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snelste en veiligste transportroute en raffi nageprocessen. 
De eerste lading olie werd door Pakhuismeesteren opge-
slagen in het centrum van Rotterdam; er was toen weinig 
aandacht voor het explosiegevaar. Amper een jaar later, 
1863, steeg de olietoevoer naar 17.500 vaten olie die door 
de Rotterdamse haven was geïmporteerd en 7.200 vaten via 
andere kanalen. 

Er was een hevige concurrentie tussen de havensteden 
in de Randstad en België in deze vroege periode. In 1865 
importeerde Rotterdam 533.000 liter, maar dit was minder 
dan de helft van het aantal liters dat was verscheept naar 
Bremen en Hamburg, en aanzienlijk minder dan de meer dan 
vier miljoen liter die naar Antwerpen werd verscheept. Maar 
de vraag in het Duitse en Zwitserse achterland stimuleerde 
de import van olie via Rotterdam en bevoordeelde haar in 
de concurrentie met de andere havens. De hoeveelheid olie 
die verscheept werd naar Rotterdam nam rap toe, waar-
door de opslagfaciliteiten moesten worden uitgebreid en 
verbeterd (in steen opgetrokken); in 1867 werden 107.000 
vaten geïmporteerd en in 1866 was dit het dubbele. Met de 
opening van het scheepvaartkanaal de Nieuwe Waterweg in 
1872, ontstond een directe verbinding tussen Rotterdam en 

Olie heeft grote invloed op planningsbeslissingen en  ste-
denbouwkundige inrichting; dit is niet altijd even bekend 
bij het grotere publiek en blijft meestal verborgen. Een 
deel van de olie-infrastructuur is visueel zichtbaar, zoals de 
pijpleidingen, die ondergronds zijn aangelegd. Maar een 
ander deel van de infrastructuur is uiterst geheim, zoals het 
NAVO-netwerk. Deze infrastructuur is niet bekend en niet 
visueel zichtbaar voor het breder publiek, maar wel voor een 
zorgvuldige waarnemer die de sporen van de pijpleidingmar-
kers of de patronen van gesmolten sneeuw over landbouw-
gebieden herkent. Andere delen van de olie-infrastructuur, 
zoals belangrijke spoor- en snelwegverbindingen, worden 
ook niet herkend als onderdeel van het olienetwerk. 

Oliemaatschappijen en de overheid ontwikkelden de basis 
voor het Randstad-oliecluster in de beginjaren van de 
industrie (van 1862 tot aan de Tweede Wereldoorlog). Ameri-
kaanse olie werd via de Rotterdamse haven op de Europese 
markt geïntroduceerd. Met het gebruik van kerosine als 
brandstof voor lampen nam ook de vraag voor deze nieuwe 
beschikbare olie toe. Oliemaatschappijen waren toen nog 
beperkt in omvang en richten zich voornamelijk op transport, 
opslag en wederverkoop van olie - steeds op zoek naar de 

DOOR CAROLA HEIN

De industriële voetafdruk van olie, de olieopslag, -verwerking en het transport van olie is overal ter wereld 
identiek. Vanuit de lucht is dit ook duidelijk herkenbaar in de haven van Rotterdam: haveninstallaties, 
opslagtanks, raffinaderijen, pijpleidingen en andere infrastructuren die van de binnenstad naar uiterste punt 
van de haven, de Maasvlakte 2, reiken. De productiesector is beslaat een enorm gebied (met ongeveer 5.300 
ha aan bedrijventerreinen en 1.500 kilometer aan pijpleidingen binnen de haven) en is zeer kostbaar. 
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de Noordzee, waardoor het aantal olie vervoerende stoom-
schepen toenam en er behoefte was aan betere spoor- en 
wegverbindingen om het Duitse achterland te bedienen.

