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Genoeg wensen voor nieuwe jaar
WAT: Eindejaarsbijeenkomst Havenvereniging Rotterdam WAAR: Nieuwe Luxor Rotterdam
WANNEER: vrijdagavond LEUK? Een van de hoogtepunten van de Rotterdamse haven met veel
bekenden, dus HHHHI
BARBARA DE JONG & ANTON SLOTBOOM
Eindejaarsbijeenkomst van de haven
Ondanks de economische tegenwind, heeft de Rotterdamse haven reden genoeg het nieuwe jaar
feestelijk af te sluiten. De goederenoverslag nam toe én een record van 442 miljoen ton goederen
passeerde de haven.
In het nieuwe Luxor in Rotterdam verzamelden zich alle havenbazen en ondernemers om
gezamenlijk het glas te heffen.
Directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam is een gelukkig man. Toch heeft hij nog een
wensenlijstje voor 2013. ,,Ik hoop dat een snel besluit wordt genomen over Blankenburgtunnel en de
aanleg van de A13/A16. De Rotterdamse haven moet goed bereikbaar blijven,'' aldus Smits, die
eerder op de middag nog boze havenwerkers te woord stond over de werkgelegenheid.
Wethouder Jeannette Baljeu (haven) drinkt ondertussen een wijntje met Jeroen Meijerink van IMS,
een Rotterdams bureau voor interim management. De wensen van Smits kunnen wel worden
gerealiseerd, denkt Baljeu. ,,We hebben flinke lobby bij het rijk gevoerd. Het moet lukken.''
Ook directeur Wim van Sluis van havenondernemersorganisatie Deltalinqs ontbreekt niet op de
havenborrels. In 2013 wil hij het wat rustiger aan doen. Eind volgende maand legt hij het
voorzitterschap van Deltalinqs neer. Steven Lak wordt zijn opvolger, nu nog commissaris bij HES
Beheer, een logistiek dienstverlener in de haven.
,,Ik ga meer tijd steken in mijn accountantsbureau,'' zegt Van Sluis. ,,Na zes jaar Deltalinqs en vier
jaar wethouderschap is het weer eens tijd voor wat anders.''
De Rotterdamse havenondernemer Hans Vervat is in innig gesprek met Tatjana Sormaz van Jong
MKB. Ze kennen elkaar al jaren en de havenborrel is de ideale moment om even bij te praten. Sormaz
was ruim twintig jaar geleden de rechterhand van Vervat. Ze leerden elkaar kennen in discotheek
Alcazar in Puttershoek. ,,Hij heeft mij gekneed en gevormd,'' zegt de goedlachse Sormaz terwijl ze
Vervat vriendschappelijk op de schouders slaat.

Zanger én oud-havenambassadeur Lee Towers heeft een onderonsje met minister Ivo Opstelten van
Veiligheid. Beide heren steken beurtelings hun bewondering voor de haven niet onder stoelen of
banken. ,,Believe in your dreams, dat is mijn motto. Maar dat geldt ook voor de Rotterdamse haven,''
aldus de zanger, die druk bezig is met de voorbereidingen van een aantal concerten in België. ,,De
infrastructuur van onze haven is onlangs uitgeroepen tot de beste. Daar mogen we trots op zijn.''
Op de borrel waarbij de gemiddelde leeftijd hoog ligt en een grijs pak hét tenue is, is de 23-jarige
Jurre Goedendorp van Jong Havenvereniging gezien zijn leeftijd een opvallende verschijning tussen
het grijs. Voor het Havenbedrijf Rotterdam houdt hij zich bezig met het innen van de havengelden.
Dat hij zo weinig leeftijdgenoten tegenkomt, vindt hij onbegrijpelijk. ,,Ik heb nooit spijt van de keuze
gehad. De haven is groot genoeg, je kunt er van alles doen. Van kantoorwerk tot bij douane.
Bovendien zie je in de haven als eerste wat er in de economie gebeurt.''
Linda van der Windt van de organisator Havenvereniging Rotterdam kan zich daarbij aansluiten. De
club die havenbedrijven bij elkaar brengt en momenteel zeker 2000 leden telt, viert in 2014 het 75jarige jubileum. ,,We geven dan een groot lustrumfeest,'' zegt Van der Windt. ,,Ook in het nieuwe
jaar oraniseren we weer een aantal feestjes. Het is voor bedrijven de ideale plek om te netwerken en
dat blijft belangrijk in deze tijd.
(Barbara de Jong)

