
P
rinses Astrid legt volgende
week de eerste steen van een
industrieel complex van 250
hectare in de Omaanse haven-
stad Duqm. Dat gebeurt tijdens

een handelsmissie naar Saoedi-Arabië
en Oman, die vrijdag vertrekt. De inves-
tering van 39 miljoen euro gebeurt door
de Omaans-Belgische onderneming Port

of Duqm Company (PDC). Het bedrijf is
een joint venture van de Omaanse over-
heid en Consortium Antwerp Port, een
investeringsvehikel van Port of Antwerp
International (PAI) en Rent-A-Port. CAP
heeft een kapitaal van 1,5 miljoen euro dat
kan worden opgetrokken tot 15 miljoen
euro om te investeren in Duqm en zijn
achterhaven.

Fernand Huts spuide al stevige kritiek
op de investering van PAI, een dochter
van het Antwerpse havenbedrijf, in dit
project en de Indiase havenexploitant
ESSAR. “Overheidssubsidies voor bui-
tenlandse havens”, noemt de topman van
Katoen Natie het. Jan Blomme, onlangs
benoemd tot gedelegeerd bestuurder van
PAI, weerlegt dat. “Met de investering in
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VISIE OMAN

De Haven van Antwerpen bouwt aan de haven van
Duqm in het zuiden van Oman. Volgende week start
ook de industriële ontwikkeling van het miljarden-
project. Prinses Astrid legt er de eerste steen in wat
nu nog woestijn is. HANS BROCKMANS IN OMAN
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l Bevolking: 3,2 miljoen 
(incl. 577.000 buitenlanders)

l BNP: 69 miljard euro
l Overheidsuitgaven: 27 miljard euro
l Overheidsdeficit: 1,3 % BNP
l Schuldratio: 4 % BNP
l Groei BNP: 5 % (2013)
l Inflatie: 1,6 % (2013)
l Beroepsbevolking: 968.900 
(60% buitenlanders)

l Werkloosheid: 15 %
l Nieuwe jobs in 2013: 56.000 
(vooral overheid)



Duqm zet de haven van Antwerpen zich
op de kaart in Azië. Het is meer dan een
pr-operatie. Onze investering zal op ter-
mijn renderen. PDC krijgt een vergoeding
van de Omaanse overheid en zal ook de
havengelden innen.”
Rent-A-Port, een dochter van Acker-

mans & van Haaren en aannemer CFE, is
actief in havenbeheer en -ontwikkeling.

“Nadat Antwerpen nogal wat klanten uit
China had verloren, is Duqm een strate-
gische participatie. De haven van Ant-
werpen kan Duqm inzetten als de link tus-
sen haar trafieken en die andere econo-
mische grootmacht India”, zegt Marc Stor-
diau, ooit CEO van DEME, nu CEO van
Rent-A-Port en vicepresident van PDC.
Antwerpen bekeek al eerder de uitbouw

van de Omaanse haven Sohar, die meer
op de Golfregio is gericht. Dat project, dat
het Belgische aannemingsbedrijf Besix
mee bouwde, viel in handen van Rotter-
dam. De haven van Salalah is dan weer
ontwikkeld door APMT/Maersk. De rede-
rij gebruikt deze installatie vooral om haar
containers, in afwachting van de verdere
verscheping, neer te zetten. Antwerpen
kaapte Duqm weg voor de neus van de
grootste kanshebber, de haven van Sin-
gapore (PSA). “Nu is het aan ons”, zegt
Peter Broers, een ex van Katoen Natie die
general manager is van PDC. 

Maal tien in vijf jaar
Bouwheer Special Economic Zone  Au -

thority of Duqm (Sezad) (zie kader  Bedoe -
ienendorp wordt economisch centrum)
werkt de haven tegen 2016 af. In 2014 voor-
spelt PDC geen 2 miljoen ton te behande-
len. Volgens de prognoses moet dat tegen
2018 meer dan vertienvoudigd zijn. Voor-
lopig blijft de activiteit van de haven beperkt
tot projectcargo voor de olie- en gasin-
dustrie en vaartuigen voor het nabijgele-
gen scheepsherstellingsbedrijf Oman Dry-
dock Company, een initiatief van Sezad.
De ruimte waar de containers gestapeld

worden, wordt volgend jaar nog afgewerkt.
Volgens Broers biedt Duqm troeven voor
containerrederijen. Het ligt strategisch
aan de Arabische Zee en kan een contai-
nerhaven worden voor het hele Golfge-
bied. Door er aan te meren, sparen rede-
rijen een trip uit naar de Perzische Golf
via de nautisch moeilijke en drukke straat
van Hormoez. Door de nabije ligging van
Iran is het ook een dure route met hoge
verzekeringspremies. Sohar ligt trouwens
in deze regio.
Voorts kan Duqm als diepzeehaven de

concurrent worden van het inefficiënte
Bombay om West-India te bedienen. “In
de haven Salalah is de rederij Maersk actief
met MSC en CMA-CMG in het consor-
tium P3. Dus zullen hun concurrenten blij
zijn met Duqm als hub, waar grote sche-
pen containers neerzetten om die met
kleine boten te vervoeren naar India”, zegt
Broers. 

