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Samenvatting
De Nieuwe Zijderoute of met de Chinese benaming The Belt and Road Initiative, (BRI) is sinds 2013
een nieuw fenomeen in de internationale handelsstromen. Het wil een Globalisation 2.0 tot stand
brengen dat minder gecentreerd is op de Westerse belangen. De paper beschrijft het belang van het
BRI en focust op de consequenties voor de havens van de Vlaams-Nederlandse Delta (VND). Eerst wordt
het belang van de handel met China voor de verschillende havens besproken, vervolgens de relevante
delen van het BRI en de opportuniteiten en bedreigingen die het kan betekenen voor de logistieke
sector in de VND. De paper eindigt met de conclusie dat de impact in volume, vanwege de vele
bottlenecks, beperkt zal blijven.

1.

Inleiding

Havens en de eruit voortvloeiende logistieke dienstverlening spelen een belangrijke rol in de Vlaamse
en Nederlandse economie. Dit resultaat is nauw verbonden met de centrale ligging en de goede
connectiviteit met de Blauwe Banaan (RECLUS, 1989). De linken met het uitgebreide hinterland worden
nog versterkt door het TEN-T project waar drie van de negen corridors onze regio doorkruisen. Europa
heeft in het TEN-T project 104 havens aangeduid als kernhavens van het netwerk.

Figuur 1: De kern havens van het TEN-T netwerk

Bron: Hintjens (2019)
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Deze havens bieden een veelvoud aan toegangspoorten voor het Europese continent maar ze zijn niet
allemaal even goed verbonden met de Blauwe Banaan. Dat is het economisch hartland van Europe dat
met de Rijn als ruggengraat als sinds de middeleeuwen een aangesloten conurbatie vormt met een
grote concentratie van welvaart, koopkracht en productie. Figuur 2 geeft de concentratie van welvaart
weer op basis van de Bruto Binnenland Product per capita uitgedrukt in Euro’s aanpast aan de
koopkrachtpariteit.

Figuur 2: De Blauwe Banaan

Bron: Europese commissie (2021)

