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MaciekKwiatkowski laat bezoekers in
zijn kantoor altijd plaatsnemen tegen-
overhet venster uitkijkendopde contai-
nerhaven. ‘Dankunnen ze zienhoegoed
hethier gaat’, zegt hij lachend. Aande
wal is net deEssenExpress afgemeerd,
een vandegrootste containerschepen
van rederijHapagLloyd. Enormekranen
takelende containers een voor een van
boord. Vanaf hierworden ze verder ge-
transporteerdnaarhet achterland van
PolenenandereOost-Europese landen.

‘Ruslandwasde enige smet ophet jaar
2015’, vertelt Kwiatkowskimet een zwaar
Australisch accent.Deoud-kapiteindie
al op jonge leeftijd emigreerdenaarAus-
tralië zagdeRussische import en export
instorttendoordehandelsboycot van
deEUendeeconomische recessie die
daarop volgde. VoorGdanskhaddit tot
gevolgdat de containeroverslag voorhet
eerst inmeerdan tien jaar daalde.

Maar echtwakker ligtKwiatkowski
daarniet van. ‘Ruslandkomtwelweer
terug als handelsnatie.Het belangrijk-
ste voor ons is dat onsmarktaandeel in
Oost-Europa verder is gegroeid tegen-
over deNoordzeehavens.’

De afgelopen tien jaar heeftGdansk
volgensKwiatkowski vooral veel han-
del uitHamburgweggekaapt. ‘Niet
lang geledengoldHamburgnogals de
belangrijkstehaven vanPolen. Vrijwel
alle buitenlandsehandel vanPolenmet
andere continenten verliep via deDuitse
Hanzestad.Maarnunietmeer,want
Gdanskheeft die rol overgenomen.’

InHamburgbeamenzedat de con-
currentie uitGdansk toeneemt. ‘Sinds
degrote rederijenGdanskdirect zijn
gaan verbindenmetZuid-Amerika en
Aziëhebbenwij onmiskenbaar eendeel
vanhet containerverkeer verloren’, zegt
woordvoerderBengt vanBeuningen van
dehaven vanHamburg.

Degroeikatalysator vormde volgens
Kwiatkowski een investering vaneen
paarhonderdmiljoen euro tussen2005
en2007 in eennieuwediepzeehaven.
Eengroep investeerders ronddeAustra-
lischeMacquarieGroep zag inGdansk
eenuniekekans voor eenhavenwaar
het hele jaar doordiepstekende schepen
kunnenaanmeren.Dit in tegenstelling
tot dehavens vanHelsinki enSint-Pe-

Noordzeehavens verliezen invloed in Oost-Europa aan Poolse havenstad

tersburgdie ’swinters dichtvriezen.
De start in 2007wasnog voorzichtig.

Maar toen in2010de rederijMaerskbe-
sloot vanuitGdansk een vaste lijndienst
metAzië te onderhouden,washet hek
vandedam.Gdanskwerd al snel de
grootsteOostzeehavenende container-
overslag steeg van rondde200.000 teu in
2005 totmeerdaneenmiljoen teu2014.
Teu is de standaardeenheid voor een
20-voetscontainer.

MaarKwiatkowski is nog langniet
tevreden.Deachterstand tegenover de
Noordzeehavens is nogaltijd groot. ‘We
zittennubij de containeroverslag opon-
geveer eenachtste vanHamburg.’ Voor
Kwiatkowski onverteerbaar.Hijwil dat
Gdanskniet alleendegrootstehaven van
Polen is,maar vanheelOost-Europa.

Omdatdoel te bereikenwordt er flink
geïnvesteerd.Dit jaar zal er eennieuwe
terminal T2 terwaarde van€195mln
in gebruikwordengenomen,waardoor
de capaciteit vandehaven verdubbelt
van1,5miljoennaar 3miljoen teu. ‘Wij
verwachtendatwedie capaciteit rond
2020 zullenbereiken en voordeperiode
daarna liggendeplannen voorT3 enT4
al klaar’, zegt hij dreigend inde richting
vanHamburg, dehavendiemet een
containeroverslag van8,8miljoen teu in
2015nogaltijd geldt als debelangrijkste
haven voorOost-Europa.

