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Recyclingmarkt wereldwijd

• 200 miljard dollar omzet  
• 270 miljoen ton goederenstromen 
• Grofweg de helft wordt vervoerd over zee 
• Haven Amsterdam: ≈ 2% goederenstromen recycling 
• Mooi imago van circulaire economie voor de haven?





China: National Sword Policy

• Per 31 december 2017 importeert China geen afval meer  
• Milieuschade afvalverwerking, corruptie gerelateerd, 
imago China als afvalberg van de wereld 

• Helft van alle recycling-plastic werd vervoerd over zee 
• China nam daar 60% voor van zijn rekening: nu 10% 
• Alternatieven:  

• storten en verbranden in Europa en de VS 
• En: Zuid-Oost Azie als bestemming voor Chinese bedrijven 

gericht op recycling



China: National Sword Policy
• Wereldwijde export plastic afval 

• Januari 2017 956 duizend ton 
• April 2018 649 duizend ton 

• Wereldwijde export papier afval 
• Januari 2017 4,9 miljoen ton 
• December 2017 4,3 miljoen ton 

• China: import papier afval 
• H1 2017  11,2 miljoen ton 
• H1 2018    6,5 miljoen ton 

• Overig Azië: import papier afval 
• H1 2017    3,1 miljoen ton 
• H1 2018    6,5 miljoen ton    Bron: Financial Times
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Recycling: resultaat lineaire consumptie

• 6,3 miljard ton plastic afval sinds de Jaren ’50 geproduceerd 
• De helft daarvan in de laatste 16 jaar 
• Slechts 10% daarvan gerecycled 
• Recycling werkt niet echt 
• Probleem hangt samen met onze levensstijl 
• Andere levensstijl: geen plastic afval, bulk boodschappen 
doen   

• Circulaire economie, duurzame economie





Groei Amsterdam vooral door olieproducten: 
ruim driekwart overslag is fossiel
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National Sword Policy Haven Amsterdam?
• Klimaatakkoord: reductie broeikasgassen in 2030 met 49% en 

misschien wel 55% 
• De helft van de CO2 wordt afgesneden: dit is een dramatische 

afname 
• Klimaatakoord zet vooral in op duurzame biomassa. 



National Sword Policy Haven Amsterdam?
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Hoe kan de haven van Amsterdam 
bijdragen aan een Nationaal Zwaardbeleid?
• Transitie van olie naar biomassa: de assets zijn aanwezig in 

de haven 
• Circulaire economie: zo veel mogelijk voorkomen dat er 

gerecycled wordt 
• Productontwerp gericht op circulaire economie; daarnaast: 

• Onderhoud, hergebruik, nieuwe toepassingen 
• Grote opgave circulaire bouwlogistiek: 1 mln nieuwe woningen, 8 

miljoen aanpassen: isolatie etc.  
• Nederland gaat van het gas af: installaties hergebruiken 

• Amsterdam heeft al best practises: ik zie het elke dag op weg 
naar mijn werk  























Haven Amsterdam concurreert door voorop 
te lopen en door een duidelijke koers
• Besluit om afscheid van kolen te nemen heft Wiebes-achtige 
allure en versterkt het imago van de haven & het 
vestigingsklimaat 

• Concurrenten van Amsterdam blijven hier bij achter: geeft u 
mij voorbeelden van concurrenten met eenzelfde besluit? 

• Dynamiek van het logistieke bedrijfsleven is asset van haven 
• Daarnaast is sprake van clusters waarbij ook trading desks 
in de stad een belangrijke relatie hebben met 
energietransitie. 

• De transitie biedt duidelijke kansen maar ook risico’s!



Bron: Ned. Vissersbond





Transitie: Zwaard van Damocles?  
Kansen maar ook moeilijk en onzeker
• Een pro-actieve houding is nodig  om niet overvallen te worden. 
• Nieuwe transportstromen en infrastructuur nodig voor transport 

waterstof, CO2 en biobrandstoffen 
• Wind, zon en biomassa op zee—algen en zeewier vergisten—: 

nieuwe vaartuigen en nieuwe activiteiten 
• Biobrandstoffen hebben grote, maatschappelijke nadelen 
• Circulaire economie leidt tot meer lokale activiteiten: dit leidt tot 

meer lokaal vervoer tussen stad en haven: zie voorbeeld Rotie 
• Risico van verzwakking logistiek: minder lading, schepen minder 

vol, minder retourlading, hogere transportkosten, verzwakken 
positie Amsterdam; 

• Dit vraagt vindingrijkheid van het logistieke bedrijfsleven. 
• Maar vindingrijkheid is in Amsterdam voldoende voorhanden!



Ik dank u voor uw aandacht!

Foto: Haven Amsterdam / Nanda van der Gronden.


