljoen, wat resulteert in een netto resultaat na acute VpB van  

€ 23,2 miljoen.

Meerjarenbegroting 2020-2024
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Investeringen 
Veranderingen in de markt - en kansen op het gebied van de energietransitie - vragen 

om nieuwe prioriteiten in onze investeringen. De basis van onze investeringsagen-

da blijft het op peil houden van een voortreffelijke haveninfrastructuur. Daarnaast 

investeren we in modernisering en innovatie van energie-infrastructuren om een 

toekomstbestendig havencomplex te ontwikkelen. 

We onderscheiden drie hoofdgroepen, gekoppeld aan de strategieën: 

1. Klanten, lading en activiteiten duurzaam laten groeien: investeringen in  

 ontsluiting en bereikbaarheid van afzonderlijke percelen (onder meer havenspoor  

 en steigers), voor klanten die passen bij de haven van de toekomst. 

2. Scheepvaartproces vlotter, veiliger en transparanter maken: investeringen  

 om onze dienstverlening rondom het scheepvaartproces te verbeteren, onder  

 meer door te digitaliseren. 

3. Ontwikkelen van een toekomstbestendig havencomplex:  
 • Alle investeringen in de (nautische) hoofdinfrastructuur van de haven,  

  waaronder kades, binnenvaartvoorzieningen, (spoor)wegen en het bouwrijp  

  maken van terreinen. 

 • Ontwikkelinvesteringen: alle investeringen gericht op de ontwikkeling  

  van een toekomstbestendig havengebied. Ontwikkeling van duurzame  

  energie-infrastructuur (verzwaring elektriciteitsvoorzieningen, stoom, etc.),  

  aankoop en intensivering van terreinen voor de transitie. 

 • Vervangingsinvesteringen en investeringen voor onderhoud en  

  duurzame vervanging van bestaande objecten. 

4. Bedrijfsvoering: investeringen in de professionalisering, verduurzaming en  

 digitalisering van onze havenoperaties.

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen

Nog niet opgenomen zijn investeringen in de regionale CO2-backbone. 

Realisatie hiervan verwachten we in 2025. Wel nemen we voor deze planperiode 

kosten voor voorbereidende werkzaamheden en plankosten op. Mochten de 

investeringen voor deze infrastructuren eerder vallen, vragen we om een separate 

investeringsbeslissing.

Investeringsbegroting 2021-2024
Per strategie Havencomplex 

toekomst- 
bestendig  
ontwikkelen

Klanten, lading 
en activiteiten 
duurzaam laten 
groeien

Scheepvaartproces 
vlotter, veiliger en  
transparanter 
maken

Bedrijfsvoering Totaal

Nautische infra en kades  47.400.000  31.300.000 12.366.003    -   91.066.003

(Spoor)wegen en gebied  38.480.200  13.775.000  -    100.000 52.355.200

Grond  20.000.000  -    -    -   20.000.000

Duurzame  
energievoorzieningen

 37.545.000  2.000.000  -    4.340.333 43.885.333

Intensivering  16.000.000  -    -    -   16.000.000

Digitalisering 2.500.000   2.500.000    5.000.000    5.924.444 15.924.444

Bedrijfsvoering  -    -    -    1.105.000 1.105.000

Totaal 161.925.200  49.575.000  17.366.003  11.469.777 240.335.980

De investeringen toetsen we aan de investeringscriteria van Port of Amsterdam, met 

behoud van de license to operate, koppeling aan de strategische doelen en diversifiëren 

en innoveren in de haven als kern.  

*Exclusief mogelijke investeringen gerelateerd aan de verplaatsing van de Passenger Terminal Amsterdam 
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 Een gezonde 
  organisatie 

Bijlage II
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Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen

Een gezonde organisatie
Port of Amsterdam verenigt twee verschillende organisatie-onderdelen in één bedrijf. 

