
 

 

MAANDAG  25 april 2022 GENT/ANTWERPEN/MAASMECHELEN - 
HAMBURG 
 
’s Morgens om 7.30uur vertrekt de bus in Gent, om 8.30 uur sluiten de reizigers in 
Berchem aan, nog een uur later stoppen we in Maasmechelen. De vijftig reizigers zijn 
netjes op tijd. We reizen met chauffeur Marc in een bus van Verhoeven richting 
Kopenhagen. Vandaag bussen we tot in Hamburg, morgen rijden we via de overzet van 
Putgarden-Rodby verder naar Denemarken. 
 
Het weer is voor het eerst sinds dagen niet echt zonnig, nu en dan zien we de 
ruitenwissers heen en weer schuiven. Maar hoe meer we naar het oosten rijden hoe meer 
de zon weer schijnt. De zon blijft bij ons tot vrijdag.  
 
Marc loodst zijn bus handig door het drukke verkeer van het Ruhrgebied. Zoals voorzien in 
het schitterende programma dat Lieve maakte, ‘meren’ we rond 17.00 uur aan in hotel Ibis 
Hamburg. 
 
Hamburg is de op één na grootste stad van Duitsland. 
De stad maakt geen deel uit van een deelstaat, maar vormt er zelf een. Binnen die 
grenzen die 755 km² omsluiten, wonen 1.904.444 inwoners.  
In aangrenzende stedelijke gebieden wonen er nog eens 750.000. 
In de Metropoolregio Hamburg  die de bondsstaten Hamburg, Nedersaksen, Sleeswijk-
Holstein en Mecklenburg-Voor-Pommeren omvat wonen op ruim 26.000 km² vijf miljoen 
mensen. 
We maken kennis met onze topgids Lone Leth Larsen. 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Deelstaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hamburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nedersaksen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sleeswijk-Holstein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sleeswijk-Holstein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mecklenburg-Voor-Pommeren


 

 

 
  
Lone kan ons in het Nedderlands te woord staan, ze leerde Nederlands in Nederland en 
dat hoor je. Ze werkte ook lang in Brussel voor het Deens Cultureel centrum. Het is de 
derde keer dat ze samen met Lieve deze reis organiseert. 
 
Even opfrissen en dan per bus naar de Sint-Pauli pier waar we inschepen voor een 
havenrondvaart met buffet.  
 

 
 
We genieten van een lekker koud en warm buffet binnen in de boot. 

We varen richting haven.  Achter ons de oude Hafencity of Speicherstadt een complex 
van pakhuizen, gebouwd tussen 1883 en 1927 op een reeks eilandjes in de rivierbedding 
van de Elbe. De opslagzone maakt deel uit van een ouder deel van de haven van 
Hamburg. De eerste magazijnen, gebouwd met baksteen op een fundering met heipalen, 
werden in 1888 in gebruik genomen. 

Om ruimte voor de pakhuizen te creëren werd in 1883 de hele Hamburgse wijk 
Kehrwieder ontruimd. Daarbij moesten niet minder dan 20.000 inwoners verhuizen.  

Vandaag worden net als in zo veel andere havensteden (Antwerpen, Rotterdam, 
Kopenhagen) de oude havengebieden weer aan de bewoners ‘geschonken’. Oude 
pakhuizen worden omgebouwd tot lofts en prestigeprojecten moeten de nieuwe wijk 
toeristisch interessant maken. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pakhuis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elbe_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_van_Hamburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_van_Hamburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baksteen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fundering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heipaal


 

 

 
 
 
Verder stroomopwaarts varen we langs ‘het strand’ van Hamburg en het vroegere 
vissersdorp Blankenisse, nu een ‘betere’ wijk van Hamburg. 
 
Als de zon stilletjes begint onder te gaan en de reuze containerschepen een mooi 
avondtintje hebben, krijgen we van één van de bootsmannen toelichting over de derde 
grootste haven (na Rotterdam en Antwerpen) van Europa. 
Zoals dat gaat bij havenrondvaarten gaat het vooral om maten en gewichten, ,- groot, 
groter grootst -die moeten aantonen hoe belangrijk de haven wel is. 
 