De snel groeiende oliehandel en de toenemende behoefte 
aan gespecialiseerde voorzieningen in de haven bevorder-
den de nauwe samenwerking tussen elitekooplieden en 
de gemeente. Deze economische elite onderhield nauwe 
banden met belangrijke politieke organisaties, wat heeft 
geleid tot de Rotterdamse annexatie van Charlois. Na jaren 
van onderhandelingen werd Charlois op 28 februari 1895 
offi cieel deel van Rotterdam en vormde het de kern van de 
olieopslag en -handel. Rond die tijd kreeg de Randstad, die 
oorspronkelijk via het spoor de belangrijkste steden aan de 
westoever met elkaar had verbond, nieuwe uitbreidingsmo-
gelijkheden om via het spoor de olie-industrie te bedienen. 
Deze strategische beslissingen en gelijktijdig de komst van 
nieuwe internationale marktpartijen in de olie-industrie heb-
ben geleid tot de langetermijnontwikkeling van Rotterdam 
als oliehaven die wij nu kennen.

Ontwikkelingen in de scheepvaart, transport, raffi nage en 
de opkomst van de grote bedrijven die controle kregen over 
het gehele productie- en distributieketen hebben belang-
rijke hervormingen teweeggebracht in de haven en de 
olie-industrie. Deze bedrijven die met hun goederenstromen 
verschillende delen van de wereld met elkaar verbonden, 
zetten hun stempel ook op de ontwikkeling van de Randstad 
om zo hun belangen veilig te stellen. American Standard 
Oil Company die haar oliebelangen had gemonopoliseerd, 
heeft destijds ook haar invloed uitgeoefend in Europa. Deze 
buitenlandse bedrijven vormden een bedreiging voor het 
23-jarig monopolie van Pakhuismeesteren en begonnen 
mee te dingen in gronduitgifte in de Rotterdamse oliehaven. 
In 1891 heeft Standard Oil, samen met vier bedrijven uit 
Antwerpen en Rotterdam, de American Petroleum Company 
(APC) opgericht met een hoofdkantoor in beide steden. 
Rond dezelfde tijd vestigden ook andere oliemaatschappijen 
zich in de haven van Rotterdam, zoals de Koninklijke Olie in 
1901 - een van de voorlopers van de Koninklijke Nederlandse 
Shell (opgericht in 1890 en geconsolideerd in 1907). De stad 
aan de Maas ontpopte zich als de belangrijkste Nederlandse 
aardoliecentrum, sneller dan Amsterdam. 

Zoals de vraag naar kerosine voor verlichting heeft bijgedra-
gen om Rotterdam als oliehaven te ontwikkelen, zo heeft de 
vraag naar benzine voor de auto geleid tot explosieve groei 
van de haven. De Koninklijke Nederlandse Shell oliemaat-
schappij heeft snel gereageerd op deze nieuwe ontwikkelin-
gen in het olietijdperk en bouwde een benzineraffi naderij in 
Pernis (1902). Het duurde echter meer dan een decennium 
voordat onder druk van Shell de eerste petrole- >>

De Rotterdamse haven.
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umhaven was gerealiseerd. In 1940 was Rotterdam, na New 
York en Londen, de derde grootste haven ter wereld. De 
olieopslag vormde een belangrijk onderdeel in de Tweede 
Wereldoorlog. De tegenpartij probeerde de Duitse vijand 
ervan te weerhouden greep te krijgen op oliehandel en 
vernietigde opslagtanks, die nog in tact waren. 

De naoorlogse periode bracht nieuwe ontwikkelingsmoge-
lijkheden voor Rotterdam; de haven en de stad. De Rotter-
damse haven groeide; Pernis, Botlek en Europoort werden 
de belangrijkste gebieden die beheerd werden door zes mul-
tinationale oliemaatschappijen. Amerika verloor zijn status 
als belangrijkste olieleverancier; met de dekolonisatie van 
Azië en Afrika hadden oliemaatschappijen (en hun landen) 
niet langer toegang tot of controle over de oliebronnen en 
waren zij genoodzaakt om hun bedrijf te reorganiseren. De 
meeste olie werd geleverd door het Midden-Oosten. De na-
tionalisatie van de olie, de oprichting van de OPEC in 1960, 
de toenemende vraag en een verminderd aanbod dreven de 
prijzen omhoog. De naoorlogse groei van het aantal auto’s 
dat voor individueel transport werd ingezet, maar ook de 