De Divisie Havenmeester (DHM) oefent de publieke taken uit van Port of Amsterdam 

en taken van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied. Deze betreffen 

onder andere de verkeersbegeleiding- en veiligheid, inspecties van gevaarlijke stoffen 

en assistentie bij calamiteiten. De divisie heeft hiervoor mandaat van het Ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat, van Rijkswaterstaat en van de Gemeente Amster-

dam. Naast onze publieke taak hebben we ook een commerciële, civiele en ruimtelijke 

taak. Deze betreffen met name de exploitatie van het havengebied (waaronder aanleg, 

beheer en onderhoud van kades, wegen en sporen), de vermarkting van de haven naar 

klanten en gebruikers en het aantrekken van nieuwe partners. 

Onze HR-visie draait om het omgaan met en inspelen op de onzekerheid om ons 

heen, zodat we op langere termijn onze commerciële en publieke continuïteit kunnen 

waarborgen. Hiervoor hebben we een wendbare organisatie nodig die zich makkelijk 

aanpast, met medewerkers die hun verantwoordelijkheid nemen. Deze wendbaarheid 

is essentieel om deze strategie te realiseren en onze beloftes na te komen. 

 

Reputatie en klanttevredenheid 

Onze reputatie is een onmisbare richtingaanwijzer voor management en directie. 

In de dagelijkse praktijk peilen we onze reputatie met gesprekken, bijeenkomsten, 

overleggen, partnerships, marktconsultaties, interviews, debatten, evaluaties en 

dialogen via (social) media. Deze interacties zijn ons basisinstrument als luisterende 

organisatie. Eens per twee jaar voeren we een reputatieonderzoek uit onder zeven 

stakeholdergroepen. Deze waardevolle informatie is leidend voor onze beleids- en 

besluitvorming. Het meest recente reputatieonderzoek is van maart 2020.

Om snel en naar tevredenheid in te spelen op vragen van klanten, werken we in- en 

extern in multidisciplinaire teams. De behoefte van de klant staat altijd centraal. 

We doen binnen onze strategie wat nodig is om hen optimaal van dienst te zijn. De 

tevredenheid van onze klanten volgen we met klantreviews per project en jaarlijks 

met een klantbelevingsonderzoek.

JINC in de haven
JINC helpt kinderen van 8 tot 16 jaar om een vliegende start te maken op de 
arbeidsmarkt, ongeacht hun thuissituatie. Zo krijgt iedereen een kans. JINC 
deelt kennis over beroepen, helpt jongeren ontdekken welk werk bij hun 
talenten past en leert ze solliciteren. Onze organisatie levert een bijdrage met 
sollicitatietrainingen aan jongeren. Ook ontvangen we jaarlijks kinderen die op 
Taaltrip zijn om hun vocabulaire een boost te geven en hun blik op de wereld 
te verbreden. 
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Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen

Gezonde, betrokken en bevlogen medewerkers
We geloven dat een tevreden klant begint bij gezonde, betrokken en bevlogen  

medewerkers. Daarom willen we een organisatie zijn waar mensen zich welkom, 

betrokken en gewaard voelen. Dit doen we door: 

• Medewerkers te laten werken in rollen en aan opdrachten die passen bij  

hun talenten en drijfveren.

• Te zorgen voor een goede balans tussen werk en privé, waarin medewerkers 

flexibel kunnen werken.

• Zoveel mogelijk een afspiegeling te zijn van de maatschappij, door een  

organisatie te zijn waarin iedereen welkom is, ongeacht geslacht, geloof,  

etniciteit of arbeidsbeperking. 

• Actief en vrijwillig aan maatschappelijke projecten mee te werken. 

• Te zorgen voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

• Frequent onderzoek te doen onder medewerkers, zowel centraal als per team  

of afdeling. 

Banen voor jongeren met een chronische aandoening 
Emma at Work is ontstaan vanuit het Emma Kinderziekenhuis/AMC. De stich-
ting specialiseert zich in arbeidsbemiddeling voor jongeren met een chronische 
fysieke aandoening. Emma at Work helpt talentvolle, gemotiveerde jongeren 
tussen de 15 en 30 jaar met een lichamelijke beperking of chronische ziekte 
op weg naar een baan. Bij vaste en tijdelijke vacatures kijken we met Emma at 
Work of zij geschikte kandidaten hebben.

