
'Met etkoor kunnen we het DNA VOn
Bii elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, tnet el-
kaar samenwerken is succes. In de geesi van de Ànrerikaanse industrieel
en innovator Henry ford wordt in het Helderse havengebied nauw samen-
gewerkt aan versterking van de haveneconomie, Op initiatiefvan haven-
bedrijfNV Port of Den Helder hadden Martin Bosch (algerneen diïecteuï
IW PoÍt of Den Helder), Comtnandeur Kees Boelema Robertus (directeur
Operationele Ondersleuning Koninklijke Marine) en Ed! tin Stolk (voorzit-
ter HSV Den Helder) een rondetafelgesprek over de meerwaarde van ci-
viel-militaire samenwerking en de kansen die dit biedt. "Wij willen allen
hetzelfde: een hoogtechnologische haven die op het gebied van offshote
energie en defensiègerelateerde industrie van eredivisieniveau is."

I{V PoÍt ofDen Heldèr, Koninklijke Maane
en de Hàven- en Scheepvaartvereniging
spelen ieder hun eigen Íol in het haven-

gebied, maar zien het belang van kÍach-
tenbundèling. Bosch: "Circa driekwart
van de oppervlakte van de zeehaven is
van de Koninklijke Marine. Dat toont aI

het belang van goedè samenwerking met
deze topspeler in Den Helder. De fysieke
ruimte in de haven is bepèrkt. Dat vlaagt,
met inachtneming van ieders belangefl,
optimaal ruimtegebruik. Daarnaast bezit
de marine faciliteiten, diensten èÀ hoog-
waardige kennis, die deels ook civiel in-
gezet kunnen worden. Wij zijn als haveÍ-

bedrijf blij dat de maÍine hier mel èen

brede blik naar wil kijkèn. Dat biedt Den
Helder kansen voor het aantrekken van

offsho!e- en defensiegè!elateerde bed.rij-

"SamènweÍken is voor dè marine van

strategdsch belang", stelt Boelema Ro-

be us. "De Koninklijke Maline zorgt
wereldwijd voor veiligheid op en vanuit
zee. Daarvoo! zijn vele vooEieningen en

middelen nodig die door een kÍimpen-
de defensiebegÍoting onder druk slaan.

Wij zijn een technologisch hoog-waardig

bedrijf. Deze kennis willen wij boÍgen

voor de toekomst. Dai kan door bredè sa-

menwerkingr, van onderwijs tot het delen
van haveuulmte. Hiermee stellèn wij dè
stmtegische inftastÍuctuur in Den Helder
voor de toekomst veilig."

De sleutelwoordeí in eèn succesvolle

havenonhvikkeling zijn maritiem en tech-
niek, meent Stolk. DaaÍmee kan offshorc

bedrijvigheid en defensiegèrelateelde
industrie verder ontlvikkeld worden.
"Den Helder is zowel een toonaangeven-

dè delènsiehaven als dé ofÍshorchaven
van Nederland voo! operaties, onder-
houd en logdstieke bèvoorrading van de
productieplatfolms op de Noordzee. Bijna

alle olie- en gasplatforms in het zuidelijke
deel van dè Noo!&ee worden vanuit Den

HeIder bediend."
Port oI Den Helder is een kleinè haven

met een grcot onderscheidend vermo-
gèn, vervolgt Stolk. "Den Helder heeft
een strategrische ligging aan een open

zeehaven, waarbij de koÍtstè vaaÍtijd naar

hel continentale plat wordt geboden. Dat

scheelt offshoreschepen veel geld. Daar-

naast hebben we een unieke bundeling



yan logistieke activiteiten richting de plat-

forms in de Nooldzee, waarbij aue in Den
Helder gevèstigdè gÍote oliemaatschap-
pijen samenwerken. Bovendien vormt
de nabijgelegen luchthaven een enolme
meerwaarde. Den Helder Airport neemt
vrijwel alle helikoptervluchten voor de
offshorcsector voor zijn rekening."
Bosch: "ïVij opereren in een nichemarkt.
Dit alles zorgÍ ervooÍ dat eÍ aan offshore-
bedrijven en defensiegerelateerde indus-
tde een eÍficiénte. effectieve en betaalba-
rc dienstverlening kan worden geboden."

De unieke civiel-militaire samenweÍking
tussen Koninklijke Ma ne en offshorc-
industde lceeg ooit voÍm met het suc-

cesvolle medegebrurk van Maritiem
VliegvèId De Kooy dooÍ Den Helder ÀiÍ-
po!t. Boelema Robe us: "De Kooy is een
blauwdruk voo! veldere samenwerkrng,

Door de Idachtèn tè bundèlen, is de toe-
komst van De Kooy vetankerd. De erva-
ring die hieÍ is opgedaan, wordt nu ook in
de haven toegepast. Wij zijn allen onder-

NedeÍland bepaalt wat wel en niet kan.

