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„Dat is ambitieus, boven-
dien worden er in bijvoor-
beeld in India nog steeds
kolencentrales geopend.
Het is de vraag of alle
euro’s die hier in de ener-
gietransitie gestoken wor-
den even effectief zijn
vanuit een mondiaal per-

spectief, maar dat is een
politieke afweging.”

5 Is de expertise van
Boskalis voldoende

uniek? Is het opspuiten van
stranden niet makkelijk te
kopiëren?

„Dat lijkt misschien mak-
kelijk, maar daar komt
toch wel wat meer bij
kijken. Bovendien hebben
wij de schepen daarvoor.
Het is niet makkelijk om je
in deze markt in te vech-
ten.. Als bedrijf zijn we
schuldenvrij, maar zullen
uitsluitend overnames
doen als dit iets toevoegt
aan de bestaande porte-
feuille. We zullen de ko-
mende jaren gaan oog-
sten.”

Yteke de Jong

5 VRAGEN AAN TOPMAN BOSKALIS BERDOWSKI

Boskalis-
topman
Berdowski:
„Op korte
termijn
kansen
voor ons.”
FOTO ROEL
DIJKSTRA

opolitiek sausje over te gie-
ten. Ambassadeur Pete
Hoekstra waarschuwde Ne-
derland in 2018 nog voor de
import van Russisch gas via
een brief in De Telegraaf.
„Geef de Russen niet de
macht over jullie gasvoor-
ziening”, schreef hij. Zijn
president Trump richtte de
pijlen later nadrukkelijk op
de Russisch-Duitse pijplijn
Nord Stream 2. Die is nog al-
tijd niet voltooid, nadat de
VS het gespecialiseerde Ne-
derlandse offshore pijpen-
legbedrijf Allseas met sanc-
ties dreigde. Allseas legde
daarop het werk neer.

In 2017 meerde er pas één
schip uit de VS aan bij Gate,
in 2018 al vijf, in 2019 liefst

21 en in 2020
zijn er nu al
weer zeven ge-
weest, telt
Groenendijk.
„In januari za-
ten we sowieso
echt op volle
capaciteit. In
totaal zijn er
tot eind febru-
ari al 25 grote
LNG tankers
gelost, en zijn

23 kleinere schepen weer
beladen met LNG.” Hij be-
nadrukt wel dat er meer
grote LNG-producenten
zijn dan de VS. 

De Oak Spirit vertrok on-
dertussen 23 uur en 31 mi-
nuten na het aanmeren, en
is inmiddels de Azoren ge-
passeerd onderweg naar
Louisiana. Over een paar
weken zal ze wellicht weer
aanmeren in Rotterdam of
één van de 25 andere vrijwel
allemaal recent gebouwde
Europese LNG-terminals –
van de Litouwse tot de
Griekse kust.

miljard kuub gas per jaar
doorzetten naar het Neder-
landse gasnetwerk, maar le-
vert ook steeds meer LNG
als brandstof voor vracht-
wagens en aan de scheep-
vaart. Groenendijk vertelt
dat er plannen zijn om ’met
technische en logistieke
wijzigingen’ naar 14 miljard
kuub gas per jaar te gaan.
Daarmee kan hij een nog
grotere bijdrage leveren
aan de Nederlandse en Eu-
ropese gasvraag. De win-
ning van gas in Groningen
zal immers in 2022 stoppen.

Geopolitiek
Het totale Nederlandse

gasverbruik schommelt al
jaren rond de 40 miljard
kuub. In 2030
zal de gasvraag
in ons land nog
altijd aanzien-
lijk zijn, zo’n
75% tot 80%
van het huidi-
ge verbruik
schat Gasunie.
In 2019 werd
Nederland
voor het eerst
in zijn historie
een netto-im-
porteur van gas, door de te-
ruggeschroefde winning in
Groningen.

De VS, tot 2012 nog een
importeur van gas, heeft
juist plannen voor nog eens
een tiental exporttermi-
nals. De Amerikanen zitten
op een trits enorme gasbel-
len in de Eagle Ford Shale,
Marcellus Shale en de Per-
mian Basin. Daar wordt met
name schalie-olie gewon-
nen, maar komt veel gas vrij
als bijvangst.

De Amerikanen proberen
hun ’Freedom gas’ als ex-
portproduct door er een ge-

verderop drie ronde grijze
betonnen silo’s van 55 me-
ter hoog, 90 meter in dia-
meter en met een inhoud
van 180.000 m3. Gate kan 12

Record aan vloeibaar
gas naar Rotterdam

Vorig jaar ook 21 tankers met ’freedom gas’ uit VS

Bijna
evenveel
als uit
gasbel in
Groningen

Via de Rotterdamse
haven is in 2019 een
record van 7,3 miljard
kuub vloeibaar gas
(LNG) geleverd.

Er meerden onder
meer 21 tankers uit de
VS af, met schaliegas.

