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Voorwoord

Aan de vooravond van de Open Havendag Zeeland in Vlissingen en Terneuzen, staat het 
zilveren Seaport Magazine Transport & Logistiek in het teken van de Zeeuwse wateren. De 
havens van Vlissingen/Borsele en Terneuzen zijn de motor van de Zeeuwse economie.
Zaterdag 18 juni kunnen jong en oud op de Open Havendag Zeeland nader kennismaken 
met de fascinerende havens van Vlissingen en Terneuzen. Henk de Haas, voorzitter van 
Zeeland Port Promotion Council, blikt vooruit naar het mega evenement. 

Langzamerhand is Zeeland zich ook aan het manifesteren als meest culinaire provincie van 
Nederland. Seaport was met een exclusieve vaartocht op de Frisia, bij de vangst van de eerste 
Oosterscheldekreeft in 2016. 

Minister Kamp legde bij Yara Sluiskil de eerste steen van de nieuwe granulatiefabriek 
Ureum8. De strategie van de kunstmestgigant is een leidende rol te spelen in het wereldwij-
de vraagstuk van een betrouwbare, duurzame voedselvoorziening in de komende decennia.

Buurman Heros Sluiskil, specialist in herwinning van grondstoffen uit afval, staat centraal in 
de rubriek Captains of Industry. Arie de Bode, operationeel directeur Heros Sluiskil, wijst op 
het grote belang van de circulaire economie, mede in het licht van de Green Deal. 
 
Duurzaamheid is ook een belangrijk speerpunt van Rabobank Oosterschelde en de Hoondert 
Groep. Op bezoek bij Martens Cleaning in Vlissingen Oost was Seaport uitgebreid in gesprek 
met Ad de Korte, Alex de Fouw (directie Rabo) en ondernemer Jan Hoondert.

Seaport Magazine doet in de derde editie van 2016 ook verslag van de mogelijkheden van 
het Seine-Nord-canal. Met deze nieuwe achterlandverbinding kan een groot deel van Noord-
Frankrijk worden bediend. 

In de rubriek Havenberoepen wordt ingezoomd op de functie van ‘Port duty manager’. Paul 
Vos vervult deze veelzijdige baan bij P&O Ferries in Rotterdam-Europoort

Henk van de Voorde
H o o f d r e d a c t i e
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Zeeuwse wateren als pijlers 
van de economie

kelt, exploiteert en beheert de zeehavens 
van Vlissingen/Borsele en Terneuzen. Samen 
vormen ze één havengebied dat strategisch 
is gelegen in Noordwest-Europa met een 
gunstige toegang vanaf de monding van 
de Westerschelde en met zeer goede ach-
terlandverbindingen. De vele industriële en 
logistieke bedrijven in het havengebied zor-
gen er voor dat het op basis van overslag de 
derde zeehaven van Nederland is.

LNG pilot
In de Kaloothaven van Vlissingen vond op 
maandag 11 april de succesvolle start plaats 
van de pilot om Liquefied Natural Gas (LNG) 
te bunkeren via de Truck to Ship methode. 
Het vloeibaar aardgas werd getankt vanuit 
een vrachtwagen op de kade. Het bunke-
ren van deze duurzame scheepsbrandstof 

draagt bij aan de doelstelling van het haven-
bedrijf Zeeland Seaports om de totale emis-
sie uitstoot te verlagen. Aan de hand van 
de pilot, die tot eind van het jaar duurt, zal 
beslist worden of er structureel LNG gebun-
kerd kan worden in de Zeeuwse haven.

Strategisch Masterplan
Het bunkeren van LNG zal de nautische 
aantrekkelijkheid van de Zeeuwse havens 
vergroten en de uitstoot van CO2 en stikstof 
aanzienlijk beperken. Beide aspecten staan 
ook vermeld in het Strategisch Masterplan 
van Zeeland Seaports dat onlangs werd 
gepresenteerd. Hierin geeft het havenbe-
drijf te kennen dat het uiterlijk in 2020 voor-
zieningen of oplossingen voor LNG bunke-
ring wil realiseren en een belangrijke speler 
wil worden in de LNG-keten.

De Zeeuwse wateren zijn de pij-

lers van de provinciale economie. 

De motor wordt gevormd door de 

havens van Vlissingen en Terneuzen. 

Ze zorgen voor een kwart aan direc-

te en afgeleide werkgelegenheid. 

De Zeeuwse havens genereren jaar-

lijks honderden miljoenen euro’s die 

door vele gezinnen worden uitge-

geven. Ze dragen dus een aardig 

steentje bij aan de Zeeuwse wel-

vaart, waar ook andere sectoren van 

profiteren. 

LNG pilot in Vlissingen.

De zeegebonden overslag bij bedrijven in 
de haven daalde in 2015 weliswaar met 
ruim 5 procent naar 33 miljoen ton, maar dat 
had zijn redenen. De onverwacht vroegere 
sluiting van de EPZ-kolencentrale, de onge-
kend lage energie- en olieprijzen en enkele 
langdurige onderhoudstops bij bedrijven in 
de haven zorgden voor een negatieve boost. 
Daar staat tegenover de groei in breakbulk 
van ruim 25 procent. Het aantal zeeschepen 
dat de Zeeuwse haven bezocht steeg met 
ruim 5 procent en het aantal binnenvaart-
schepen zelfs met 11 procent. De overslag in 
de binnenvaart nam met een procent toe tot 
bijna 32 miljoen ton. In totaal werd vorig jaar 
40 hectare grond in erfpacht uitgegeven 
door Zeeland Seaports. "Er is in 2015 twee 
keer meer grond uitgegeven dan gepland. 
Een goede ontwikkeling, juist omdat de 
uitgifte van grond een vooraankondiging 
is voor een belangrijke toename van de 
bedrijfsactiviteiten en werkgelegenheid in 
en om de haven", aldus CEO Jan Lagasse van 
Zeeland Seaports. Het Havenbedrijf ontwik-
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Cruisevaart interessant
Het 5 sterren cruiseschip de Vantage meerde 
onlangs aan in Terneuzen. Het was een tus-
senstop op een reis vanuit Amsterdam (via 
Tholen) met eindbestemming Antwerpen. 
Aan boord waren 176 Amerikaanse pas-
sagiers die met volle teugen genoten van 
de Kanaalzone. Ze werden in de stad met 
open armen ontvangen want de cruisevaart 
is goed voor de economie en het toerisme. 
Voor PureBlue uit Kapelleburg (gemeen-
te Hulst) was het een mooie gelegenheid 
om haar klant te bezoeken aan boord van 
het riviercruiseschip. Het Zeeuws-Vlaamse 
bedrijf is leverancier van het biologische 
afvalwaterzuiveringssysteem op de Vantage. 