Hamburg ligt aan de monding van de Elbe. De afstand tot de Noordzee is 110 kilometer. 
Reeds op 7 mei 1189 werd door keizer Barbarossa een vrijbrief opgesteld voor tolvrije 
toegang van Hamburg tot de Noordzee. Daarom viert Hamburg sinds 1977 elk jaar op een 
weekend in mei de verjaardag van de haven, Hafengeburtstag, met een grote maritiem 
volksfeest waar veel schepen uit het hele wereld te gast zijn.  
Vanaf de veertiende eeuw kent de haven een sterke groei dankzij de centrale ligging ten 
opzichte van de belangrijkste handelsroutes op de Noordzee en de Oostzee en het 
lidmaatschap van de Duitse Hanze, een handelsverbond. 
 
Sinds 1888 is 20% van het havengebied ‘vrijhaven’ er worden geen belastingen betaald. 
Dit gebied wordt dan ook niet tot de Europese Unie gerekend. (Later zullen we in 
Kopenhagen in de nieuwe wijk Nordhaven ook kennis maken met de vrijhaven.) 
 
Vandaag omvat het havengebied 7145 hectare waarvan 4226 hectare landoppervlakte. Er 
zijn ongeveer 200 bedrijven met in totaal meer dan 50.000 werknemers. 
  
Jaarlijks lopen zo’n 13.000 schepen de haven binnen. Net als in Antwerpen en Gent is het 
grootste deel van de haven in handen van het gemeentelijk havenbedrijf. 
 

Elbphilharmonie 
 
In Hamburg werd een enorme concertzaal 
boven op een oud pakhuis gebouwd. Het 
gebouw kreeg de naam 
Elbphilharmonie.  Bij de eerste plannen 
van de bouw als publiek-private 
samenwerking (2000) werd uitgegaan van 
een bijdrage van de stad Hamburg van 77 
miljoen euro. In 2007 werd de kostprijs al 
op 241 miljoen euro geraamd, waarvan 
Hamburg 114 miljoen zou dragen. Eind 
2014 werd de kostprijs 789 miljoen euro, 
waarvan 575 miljoen voor de 
belastingbetaler.  
De concertzaal werd uiteindelijk geopend 
in januari 2017. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_I_van_Hohenstaufen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordzee
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We varen met ons bescheiden bootje langs oceaanreuzen geladen met 20 duizend 
containers. Die reuzen varen met niet meer dan 18-21 man personeel. Lossen en laden 
gebeurt met enorme kranen die computergestuurd werken. Voor de meest moderne 
schepen volstaat één werknemer om het lossen of laden te klaren. Op heel wat containers 
vinden we het opschrift MAERSK.  
 
MAERSK is een Deense multinationale onderneming met zetel in Kopenhagen. De familie 
MAERSK heeft er niet alleen een prestigieuze bedrijfszetel maar financierde ook het 
nieuwe operagebouw dat recht tegenover het koninklijke paleis Amalienborg staat en een 
rechte lijn vormt met de kerk met de grootste domkoepel van Europa de Frederikskerk.  
Mooi voorbeeld van de macht van K3 kerk, koning en kapitaal 
 
Terug naar Hamburg. We varen onder de Korprenbrugge, een hoge brug van 3,7 
kilometer lang die over het havengebied loopt en automatisch aangeeft of een schip wel 
dan niet onder de brug kan doorvaren. Ook de enorme drijvende droogdokken  
(schwimmbad) waar oceaanreuzen worden hersteld, zijn in het avondlicht best wel 
indrukwekkend 
 
Zoals alle wereldhavens wil de haven van Hamburg groeien maar de haven wordt steeds 
meer geconfronteerd met de grenzen van die groei. 
 
De Hamburgse haven heeft een maximale diepgang van 12,8 meter (ter vergelijking in 
Antwerpen kan men na de laatste uitbaggering schepen tot 15 meter diepgang ontvangen)  
de laatste uitdieping van de Elbe dateerde uit de jaren 90 .Men baggerde toen met de idee 
zo de volgende 100 jaar  de groter wordende schepen aan te kunnen. De schepen zijn 
ondertussen echter twee keer groter dan men in de negentiger jaren voorspelde. Hamburg 
kan grote schepen enkel ontvangen als het schip niet helemaal gevuld is en in het midden 
van de rivier vaart. Dit beperkt de capaciteit enorm. 
 