De Vlaams-Nederlandse Delta (VND) is momenteel dé toegangspoort tot de Europese Unie. Het gebied
is centraal gelegen in de Blauwe Banaan. Het hinterland van de havens is dan ook bezaaid met een
grote hoeveelheid regionale en Europese distributiecentra die aan Value Added Logistics doen op de
goederen op weg naar klanten in heel Europa (Hintjens et al., 2013, 2014, 2015; Vanelslander et al.,
2011, 2012). Volgens de Nationale Bank van België genereerde in 2015 de logistieke sector in België,
die in belangrijke mate gedreven wordt door de havenactiviteiten, 7,6% van het BBP en 8,0% van de
tewerkstelling (De Doncker, 2017). De Belgische havens zelf waren in 2019 goed voor 32,2 miljard Euro
toegevoegde waarde en meer dan 254 000 VTE’s tewerkstelling (Rubbrecht et al., 2021)
De havens van de Vlaams-Nederlandse Delta hebben de beste geografische locatie tegenover de Blauwe
Banaan en dit verklaart hoe middelgrote steden zoals Rotterdam en Antwerpen toch de grootste havens
van Europa vormen. De Vlaams-Nederlandse Delta was in 2019 dan ook verantwoordelijk voor 29% van
in de inkomende en uitgaande containerstromen van de EU (Eurostat, 2021).
In oktober 2013 lanceerde de Chinese President Xi Jinping het One Belt, One Road (OBOR) initiatief.
Het bestaat uit een massief investeringsproject van 4-8 triljoen dat over 60 landen loopt en meerdere
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decennia zal duren. Het objectief is de transportverbindingen tussen Azië en Europa (en zijdelings ook
Afrika) te verstevigen en ook de tussenliggende gebieden te ontsluiten. Het moet de Chinese
maakindustrie de kans geven om op te stijgen in de waardeketen en te evolueren naar een producent
van hoogwaardige producten, gebaseerd op regionale toeleveranciers en onderaannemers die dan de
laagwaardige componenten aanleveren.
Er was een korte periode in de Chinese geschiedenis dat het land zijn blik overzee gericht had. Zheng
He was een Chinese admiraal de aan het begin van de 15 eeuw vanuit China met een armada van
honderden schepen de “Westelijke Zeeën” verkende; hij voer voorbij de Kaap de Goede hoop, bereikte
de Kaapverdische Eilanden en zou misschien zelfs Amerika bereikt hebben. Daarna begon China aan
een lange periode waarin het zich terugtrok van het wereldtoneel en zich concentreerde op zichzelf als
het midden van de wereld. Uiteindelijk werd het de speelbal van de koloniale mogendheden wat
eindigde in de Boxer opstand en de val van het keizerrijk. Na de tweede wereldoorlog werd China onder
Mao quasi autarkisch en dreef het weinig handel met de buitenwereld. Na de dood van Mao Zedong
werd door Deng Xiaoping een eerste opening naar de wereld ingezet met als ambitie om van China een
moderne welvarende industriële staat te maken. Dit leidde in 2001, onder Jian Zemin, tot lidmaatschap
van de WTO (World Trade Organization, 2001). President Xi Jinping wil nu van China het centrum
maken van de globale netwerken en startte daarvoor in 2013 het, wat eerst heette, One Belt, One road
project, dat in 2016 werd omgenoemd tot het Belt and Road Initiative (BRI) (J.P., 2017; Maçaes, 2018).
In de tussenliggende eeuwen was het Westen geïntegreerd tot een globale economie. Door de komst
van de container werd het mogelijk half-afgewerkte en afgewerkte producten voor een fractie van de
vroegere kost te verladen aan boord van schepen en goedkoop over grote afstanden overzee te
versturen (Kuipers, 2014; Levinson, 2008). Dit resulteerde aan het begin van de 21ste eeuw in een
wereldwijd netwerk van grondstofleveranciers, vaak in ontwikkelingslanden, die leveren aan industriële
installaties in postindustriële landen die ze omzetten in halffabricaten met zwaar geautomatiseerde
processen. Deze output gaat dan overzee naar lageloonlanden, vaak in de beginfase van hun
industrialisering, waar voor weinig geld de onderdelen en halffabrikaten omgezet en/of geassembleerd
worden naar (bijna) afgewerkte producten en die dan teruggaan in containers overzee richting van de
markten waar ze nog een finale afhandeling krijgen in een of meer locatie alvorens ze uitgeleverd
worden. Havens evolueerden van bestemmingen tot knooppunten in globale distributieketens waar
bedrijven niet langer met elkaar concurreren maar ketens met ketens (Robinson, 2002).
Het BRI heeft de ambitie deze voordelen op een meer billijke manier te verdelen over de deelnemers
van dit globale netwerk. Daarom spreekt Maçaes (2018) van Globalisation 2.0, in tegenstelling tot de
huidige globalisering, die vooral rekening houdt met de noden van de ontwikkelde landen, moet het
ook rekening moet houden met de noden van de andere leden van het netwerk en dat op een ecologisch
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duurzame wijze. Het rust op twee pijlers: de Belt, die het maritieme luik bevat en die eventueel tot een
verschuiving van trafiek van de havens van Noordwest-Europa naar de havens van Zuidoost Europa zou
kunnen leiden; en de Road, die het continentale luik bevat en die een verschuiving van maritieme
stromen naar landstromen zou kunnen veroorzaken.
Het maritieme deel bestaat uit een parelketting van havens van Azië tot Europa, uit geplande kanalen
door Maleisië en havens en spoorwegen aan de oostkust van Afrika. Zo kocht China de Griekse haven
van Pireaus en plant een spoorweg van aldaar naar Zuidoost Europa. Cosco, de Chinese
scheepvaartmaatschappij en de vierde grootste containe rederij ter wereld (en snel op weg is om
nummer drie, het Franse CMA/CGM, in te halen) investeerde al zwaar in Venetië (Lowry, 2019), maar
ook in Zeebrugge (APZI, 2017).
Het continentale deel wil de regio’s tussen China en Europa mee opnemen in de globalisatie. Het heeft
een been naar het oosten door Kazakstan tot in Zeebrugge en naar het zuiden tot aan de kusten van
Pakistan. Het begon met treinen van Chongqing naar Duisburg met afgewerkte producten van de aldaar
gevestigde HP-fabriek. Nu rijden er al regelmatige treinen tot in London en worden de door Geely in
China geproduceerde auto’s per trein naar Gent gebracht, en vertrekt die trein terug met Gentse XC 40
terug naar Xiang (Heinen, 2018). Eind juni 2018 reed de 2 000ste trein, de eerste vertrok in 2011, van
Chongqing naar Europa. Vanuit heel China kwam men aan 6 235 ritten (刘明, 2019)

Alhoewel het BRI-project alle betrokken partijen voordeel moet brengen is het de vraag of het niet
vooral het eigenbelang van de Chinese economie moet dienen. In Sri Lanka werd met BRI-geld een
overbodige haven gebouwd die uiteindelijk zijn financiële verplichtingen niet kon nakomen en werd de
haven van Hambantota samen met het eromliggende land eigendom van China voor 99 jaar (Abi-Habib,
2018). Eerder verloor Zambia op een gelijkaardige manier al controle over zijn energie maatschappij
(Ajetunmobi, 2018). Een zeker scepticisme tegenover het Chinese altruïsme lijkt dan ook
gerechtvaardigd. Ook al vinden veel van de investeringen plaats onder de auspiciën van commerciële
maatschappijen zoals Cosco en China Merchant Holdings, deze bedrijven zijn zelf staatseigendom en
staan zelf rechtstreeks onder overheidsbestuur. Ze zijn dan ook niet gehinderd door verplichtingen om
winst te maken of door financiële markten die (korte termijn) rendementen verwachten. De Europese
wetgeving die staatsteun verbeidt is dan ook niet van toepassing, dit alles leidt tot een manifest nonlevel playing field. De lange termijnstrategie van de Chinese overheid om op te klimmen in de value
chain staat haaks op het korte termijn denken van de meeste Westerse politici en ondernemers. China
heeft echter geen andere optie dan te slagen met deze strategie omdat het onder druk van een
toenemende vergrijzing snel moet stijgen in de waardeketen om de middeninkomensval te ontwijken
(Buysse et al., 2018). Dit is de strategie van Made in China 2025 die staat of valt met een
bevoorradingsketen van lage loon landen (Cai, 2017).