enorme industriële groei in deze periode, leidden tot een 
explosieve ontwikkeling van de olie-industrie.
Mede door de geografi sche ligging, de zeehaveninfrastruc-
tuur, samenwerkende bedrijven, subsidiebevorderende 
investeringen en een evenwichtige arbeidsmarkt, groeide de 
Rotterdamse haven snel in de naoorlogse periode. De olie-
industrie innoveerde; nieuwe raffi nageprocessen leiden tot 
ontwikkeling van nieuwe producten zoals kunststoffen, die 
een toenemende vraag bedienden. De chemische industrie 
bloeide vanaf de jaren zestig als gevolg van belangrijke inno-
vaties in de olie-industrie. Tussen 1961 en 1962 produceerde 
de drie bestaande raffi naderijen 24 miljoen ton olie per jaar.

De wensen en belangen van de olie-industrie zijn nog 
altijd leidend voor de planning en de toewijzing van land 
in de regio Rotterdam. Een regionaal plan uit 1969 voor 
West-Brabant biedt nog steeds toestemming voor de bouw 
van een nieuwe raffi naderij van Shell in Moerdijk en biedt 
ook ruimte voor toekomstige uitbreiding. De Rotterdamse 
haven bleef groeien, en scheidde zich af van de stad. Een 
aantal studies documenteren de overlappende belangen 
tussen Shell en het Havenbedrijf Rotterdam. Vrachtschepen 
groeiden in omvang en sommige havens, zoals Antwerpen, 
waren alleen te bereiken via een estuarium (Amsterdam via 
een gesloten poort). Zij konden deze vrachtschepen niet 
meer faciliteren. In tegenstelling tot Rotterdam, dat directe 
toegang had tot de zee en makkelijk te bereiken was door 
deze vrachtschepen. Vanaf 1970 worden pijpleidingen de 
belangrijkste transport om olie te vervoeren, met leveringen 
naar Antwerpen in België en het Duitse Ruhrgebied (dit is 
goedkoper dan transport per trein of boot); dit waren de 
eerste grensoverschrijdende transporten - lang voordat de 
Schengen-overeenkomst voorzag in het vrije verkeer van 
personen.
 
Tegenwoordig omvat de BP-raffi naderij in Rotterdam, die 
in 1967 haar productie begon, oliefaciliteiten op Europoort 
en Pernis (480 hectare). Zij produceert 400.000 vaten ruwe 
olie per dag en heeft een opslagcapaciteit van 4,5 miljoen 
kubieke meter en illustreert de groei van de industrie. Nog 
drie andere raffi naderijen ExxonMobil, Koch HC Partner-
ship en Gunvor Petroleum Rotterdam (tot voor kort heette 
deze raffi naderij Q8 Kuwait Europoort ) zijn hier gevestigd. 
Klimaatverandering, groeiende publieke belangstelling in 
hernieuwbare energie bronnen, wetgeving (Europese) inzake 
luchtvervuiling en veroudering van de raffi nage-installaties 
zal het verbruik van fossiele brandstoffen en de verspreiding 
van deze brandstof beïnvloeden. Dit betekent nog niet het 
einde van het olietijdperk. Het bestaan en de robuustheid 
van de Rotterdamse oliehaven maken het ook mogelijk om 
fossiele brandstoffen uit andere locaties te verwerken, tenzij 
de havenspelers een andere strategie kiezen.

Over de auteur: dr. ing. Carola Hein is hoogleraar en hoofd 
van de leerstoel Architectuur & Stedenbouw Geschiedenis 
aan de TU Delft. Q

Historische groei van de haven.