HavenSpot
Samen met Watertalent, het carrièreplatform voor haven en industrie, lanceer-
den we het online arbeidsplatform Havenspot. Hierop brengen we werkgevers 
in de haven die talent willen uitwisselen bij elkaar.
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Onze visie op de organisatie en ontwikkeling  
naar meer wendbaarheid 
Als organisatie willen we altijd kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikke-

lingen en veranderende klantvragen. De doelen uit dit strategische plan vragen om 

nieuwe en aanvullende kennis en competenties, bijvoorbeeld voor vraagstukken 

rondom de energietransitie en ondergrondse infrastructuur en digitalisering.

We verwachten dit binnen onze bestaande personeelsformatie voor elkaar te krijgen 

door te investeren in huidige en nieuwe medewerkers. Ook moeten we ons als or-

ganisatie verder ontwikkelen. Er zijn meer en andere kennis en competenties nodig. 

Daarom investeren we in ontwikkeling, coaching en begeleiding van medewerkers 

en teams. Daarnaast investeren we in strategische personeelsplanning, waardoor we 

medewerkers flexibeler kunnen inzetten. 

Voor openstaande vacatures trekken we talenten aan die passen bij onze kernwaar-

den en manier van werken en die een afspiegeling zijn van de samenleving. Waar 

mogelijk werken we samen met partners en waar nodig huren we tijdelijk specifieke 

expertise in.

 

Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen
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 Havenbedrijf
  Amsterdam N.V.

Bijlage III
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Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen

Doelomschrijving  
Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Havenbedrijf Amsterdam N.V. heeft als doel:

• het doen uitoefenen van het havenbedrijf en in dat kader de positie van het Am-

sterdamse haven- en industriecomplex in regionaal, nationaal en internationaal 

perspectief zowel op de korte als de lange termijn te versterken;

• het zorgdragen voor de inrichting van een afzonderlijke organisatie-eenheid, te 

weten de Divisie Havenmeester en toereikende personele en materiële voor-

zieningen voor de uitvoering van de publieke taken en bevoegdheden van de 

havenmeester ter bevordering van een effectieve, veilige, milieuverantwoorde 

en efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer en het zorgdragen voor 

nautische en maritieme orde en veiligheid, alsmede het optreden als bevoegde 

havenautoriteit in het Amsterdamse havengebied, de ontwikkeling, aanleg, be-

heer en exploitatie van het haven- en industriegebied in de regio Amsterdam, in 

de ruimste zin van het woord, en ter ondersteuning daarvan, het ontplooien van 

(haven)activiteiten in het binnen- en buitenland;

• het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met en het besturen 

van vennootschappen en ondernemingen, alsmede het verlenen van adviezen en 

andere diensten aan vennootschappen en ondernemingen;

• het verkrijgen, exploiteren en vervreemden en bezwaren van industriële en 

intellectuele eigendomsrechten, registergoederen en andere vermogensbestand-

delen;

• het financieren, het geven van garanties, het stellen van zekerheden of het zich 

op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor 

verplichtingen van dochtermaatschappijen;

• het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande rechtstreeks of 

zijdelings verband houden of aan het doel bevorderlijk zijn.
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Vooraf    De haven vandaag   Trends en ontwikkelingen   De haven in 2025   Dit doen we de komende vier jaar    Bijlagen

Dochterondernemingen
Onder dochtermaatschappij wordt op grond van artikel 2:24a BW kort  

gezegd verstaan:

• een rechtspersoon waarin Havenbedrijf Amsterdam N.V. of een meer van haar 

dochtermaatschappijen. alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten 

in de algemene vergadering kan uitoefenen;

• een rechtspersoon waarvan Havenbedrijf Amsterdam N.V. of een meer van 

haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en alleen of samen meer 

dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of 

ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen. 

Havenbedrijf Amsterdam N.V. heeft de volgende juridische structuur, met daarin 

drie dochtermaatschappijen: Hallum BV, Hallum Cruise BV en Regionale Ontwik-

kelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V.