405

Dus de BRI rust op twee pijlers; de eerste is maritiem (de Belt), Chinese bedrijven investeerden
bijvoorbeeld al zwaar in Europese havens zoals Piraeus en Zeebrugge. De tweede is continentaal (de
Road) met ontwikkeling van spoor- en wegverbindingen vanuit het Chinese hartland zuid- en
westwaarts, zo komen er nu regelmatige treinen uit Chongqing aan in Duisburg, Gent en zelfs
Zeebrugge. De verschuiving van transportstromen naar Zuid-Europese havens of naar continentale
transportvormen zou grote consequenties kunnen hebben voor de havens in de Hamburg-Le Havre
range en de ervan afhangende Europese distributiecentra in de Vlaams-Nederlandse Delta (VND). De
haven en afgeleide logistieke activiteiten zouden sterk beïnvloed kunnen worden door een geografische
verschuiving van de handelsstromen die de BRI met zich mee zouden kunnen brengen, dit zou een
belangrijk, negatief, effect kunnen hebben op de toegevoegde waarde en tewerkstelling in deze
belangrijke sector.
De focus op de Zuid-Europese havens van Piraeus, Venetië en Triëste, zou de al jarenlange gevreesde
shift naar Zuid-Europa als toegangspoort tot Europa wel eens werkelijkheid kunnen maken; minstens
de hub-functie van de havens in de Vlaams-Nederlandse Delta wordt bedreigd en als de gevreesde
hinterland verbindingen na verloop van tijd gerealiseerd worden zou de VND wel een belangrijk stuk
van zijn trafiek kunnen verliezen (Tei, 2018).
De landbrug met Azië zou dit fenomeen nog kunnen versterken: momenteel kan een trein met 80
containers nog geen vervanging betekenen voor containerschepen met 20 000 en meer containers maar
het grote verschil in tijd tussen het maritieme traject heeft vooral impact of dure, hoogwaardige
goederen (de Jong et al., 2014) en het zijn juist die goederen die China meer op de Europese markt wil
brengen. En ook al zou het in absolute cijfers misschien beperkt kunnen blijven, toch zal de toename
van containers op de trein (en zelfs op de vrachtwagen (Lennane, 2018)) een negatieve impact hebben
op het marktaandeel van de havens van de VND, en, vooral bij de vrachtwagens, de ecologische impact
van het transport verzwaren.
Na de inleiding volgt een overzicht van het belang van de handel met China in de volumes van de
havens van België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Vervolgens wordt in de derde sectie het BRIproject omschreven en de relevante aspecten voor de VND besproken. In de vierde sectie wordt dan
de bedreigingen en opportuniteiten doorgelicht om in de vijfde sectie te eindigen met conclusies en
suggesties voor verder onderzoek.
2.

Het belang voor de handel met China voor de havens in de Hamburg-Le Havre range

Het is al jarenlang een pijnpunt dat de handelsbalans tussen de Europese Unie (EU) en China negatief
is. Echter, de handel in diensten, die wel een batig saldo vertoont maakt al een deel van het tekort goed
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Ook investeren de EU-bedrijven (European Commission, 2021) veel meer in China dan vice-versa (zie
figuur 3).

Figuur 3: De handel tussen EU en China

Bron: European commission (2021)

Wanneer men de logistieke stromen wil bestuderen zijn tonnen, voor de cargobehandelaars, relevanter
dan de waarde. Vermits de EU meer laagwaardige producten zoals halffabricaten uitvoert is de
handelsbalans in tonnen met een verhouding 47% export en 53% import, bijna in evenwicht (zie grafiek
1).
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Grafiek 1: Handelsbalans EU – China in tonnen (2020)

Bron: European Commission (2021)

Deze handel, uitgedrukt in tonnen, gaat voor 97% over zee (zie grafiek 2)
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Grafiek 2: EU – China handel per transportmodus, in tonnen (2020)

Bron: European Commission (2021)

Maar tussen de verschillende lidstaten is het belang van de Chinese handel heel gevarieerd. De CentraalEuropese landen, wiens internationale handelsverbindingen van veel recentere datum zijn, en van na
de val van de muur dateren en pas echt ontstonden na hun toetreding tot de EU, hebben een groter
relatief belang bij de China handel. Met een aandeel, in tonnen, van 17, 9% voor Tsjechië en 12,9%
voor Hongarije zitten ze ver boven het EU-gemiddelde van 6,5% (zie grafiek 3)
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Grafiek 3: Marktaandeel van de China handel in de extra-EU handel in tonnen (2020)
Bron: European Commission (2021)

