ים של שינויים
נמל רוטרדם ,שהיה פעם הגדול בעולם ,ירד מגדולתו בעקבות המשבר הכלכלי והתחרות הגוברת.
הנמל מתכנן להשקיע  3מיליארד אירו במיזם הרחבה המבוסס על אנרגיה מתחדשת )בעיקר ביומסה(
כדי לכבוש מחדש את מקומו בין הנמלים המובילים בעולם.
זהו המיזם הגדול להשבחת קרקע בחצי הכדור המערבי .בנקודת המפגש של נהר המאס ונהר הריין בדרכם
אל הים הצפוני ,שקועים ההולנדים בעבודות עם החומר המוכר להם יותר מכול  -חול 340 .מיליון ממ"ק חול
יוצרים את הבסיס ל'מאסוולקטה  ,(Maasvlakte 2) '2חצי אי מלאכותי בצורת חצי סהר ובשטח של 2,000
מגרשי כדורגל .את המיזם השאפתני והמרשים להרחבת הנמל מבצעת רשות נמל רוטרדם ,והספינות
הראשונות צפויות לעגון כאן בשנה הבאה.
מאז  2009מפליגים מחפרים ימיים מדי יום לים הצפוני ושואבים חול מעומק של  30מ' .החול בעל התכונות
המיוחדות המתאימות למיזם מובל ונפרק ב'מאסוולקטה  '2בתהליך שחזר על עצמו  35,000פעמים
בשנתיים האחרונות .עד  2013יורחב שטחה של הולנד ב 20,000 -דונם על חשבון הים ,ונמל רוטרדם יגדל
ביותר מ.20% -
נמל רוטרדם מבקש לכבוש מחדש את מקומו בין הנמלים המובילים בעולם ,ונראה כי מכל המקומות ,דווקא
בנקודת המעבר הגדולה באירופה לפחם ולנפט צפוי לביומסה תפקיד חשוב יותר ויותר .רשות נמל רוטרדם
אימצה אסטרטגיה נקייה וירוקה ,ומתכננת לקצץ בחצי את פליטות הפחמן מהנמל עד .2025
רשות הנמל מתכננת לפתח על הקרקע שנכבשה מהים במאמצים רבים מרכז אירופי לתעשיות ביו אנרגיה.
ההתמקדות היא באנרגיה ,בהובלה ובשימוש בביומסה ,מסבירה ניקול ואן קלוורן ,מנהלת עסקי האנרגיה
המתחדשת ברשות נמל רוטרדם .לשם כך איחדה רשות הנמלים כוחות עם יוזמת האקלים של רוטרדם,
וקבעה לנמל יעד להפקת  20%מהאנרגיה ממקורות מתחדשים עד  .2020המקורות העיקריים יהיו עץ וביו
דלק.
צמיחה בחול
קצב הפיתוח נקבע על ידי רשות הנמל ו 1,200 -עובדיה .מטה הרשות הנמצא במגדל נוצץ במרכז רוטרדם,
מספק נקודת תצפית המשקיפה על הנמל המשתרע לאורך  40ק"מ.
מתחנת הכוח הפחמית הגדולה של 'אי .און' ו'אלקטרבל' דרך מכלי הנפט הענקיים של 'של'' ,אקסון' ו'בי.פי'.
ועד למסופי המכולות האינסופיים ,כל סנטימטר מהקרקע שעליה ניצבים המתקנים האלה שייך לרשות נמל
רוטרדם הנשלטת בידי עיריית רוטרדם ומדינת הולנד.
כל מי שרוצה לנהל פה עסק כלשהו צריך לפנות אל מגדל המשרדים של הרשות .אישור מרשות הנמל
מאפשר בדרך כלל חתימה על חוזי חכירה ל 20 -עד  40שנה .החריג היחיד הוא ענף הסחר בנפט ,שבו
נחתמים חוזי חכירה ל 99 -שנה ,בשל ההשקעה הגדולה בבתי זיקוק ומכלי אחסון ,לדברי מינקו ואן היזן,
דובר הרשות .מודל ההחכרה הזה מקנה לרשות הנמל השפעה ישירה על הפיתוח ומבטיח הכנסות קבועות.