Doelomschrijving Bouw- en  
Handelmaatschappij Hallum B.V.
De vennootschap heeft ten doel:

a.  het oprichten van en participeren in de exploitatie en financiering van zowel  

 nationale als internationale ondernemingen op het gebied van intermodaal en  

 multimodaal vervoer, overslag en distributie, met als doel:

 (i)  het in stand houden en uitbreiden van de economische bedrijvigheid in het  

  Noordzeekanaalgebied en/of de Zeehavens Amsterdam; en/of 

 (ii) de overdracht en uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van  

  intermodaal en multimodaal vervoer, overslag en distributie; en 

b.  het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband  

 houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
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c.  deelnemen in vennootschappen die ten doel hebben de financiering van de onder a.  

 bedoelde vennootschappen;

d.  het voor eigen rekening of rekening van derden verkrijgen, vervreemden,  

 bezwaren, exploiteren, huren of verhuren van registergoederen;

e.  het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen, het voeren van beheer  

 over andere ondernemingen, van welke aard ook, en voorts het financieren van  

 derden en het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor  

 verplichtingen van derden; en het verrichten van alle verdere handelingen, die  

 met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk  

 kunnen zijn. 

f.  De vennootschap richt zich bij de uitoefening van haar onderneming mede  

 naar het belang van de met haar in een groep verbonden rechtspersonen en  

 vennootschappen.

Doelomschrijving Hallum Cruise B.V.
De vennootschap heeft ten doel:

a.  het oprichten van en participeren in de exploitatie en financiering van  

 ondernemingen; waarvan de activiteiten (mede) op de bevordering van de  

 zeecruisevaart in de Amsterdamse haven zijn gericht;

b.  de met het vorenstaande verband houdende ontwikkeling, huur, verhuur en  

 aan- en verkoop van registergoederen; etc. het verrichten van al hetgeen met het  

 vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Doelomschrijving Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor 
het Noordzeekanaalgebied N.V.
De vennootschap heeft ten doel:

a. deelnemen in vennootschappen die zich richten op terreinontwikkeling,  

 met name in het Noordzeekanaalgebied, onder meer door grondexploitatie,  

 opstalontwikkeling of een combinatie van die beide;

b.  het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan derden en aan  

 ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is  

 verbonden, alsmede het verrichten van overige commerciële activiteiten;
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Overzicht 
deelnemingen Havenbedrijf Amsterdam N.V. 

Bouw- en Handelsmaatschappij Hallum B.V.

FINANCIEEL BELANG : 100%

RON Achtersluispolder I B.V.
FINANCIEEL BELANG : 100%

Waterkant B.V.
FINANCIEEL BELANG : 100%

Waterkant C.V.
FINANCIEEL BELANG : 100%

Windpark Ruigoord B.V.
FINANCIEEL BELANG : 50%

Hafen Duisburg / Amsterdam BmbH
FINANCIEEL BELANG : 34%

Shared Energy Platform Holding B.V.
FINANCIEEL BELANG : 50%

Bin 2 Barrel Holding B.V. 
FINANCIEEL BELANG : 10%

RON Deelnemingen I B.V.
FINANCIEEL BELANG : 100%

RON Deelnemingen II B.V.
FINANCIEEL BELANG : 100%

Port of Amsterdam Activities B.V.
FINANCIEEL BELANG : 100%

RON Nieuw Bruynzeel B.V.
FINANCIEEL BELANG : 100%

Port of Amsterdam International B.V.
FINANCIEEL BELANG : 100%

RON Westzaan B.V.
FINANCIEEL BELANG : 100%

Portbase B.V.
FINANCIEEL BELANG : 25%

Ringvaart Participatie B.V.
FINANCIEEL BELANG : 100%

Sail Beheer B.V.
FINANCIEEL BELANG : 47,50%

Mainport Innovation Fund II
FINANCIEEL BELANG : 23,03%

Hallum Cruise B.V.

FINANCIEEL BELANG : 100%

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 
voor het Noordzeekanaalgebied N.V.

FINANCIEEL BELANG : 33,33%
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