Meer dan een haven
PDC beheert niet alleen de haven, maar

staat ook in voor de logistiek en de uit-
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 in de woestijn

DE HAVEN DUQM IN OMAN
De voorpost van de Haven van
Antwerpen legt de link tussen
Europa en het Verre Oosten.
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bouw van een industrieel complex in de
economische zone. PDC exploiteert 35
jaar 2000 hectare industriegebied rond
Duqm. Dat vergt in de beginfase een
investering van 73 miljoen euro, een
vierde met eigen middelen. Er wordt
gewerkt met een joint venture waarvoor
nog financiële partners in Oman en Bel-
gië worden gezocht. Een gelijkaardige
structuur wordt gebouwd voor logistieke
projecten.

Duqm wordt via pijplijnen verbonden
met de olieproducerende landen ten noor-
den van het schiereiland. Eind 2017 bouwt
Sezad in de haven een raffinaderij die de
kern wordt van een petrochemisch clus-
ter. Bedrijven van dit cluster vinden
onderdak op het industriecomplex van
PDC. “Antwerpen kan zijn commerciële
netwerk inzetten om petrochemische
ondernemingen ervan te overtuigen dat
ze via Duqm hun radius kunnen vergro-
ten”, zegt Broers. “We zitten in Oman
dan weer aan tafel om petrochemische
bedrijven erop te wijzen dat Antwerpen
als haven en industrieel centrum meer-
waarde kan bieden.”

Een andere industriële poot van Duqm
zet PDC op in mineralen. “Er was al veel
interesse, ook van niet-havengebonden
ondernemingen trouwens. Momenteel
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Bedoeïenendorp wordt
economisch centrum

Volgens Robert Kaplan is
Oman dankzij de rustige
stijl van de sultan het best
bestuurde rijk in de regio.
Sultan Qaboos nam in
1970 het leiderschap van
zijn vader over na een
staatsgreep. Oman heeft
geen politieke partijen.
Het parlement is georga-
niseerd rond stammen. 
Er heerst een strenge
censuur en kritiek op de
sultan is strafbaar. Er is
godsdienstvrijheid en de
situatie van de vrouw is in
vergelijking met de regio
net aanvaardbaar naar
westerse normen. Er zijn
vrouwelijke ministers en
topondernemers.
Eventjes leek in 2011 in
Oman de Arabische
Lente los te barsten. Er
werd betoogd tegen de
werkloosheid en de
corrupte politieke klasse.
De aanleiding van de
betoging was de
constructie van de haven
van Sohar, die alleen jobs
creëerde voor hoogge-
schoolde werknemers en
niet voor de ongekwalifi-

ceerde lokale mensen. De
harde reactie op de van
oorsprong rustige
betoging leidde tot rellen,
brandstichtingen en
doden. De sultan schreef
een decreet dat een onaf-
hankelijke openbaar
aanklager aanstelde 
die corruptie moest
onderzoeken. Dat leidde
vorige maand tot de
eerste veroordelingen
van politici en
ambtenaren, onder wie
een van de bestuurders
van Port Of Duqm
Company. “Eindelijk”, zegt
Tony Van Herbruggen,
countrymanager van
Atlas Copco. “Wij
verloren al enkele
opdrachten omdat we
nooit aan dat soort
dingen meedoen. De
processen leiden tot een
zuivering, waarbij
correcte bedrijven het
pleit uiteindelijk zullen
winnen.” Als reactie op
de arbeidssituatie drukte
de sultan een programma
door dat al 110.000 jobs
creëerde, meestal bij de

politie en in het leger. Het
is maar de vraag of zulke
overheidsjobs op termijn
duurzaam zijn, gezien de
dalende olieproductie.
Vandaar dat de sultan
sterk ijvert voor de over-
schakeling op een geba-
lanceerd economisch
model, een project als dat
van Duqm, bijvoorbeeld.
Een andere maatregel is
de ‘omanisering’, waarbij
bedrijven quota krijgen
om Omani in dienst te
nemen. Ook het
parlement krijgt meer
macht. 
“Het moet over elk
decreet discussiëren voor
het van kracht wordt”,
zegt Abdulmunim bin
Mansour, de minister van
Informatie. “Uiteraard kan
de sultan bij afkeuring nog
wel beslissen of hij het wil
goedkeuren en ook wie
minister wordt. We willen
moderne wetten, zonder
onze identiteit te
verliezen. De Kamer is
democratisch, maar we
blijven een sultanaat.”
Mansours ministerie
verifieert elk bericht voor
het in de binnenlandse
pers komt. Bloggers 
die dit via het internet
omzeilden, kregen vorig
jaar ernstige straffen,
maar ze kregen later
gratie van de sultan.
“Geen enkel land laat toe
dat via de sociale media
mensen of het land
worden aangevallen”, zegt
de minister. “De
aanstokers kregen
berouw. Sommigen
smeekten het land te
mogen dienen en werden
ambtenaar.” The
Economist noemde Oman
ooit “de meest charmante
politiestaat ter wereld”.