PureBlue Innopack++ marine
Met het oog op het verscherpen van de 
Europese wetgeving, waarbij strenge eisen 
gelden voor het lozen van afvalwater in 
de rivieren, heeft PureBlue de Innopack++ 
marine ontwikkeld. Aan boord van de 
Vantage langs de kade van Terneuzen werd 
gesproken over toekomstige plannen met 
oog voor vernieuwing. De Hulsterse onder-
neming heeft de ambitie de verantwoorde-
lijkheid over het totale watermanagement 
aan boord op zich te nemen. Van drinkwa-
terproductie tot afgifte aan wal. Door toe-
gepaste innovaties zullen logistieke acties 
van de bemanning, zoals afgifte van slib, 
minimaal worden. Van de gelegenheid werd 
gebruik gemaakt tot het verlenen van ser-
vice in de machinekamer.

Cultureel erfgoed
"Het aantrekken van de cruisevaart naar 
Zeeuws-Vlaanderen is een logische ontwik-
keling. We hebben een mooi achterland met 
veel cultureel erfgoed. Terneuzen is daarvan 
de toegangspoort. Daar moeten we trots 
op zijn", aldus Angelo de Mul, directeur van 
PureBlue. Zijn bedrijf is in Europa volledig 
gecertificeerd voor een biologische afvalwa-
terzuivering aan boord van riviercruisesche-
pen. Er wordt steeds schoon water van zeer 
hoge kwaliteit op duurzame wijze terug de 

rivier in gepompt. Een storingsvrij vacuüm 
systeem pompt het water op efficiënte wijze 
uit douches, toiletten, keuken en wasserij 
naar de Innopack ++ Marine. Daar zorgen 
de bacteriën voor de volledige zuivering van 
alle afvalwaterstromen aan boord. 

MPC Charles Dickens
PureBlue is ook verantwoordelijk voor de 
complete afvalwaterbehandeling van het 
5 sterren rivier cruiseschip MPS Charles 
Dickens van Select Voyages. Schoon water 
óp het water is essentieel, maar er komt heel 
wat kijken bij zo’n drijvend hotel. Diverse 
systemen en installaties moeten perfect 
opereren, wil de vakantie van zo’n 150 pas-
sagiers niet letterlijk in het water vallen. 
Met de biologische afvalwaterzuivering 
aan boord is machinist Victor van Waveren 
gerust aan zijn tweede seizoen begonnen 
op de MS Charles Dickens. "Het is handig 
dat je overal goed bij kan. Alle onderdelen 
zijn prima bereikbaar, waardoor ze makkelijk 

zijn te onderhouden. Dagelijks wordt 30.000 
liter water verbruikt door 200 mensen in 
douches, toiletten, wasserij en keuken. 
De Innopack ++ Marine is een fantastisch 
systeem met nagenoeg geen storingen. De 
betrouwbaarheid is goed voor de gemoeds-
rust. Er is tenslotte genoeg te doen aan 
boord van zo’n drijvend hotel."

Pre-engineering
Het is de kunst om veel te kunnen op een 
beperkte ruimte. Vanwege de compactheid 
van de Innopack ++ Marine, is er extra ruim-
te voor passagiers, bemanning en opslag. 
Er is bij de ontwikkeling van de installatie 
nagedacht over de ruimte en positie in het 
schip. Dankzij vakkundige pre-engineering 
is ook de problematiek van wisselende 
waterstanden aangepakt. De installatie staat 
midscheeps, waardoor het schip meer in 
balans is. Problemen door vetten afkomstig 
uit de galley worden opgelost met een vet-
vanger.

Het 5 sterren cruiseschip de Vantage meerde onlangs aan in Terneuzen.

De MPS Charles Dickens.
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meer dan een Scandinavië specialist Finding New Ways

De Bring groep behoort tot één van de grootste logistieke dienstverleners in Scandinavië 
en maakt deel uit van de Noorse Post. Vanuit de vestiging in Zwijndrecht worden twee 
specialistische logistieke diensten aangeboden door de divisies: Bring Cargo en Bring 
Frigo. De divisie Bring Cargo biedt vele mogelijkheden aan voor groupage, deelladingen 
en complete vrachten binnen heel Europa. Met de divisie Bring Frigo biedt de organisatie 
mogelijkheden voor temperatuur gecontroleerde transporten naar de Nordics. Binnen 
Scandinavië is de organisatie marktleider op dit gebied.

Bring – Finding New Ways
 
Griendwerkersstraat 10 | 3334 KB | Zwijndrecht | Nederland
Strijbroek 6 | 2860 | Sint-Katelijne-Waver | België
 

Bringcargo.sales.nl@bring.com www.bring.nl

Voor dagelijks transport 
van al uw goederen van 
en naar Zwitserland

LTT BV. Een Nederlands transportbedrijf dat al vele jaren kwalitatief 
transport waarborgt. Snel en fl exibel. Met een zeer hoge klantwaardering. 
Transport als een Zwitsers uurwerk: betrouwbaar en punctueel!
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Visserij
Naast logistieke & industriële activiteiten 
in de havens van Vlissingen en Terneuzen 
en de potentiële groeimarkt van de cruise-
vaart, staan de Zeeuwse wateren van ouds-
her bekend om hun visserij. In het zuivere 
zilte water van de Oosterschelde gedijen de 
Zeeuwse mosselen, de Oosterscheldekreeft 
en de Zeeuwse oester uitstekend. De eer-
ste gevangen Oosterscheldekreeft werd 
onlangs overhandigd aan maître-restaura-
teur en kookboekschrijver Joop Braakhekke. 
Hij was eregast op Schouwen-Duiveland. 
Uitvalsbasis voor de culinaire persreis van 
de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft, 
onder leiding van food communicator Balth 
Roessingh, was het vernieuwde Grand Hotel 
Ter Duin in Burgh-Haamstede. Van daar-
uit, vlakbij de Oosterscheldekering, verza-
melden de scribenten en fotografen zich 
voor de Opening van het Kreeftenseizoen 
in Zierikzee. De eerste Oosterscheldekreeft 
werd binnengehaald door kreeftenvisser 
Gerrie van den Hoek met zijn boot MS3, 
geassisteerd door diverse ambassadeurs. De 
delicatesse is sinds 1883 in de Zeeuwse 
wateren aanwezig. Het kreeftenseizoen 
loopt tot en met medio juli. 