Het havenbedrijf plande  jaren een nieuwe uitbaggering maar de nieuwe uitdieping werd 
tegen gehouden door milieubeweging.  In april 2019 kreeg de Hamburgse haven dan toch groen 

licht om opnieuw te baggeren. De Belgische baggeraar DEME kreeg de opdracht om de vaargeul 

tussen Cuxhaven en Hamburg te verbreden en te verdiepen. De diepgang komt op -14,5 meter. 
Schepen zullen dan naar Hamburg kunnen opvaren met een vaardiepte tot 13,5 meter zonder beperkt 
te worden door de getijden. In totaal zal DEME zo'n 32 miljoen m³ materiaal wegbaggeren en het 
contract heeft een waarde van 238 miljoen euro.  
Ondertussen werd ook beslist om de Korenbrugge af te breken om nog hogere schepen te kunnen 

ontvangen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Denemarken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Multinationale_onderneming
https://nl.wikipedia.org/wiki/DEME
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bagger


 

 

  
 
Belangrijkste handelspartners van Hamburg zijn China en Rusland.De oorlog in Oekraïne 
en het embargo tegen Rusland laat zich dan ook voelen. Er zijn minder schepen te lossen 
en te laden. Ook de gevolgen van het incident op het Panamakanaal met het reuze 
containerchip Ever Given (maart 2021) zijn nog voelbaar. 
En het verkeer met Shangai hapert dan weer als gevolg van de Coronamaatregelen. 
 
De haven wordt ook erg geplaagd door de wachttijden als gevolg van files bij het lossen 
en laden maar ook van het dicht slibben van de wegen rond Hamburg. Het is mooi om 
duizenden containers op de kade te zetten maar deze moeten verder landinwaarts ook op 
hun bestemming geraken. 
 
Rond 10:00 uur zijn we terug aan de Sint -Pauli steiger. Marc onze chauffeur moet zijn rust 
en rijtijden in evenwicht houden, dus loodst Lone ons te voet door de straten van Hamburg 
terug naar ons hotel. Een deugddoende wandeling. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
WAT HEBBEN WE GELEERD? 

 

Dat de obsessie om steeds verder te groeien nog altijd primeert op gezond 
verstand, milieu, natuur en het belang van de mensen. 

Getijdehavens zoals Hamburg maar ook Antwerpen verder uitbaggeren heeft enorme 
gevolgen. De extremere weeromstandigheden door de opwarming van de aarde maken 
dat bij stormweer steeds grotere massa’s water met een steeds grotere snelheid 
landinwaarts stromen. Om overstroming van de woongebieden te voorkomen zijn dure 
investeringen nodig om de kades te verhogen, overstromingsgebieden aan te leggen… 

Op de boot werd ons fier verteld dat één schip zo veel containers bij heeft dat als je ze 
allemaal op een rij zet een lijn hebt van wel 130 kilometer.Dit betekent helaas ook 130 km 
vrachtwagens. Net als de regio Hamburg stikken de regio’s Antwerpen en Rotterdam in de 
files met alle gevolgen vandien voor de kwaliteit van de lucht voor de omwonenden. 
Miljarden overheidsgeld worden geïnvesteerd om meer en bredere wegen aan te leggen 
maar steeds weer worden de wegenbouwers ingehaald door grotere schepen en nog 
meer containers die landinwaarts een bestemming zoeken. 

De trafiek van deze eeuw is deze van het verre oosten (China, Signapore) naar het 
westen. Op deze lange afstand maakt het weinig of geen verschil of een schip naar 
Antwerpen, Rotterdam of Hamburg vaart. Door de onderlinge moordende concurrentie kan 
China de havens tegen elkaar uitspelen. Zo slooft Antwerpen zich uit om aan te tonen dat 
ze de komende decennia in staat is om alle containers uit China te ontvangen. Niet alleen 
de Schelde wordt uitgebaggerd maar met belastinggeld worden dorpen onteigend en 
nieuwwe dokken aangelegd en dit zonder te bewijzen dat deze ook echt nodig zijn. Het 
Doeldok is aangelegd in de periode tussen 1975 en 1991. Nog voor de voltooiing werd 
duidelijk dat het dok onbruikbaar was omdat de expansie van de petrochemische 
bedrijvigheid in de Antwerpse haven zich niet bleek voort te zetten. Het Doeldok is dan 
ook nooit officieel ingehuldigd en komt ook niet voor in officiële voorstellingen van de 
haven en zijn toekomstplannen. De kosten voor de aanleg zijn moeilijk te ramen; bedragen 
die in de media genoemd worden variëren van 2 tot 7 miljard BEF (van ca. 50 tot 175 
miljoen EUR). 