Duqm is een bedoeïenendorp, 500
kilometer woestijn verwijderd van de
hoofdstad Muscat. Met het prestigeproject
rond de haven wil het staatshoofd, sultan
Qaboos, het zuiden van zijn land
economische power geven. De haven past
in een bredere special economic zone, een
combinatie van overheidssubsidies, infra-
structuurinvesteringen en fiscale stimuli 
die tegen 202566.000 inwoners moet
aantrekken. Het sultanaat zet Duqm in
tegen het economische overwicht van de
Verenigde Arabische Emiraten in de regio.
Oman investeerde al 3,2 miljard euro in de
economische zone, onder meer voor de
bouw van de haven. De eerste ontwikkeling
van het gebied van 700 vierkante kilometer

SULTAN QABOOS
De leider van Oman vermijdt onrust
met geleidelijke veranderingen.

EEN CHARMANTE POLITIESTAAT
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graven Carmeuse en Lhoist naar kalkrots,
die van uitstekende kwaliteit zou zijn”,
zegt Stordiau. “Als de goedkope energie
het toelaat, wordt die in Duqm verwerkt
tot gebluste kalk. Die kan dan weer ver-
scheept worden naar de Indiase staalfa-
brieken, die voor elke ton staal 250 kilo

kalkrots nodig hebben. De perfecte match.”
Peter Broers besluit met een les voor

zijn vroegere baas. “Fernand Huts beseft
nog niet het belang van Duqm. De parti-
cipatie in Oman is een mooie zet van Ant-
werpen op het internationale maritieme
schaakbord.” z

“De participatie in Oman is een mooie zet

van Antwerpen op het internationale

maritieme schaakbord” 

kost 5,6 miljard, 4 miljard privé-investerin-
gen niet inbegrepen. “Eenmaal het project
is uitgevoerd, bestrijkt het een gebied van
1770 vierkante kilometer”, zegt Yahya al
Jabri, de gewezen toezichthouder van de
beurs die voorzitter werd van de special
economic zone authority of Duqm. “Dat is
meer dan twee keer de oppervlakte van
Bahrein.” 
Er zijn nu al moderne wegen in de zone, die
oogt als een woestijn van zand en stenen.
Op termijn moeten er naast de haven en
haar bijbehorende activiteiten, ook
industrie, een zakendisctrict, toeristische
faciliteiten, een opleidingscentrum en
woningen voor de nieuwe populatie
worden gebouwd. “Ons land is te sterk
afhankelijk van de olie- en gasindustrie.
Met dit project focussen we op een alter-
natieve industriële toekomst voor Oman.
De haven is de spil van de zone voor de

Verenigde Arabische Emiraten en het
Verre Oosten. Antwerpen was met zijn
contacten in India en Vietnam een geprefe-
reerde partner.”
Er zijn nogal wat Vlaamse linken met
Duqm. Jan De Nul baggerde vanaf 2007 de
toegang van de haven uit. De lokale haven-
loodsen werden opgeleid door Antwerpse
collega’s, die ook twee vakgenoten
detacheren bij PDC. Kapitein Wim
Aertbelien vestigde zich onlangs in Oman
als loods en assistent-havenmeester. 
“De Omaanse collega’s hebben hun job 
na Antwerpen goed onder de knie. 
We springen bij indien nodig.”
Phaeros Group, de Antwerpse ontwikkelaar
van onder meer havenbeheersystemen is al
actief in de haven van Sohar en staat nu ook
in poleposition om dat contract in Duqm
binnen te halen. “Het etiket Antwerpen is
een sterke troef bij de tender”, verwacht

zaakvoerder Stan De Smet.
Global Port Training, het bedrijf van
gewezen Antwerpse dokwerkers dat
wereldwijd vakgenoten opleidt, heeft 45
Omaanse collega’s de stiel geleerd.
Vandaag is GPT-medewerker Bob Van
Coninckxloey in Duqm in de weer met
Omaanse dokwerkers bij de bediening van
de twee mobiele Gottwald-kranen op de
kaai van 2,2 kilometer. “Geen gemakkelijke
opdracht. Vissers en ezelhoeders uit de
woestijn leerden we schepen laden en
lossen met hoogtechnologisch materiaal.
Theoretisch zijn ze bij, praktisch minder.
Gelukkig blijven de trafieken nog beperkt
nu Duqm in de opstartfase zit. Ze kunnen
dus stap voor stap bijleren. De dokwerkers
kijken me met grote ogen aan als ik ze
vertel dat hier ooit drie schepen van meer
dan 200 meter tegelijk afgewerkt moeten
worden.”

PETER BROERS
“Duqm is een ideale hub, waar grote
schepen containers neerzetten om die 
met kleine boten te vervoeren naar India.”
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