Ambachtelijke bedrijven
Een dag eerder voerde de persreis, die geor-
ganiseerd werd in opdracht van de gemeente 
Schouwen-Duiveland, naar allerlei ambach-
telijke Zeeuwse bedrijven. De start was bij 
Seafarm van Adri Bout in Vrouwenpolder. Dit 
bedrijf vist, verwerkt en exporteert meshef-
ten en andere schelpdieren binnen Europa. 
Vervolgens werd koers gezet naar Zeeroop 
van Conny Schoenmakers. Zeeland heeft 
prachtige kruiden met verrassend kleurrijke 
geuren. Die bloemengeuren, dicht bij zee, 
geven de siropen van Zeeroop het verras-
sende accent. Vervolgens ging de tocht naar 

de Komkommerkwekerij van Bram Vandijke 
in Oosterland, gevolgd door een bezoek aan 
de Vrije Uitloop Kippen van Mario Brouwer 
in Nieuwerkerk. 

Gastronomisch diner
De dag werd afgesloten met een gastrono-
misch diner met bijpassende wijnen in het 
restaurant van Grand Hotel ter Duin. Tijdens 
het aperitief in de vernieuwde brasserie 
hield gastheer Jelle Landman een betoog 
over het innovatieve concept van het hotel. 
"Het heeft een geweldige structuur, ligging 
en potentie. We doen er alles aan om het de 
gasten naar de zin te maken. Vandaar dat 
we ook veel waarde hechten aan een goede 
band met omliggende recreatieonderne-
mers en streekproducenten."  

Maître-restaurateur
Na een goede nachtrust in het hotel repte 
iedereen zich naar Zierikzee voor de kreef-
tentocht over de Oosterschelde. De onge-
veer 200 gasten werden verwelkomd in een 
grote tent van Krijn Verwijs. Na de openings-
woorden van Luit Ezinga, voorzitter Stichting 
Oosterscheldekreeft, was er een ludieke toe-
spraak van Joop Braakhekke. "Ik word vaak 
aangekondigd als chef-kok, maar dat ben ik 
helemaal niet. Ik ben maître-restaurateur", 
aldus de BN’er. Vervolgens ging de menigte 
aan boord van de Frisia. Daar werd geno-
ten van een prima lunch, met blikveld op 
Nationaal Monument de Oosterschelde. Met 
bijzondere aandacht werd het lichten van de 
eerste kreeft gevolgd. 

Food Delta Zeeland
De Oosterscheldekreeft is een mooi staaltje 
van duurzame visserij. Uit wetenschappelijk 
onderzoek is gebleken, dat door de afwijken-
de DNA structuur, de Oosterscheldekreeft 
een fijnere en zachtere smaak heeft. 
Bovendien staat de versheid (rechtstreeks 
uit de Oosterschelde naar de restaurants) 
garant voor een hoogwaardig kwalitatief 
product. Hetzelfde kan gezegd worden van 
de Zeeuwse mossel en de Zeeuwse oester. 
Het mosselseizoen start per traditie medio 
juli, het oesterseizoen begin september. 
Cees van Liere uit Bruinisse is voorzitter van 
de Nederlandse Oestervereniging. De burge-
meester in ruste werd recentelijk benoemd 
tot voorzitter van Food Delta Zeeland, dat 
voortgekomen is uit een fusie tussen de 
Stichting Lekker Regionaal Product en Food 
Port Zeeland. 

Joop Braakhekke met de eerste Oosterscheldekreeft van 2016. Fo t o :  M a a r t j e  G o e d h a r t

Fo t o :  M a a r t j e  G o e d h a r t
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Open Havendag in Vlissingen 
en Terneuzen

D o o r :  H e n k  va n  Vo o r d e

"Fundament is het havenbedrijfsleven. 
ZPPC is het cement tussen alles en iedereen 
die direct en indirect belang heeft bij de 
Zeeuwse havens. Wij trachten een verbin-
dende factor te zijn en willen onze netwerk-
functie verder accentueren", aldus voorzitter 
Henk de Haas van ZPPC, dat ruim 120 par-
ticipanten telt uit de Zeeuwse havensec-
tor. Primaire doelstelling van de non-profit 
organisatie is de promotie van de Zeeuwse 
havens en de diensten van de participanten 
in binnen- en buitenland. De bedrijvigheid 
in het havengebied vormt de motor van de 
Zeeuwse economie. Bijna een kwart van de 
Zeeuwse werkgelegenheid is direct of indi-
rect gerelateerd aan de havens, goed voor 
een slordige 30.000 banen. 

Participanten
De participanten zijn bedrijven die actief 
zijn in met name op- en overslag, industrie, 
scheepsagentschap, transport & logistiek, 
slepen & bergen, cleaning en scheepsrepa-
raties. De havens van Zeeland hebben een 
strategische ligging tussen Rotterdam en 
Antwerpen. Ze bieden ruimte voor nieu-
we vestigingen, liggen aan diep vaarwater, 
hebben directe toegang van en naar open 
zee en beschikken over terminals voor de 
handling van allerlei goederen. Daarnaast 
hebben de Zeeuwse havens uitstekende 
filevrije achterlandverbindingen van en naar 
West-Europa over de weg, via het spoor en 
binnenvaart. "De vaartijd naar onze havens 
is zelfs zes uur korter dan de vaartijd naar 

Het Sloegebied en de Kanaalzone 

staan op zaterdag 18 juni in het teken 

van de Open Havendag Zeeland, 

georganiseerd door Zeeland Port 

Promotion Council (ZPPC) in combi-

natie met Zeeland Seaports. Er zijn 

weer vele activiteiten voor jong en 

oud, variërend van excursies, bedrij-

venmarkt, rondvaarten, bedrijfsbe-

zoeken, (nautische) demonstraties, 

optredens en bezichtiging van sche-

pen. Per traditie is Vlissingen de cen-

trale plaats, maar daarnaast is in 

deze 7e editie ook Terneuzen the 

place to be. Rode draad zijn de werf 

van Damen Shiprepair Vlissingen 

en het Portaal van Vlaanderen in 

Terneuzen. Er worden (gratis) pen-

delbussen ingezet voor de bezoe-

kers. 

Henk de Haas, voorzitter van ZPPC.

Fo t o :  Le o  d e  Wo l f
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Antwerpen. Onze participanten bieden 
havengerelateerde diensten en logistieke 
oplossingen voor alle type goederen. Ze 
zijn flexibel, bieden service en kwaliteit, 
zijn betrouwbaar en gemakkelijk om zaken 
mee te doen. De werknemers zijn toegewijd 
en hoogopgeleid. Er heerst een uitstekend 
arbeidsethos in de Zeeuwse havens", ver-
klaart Henk de Haas.