הכנסות של  500מיליון אירו בשנה מחוזי חכירה ומדמי שימוש בשירותים ובתשתיות מאפשרים לרשות
לממן מיזם כגון 'מאסוולקטה  '2בהשקעה של  3מיליארד אירו.
ההשקעה בהרחבת הנמל הוקפאה בעקבות השפל הכלכלי בהולנד בשנות ה ,80 -ונמל רוטרדם פינה את
מקומו כגדול בעולם לנמל שנחאי .כיום הוא מדורג במקום הרביעי ,אחרי נמל נינגבו בסין ונמל סינגפור.
לאור המצב הנוכחי ייתכן שנמל רוטרדם יהיה הנמל האירופי היחיד המדורג בין  20הנמלים הגדולים בעולם.
שימוש חוזר בביומסה
ב 2003 -הוחלט לבנות את ההרחבה 'מאסוולקטה  .'2זמן רב עבר מאז ,אך כעת מתקדמות העבודות
בקצב מהיר והרשות מממנת את המיזם בכוחות עצמה ובלי סיוע ממקורות חיצוניים .המכלית הראשונה
צפויה לעגון בנמל החדש ב 2013 -והמיזם כולו צפוי להסתיים עד .2035
בנוסף למסוף המכולות החדש ,הוקצו  1,000דונם לאשכול תעשיות גז סינתטי שיופק מפחם ומפסולת
אורגנית .עד כה שמורים  800דונם ל'ביו-פורט רוטרדם' ,שיספק שטח לחברות לעיבוד ביומסה או

לאחסונה .המתחם כולו יכול לתפקד כבית זיקוק ענקי לביומסה שתשמש חומר זינה ומקור אנרגיה גם יחד,
לייצר ביו דיזל ,ביו אתנול ,כימיקלים וחומרים ביולוגיים ,ולספק חשמל וחימום .רשות הנמל מעודדת
תשלובת תעשיות מתוך ההנחה שהמשלוחים ,הייצור ,וההובלה צריכים להיות סמוכים ככל האפשר,
ושהתשתיות צריכות להתחלק בין חברות רבות.
יש גם תכניות להקמת אתר אחסון מרכזי לפחמן דו חמצני .ניתן להזרים את הגז שיילכד בבתי הזיקוק
ובתחנות הכוח שבנמל אל מתקן האחסון המרכזי ,אך בינתיים לא ידוע מה יקרה לגז שנלכד .אחת
האפשרויות היא להובילו לשדות נפט בים הצפוני ולאחסנו מתחת לקרקעית הים.
הצינור ומיזם 'ביו-פורט רוטרדם' קיימים בינתיים רק על הנייר ,וההרחבה 'מאסוולקטה  '2אינה יותר מערמת
חול גדולה ,אך רשות הנמל מתאמצת לגייס תעשיות ביו ומציעה תשתיות לטיפול בכמויות גדולות של
ביומסה .לא כל אחד יכול לפתוח עסק ב'ביו-פורט רוטרדם' .רשות הנמל מקפידה מאוד על דייריה .כל מי
שמתכוון לייצר פה דלק אורגני חייב להשתמש בטכנולוגיה העדכנית ביותר ,לעמוד בתקני קיימות
בינלאומיים ולהסכים לעבור בעתיד לדור השני של ביו דלק.
נמל גדול ,שמות גדולים
נמל רוטרדם מעניק בדרך כלל יחס מועדף לחברות ידועות .במהלך סיור בנמל שאל ואן היזן עיתונאית
גרמנייה מהעיר אולדנבורג אלו חברות פועלות בעירה .למשמע התשובה תהה דובר רשות הנמל איך ייתכן
שאין בעיר נוכחות של חברה גדולה ,לא 'סימנס' ,לא 'אי .און' ולא 'בוש' ,כאילו אינו יכול להבין איך יכולה
העיר לשרוד בלעדי חברות כגון אלה.