LNG-import via der-
gelijke terminals is
voor veel Europese
landen een alternatief
voor de krimpende
eigen productie of
Russische import.

In het kort

door Edwin van der
Schoot

ROTTERDAM • Een re-
cordhoeveelheid vloei-
baar gemaakt gas
(LNG) vloeide in 2019
uit het buitenland via
de Rotterdamse haven
Nederlandse leidingen
in. Vooral de opkomst
van Amerikaans gas
valt op, in het jaar
waarin gasland Neder-
land voor het eerst
netto-importeur werd.

Donderdag 27 februari.
Regen en wind houden huis
op de kop van de Tweede
Maasvlakte, waar ’s nachts
de Oak Spirit heeft aange-
meerd. Vanuit zijn nabijge-
legen kantoor ziet Wim
Groenendijk (58) het goed-
keurend aan. „Deze LNG-
tanker brengt een lading uit
de Verenigde Staten”, zegt
de directeur van Gate Ter-
minal, een 50/50 joint ven-
ture van Gasunie en Vopak.

LNG staat voor Liquified
Natural Gas, gekoeld en zo
vloeibaar gemaakt gas. De
Oak Spirit, die in 2016 in de
vaart werd genomen, ver-
scheept ladingen van ruim
150.000 kubieke meter LNG
van -162 graden Celsius van-
uit exportterminals in Loui-
siana en Texas naar Europa
en Azië.

In 2019 kwam er via dit
soort tankers een record
van 7,3 miljard kuub gas ons
land in. Dat is niet veel min-
der dan de kleine 10 miljard
kuub die komend jaar naar
schatting uit het Groninger
gasveld wordt gewonnen.
Daarmee beleeft Gate zijn
doorbraak, iets waar het ja-
renlang niet naar uitzag.

Naast twee zeesteigers
om tankers te lossen, staan
een paar honderd meter

Ook
import
LNG uit
Qatar,
Trinidad,
Nigeria
en
andere
landen
dan VS

Rond de komende presidentsver-
kiezingen in de Verenigde Staten
zal niet alleen de kandidaten

voor de hoogste post de Amerikaanse
politiek de maat worden genomen,
ook voor sociale media als Facebook,
Twitter, YouTube/Google, Instagram
en TikTok staat veel op het spel.

Naast Hillary Clinton en de Demo-
craten waren Facebook en in iets
mindere mate Twitter de grote verlie-
zers van vier jaar geleden. Financieel
leverden de politieke campagnes in
directe zin honderden miljoenen aan
advertentiedollars op, maar die op-
brengsten vielen in het niet bij de
schade die er mee werd aangericht:
met name Facebook moest miljarden
aan boetes afdragen wegens het slor-
dig omgaan met persoonsgegevens.
Bovendien moeten socialemediaplat-
forms sindsdien dure extra maatrege-
len treffen om verspreiding van nep-
nieuws tegen te gaan. 

Het schokkendste staaltje dat naar
buiten kwam was het schandaal met
Cambridge Analytica. Consultants die
voor de campagne van Donald Trump
werkten, hadden illegaal tientallen
miljoenen Facebook-profielen be-
machtigd en kiezers gericht bestookt
met propaganda. Ook probeerden
buitenlandse partijen met valse ac-
counts kiezers te beïnvloeden. Behal-
ve geld kostte dit Facebook ook een
enorm verlies aan politieke goodwill.

Om buitenlandse ’trollen’ dit keer

te weren, laat Facebook persbureaus
berichten checken en gaat YouTube
vage accounts met ’nieuws’, minder
prominent te presenteren. Twitter
zou werken aan een systeem waarbij
gebruikers berichten punten geven.
Alle platforms hebben maatregelen
ingevoerd om georkestreerde cam-
pagnes van (buitenlandse) trollen op
te sporen en terwijl Facebook politie-
ke spots helemaal ongemoeid laat
vanwege de vrijheid van meningsui-
ting, verspreidt Twitter helemaal
geen betaalde campagnes meer. 

Goed is het desondanks niet meer
geworden tussen sociale media en de
politiek. Dat vertaalde zich ook in een
allesbehalve welwillende ontvangst
van de cryptomunt die Facebook sa-
men met een aantal andere partijen
wilde lanceren. Na scherpe kritiek
vanuit Washington stapte de ene na
uit het ’libra’-project, waarna Face-
book het volgens berichten nu samen
met centrale banken wil proberen. 

Pogingen van de activistische beleg-
ger Elliott om oprichter Jack Dorsey
weg te werken bij Twitter zouden
volgens Amerikaanse media ook een
politiek tintje hebben. Twitters be-
leid om niet mee te werken aan poli-
tieke campagnes zou de Republikei-
nen een doorn in het oog zijn. De
aanval van Elliot-topman Paul Singer
– sponsor van de Grand Old Party –
heeft daar volgens diverse commenta-
toren rechtstreeks mee te maken. 

Wouter van Bergen

Twitterfitties

Aanval op Twitter zou
politiek tintje hebben
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