Bestuur ZPPC
De preses wordt in het bestuur van ZPPC 
gesecondeerd door vicevoorzitters Dick 
Gilhuis (Commercieel Directeur Zeeland 
Seaports) en Bert van Hoepen (Directeur 
Damen/Koninklijke Schelde Groep), secre-
taris Pepijn Nuijten (Managing Director 
Multraship Towage & Salvage), penning-
meester John Anthonise (Commercieel 
Directeur Rabobank Walcheren/Noord-
Beveland), Wim van de Berge (HSEQ 
Zeeland Refinery), Sander van der Veeke 
(Verex Customs Services), Frank de Meijer 
(Managing Director Outokumpu Stainless 
B.V.), Peter de Graaff (General Manager Euro-
Mit Staal B.V.), Rinus de Bruijn (Commercieel 
Manager Multraship) en Jeroen Heesters 
(Managing Director Damen Shiprepair 
Vlissingen). Een belangrijke taak van het 
bestuur is partijen bij elkaar brengen en hou-
den. Deze verbindende factor krijgt vorm 
door netwerkevenementen als bedrijfsbe-
zoeken, havenlunches, lezingen en andere 
informatieve bijeenkomsten. Tevens is er 
gezamenlijke deelname aan handelsmissies 
en buitenlandse beurzen. Stella Kouwijzer 
en Sander van der Veeke vertegenwoordig-
den ZPPC onlangs op de beurs Intermodal 
in het Braziliaanse Sao Paulo. In eigen land 
is er twee keer per jaar een Havenlunch. Zo 
gaf afgelopen februari Frank Vanhellemont, 
directeur van Katoennatie, een interes-
sante lezing bij L’Escaut in Terneuzen. In 
september wordt er koers gezet naar de 

Axelse Vlakte voor een bedrijfsbezoek bij 
Outokumpu. Afgelopen maart was de net-
werkclub te gast bij Century Aluminum in 
Vlissingen, op het voormalige Zalco ter-
rein. In 2015 werd er een bezoek gebracht 
aan Zeeland Refinery in Vlissingen Oost en 
Multraship Towage & Salvage in Terneuzen. 

Bedrijvenmarkt
Met een recordaantal van ruim 15.000 
bezoekers was de 6e editie van de Open 
Havendag in juni 2014 een groot succes. 
"We mikken dit jaar op een zelfde aantal. 
Op de bedrijvenmarkt laten weer tientallen 
bedrijven via een stand zien wat ze te bie-
den hebben. Ook zijn onder andere Bureau 
Voorlichting Binnenvaart en de Belgische 
Vloot DAB van de partij. Doelstelling van de 
Open Havendag is om burgers en bedrijfs-
leven in Zeeland, West-Brabant en Zuid-

Holland te laten zien hoe fascinerend en 
veelzijdig de Zeeuwse havens zijn. Men kan 
deze dag kennis maken met de dynamiek 
van de havens, waarbij we ook diverse men-
sen hopen te interesseren voor een baan 
in de haven. Voor de kinderen zijn er aller-
lei attracties, variërend van springkussens 
tot een zonnebootrace", aldus Yvonne de 
Wolf, voorzitter van de Werkgroep Open 
Havendag. 

Rondrit
Belangstellenden worden in de gele-
genheid gesteld om gratis per bus een 
bezoek te brengen aan BOW Terminal / 
Kloosterboer, Damen Shiprepair Vlissingen 
en de Sloecentrale. In het havengebied van 
Terneuzen is er een rondrit per bus naar 
het complex van de glastuinbouw aan de 
Axelse Vlakte en de aangrenzende bedrij-
ven van Outokumpu, Yara Sluiskil en Heros 
Sluiskil. Bovendien is er in het Sloegebied 
ook een algemene rondrit per bus door de 
haven, waarbij een gids uitleg verschaft 
over de passerende bedrijven. Op de Open 
Havendag is er in samenwerking met Het 
Huis van de Techniek, onderwijsinstellin-
gen en bedrijfsleven ook volop aandacht 
voor zij-instromers, technische opleidingen 
en beroepen. Wellicht kunnen er op de 
Open Havendag diverse matches worden 
gemaakt tussen werkzoekenden en bedrijfs-
leven. "Het is essentieel om mensen te inte-
resseren voor een havengerelateerde baan 
of opleiding, om ook op termijn concurre-
rend te kunnen zijn in de Hamburg-Le Havre 
range. Het Zeeuwse havengebied is goed 
voor een brede diversiteit aan logistieke en 
technische functies", aldus Henk de Haas. 

www.zppc.nl

Fo t o :  Le o  d e  Wo l f

Fo t o :  Le o  d e  Wo l f
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VeRpakken, ook op locatie
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Liftal Hijstechniek

Specialized workshop in Vlissingen-Oost:

> lifting gear > wire rope > rigging equipment 

> fall arrest equipment > hydraulic tools 

> chain and accessories > testing 

> inspection > heavy load testing

info@liftal.com          www.liftal.com
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smallegange “Specialistische en juridische 
assistentie tegen een 

redelijke prijs”
Smallegange - law firm with a view

T. 010-201 00 70   E. latten@smalaw.nl

w w w.smal legange - law yers.com

Beëindiging 

arbeidsovereenkomst met 

zieke werknemer

Zolang een werknemer ziek is, geldt er voor de werkgever een 

ontslagverbod en gedurende twee jaar een loondoorbetalings-

verplichting. Deze periode kan zelfs nog langer duren als het 

UWV een loonsanctie oplegt, omdat de werkgever niet (vol-

doende) aan zijn re-integratieverplichting zou hebben voldaan. 

Als een zieke werknemer meewerkt aan zijn eigen ontslag, 

bijvoorbeeld door het akkoord gaan met een beëindiging met 

wederzijds goedvinden, wordt dit gezien als een benadelings-

handeling en zal een ziektewetuitkering worden geweigerd. 

Het meewerken aan een eigen ontslag wordt gezien als een 

benadelingshandeling omdat als de werknemer niet akkoord 

zou zijn gegaan met het ontslag, hij nog recht zou hebben op 

loon omdat op de werkgever een loondoorbetalingsplicht en 

een ontslagverbod rust. 

Op grond van goed werkgeverschap is de werkgever verplicht 

om een zieke werknemer behoorlijk en volledig te informeren 

over de mogelijke consequenties voor het recht op een WW en 

ZW-uitkering als de werknemer akkoord gaat met een beëindi-

ging met wederzijds goedvinden. Als de werkgever dit nalaat, 

komt de werknemer een beroep op dwaling toe op grond waar-

van de beëindigingsovereenkomst wordt vernietigd. De werk-

nemer is in dat geval nog gewoon in loondienst en heeft recht 

op loondoorbetaling eventueel vermeerderd met de wettelijke 

verhoging. Een eventueel uitbetaalde ontslagvergoeding moet 

uiteraard worden terugbetaald aan de werkgever.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met mevrouw F. Tuinenburg 

of de heer J.F. van der Stelt middels hieronder genoemde contactge-

gevens.