Voor de haven van de Vlaams-Nederlandse Delta die cargostromen van en naar China behandelen is
het belang van deze stromen niet zo groot als wat men zou kunnen verwachten.
In Nederland ging in 2019 97% van de handelsstromen met China door Rotterdam, 2% gaat via
Amsterdam en 1% via Zeeland Seaports. In de haven van Rotterdam maken die importstromen uit
China 4% uit van de hele doorvoer en de exportstromen slechts 2%, dus de hele Chinese handel is
(maar) 6% van het behandelde volume. Dit volume is min of meer constant sinds 2011 (zie grafiek 4).
(European Commission, 2021)
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Grafiek 4: Doorvoer van en naar China in 1000 tonnen
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In België ging in 2019 90% van de handel met China (uitgedrukt in tonnen) via de haven van Antwerpen,
9% ging via Zeebrugge en 1% via Gent. In Antwerpen betekenen de import en export stromen met
China elk respectievelijk 3% van de totale Antwerpse doorvoer, dus tezamen 6%. Hier zien we de laatste
10 jaar wel een lichte stijging van de volumes (zie grafiek 5). (European Commission, 2021)
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Grafiek 5: Doorvoer van en naar China in 1000 tonnen
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De situatie in Duitsland wijkt af van die in Benelux. Allereerst zijn de stromen meer gespreid over de
grote Duitse havens. Hamburg deed in 2019 wel 57% van de behandelde Chinese import en
exportvolumes maar Bremen/Bremerhaven met 29% en Wilhelmshaven met 14% hebben toch ook een
belangrijk aandeel. Een ander onderscheid is er ook in het relatief belang van de Chinese handel in de
haven van Hamburg. De importvolumes vertegenwoordigen 17% en de exportvolumes 7% van de hele
doorvoer, dus met een totaal van 24% en een imbalance vertegenwoordigt China een veel belangrijker
aandeel in de haven van Hamburg dan in de Beneluxhavens. Dit volume is stabiel de laatste 10 jaar zie
grafiek 6). (European Commission, 2021)
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Grafiek 6: Doorvoer van en naar China in 1000 tonnen
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Ook in Frankrijk is er een grotere spreiding over de havens maar Le Havre neemt met 42% toch het
leeuwendeel, zeker als we in het kader van haven Haropa ook de 8% van Rouen erbij tellen (zie grafiek
7). Voor de haven van Le Havre vertegenwoordigt de Chinese import 4% en de export 2%, waarden
die dichter bij de Beneluxhavens dan bij de haven van Hamburg liggen. Tussen grote schommelingen
kan men een lichte stijging vaststellen over de laatste tien haar (zie grafiek87). (European Commission,
2021)
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Grafiek 7: Marktaandeel van de Franse havens in de handel met China (1000 tonnen, 2019) Bron: European
Commission (2021)
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Grafiek 8: Doorvoer van en naar China in 1000 tonnen
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Uit de voorliggende cijfers kan men besluiten dat, met uitzondering van de haven van Hamburg, de
volumes van de Chinese handel maar een bepekt belang hebben. Natuurlijk zijn er nog andere stromen
die uit het Verre Oosten komen en die banden hebben met de Chinese economie omdat ze vaak Chinese
componenten bevatten.
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Voor de volledigheid kan men ook de andere transportmodi meenemen in de analyse, het relatief kleine
aandeel luchtvracht in tonnen vertegenwoordigd wel een groter aandeel in waarde. China en Hongkong
zijn goed voor 13% van de stromen van en naar niet EU-landen (in tonnen). Er is ook bijna een
evenwicht met 46% import en 54% export (ook in tonnen). De verdeling van deze luchtvrachtstromen
over de EU-landen wordt weergegeven in grafiek 9. (European Commission, 2021)
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Grafiek 9: Aandeel van de verschillende EU-landen in de luchtvracht met China- Hong Kong (tonnen, 2020)
Bron: European Commission (2021)

Over het spoorvervoer heeft Eurostat helaas geen volledige cijfers en dus daar is het moeilijk om een
beeld te vormen.
3.

De nieuwe Zijderoute: the Belt & Road Initiative (BRI)

De originele naam voor het project was One Belt, One Road, waarbij de belt slaat op de landbrug tussen
China en Euopa en de road op de maritieme verbindingen tussen Azie, Afrika en Europa. Vanaf het
begin verkozen de Chinese machthebbers de Euro-centristische naam: New Silk road, ofte Nieuwe
Zijderoute niet te gebruiken. Omdat de originele naam toch wat ‘imperialistisch klonk werd hij later
gewijzigd in The Belt and Road Initiative maar de Chinese karakters veranderden niet (一带一路).
Het project werd formeel aangekondigd door President Xi in 2013 in Astana tijdens een reis naar
Kazakhstan, het eerste land waar de Belt door moet op weg naar Europa, en later op het jaar bevestigd
in Jakarta, Indonesië. Het werd later, tijdens het 19de congres van de Chinese Communistische Partij in
oktober 2017, formeel deel van de grondwet van de Chinese Communistische Partij (Shepard, 2017).
Desalniettemin blijft het een zeer los verband van bilaterale projecten in Azië, Afrika en Europa, die
onderling weinig samenhang vertonen en waar geen exhaustief overzicht van bestaat. Veel contracten
zijn daarenboven onderworpen aan geheimhoudingsclausules dus voor derden vaak onvolledig bekend.
De Chinese uitvoerders zijn zowel politieke instellingen, overhandsbanken maar ook private
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ondernemers en financiers, maar altijd met steun van de overheid. De projecten worden veelal
gefinancierd door de Chinese overheidsbanken zoals de Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB), de

