
Als het gaat om de beste ideeën, dan gaat het er niet om van wie ze zijn of waar ze vandaan komen. Als het 
gaat om de beste ideeën, dan gaat het erom wat je ermee doet en wat je ermee bereikt.

Bij het Havenbedrijf Rotterdam werken 1.100 gepassioneerde professionals aan ideeën voor de haven van 
vandaag en morgen. Met als doel het slimste, meest duurzame en best bereikbare logistieke knooppunt van 
Europa te ontwikkelen, waar ruimte is voor (inter)nationale bedrijven om zich te vestigen en te groeien. 

SLIMSTE HAVEN  
VAN DE WERELD. 
GRENZELOZE AMBITIE. 
MAKE IT HAPPEN.



© Havenbedrijf Rotterdam N.V.  •  Communications & External Affairs (0716/NL) portofrotterdam.com

Meer informatie
Havenbedrijf Rotterdam  •  Postbus 6622  •  3002 AP Rotterdam  •  +31(0)10 252 1010  •  info@portofrotterdam.com

Het Havenbedrijf ontwikkelt haventerreinen en geeft deze uit aan 
bedrijven. Tegelijkertijd is het verantwoordelijk voor een veilige, 
vlotte, schone en beveiligde afhandeling van de scheepvaart. Zo biedt 
het Havenbedrijf bedrijven alles wat nodig is voor een veilige, vlotte 
doorvoer en productie van goederen en grondstoffen. Het heeft 
hierbij continu aandacht voor de kwaliteit van de werk- en leefomgeving.

Bij het Havenbedrijf maken gedreven mensen grenzeloze ambities 
waar. Samen realiseren zij een haven van wereldniveau.

ONZE MISSIE 
Havenbedrijf Rotterdam creëert economische en maatschappelijke 
waarde door samen met klanten en stakeholders duurzame groei 
te realiseren in de haven van wereldklasse.

ONZE VISIE
Wij verbeteren de Rotterdamse haven continu tot de meest 
veilige, efficiënte en duurzame haven ter wereld. Voor onze 
klanten creëren wij waarde door het ontwikkelen van ketens, 
netwerken en clusters, zowel in Europa als in groeimarkten 
wereldwijd. Het Havenbedrijf is als ondernemende 
havenontwikkelaar dé partner voor klanten van wereldklasse, in 
petrochemie, energie en transport & logistiek. Hiermee versterken 
wij tevens de concurrentiekracht van Nederland. 

ONZE STRATEGIE
De Rotterdamse haven is van waarde voor de regionale, nationale 
en Europese economie en moet dat ook blijven in de toekomst. 
Door razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van logistiek, 
energie en informatietechnologie is dit niet vanzelfsprekend. We 
moeten actief, samen met onze partners (klanten en overheden) 
blijven inzetten op creatie van toegevoegde waarde door de 
omschakeling naar een toekomstbestendige haveneconomie. 
We richten ons daarbij vooral op de overgang naar schone 
energie en digitalisering van logistieke processen. Daarom richt 
het Havenbedrijf zich op nieuwe groeimarkten, zoals bio-industrie 

en offshore. Tegelijkertijd investeren we in bestaande groei-
markten (onder andere containers). Én in volwassen markten, 
waarin de haven al marktleider is, denk aan het cluster van 
petrochemische bedrijven. 

Havenbedrijf Rotterdam creëert een vitaal gebied met uitstekende 
vestigingscondities voor bestaande en nieuwe klanten. We 
investeren in overkoepelende infrastructuur (energie, transport, 
utilities, data) voor een duurzaam en concurrerend industrieel 
cluster in de haven. We werken daarnaast aan de verdere 
verhoging van de efficiency van zee-, interterminal- en 
achterlandtransport en connectiviteit van achterlandverbindingen. 
En we zetten in op ontwikkeling van duurzame en efficiënte 
ketens, clusters en modaliteiten. We spelen een actieve rol in het 
ontwikkelen van data(toepassingen) in deze ketens. 

Het creëren van een uitstekend klimaat voor innovatie en 
ontwikkeling van nieuwe concepten met onze klanten, is een van 
onze topprioriteiten. De verdere verhoging van het serviceniveau 
van de haven voor onze klanten is cruciaal: onder andere van de 
nautische dienstverlening en ondersteuning van de klant op het 
gebied van verkrijgen van vergunningen, procedures, handhaving 
en toezicht. Daarnaast ontwikkelen we ruimte door herstructurering 
en modernisering, inclusief het actief regisseren van milieu-
gebruiksruimte en bereikbaarheid. Tot slot breidt het Havenbedrijf 
zijn netwerk uit door partnerships aan te gaan met internationale 
havens in markten die van strategisch belang zijn voor Rotterdam.

FEITEN EN CIJFERS 
Havenbedrijf Rotterdam: 1.100 werknemers, omzet ca. € 670 
miljoen. Havengebied: 12.500 ha havengebied (land & water, 
waarvan ca. 6.000 ha bedrijfsterreinen). Lengte havengebied is 
ruim 40 km. Werkgelegenheid: ruim 180.000 arbeidsplaatsen. 
Goederenoverslag: ca. 470 miljoen ton goederen per jaar. 
Scheepvaart: ca. 30.000 zeeschepen en 110.000 
binnenvaartschepen per jaar.
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