C O L U M N

Michiel Jak, directeur SmartPort

SmartPort
investeert miljoenen 

Fo t o :  R o y  B o r g h o u t s 

SmartPort heeft in haar eerste jaar aangetoond dat zij het 

belangrijkste kennisinstituut is in de Rotterdamse haven. 

Paul Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam en bestuurs-

voorzitter SmartPort, onderstreept dit: ‘SmartPort zorgt 

ervoor dat Rotterdam de slimste haven blijft, door de 

beste kennis en de beste bedrijven te verbinden.’

Meer dan vijftig Rotterdamse havenbedrijven, de Topsectoren en 
SmartPort, hebben tot nog toe bijna 12 miljoen euro geïnvesteerd 
in wetenschappelijk havenonderzoek. De eerste twintig onderzoe-
ken op het gebied van logistiek, energie, haveninfrastructuur en de 
samenwerking tussen stad en haven zijn gestart.

Er komen fondsen vrij om met het bedrijfsleven, overheden en uni-
versiteiten kennis te ontwikkelen om te kunnen anticiperen op de 
transities. TKI Dinalog (Topsector Logistiek) en SmartPort hebben dit 
vastgelegd in een meerjarig commitment. 

Directeur TKI Dinalog, Albert Veenstra: ‘SmartPort is een unieke inno-
vatiecommunity die door vraagstukken vanuit het bedrijfsleven de 
topsectoren inspireert.’

‘De uitdagingen zijn groot. Om die reden is het gezamenlijk stel-
len van de juiste vragen en het samen zoeken naar de antwoorden 
de enige weg naar een succesvolle transitie,’ besluit directeur van 
SmartPort Michiel Jak.
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Tweede vluchtweg van  
schip naar kade

D o o r :  Ly d i a  G i l l e

Elke twee jaar worden er op Europees niveau 
wijzigingen doorgevoerd in de complexe 
regels omtrent vervoersvoorschriften van 
gevaarlijke stoffen. Sinds medio 2015 is de 
nieuwe ADN van kracht, de Europese over-
eenkomst voor het internationale vervoer 
van gevaarlijke stoffen over de binnenwate-
ren. Voor Nederland bepaalt het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu de spelregels en 
het bedrijfsleven speelt het spel. Terminals 
moeten waarborgen dat de landzijde is uit-
gerust met een of twee vluchtwegen vanaf 
het schip. De vervoerder, in dit geval de 
binnenvaartsector, moet zorgen dat er een 
tweede vluchtweg is als de landzijde niet 
is voorzien van een tweede vluchtweg. Een 
gedeelde verantwoordelijkheid. Er is een 
plicht en er rusten sancties op als niet aan 
de veiligheidsvoorschriften is voldaan, maar 
hoe terminal en vervoerder dat oplossen is 
aan hen en de klassenbureaus. De ADN2015 

is welbewust een doelvoorschrift en geen 
middelvoorschrift. Op veel zeehaven- en 
inlandterminals zijn al goede voorzienin-
gen aanwezig in de vorm van trappen en 
gangways. Het hoeft daarom niet altijd 
ingewikkeld te zijn om de aanwezigheid 
van een tweede vluchtweg te realiseren, 
maar het is ook geen kwestie van one size 
fits all. Schepen verschillen en daardoor de 
hoogte van de overstap van kade naar schip 
eveneens. Dat vraagt om flexibele midde-
len. Getijdeverschillen, golfslag en water-
stand spelen ook mee. Op grond van de 
gelijkwaardigheidsbepaling mogen partijen 
zelf de beste oplossing kiezen op voor-
waarde dat dezelfde mate van veiligheid, 
bescherming van gezondheid, bruikbaar-
heid, energiezuinigheid en het milieu wordt 
bereikt. Dat biedt ruimte voor toepassing 
van innovatieve oplossingen en daar kan 
BRIDGES2000 een belangrijke rol in spelen.

Werken aan oplossingen
“Ik vind het belangrijk dat een product opti-
maal is”, zegt Hendrik van der Ham en om te 
illustreren dat BRIDGES2000 constant bezig 
is zijn producten te optimaliseren pakt hij 
er een koffer met schaalmodellen bij. “Wij 
verkopen eigenlijk veiligheid, accessibility, 
maar hoe bereik je dat? Door het lichter en 
daarmee hanteerbaarder te maken”, geeft 
hij zelf het antwoord. “Hoe lichter de gang-
way, des te gemakkelijker je hem neerlegt 
en dat creëert veiligheid, want dan wordt 
hij ook echt gebruikt. En het voorkomt een 
opeenstapeling van veiligheidsmiddelen, 
want een teveel aan beschermingsmidde-
len kan beperkend werken. Een zwemvest 
voorkomt geen onderkoeling in het water of 
verwonding door een ongelukkige valpartij.” 
Een veilige op- en afgang voorkomt derge-
lijke ongelukken. 
Van der Ham toont met zijn monsters hoe 
lichter en veiliger maken van toegangsbrug-

Verscherpte regelgeving heeft de 

vraag naar gangways opgevoerd. 

Precies de markt waar BRIDGES2000 

actief in is. Het bedrijf is sterk in 

middelen die een veilige toegang 

verschaffen tot moeilijk bereikba-

re plekken. Om flexibel te kunnen 

inspelen op de vraag naar een twee-

de vluchtweg van schip naar kade 

als gevolg van ADN2015 is een van 

de redenen waarom BRIDGES2000 

met zijn productie en opslag is ver-

huisd naar Moerdijk. Het bedrijf is 

klaar voor groei.

Hendrik van der Ham, eigenaar BRIDGES2000
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gen eruitziet. Eerst het framewerk. De vorm 
komt tot stand door het materiaal door een 
matrijs te persen. Aluminium is van zichzelf 
al licht, maar door te experimenteren met 
andere constructies kan het nog lichter. 
Minder ribbels bijvoorbeeld en ter vervan-
ging een polyurethaan of ander waterdoor-
latend materiaal aanbrengen als antislip. 
Vervolgens minder lasnaden, wat minder 
arbeidstijd kost en derhalve de productie 
goedkoper maakt. Maar het heeft nog een 
voordeel, hanteerbaarheid. In plaats van een 
lasnaad een sandwichconstructie, waarbij 
twee losse onderdelen als een soort mes-
sing en groef in elkaar grijpen, zodat twee 
brugdelen ter plekke makkelijker in elkaar 
te zetten zijn. De bruggen zijn tevens uitge-
voerd met verlichting; bij betreding van de 
brug gaat er licht branden met behulp van 
op zonnepaneelaccu’s draaiende sensoren. 
Uiteraard zijn de toegangsbruggen voor de 
offshore in een zwaardere uitvoering uitge-
bracht, want elke brug heeft andere speci-
ficaties. Hendrik van der Ham: “Veiligheid, 
hanteerbaarheid en esthetiek zijn belang-
rijke elementen in het maatwerk van onze 
bruggen”. 

