
Haven van Valencia groeit explosief 

In luttele jaren is Valencia uitgegroeid tot de vijfde containerhaven in Europa. De haven is niet alleen de 
meest succesvolle in Spanje, maar ook in de Middellandse Zee, en misschien wel in de hele wereld. In 
2009, toen de wereldhandel instortte en havens wereldwijd miljoenen containers minder oversloegen, 
wist Valencia te groeien. In dat jaar nam de containeromslag toe van 3,6 miljoen naar 3,7 miljoen TEU.  

In het eerste kwartaal van 2010 groeide de overslag in de haven van Valencia met 6,7 procent. Dit is 
niet alleen opmerkelijk vanwege het huidige economische klimaat, maar ook vanwege de enorme 
concurrentie die er tussen de havens in het westelijke gedeelte van de Middellandse Zee bestaat.  

Wellicht is het de verdienste van Valencia dat het heeft ingezien dat het niet alleen op transhipment 
moet inzetten. De haven heeft veel geld gestoken in de aanleg van logistieke parken, met de bedoeling 
om distributiebedrijven aan te trekken die van daar uit de Spaanse markt bedienen. Valencia is gunstig 
gelegen ten opzichte van de belangrijkste economische centra in Spanje, Madrid en Barcelona. Ten 

opzichte van de laatste heeft Valencia het voordeel dat het dichter bij de hoofdvaarroute door de 
Middellandse Zee ligt, wat bij transhipment weer een belangrijke overweging is voor rederijen.  
   

De derde stad van Spanje (na Madrid en Barcelona) ontwikkelt zich in rap tempo als een toeristisch en 

commercieel centrum. Op de ranglijstjes van vestigingsplaatsen - onder meer de European Cities Monitor 
van Cushman & Wakefield - gooit het hoge ogen. Hoe Valencia zich daarmee ook op de kaart moge 
zetten, het is niet doorslaggevend voor de groei die de haven als containerhub heeft doorgemaakt. Na 
een decennium met een gemiddelde stijging van 14 procent per jaar in aantallen heeft het eertijds 
grotere concurrenten als Barcelona en Algeciras achter zich gelaten.  

   
Haven Barcelona krabbelt op 

Volgens de havenautoriteiten van Barcelona, de Autoridad Portuaria de Barcelona, APB, is het 
goederentransport in de eerste helft van 2010 gestegen. Dit bevestigt signalen van economisch herstel. 
In totaal werd er in de haven in de eerste helft van 2010 899.187 TEU vervoerd, een groei van 3 procent 
ten opzichte van het eerste half jaar van 2009. Een van de redenen voor het herstel was de 

internationale handel, die in het eerste halfjaar van 2010 een groei liet zien van 18 procent ten opzichte 
van dezelfde periode in 2009. De getransporteerde lading in containers voor export is met 17 procent 
toegenomen, terwijl de import met 19 procent toenam. 

Ook het personenvervoer in de haven laat een sterke groei zien. In 2010 nam dit toe tot 1,32 miljoen 
passagiers, 9 procent meer dan tijdens de eerste zes maanden van 2009. Een groot deel van deze 
passagiers bestond uit toeristen van cruiseschepen.  

 

 