Van beveiligings- en milieuwetgèving tot
veÍrekenings- en aanbestedingsregels.
De civiel-militaiie samènweÍking is een
ontdekkingsteis, waalbij we legelmatig
tegen eèn slagboom aanlopen die we
veÍvolgen§ orÈoog doen, Zo gaan we
vooruit. Daarbij willen we waaÍmaken
wat we beloven en alles zo concreet en
zichtbaar mogelijk maken. Gedeeld ka-
degebruik en heÍontwikkeling van ter-
Íeinen is als eerste stap het gemakkelijkst
te realiseren. ConcÍeet is ook dat de Ma-
dnebnndweer straks wordt ingezet voor
coördinalie bij en besl jding van calami-
teiten en branden in de Kop van Noord-
HoIIand. Van deze klachtenbundeling
wordt iedeÍeèn beter."

Bosch: "\ryij kunnen samèn het veÍschil
maken. ln de zin van dat offshoreschepeí
stÍa.ks onder voorwaalden gebruik kun-
nen maken van de nieuwe Karel Doo!-
mankade. Het gebruik van steigers voor
commèrcièle paltijeÍ. Het vÍijkomen van

ethciëncy- en kostènvooÍdeel í,olden be-
haald. Met een l-loket functie kumen we
de klant beteÍ bedienen."
Er liggen voldoende kansen vooÍ dè ont-
wikkeling van een technologisch hoog-
waardige civiel-militaire havenoÍgani-
satie die beide werelden van dienst is,

weten alle gesprekspartneÍs. Stolk: "We
moeten goed kijken welke partijen aan-

vullend zijn en dè havenontwikkeling
verslelken. Zo kan de rcgio gestimuleerd
worden vanuit innovatie en gecertifr-

ceelde civiel-maritieme opleidingen, die
aansluiten op de marktEaag. ROC Kop

van Noold-Holland kan een belangriike
rol spelen in de komst van een maritiem-

technische Echool. EeÍ ander voorbeeld
is dat de Koninklijke Marine veel kan
betekenen op het gebied van veiligheid.
Grote, internationale bedrijven als lóck-
heed Maitin zijn op zoek naa! een partij
die goede inÍrastructurele beveiliging
kan bieden."
Bosch: "De beveiliging bij Defensie is te
koppelen aan de beveiliging van de off-

dg hOvgn borgen en versterken'
Edwin Stolk

dèel van een motoÍblok dat de economie
gaande houdt."
Stolk: "Een ander voorbeeld is de aanwe-

zigheid van conserveringsbedrijf Venko

op hel terrein van de Koninklijke Marine,
dat al jarcnlang onderdelen van de mari-
nevloot ontlakt, straalt en van velfsyste-
men voolziet, Hiermee toont de marine
dat zij wil samenwerken. Dergelijke ini-
tiatieven zijn een stimulaÍs vooÍ de weÍk-
gèIegenleid en economische groei."

Zorgvuldigheid gaat wel voor snelheid,
benadruh Boelema Robertus. "lk be-
grÍijp dat het bedrijfsleven snel wil han-

delen, maar wU moeten van klein naar
gnoot weÍken. De wet- en regelgeving in

defensielocatie Buitenveld, waar Íuimte
voot bedrijven is. Het zijn zaken die aI

goed gaan. I(lanten waaÍ we vorig jaaJ

geen ruimte voor hadden, kunnen dooÍ
uitgdlte van bedri)fsgïonden en uitbrei-
ding van kadelengte nu wel bij PoÍt of
Den Helder terecht.We hebben daarnaast

een rEaag gehad om als uitwijkhaven
voot het Deense Esbjelg te fungeren. [n
samenwelking met de Koninklijke Ma-
dne is dat mogelijk. We zijn nu hard aan

het werk om de coördinatie van haven-

activiteiten op één plek te k jgen, met
Íespect voo! iedels belangen. Dat is een
ingewilclèld pÍoces, maar met ééÍ plan-

ningscel voor de civiele en madnehaven
kan samenhang woÍden aangebÍacht en

shore. Daar kan een dergelijke partii een
ÍoI in spèIen. Àls dat luliÍ, kun je Port of
Den Helder ptofileren a.ls een integEaal

en uniform beveiligde haven. Dat maalt
het aantrekkelijk vooÍ bedlijven om zich
hieÍ te vestigen." Met een samenhangènd
programma kan vooÍuitgang wotden ge-

boekt, besluit Stolk. "Daarmèe Iaat ie aan

het bedrijfsleven zien dal je in bewegdng

bent en succesvol samenwerkt aan een
gespecialiseerd havencomplèx." Bosch:

"Dit is een veÍhaal met potentie in tijden
van economische tegenwind. Met elkaar
kunnen we het DNÀ van de haven borgen
enverstelken en offshorë- en defensiege-
relateerde ondeÍnemers de ruimte bie-
den om te ondeÍnemen."