Steve Jobs als lichtend voorbeeld
Voor Hendrik van der Ham is permanent 
betere oplossingen bedenken en steeds 
opnieuw beginnen een tweede natuur. Zijn 
grote voorbeeld is Steve Jobs. “Toen Steve 
Jobs nog leefde”, zegt Van der Ham, “keek 
hij constant naar zijn telefoon. Nog voor het 
apparaat slechter werd had hij hem allang 
weer verbeterd. Was het niet naar zijn zin, 
gooide hij het in de vuilnisbak en begon hij 
opnieuw. Nu gooi ik een gangway niet snel 
weg, maar ik denk wel constant hoe het lich-
ter, beter en veiliger kan”. Met BRIDGES2000 
is het niet anders. ”Een bedrijf heeft altijd 
een heel aantal beginnetjes”, zegt Van der 
Ham. “Het lijkt alsof ik altijd weer overnieuw 
begin met een heel aantal zaken.” In feite is 
het zo. In september 2015 zijn de belangrijk-
ste activiteiten verhuisd naar de Moerdijk. 
Een pand op een bedrijfsterrein van 5000 
m2 met een constructiehal voor het las-
werk en een royale opslagcapaciteit. Op de 
bovenetage van het kantoorpand zijn nog 
ruimtes beschikbaar voor innovatieve start-
ups. “We hebben het Brainbox genoemd, 
omdat ik er eigenlijk bedrijven in wil heb-
ben die met veiligheid bezig zijn en met 
wie we gezamenlijk nieuwe ideeën kunnen 
uitwerken om zodoende elkaar wederzijds 
te versterken.” Van der Ham vertelt dat het 
hoofdkantoor wel in Rotterdam blijft, omdat 
het bedrijf juist internationaal is gegaan en 
hij de klanten dan in Rotterdam kan ont-
vangen. Maar productie, opslag en levering 
geschiedt vanuit de Moerdijk. “In Rotterdam, 
waar onze producten bij een ander bedrijf in 
opslag lagen, liep het niet altijd goed omdat 
we niet 24 uur per etmaal bij de materialen 

konden komen. Voor de inschakeling van 
het transport van de bruggen hadden we 
vervoerders nodig, maar dan bleek soms 
dat de transporteur zijn planning voor de 
volgende dag al rond had en wij daarom 
niet stante pede konden leveren. En prompt 
leveren is juist een kracht van BRIDGES2000.” 
De ligging van Moerdijk-Zevenbergen 
is centraal en heeft goede uitvalswegen 
naar de havens van Nederland en België. 
Bovendien heeft BRIDGES2000 de beschik-
king over onder meer eigen transportmid-
delen als een truck met een oplegger van 
10 meter voor aflevering van de gangways, 
een bestelbus en een vorkheftruck. Zo kan 
het bedrijf 24/7 klanten bedienen en des-
gewenst mankracht meeleveren die weet 
hoe een gangway veilig neergelegd moet 
worden. Soms is snelheid geboden en gaat 
het om kortstondige huur, omdat er slechts 
eenmalig containers gelost moeten worden 
waarbij gevaarlijke stoffen aanwezig zijn 
en de terminal snel een tijdelijke oplossing 
nodig heeft.

Innoveren en optimaliseren
Op dit moment is er geleverd aan de termi-
nals van APM en ECT en ook in Terneuzen. 
“Dat zijn terminals die hun zaken al op orde 

Sandwichconstructie om twee loopvlakdelen van de gangway te koppelen.

Polyurethaan antislipdek met aan de onderkant van het loopdek versterkingspunten tegen 
doorbuigen; op de uiteinden afwateringsgoten.

hebben”, zegt Van der Ham. “Zij willen voor-
komen dat er stagnatie ontstaat als er sche-
pen aankomen die geen tweede vluchtweg 
hebben aan de landzijde. Dan hebben de 
terminals er nog een ter beschikking.” 
De gangway-branche kent relatief veel huur 
en dat heeft alles te maken met innova-
ties. Van der Ham: “Huren is flexibeler. Het 
systeem moet zo aanpasbaar zijn dat het 
op diverse typen schepen ingezet kan wor-
den. Daarbij speelt het gebruiksgemak een 
grote rol, zodat zo min mogelijk mankracht 
ingezet hoeft te worden om de brug veilig 
te plaatsen. Wat we op termijn als perma-
nente oplossing zullen leveren, kan heel 
goed afwijken van wat we nu verhuren. We 
leveren tenslotte maatwerk.”

BRIDGES2000, de naam zegt het al, is actief 
sinds de millenniumwissel en levert meer 
dan alleen gangways voor terminals en  
platforms. Hendrik van der Ham richt zich 
met zijn gangways, (loop) bruggen, pontons,  
aanlegsteigers en fenders naast de mari-
tieme sector en de havenindustrie ook op 
publieke werken, utiliteitsbedrijven en eve-
nementenorganisaties. Zijn uitgangspunt is 
kwaliteit en veiligheid op het gebied van 
toegankelijkheid. 



Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl

Door de strategische ligging van de Zeeuwse havens hebben zij zich ontwikkeld tot

derde zeehaven van Nederland. Wilt u weten wat er speelt in deze branche? Neem

dan contact op met een van onze adviseurs. 

Derde zeehaven van Nederland

 van de
provinciale
economie.

Zeeuwse
havens zijn het
kloppend hart
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Overheden en bedrijven op haven- 

en industrieterrein Moerdijk gaan 

gezamenlijk werken aan een ver-

dere verduurzaming van het haven- 

en industrieterrein. Op woens-

dag 9 maart hebben Havenschap 

Moerdijk, provincie Noord-Brabant, 

gemeente Moerdijk, Rijkswaterstaat, 

waterschap Brabantse Delta en 

de Bedrijvenkring Industrieterrein 

Moerdijk (BIM) daarvoor een samen-

werkingsverklaring getekend.

Partners tekenen samenwerkingsverklaring Duurzame Verbindingen Moerdijk

Haven- en industrieterrein Moerdijk 
gaat verder verduurzamen

Binnen het samenwerkingsverband ‘Duur-
zame Verbindingen Moerdijk’ werken provin-
cie, gemeente, Havenschap, Rijkswaterstaat, 
het waterschap en de bedrijven gezamenlijk 
aan plannen en projecten die het haven- en 
industrieterrein verder verduurzamen. De 
nieuwe samenwerking loopt tot 2030 en is 
een vervolg op een eerder programma van 
Duurzame Verbindingen Moerdijk, dat in 
2015 afliep.