Maarmet eennieuwe terminal is
Gdansk ernatuurlijknogniet.Omte
kunnenconcurrerenmet stedenals
Hamburg, BremenenRotterdammoet
dehelehaveninfrastructuur goed zijn,
enookdaar zetGdanskgrote stappen,
aldusMichal Stupak vandehavenauto-
riteit vanGdansk. ‘Tussen2015 en2020
wordt er door verschillende investeer-
ders, zowel publiek als privaat, ongeveer
€1,8mrdgeïnvesteerd.’

Een vandegrootste projecten is vol-
genshemdenieuwe tunnel onderde
rivier deWisla.De tunnel, die in april of
mei vandit jaarwordt geopend, heeft
ongeveer €210mlngekostwaarvan
eendeel komt vandeEuropeseUnie,

Eenpaarhonderdmeter verderop
geeft Rudolf Albrecht een rondleiding
bij denieuweolieterminal,waarin
€197mln is geïnvesteerd. ‘Het project
zalGdansk inde eerste fase eenextra op-
slagcapaciteit van375.000m3 ruweolie
geven’, vertelt hij en in2018komtdaar
nog eens 325.000m3bij.

Weer iets verderop strekt zich eenkale
vlakteuit,met daarop slechts enkele
gebouwen. Stupak legt uit dat het hier
met een investering van€300mlngaat
omhetduurste project gaat indehaven.
Hetmoethet grootste bedrijventerrein
vanPolenworden. ‘Ende interesse is
enorm’, bezweert hij.

Een vande eerste bedrijvendie is neer-
gestreken is Pago, dat opslag voordiep-
vriesproducten levert. Inde ijskoudehal
vertelt bedrijfsleiderAdamMajkowski
dat hijGdansk als springplanknaarAzië
ziet. ‘Als deze opslag goed loopt dan is de
volgende stap een vrieshal inChinaom
onze service verder te perfectioneren.’

Dat niet alles naarwens loopt blijkt
uit het grotendeels legeparkeerterrein
opdeplekwaar auto’swordenovergela-
denop schepen. ‘Wij haddendehoop te
kunnenprofiteren vandeopkomst van
Polenals autoproducent,maarna een
paar goede jaren is diehandel ingezakt’,
vertelt Stupak.

Toch zal deze ene vlek voorde inwo-
ners vanGdanskniet zwaarwegen. Zij
hebben sindshet einde vanhet commu-
nisme zware tijdendoorgemaakt. Inde
jaren90gingenbij deooit vermaarde
scheepswerven vanGdansknog18.000
arbeidsplaatsen verloren. En inde tien
kilometer verderopgelegenbuurstad
Gdyniawarenhet erniet veelminder.
Dewerkloosheid inde regioPommeren,
met zijn 2,2miljoen inwoners, liepdaar-
door op tot ruimbovende20%.

Dat is verleden tijd.De laatste jaren is
het aantal banen verbondenaandeha-
venweer gestegennaar ongeveer 40.000
endewerkloosheid is gezakt tot onder
de 10%.Gdanskbehoort inmiddels tot
demeerwelvarende steden vanPolen.

DeDeepWater Container-ter-
minal in Gdansk heeft een
oppervlakte van 49 hectaren.
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vertelt ingenieurAdamLosinski tijdens
eenwandelingnaarhet diepstepunt.
‘We zittennu35meter onderde rivier.’
Met een lengte van1,5 kilometer en
eendiepte van35meter lijkt de tunnel
volgenshemveel opdeSluiskiltunnel in
Zeeuws-Vlaanderen. Ennet als daar be-
tekent de tunnel veel tijdswinst. ‘Vracht-
wagenshoevenniet langer dwarsdoorde
stad,maar kunnenerdankzij deze tun-
nel omheen,wat een tijdwinst van zeker
30minutenoplevert.’

ToenMaersk in 2007
een vaste lijndienst
met Azië in Gdansk
opende, was het hek
van de dam

Dit jaar wordt een
terminal in gebruik
genomenwaardoor
de capaciteit van de
haven verdubbelt
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