China Development Bank en de Export-Import Bank of China. In totaal was er 2018 al 26 biljoen voorzien
(HSBC, 2018) Vaak zijn er strenge clausules die de investeerder heel sterke waarborgen geeft als de
schuldenaar zijn verplichtingen niet kan nakomen. Sinds 2020 zijn Aziatische en Afrikaanse landen dan
ook, wat terughoudender geworden na bijvoorbeeld de al vermelde overname van de haven van
Hambantota (Chatzky & McBride, 2020). Ook de EU Unie, waar een aantal vooral centraal Europese
lidstaten gretig hengelden naar Chinese investering maar ook de Italiaanse overheid zich liet verleiden
(Fardella & Prodi, 2017; Maçaes, 2019; South China Morning Post, 2019b), verloor na verloop van tijd
wat van zijn naïviteit en zo werd er door bijvoorbeeld de Hof van Auditors waarschuwende rapporten
opgesteld (ECA, 2020)
Ook projecten die dateren van voor 2013 werden post facto nog meer onder de BRI-banier geplaatst.
Het amorfe karakters van het initiatief vertaalt zich in een veelheid van kaartjes die elkaar tegenspreken.
Zo is de gele landbrug door Iran in Turkije op het kaartje van figuur 4 helemaal niet actief maar staat
het belangrijke project in Pakistan met een corridor van de grens tot Karachi en een grote haven in
Gwadar er niet op (Merics, 2020). Niet alle projecten vallen onder de categorie transport infrastructuur
is er zijn ook akkoorden voor onderzoek en ontwikkeling en cultuur, 42% gaat naar energy projecten
en slechts 27% gaat naar transport. De hoofdfocus van de BRI ligt op Azië en Afrika. Voor China zijn
dat bronnen van grondstoffen, Australië wordt langzaam vervangen door de mijnen in Afrika en de
Aziatische landen zijn reservoirs van goedkope werkkrachten om te werken in onderaanneming voor
Chinese OEM’s.

Figuur 4: een benaderende voorstel van het BRI

Bron: European Silk Road Summit (2021)
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Deze paper kijkt enkel naar die projecten binnen de BRI die een directe impact (kunnen) hebben op de
positie van de VND-havens. De meest actieve landroute is die waar de spoorlading, als gevolg van
verschillende spoorbreedtes, in Khorgos overgezet wordt van het Chinese spoor op het spoornetwerk
van Kazakhstan, dat nog vanuit de USSR-tijd met de Russische spoorstandaard werkt. Aan de Europese
kant gaan de treinen dan meestal door Małaszewicze in polen dat de grenspost is met Wit-Rusland en
waar er weer van spoorbreedte moet gewisseld worden. Voor de maritieme route zijn vooral de BRIplannen in Piraeus en Noord-Italië van belang, maar ook de overname van de terminal in Zeebrugge
door COSCO valt onder het BRI.
3.1 The Maritime Road
Via investeringen in Piraeus en Venetië, en eventueel andere Italiaanse (South China Morning Post,
2019a) of Zuid-Europese havens hoopt de Chinese overheid en zijn overheidsbedrijven een kortere
toegang te kunnen creëren naar de Blauwe Banaan en het Europese economische hartland. Om de
verbindingen tot stand te brengen is er een spoorweg gepland van Piraeus over Belgrado naar Budapest.
Enkel het stuk in Servië van Belgrado noord naar de Hongaarse grens is in uitvoering, aan Hongaarse
kan en zuidwaarts van Belgrado is er nog niet gestart. De de Hongaarse overheid staat niet te springen
om in actie te schieten (Voros, 2018). De route zou trouwens in concurrentie gaan met de geplande
(ook nog grotendeels te realiseren) Orient/East-Med TEN-T corridor (zie figuur 5).

Figuur 5: De geplande Orient/East-Med TEN-T corridor

Bron: Europese commissie (2021)

De Europese commissie kijkt met lede ogen naar de investeringen die op EU-grondgebied zouden
plaatsvinden, China kan enkel grote infrastructuurprojecten uitvoeren in de EU als die via een openbare
bieding verworven werden en als er een level playing field is vis-à-vis overheidssteun. De Chinese
projectontwikkelaars zijn vaak heel nauw verbonden met de Chinese overheid en/of het Chinese leger

414

en hun financiële structuur is zelden voldoende transparant om de Europese Commissie tevreden te
stellen. Daarenboven is er een groot verschil tussen de EU-landen en de ontwikkelingslanden in Afrika
en Azië; de EU heeft een spaaroverschot en heeft eigenlijk geen nood aan Chinese financiering om zijn
infrastructuur te kunnen ontwikkelen. De reden dat Italië interesse toonde was juist omdat ze de
schulden zo buiten hun nationale boekhouding konden houden als het een BOOT project zou zijn. Nu,
in de naweeën van COVID-19 en de veel soepelere eisen die de Commissie stelt aan de nationale
budgetten met daarenboven de budgetten die vrijkomen door het FIT for 55 programma onder de

Green Deal, is de behoefte aan Chinese financiële partners veel kleiner geworden. Het is dan ook heel
stil in het 16+1 overleg van de EU-leden die meestapten in het BRI en de Chinese partners (zie figuur
6). Litouwen heeft zich al formeel teruggetrokken.