Met de nieuwe samenwerking zetten de 
partners onder meer in op het verminderen 
van de CO2-emissie en een reductie van 
de ecologische footprint. Nu al komt 4,7% 
van alle duurzame energie in Nederland 
uit Moerdijk. De deelnemers aan Duurzame 
Verbindingen Moerdijk willen de energie-
voorziening verder verduurzamen en meer 
energie besparen. Zo wordt bijvoorbeeld 
gerekend aan de mogelijkheden voor het 
ontwikkelen van het EnergyWebXL: een net-
werk van duurzame verbindingen op en in 
de omgeving van het haven- en industrieter-
rein, waarmee (rest-) warmte van bedrijven 
op het industrieterrein beter wordt benut.  

Duurzame Verbindingen Moerdijk 
werkt aan een toonaangevend 
duurzaam haven- en industrieterrein
Ook op andere terreinen liggen er belang-
rijke opgaves voor het haven- en industrie-
terrein. Want werken en groeien aan de rand 
van drie woonkernen, in een landschappe-
lijk bijzondere, maar kwetsbare omgeving, 
daarvoor zijn innovatieve, integrale oplos-

singen vereist. De partners werken daarom 
met gezamenlijke projecten en initiatieven 
aan het versterken van de biodiversiteit. Zij 
denken onder meer na over manieren om 
waterkringlopen te sluiten en nog beter, 
efficiënter en klimaatbestendiger met water 
om te gaan. In het samenwerkingsverband 
wordt ook nagedacht over slimme manieren 
om geluid te reguleren en wordt gewerkt 
aan een gezamenlijke monitoring van de 
effecten van alle activiteiten op het haven- 
en industrieterrein. 

Havenstrategie Moerdijk 2030: 
groeien in balans
Duurzame Verbindingen Moerdijk (2016-
2030) draagt bij aan de uitvoering van 
de Havenstrategie Moerdijk 2030. Daarin 
is afgesproken dat groei van de haven 
in balans gebeurt met natuur, milieu en 
omgeving. Met de samenwerking tot 2030 
spreken partners af krachten te bundelen 
en samen te werken aan de gezamenlijke 
ambities. Dat vergroot het succes van de 
maatregelen die natuur en milieu moeten 
versterken en het helpt ondernemers hun 
duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. 
In vierjaarlijkse uitvoeringsprogramma’s krij-
gen plannen en projecten van Duurzame 
Verbindingen Moerdijk concreet vorm. Het 
eerste uitvoeringsprogramma loopt van 
2016 tot 2020. 

Meer informatie over Duurzame Verbindingen 
Moerdijk vindt u op www.dvmoerdijk.nl. 
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Seine-Nord-canal de grote 
achterdeur van de Vlaamse havens 
D o o r :  A n t o o n  A .  O o s t i n g

Het lijkt veelbetekenend: wat in 

Nederland te boek staat als Seine-

Nord-canal heet in Vlaanderen de 

Seine-Schelde-verbinding. De ver-

wachtingen ten aanzien van wat 

deze nieuwe verbinding kan bren-

gen zijn in Vlaanderen behoorlijk 

hoog gespannen. Wat de Rijn is voor 

de haven van Rotterdam moet de 

Seine-Scheldeverbinding voor de 

Vlaamse havens gaan worden, de 

belangrijke achterlandverbinding 

waarmee een groot deel van Noord-

Frankrijk kan worden bediend.

“De Seine-Scheldeverbinding is voor de 
Gentse haven onwaarschijnlijk belangrijk. 
We worden dan de eerste Vlaamse haven 
voor de Parijse regio die heel wat moge-
lijkheden en welvaart naar onze regio kan 
brengen. Ik wil absoluut het belang hier-
van onderschrijven,” aldus Mathias de Clerq 
(Open VLD) vorig jaar in het Vlaamse parle-
ment bij de bespreking van de financiering 
van projecten die het Vlaamse Gewest gaat 
uitvoeren in het verlengde van de Seine-
Schelde-verbinding. 

275 miljoen euro subsidie
Het Vlaams Gewest, verantwoordelijk voor 
alle infrastructuur in het Vlaamse deel van 
België, heeft hiervoor door de Europese 
commissie maar liefst € 275 miljoen aan sub-
sidie toegezegd gekregen. Van dit bedrag 

gaat het grootste deel (€ 140 miljoen) naar 
studies en Vlaamse werken aan de Seine-
Scheldeverbinding, die de Vlaamse havens 
moet verbinden met Parijs en Le Havre. 
€ 74 miljoen gaat naar het Albertkanaal, 
waar bruggen verhoogd worden en het vak 
tussen Antwerpen en Wijnegem verbreed 
wordt, om grotere containerschepen door-
gang te verlenen naar Luik.
Voor de aanleg van de nieuwe, grotere zee-
sluis bij Terneuzen krijgt België € 48 mil-
joen. Begin vorig jaar sloten Nederland en 
het Vlaams Gewest een verdrag over de 
financiering van dit project dat naar schat-
ting tegen de € 1 miljard gaat kosten. Het 
grootste deel hiervan moet door het Vlaams 
Gewest worden opgehoest; Nederland 
draagt € 155 miljoen bij in de kosten van 
aanleg. De Vlaamse minister van Mobiliteit 
en Openbare Werken, Ben Weyts had op 
meer subsidie van de Europese Commissie 
gehoopt maar moet nu op zoek naar alter-
natieve bronnen “om toch de nodige mid-
delen te verzamelen voor dit enorme pro-
ject”. De nieuwe zeesluis moet al in 2021 in 
gebruik worden genomen. 

Conferencie Waternetwerk
Ondertussen wordt er al druk gefilosofeerd 
over alle kansen en mogelijkheden die de 
Seine-Scheldeverbinding kan bieden. Op 10 
maart woonden ruim honderd bedrijfsma-
nagers en lokale bestuurders in Kortrijk de 
conferentie Waternetwerk Leie bij. Deze con-
ferentie, georganiseerd door Waterwegen 
en Zeekanaal NV, bracht projectverantwoor-
delijken uit Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen 
samen met een publiek van bedrijfsleiders, 
lokale bestuurders en vertegenwoordigers 
van belangenorganisaties. Doel van de bij-
eenkomst was er achter te komen welke 
kansen dit project biedt voor de economie, 
het toerisme en de stadsontwikkeling lande 
de Leie in West- en Oost-Vlaanderen.