In 1998 besliste de Vlaamse regering om het Deurganckdok aan te leggen, dat als 
grootste getijdedok ter wereld rechtstreeks op de Schelde aansluit. Tegelijkertijd werd 
beslist om het dorp Doel te onteigenen voor de aanleg van een volgende dok het 
Saeftinghedok. Op 18 februari 2005 liep het eerste water vanuit de Schelde in het 
Deurganckdok. Om het Deurganckdok helemaal operationeel te maken, zijn aanvullende 
infrastructuurwerken nodig (zoals de aanleg van de betwiste Oosterweelverbinding). Het 
prijskaartje wordt  geschat op 3 miljard euro. Doordat dit een getijdendok is slibt het dok 
vrij snel dicht met zand en modder dat de Schelde er in afzet. Hierdoor is het noodzakelijk 
het dok permanent te baggeren om de benodigde diepte voor de schepen te waarborgen, 
een permanente kost dus. 

Pas  in 2017 wordt het Deurganckdok op volle capaciteit gebruikt en dit omdat de 
Katoennatie van Fernand Huts zijn activiteit van de rechter naar de linker oever 
verplaatste. Hierdoor blijft heel wat ongebruikte capaciteit achter op rechteroever. Dokken 
waarvoor ook dorpen moesten verdwijnen en die heel veel belastinggeld hebben 
opgeslorpt. 



 

 

Hetzelfde verhaal schrijft de haven van Rotterdam met de uitbreiding van de haven naar 
de tweede Maasvlakte. Ook daar wordt met belastinggeld overbodige infrastructuur 
aangelegd om indien nodig alle trafiek vanuit het verre oosten op te vangen. 

Al deze investeringen worden aan de bevolking verkocht met de argumenten vooruitgang 
en tewerkstelling. Door technologische veranderingen zoals containerisatie die de 
productiviteit sterk opdrijven is het aantal havenarbeiders sterk gedaald. Ook binnen de 
niet-maritieme sectoren  de industriële bedrijven is het aantal werkgevers gevoelig 
gedaald (auto industrie, chemie..) Het aantal werkplaatsen per 100 miljoen euro 
investering wordt steeds kleiner. Het verzetten en vervoeren van containers brengt 
bovendien weinig economische meerwaarde bij. 

 
 

Kan het anders? 
 
1. Containervervoer over water is belachelijk goedkoop. Goederen goedkoop 
geproduceerd aan de ene kant van de aardbol  worden vervoerd om  hier in chique 
winkels spotgoedkoop te worden verkocht. Dit houdt de ongelijkheid in stand. 
 
Ecologisten pleiten er al jaren voor om de reële kost van het transport in te rekenen. de 
milieukosten, kosten van congestie, ongevallen, schade aan de infrastructuur, vervuiling 
van de zeeën, geluidshinder … Dit zijn de externe kosten, kosten die niet door de 
gebruiker/vervuiler betaald worden maar door de maatschappij. Als de externe kosten van 
transport worden verrekend in de productprijs zal het minder lonend zijn om producten 
over lange afstand te vervoeren en bevorderen we opnieuw de korte keten economie.  
 
2. Er moet dringend werk gemaakt worden van een Europees havenbeleid. Zeker de 
West-Europese havens in België, Nederland en Frankrijk moeten opgaan in een 
Euregionale havengemeenschap  waar afspraken en taakverdeling tussen de havens de 
plaats innemen van de huidige moordende concurrentie. Op die manier kan vanuit een 
gezamenlijke visie onderhandeld worden met de grote havens in het verre oosten. Heel 
wat belastinggeld kan zo bespaard worden, geld dat kan gebruikt worden om het welzijn in 
onze regio te verhogen.  
 
3. Wat wordt in al deze containers vervoerd? Omdat vervoer zo goedkoop is verslepen we 
goederen van de ene kant van de wereld naar de andere op basis van de vraag waar is de 
arbeid het goedkoopst om hemden te stikken, om er knopen aan te zetten, ze te 
verpakken…voor je dat hemd hier koopt heeft het de hele wereld rond gereisd. 
We vervoeren in deze containers veel lucht en miserie. 
Grenzen aan de groei moet dringend terug op de agenda. 
 
Verslag: 
Mieke Vogels 
 