Figuur 6: De relatie van de verschillende Europese landen met de BRI

Bron: Sielker & Kaufmann (2020)

De Centraal en Oost-Europese landen, vaak samengevat als Central and East European Countries
(CEEC), zijn eigenlijk voor China maar van marginaal belang. China is niet opzoek naar wat naar
Europese normen goedkope werkkrachten zijn. China is vooral geïnteresseerd in de hoge koopkracht
van de Europeanen in de Blauwe Banaan, de technologieën die in dat deel van Europa ontwikkeld
worden en de sterke merken die de (West-)Europese bedrijven hebben. Neem bijvoorbeeld de
overname van Volvo door Geely. Montenegro zocht steun bij de EU voor het bouwen van een
landinwaartse snelweg door een bergachtig landschap. De Commissie vond de kostprijs van het project
niet in verhouding tot de beperkte baten die het zou brengen en verwierp het project (OBOReurope,
2021b). De Montenegrijnen gingen dan maar in zee met China Road and Bridge Corporation, een
overheidsbedrijf. Het project loopt ondertussen twee jaar achter op de planning en de Montenegrijnen
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hebben moeite om de schuld op tijd terug te betalen. Ze zochten steun bij de EU maar die houdt zijn
antwoord al een tijdje in beraad (Euroactiv, 2021; Euronews, 2021).
Het is heel stil geworden rond de Italiaanse BRI projecten en het is moeilijk te zeggen of dat een gevolg
is van COVID-19 of van een afkoelend enthousiasme voor een Chinees Trojaans paard. Er waren
plannen aangekondigd met de havens van Genua, Venetië, Ravenna en Trieste. Zelfs met Palermo
waren er gespreken (Ghiretti, 2021). De overname van de containerterminal in Zeebrugge in 2017 door
COSCO is de aanleiding van de lokale havengemeenschap om zich het eindpunt van de Belt te noemen.
Dit werd versterkt door een (eenmalige, ze stoppen tegenwoordig in Gent, North Sea Port) rit van een
trein vol met Volvo’s vanuit China tot in Zeebrugge. Origineel was er sprake van 30.000 tot 40.000
auto’s per jaar. (Heinen, 2016; Jacobs, 2017)
3.2 The Economic Belt
Zeebrugge maakt dus deel uit van zowel de Maritime Road als de Economic Belt. De landroutes, in het
meervoud, interesseren in de eerste instantie de landen waar ze door zouden (kunnen) gaan. Er is de
noordelijke route, recht van China in Rusland (eventueel via Mongolië), De zuidelijke route, zoals al
aangegeven, door Iran en Turkije, maar die enkel bestaat in de wensdromen van de betrokken landen
(zie figuur 7).

Figuur 7: De verschillende China-Europa spoorwegroutes

Bron: Hillman (2018)

Maar de meest populaire route, waarschijnlijk de enige die met een marktaandeel van 71% momenteel
echt actief is, gaat door Kazakhstan. Aan de grens werd in Kazakhstan, in het stadje Khorgos een dry

port die potentieel de grootste van de wereld kan worden. Het reeds aangehaalde verschil in
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spoorbreedte tussen China en Europa enerzijds en Rusland (en alle oude USSR-landen) anderzijds (zie
figuur 8), noopt tot een overslag van lading van de ene trein naar de andere.

Figuur 8: Een sporweg, twee maten

Bron: Hilton (1992)

Dit creëert een ernstige bottleneck op het systeem. Want ook als is de fysieke operatie redelijk standaard
(zie figuur 9) samen met de douaneafhandeling en de planning ontstaan er wachttijden van tot wel 12
tot 15 dagen (Whelan, 2021). Dit leidt ertoe dat er honderden containers staan te wachten op wat in
theorie een vlot proces zou moeten zijn.
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Figuur 9: Container transfersysteem in Khorgos

Bron: Khorgos: The Biggest Dry Port in the World (n.d.)