מצד שני נתקל נמל רוטרדם גם בבעיות עם החברות הגדולות .רשות הנמל שבה וביקשה מחברת נפט
ידועה ,שבית הזיקוק שלה היה במצב ירוד בעליל ,להשקיע בחידוש המתקנים .נראה היה שהכול מתנהל
כשורה והחברה הודיעה שתמכור את בית הזיקוק ,אבל אז שינה אחד השיח'ים את דעתו .בית הזיקוק
החלוד בולט על רקע המתקנים הבוהקים של החברות האחרות ,כ'נסטה'' ,ביופטרול' ו'אבנגואה'.
שלוש החברות לזיקוק ביו דלק מבשרות את השינוי המבני המתרחש בנמל .חברת הנפט הפינית 'נסטה'
פתחה בשנה שעברה את בית הזיקוק הגדול בעולם לביו דיזל בכושר  800,000טונות .מיקום המתקן נבחר
בזכות טיב התשתיות והגישה הנוחה לחומרי גלם ,לכוח אדם ולשווקים.
כושר הזיקוק של שלושת המתקנים מסתכם ב 1.8 -מיליון טונות ביו דלק בשנה ,שווה ערך למחצית הצריכה
השנתית של ביו דלק בגרמניה .בנוסף לכך עוברים דרך הנמל כ 6 -מיליון טונות ביו דלק מיובא בשנה .נמל
רוטרדם אחראי לאספקת מחצית הצריכה של ביו דלק בכל  27מדינות האיחוד .הכמויות אמנם צנועות למדי
לעומת  100מיליון טונות נפט שמטופלים בנמל מדי שנה ,אבל באופק נראה קץ הצמיחה של תעשיית הנפט,
ולפי התחזיות של רשות הנמל תדעך הצמיחה משמעותית עד .2030
בנגוד לנפט ,צפוי שוק פתיתי העץ לצמוח .אשתקד הגיעו לנמל כ 700,000 -טונות פתיתי עץ ,בעיקר מצפון
אמריקה .מתכנני הנמל צופים שהכמות תגדל ל 7 -מיליון טונות ב 8 -השנים הבאות ,בעקבות ספקי אנרגיה
שמשתמשים בפתיתי עץ כדלק לתחנות הכוח שלהם בתהליך המכונה 'שרפה משולבת'.
השימוש בפתיתי עץ הוא דרך קלה להפחית את הפליטות וחברות כ'אלקטרבל ' ו Eon -משתמשות בפתיתי
עץ לתדלוק תחנות הכוח שלהן בנמל .תחנת כוח חדשה בכושר  1,200מגוואט שמקימה  Eonבנמל תוזן
בפתיתי עץ .לרשות הנמל יש אינטרס לבצע את השינוי ,מאחר שהפליטות מייצור חשמל ,המהוות 40%
מסך הפליטות מהנמל ,נמצאות במגמת עלייה.
מדינות אחרות באיחוד האירופי כבלגיה וכבריטניה נוטות יותר ויותר לשימוש בפתיתי עץ לייצור חשמל.
דראקס' ,המפעילה תחנת כוח בבריטניה ,מתכננת להגדיל את נתח פתיתי העץ בתמהיל הדלק שלה ל-
 ,10%או  1מיליון טונות פתיתי עץ .הסחר בפתיתי עץ גדל ,ורשות הנמל מקווה להרוויח מכך .לדברי ניקול
ואן קלוורן ,כשהספקים יבינו שהנמל מציע להם אחסון זול ובטוח הם יעדיפו זאת על פני הקמת מתקני
אחסון משלהם .ההובלה מנמל רוטרדם לתחנות כוח במדינות כמו בריטניה זניחה מבחינה לוגיסטית.

אך נכון לעכשיו ,כאב הראש נגרם לרשות נמל רוטרדם מכיוון אחר לגמרי .הקמת 'מאסוולקטה  '2יצרה
רצועת חוף חדשה באורך  8ק"מ שקורצת לציבור .פרסום פרויקט ההרחבה הוביל לנהירה המונית של
תיירים לחופים החוליים ,עד כדי כך שהרשות נאלצה להגביל את הגישה לחופים .אחרי הכול ,זה אמור
להיות נמל תעשייתי ולא אתר בילוי ,אומר ואן הייזן.
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