En dan werden er in het verleden al grote sprongen gemaakt in efficiëntie. In de eerste helft van 2018
konden dankzij deze verbeteringen de theoretische doorlooptijd tot wel 30 keer verkort worden. Er
ontstond een theoretische capaciteit van 20 treinen per dag en een doorlooptijd van 3 uur en 55 minuten
per trein. (Van Leijen, 2018). In 2020 konden zo 1,14 miljoen TEU behandeld worden (niet allemaal
met bestemming Europa), een groei van 56% tegenover 2019, in de eerste helft van 2021 was er een
bijna even hoge groei tegenover 2020 van 52%. Volgend op de gestegen kosten voor maritiem transport
stegen de kosten voor een traject China-Duisburg naar 18.000 USD per FEU (een ‘dubbele’ 40 voet
container). (Whelan, 2021)
Eenmaal door Kazakhstan, Rusland en Wit-Rusland moet de operatie in omkeerde richting herhaald
worden, van een Russisch breedspoor moeten de containers nu op wagens met een lichtjes smallere
wielbasis gezet worden. Dat gebeurt overwegend in Małaszewicze enkele kilometers in Polen vlak bij de
grens met Wit-Rusland. De capaciteit van dit overslagpunt is bijna maximaal benut. In oktober 2021
werden wachttijden van gemiddeld 10 dagen met pieken tot 16 dagen opgetekend, ook is de spoorlijn
door Polen naar Duitsland sterk onderhevig aan vertragingen door dringende onderhoudswerken. Dit
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brengt de totale doorlooptijd van Chongqing naar Duisburg naar 28-35 dagen, een terugval op de 18
dagen die gehaald werden voor het COVID tijdperk. (Whelan, 2021) Maar verbetering is in zicht, er zijn
uitbreidingen gepland in de nabije omgeving die de capaciteit zouden verviervoudigen. Momenteel
beschikt men al over een spoorbundel van 15 lijnen waar treinen tot 850 m lang kunnen behandeld
worden (Rokita, 2021b). In april 2020 werden 379 cargo treinen geladen (en dus ook gelost), in totaal
28.044 wagons. 250 paar waren container treinen met in totaal 14.582 wagons die gelost of geladen
werden. 40 treinen per dag kunnen worden gelost en 40 treinen per dag kunnen worden geladen(Rokita,
2021a). Tegen eind 2020 werd een jaarlijkse capaciteit gepland van 3,285 treinen (Bartosiewicz &
Szterlik, 2020) .
De nieuwe terminals, in tegenstelling tot de huidige, zullen ontworpen worden met de behandeling van
containers in gedachten, maar de werken zijn gepland voor 2022 en zullen zes jaar duren (Van Leijen,
2021). Er zijn ook andere grensposten in gebruik tussen de EU en Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne.
Bijvoorbeeld, de terminal in Fényeslitke bij Zahony-Chop op de grens tussen Hongarije en Oekraïne
wordt helemaal gerenoveerd met een opslagcapaciteit van 10.000 TEU en is gecertificeerd voor
SEVESO-producten en hoopt op te starten tegen eind 2021 (RailFreight.com, 2020).
Het standaard eindpunt van de Belt is de binnenhaven van Duisburg maar er rijden door tot en
Zeebrugge en zelfs London.
Maar naast het belang dat de Economic Belt heeft voor het vertrek en aankomst punt van de treinen,
zal de ontwikkeling van de handelsstromen ook leiden tot een toenemende welvaart van de streken
waar de treinen zullen passeren. Nu l is de welvaart rond de twee besproken hubs, in het oosten en
westen, een veelvoud van wat ze was voor de BRI opgestart was. Streken die tot voor kort moeilijk
bereikbaar waren liggen nu plaats in het bereik van de globale logistieke netwerken en zullen dus
goedkoper goederen kunnen verwerven, wat zelf al leidt tot een gestegen koopkracht maar zelf kunnen
ze ook VAL diensten kunnen aanbieden en zelfs lokale producten kunnen exporteren aan een kostprijs
die een fractie is van wat ervoor haalbaar was.
4.

Opportuniteiten en bedreigingen voor de Deltahavens

In deze sectie worden de kansen en bedreigingen die BRI kunnen betekenen voor de havens in de
Vlaams-Nederlandse Delta en de ervan afhankelijke logistieke bekeken. Deze zullen een gelijkaardige
impact hebben op alle havens van de Hamburg-Le Havre range.
4.1 Opportuniteiten
Vooral de Economic Belt zal nieuwe regio’s ontsluiten, ook als in een eerste fase enkel de middelste
route regelmatig in gebruik is is, toch zal ook de zuidelijke route, eens ze stapsgewijs uitgebouwd wordt,
bijkomende gebieden ontsluiten. De streek rond Khorgos laat duidelijk zien hoe afgelegen gebieden zich
tot regionaal of mondiale logistieke hubs kunnen ontwikkelen. Ze worden aldus bronnen van welvaart
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en zullen voor de West-Europese luxemerken bijkomende afzetgebieden vormen. De ervaring met
andere ontwikkelingslanden toont aan dat wanneer er een ambitieuze middenklasse ontstaat deze zeer
hongerig is naar de luxemerken waar Europese fabrikanten sterk staan en waar ze de, van tevoren
verloren, prijsconcurrentie met de lageloonlanden aankunnen.
Een andere opportuniteit, maar een medaille met twee kanten, bestaat in het inzetten van China als
leverancier van infrastructuur in het TEN-T project. Europa kamt met een toenemend tekort aan
gekwalificeerde bouwvakkers. Als men ertoe kan komen dat China de Europese regels, kwaliteitseisen
en normen respecteert zou het, in een samenvloeien van BRI en TEN-T een kostengunstige partner
kunnen zijn om bepaalde trajecten te bouwen.
De Maritime Road zal een positieve impact hebben op de welvaart in de Afrikaanse landen waar ze
investeert, ook dat kan voor Europese luxeproducten en diensten grotere afzetmarkten opleveren en
voor de exporthavens grotere ladingsstromen.
Het recente ongeval met de Evergreen, het containerschip dat het Suezkanaal dagenlang blokkeerde
heeft de aandacht gevestigd op de Economic Belt als alternatief in gevallen van nood maar startte zelfs
gesprekken over een BRI-project dat een ‘Suezkanaal over land’ zou creëren vanuit de rode zee of de
Arabische golf (OBOReurope, 2021a).
Ten slotte is er het onevenwicht inde stromen, er komt meer lading uit China dan er naar het oosten
vertrekt, dat is een opportuniteit om tegen lage kosten te exporteren via het spoor.
4.2 Bedreigingen
De Maritime Road heeft het potentieel om een belangrijk stuk marktaandeel weg te nemen uit de Azië
handel die momenteel via de VND-havens gaat. Als de hinterland connecties tot stand komen zoals ze
aangekondigd worden dan zal het effect niet enkel op de Chinese stromen zichtbaar zijn maar op alle
stromen die uit het Suezkanaal komen, vanuit Oost-Afrika, de Indische Oceaan en de landen van het
Midden

en

Verre-Oosten.

Vanuit

de

meerdere

Zuid-Europese

havens

en

met

meerdere

hinterlandconnecties zou de capaciteit van deze verzameling alternatieven wel voldoende groot kunnen
zijn. Onderzoek, dusver, wees echter uit dat de terughoudendheid van Duitse verladers om Italiaanse
havens in te zetten niet voortvloeit uit capaciteitsbeperkingen maar uit culturele en gedragspatronen
(Acciaro et al., 2017). BRI-investering kunnen daar weinig aan veranderen en bevragingen bij de
havengemeenschappen tonen dan ook aan dat men zich daar weinig zorgen over maakt (Leen, 2021).
De Econmic Belt wekt bij sommige hele hoge verwachtingen op. Tot 20% van de containers tussen
China en Europa zou over het spoor kunnen gaan (Heinen, 2017). De tijdrovende douaneprocedures en
omslagactiviteiten als gevolg van de verschillende spoorbreedtes maken dat het hele proces zeer
gevoelig is aan congestie en dat de verwacht doorlooptijden toch snel overschreden worden. Ook de
maximale treinlengte en het ontbreken van infrastructuur voor double stacked containers maken dat de
maximale capaciteit van een trein 80 TEU is. Vermenigvuldigd met het paar dozijn treinen dat
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momenteel door de hubs kan behandeld worden, maakt dat de totale capaciteit toch maar een fractie
van de hele containerstromen kan zijn.
Een bedreiging voor de Economic Belt zelf is het wegvallen van de Chinese overheidssubsidies.
Momenteel bedragen die 4.000 USD per FEU maar de Chinese overheid heeft al aangekondigd die te
willen afbouwen. In het najaar 2021 zijn de prijzen voor Maritiem transport historisch hoog, en dat gaat
zo nog een jaar of twee duren, wordt verwacht, dus ook zonder subsidies is de landroute momenteel
economisch attractief, echter als de maritieme containertarieven terug naar een normaal, historisch
niveau zakken en de subsidies wegvallen dan zal, zeker in combinatie met oplopende doorlooptijden,
de aantrekkelijkheid van de landroute snel verminderen. Anderzijds is er nog veel ruimte voor
efficiëntieverbeteringen vooral in de hubs en grensovergangen, dit zou de doorlooptijd kunnen
terugbrengen tot net meer dan een week.
Men moet echter rekening houden met het verschil in economisch model tussen de Chinese en Europese
spelers. De Chinese acteren zijn veelal State Owned Enterprises (SOE) die een totaal andere houding
hebben tegenover winst, zeker op korte termijn. Daarenboven worden ze gesteund door een staat die
zich niet beperkt heeft tot een maximaal tekort op de begroting of overheidsschuld. Dit leidt tot een

non-level playing field tussen de verschillende partijen.
Echter, zoals uitgebreid aangetoond in Meersman et al. (2021) is de landroute zowel als de ZuidEuropese zeeroute wel potentieel veel goedkoper. Vooral de substantiële tijdsbesparing maakt vooral
voor waardevolle goederen de gegeneraliseerde logistieke kost veel goedkoper. Men kan de bedreiging
dus niet negeren maar snelheid is in de logistiek vaak minder belangrijk dan betrouwbaarheid.
5.

Conclusies en verder onderzoek

Ook al is de groei die de landbrug tussen China en Europa realiseerde de laatste tien jaar,
indrukwekkend, het blijft nog altijd een niche product in de grote, maritieme markt van
transportdiensten tussen Azië en Europa. Het blijft te zien hoe de doorlooptijd zal evolueren en of de
geplande investeringen in de knooppunten zullen plaatsvinden.
Het belang van de handel met China is relatief beperkt voor de Deltahavens en dus een eventueel
verlies van marktaandeel zou dan ook maar een beperkte impact hebben, maar d effecten van BRI
zullen ook voelbaar zijn op ladingsstromen uit heel Azië en Afrika.
Onderzoek, via een discreet choice model, zou moeten aangeven in welke mate de gegeneraliseerde
logistieke kostbesparingen door de BRI een impact zou kunnen hebben op de marktaandelen van de
verschillende routes en havens.
De EU is sinds het begin van de BRI al wat behoedzamer geworden maar men mag niet uit het oog
verliezen dat Europa maar een deel van het BRI-project bevat en waarschijnlijk niet het belangrijkste.
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