Martin van Dijk, voorzitter internationale 
afdeling schippersvereniging Koninklijke 

Schuttevaer.
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Volgens het verslag van de organisatie 
waren de sprekers het roerend eens over de 
unieke kansen die het Seine-Scheldeproject 
biedt aan lokale overheden en bedrijven in 
de Leie-regio: ‘Dit is het moment om actie te 
ondernemen’ en ‘This is a once-in-a-lifetime 
opportunity’.

Het Seine-Nord-canal vormt de ontbre-
kende schakel tussen het Seine-  en het 
Scheldebekken, twee van Europa’s belang-
rijkste industriële regio’s. Met het Seine-
Scheldeproject moet er tussen beide gebie-
den een vaarweg worden aangelegd die 
geschikt is voor container- en duwvaart-
schepen. Binnenvaartschepen met ladingen 
tot ca. 4500 ton (klasse Vb) moeten recht-
streeks van de Vlaamse havens naar Parijs 
en Le Havre kunnen gaan varen. Tot nog toe 
is Parijs alleen te bereiken met spitsen van 
max. 38,50 meter, 5 meter breed, diepgang 
2.20 meter en een laadvermogen van 350 
ton. Spitsen zijn in Nederland het kleinste 
type binnenvaartschip dat er nog rondvaart.

Klasse Vb is de categorie (max. 110 meter 
lang, max 11,40 m breed en max. 2.50 tot 
4.50 meter diep) schepen die momenteel 
ook op de Rijn zijn toegestaan. Wat betreft 
de duwvaart gaat het om tweebaksduwstel-
len.  Een containerschip van 110 meter kan 
200 standaardcontainers meenemen waar-
mee het dus eenzelfde aantal trucks van de 
weg haalt, ook een belangrijke doelstelling 
van de Vlaamse overheid om de verstopping 
van het Vlaams/Belgische wegennet tegen 
te gaan.

Operationeel in 2023
Het traject van de Seine-Scheldeverbinding 
loopt in Vlaanderen hoofdzakelijk via de 
rivier de Leie, een zijrivier van de Schelde, 
en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal 
Gent-Terneuzen. Dit Vlaamse gedeelte 
van de Leie, van Wervik tot Gent, moet 
volledig klaar zijn tegen 2020, zo maakte 
Waterwegen en Zeekanaal NV vorig jaar mei 
al bekend. De Seine-Scheldeverbinding zou 
dan al in 2023 voor een deel en in 2024 vol-
ledig operationeel moeten zijn. De beoogde 
officiële opening staat gepland voor 2025.
Daarvoor moet het werk al volgend jaar 
beginnen. Belangrijkste onderdeel van het 
hele project is de aanleg van een compleet 
nieuw kanaal van 107 kilometer tussen de 
rivier de Oise (bij Compiègne) en het Kanaal 
Duinkerken-Schelde (bij Cambrai). Daarnaast 
moet het Canal du Nord in Frankrijk worden 
verbreed. Het nieuwe kanaal moet 54 meter 
breed worden en 4.5 meter diep. In het 
kanaal moeten zes sluizen komen plus nog 
een voor de verbinding met het Canal du 
Nord en nog eens drie aquaducten. Die 
sluizen zijn nodig om een hoogteverschil 
van een indrukwekkende 85 meter te over-
bruggen. De aanleg van het nieuwe kanaal 

vergt de nodige aanpassing van bestaande 
bouwwerken. Op maar liefst 61 plekken 
moeten bestaande wegen en spoorlijnen 
worden verlegd.

Totale kosten geschat op 4,5 miljard
Voor de aanleg van het nieuwe kanaal moet 
een slordige 57 miljoen kubieke meter aarde 
worden verplaatst. Langs het kanaal zijn 
vier overslagterminals gepland naast andere 
nieuwe havens en bedrijventerreinen. Het 
nieuwe kanaal komt te liggen ten oosten 
van de autosnelweg A-1 van Rijssel naar 
Parijs. Op de conferentie in Kortrijk werden 
de kosten van aanleg van dit nieuwe kanaal 
op € 3,3 miljard geraamd. De totale kosten 
inclusief de aansluitende stukken van de 
rivier de Oise, Canal du Nord en de Vlaamse 
werken, worden geschat op € 4,5 miljard. 
De Fransen en Belgen gaan er vanuit dat ze 
40 procent van deze kosten gesubsidieerd 
krijgen door de Europese Commissie. 

Hoewel het vooral een Frans-Vlaams en een 
beetje Waals project is, zijn er bij het pro-
ject toch ook Nederlanders betrokken. Het 
Nederlandse advies- en ingenieursbureau 
Royal HaskoningDHV is namelijk samen met 
zijn Franse partner Setec geselecteerd voor 
het projectmanagement en het ontwerp 
van het 107 kilometer lange kanaal Seine-
Nord Europe. Voor Royal HaskoningDHV en 
Setec betekent dit een klus van ruim € 80 
miljoen. Het verlenen van de opdracht aan 
Royal HaskoningDHV betekent een mijlpaal 
voor het ingenieursbureau dat dit project al 
lang op zijn wensenlijstje had staan.
Het project van het Seine-Nord Canal trekt 
ook de belangstelling van Nederlandse bin-
nenvaartondernemers die geïnteresseerd 
zijn om zich ook op deze nieuwe vaarroute 
te gaan begeven. Iemand die het project op 
de voet volgt is Martin van Dijk, voorzitter 
van de internationale afdeling van schip-
persvereniging Koninklijke Schuttevaer. Op 
1 maart gaf hij zelf nog een presentatie over 
het project voor de soos binnenvaart. 

Efficiënter transportnetwerk
Volgens Van Dijk moet het vervoer op het 
Seine-Schelde-traject fors kunnen toene-
men, van nu 8 miljoen ton naar over 20 jaar 
18 miljoen ton. Het vervoer via grotere bin-
nenvaartschepen kan aanzienlijk goedkoper 
dan met de huidige kleine schepen, de truck 
of via het spoor. In zijn presentatie wijst Van 
Dijk ook op de achtergronden en doelstel-
lingen van het Seine-Schelde-project. De 
Europese Commissie wil met deze zogehe-
ten Ten-T-projecten een efficiënter trans-
portnetwerk in Europa ontwikkelen waar-
door bedrijven er toe moeten worden ver-
leid om zich vaker aan een vaarwater te 
vestigen en veel meer van hun lading via het 
water te laten vervoeren.

Wat betreft de Zeeuwse en Vlaamse havens 
is de verwachting dat de realisatie van de 
Seine-Scheldeverbinding de direct grootste 
positieve effecten kan opleveren voor de 

haven van Gent en de kanaalzone Gent-
Terneuzen. Na de ingebruikname van de 
Seine-Scheldeverbinding zullen de door 
het kanaal Gent-Terneuzen passerende bin-
nenvaartcontainerstromen van en naar de 
havens van Rotterdam en Antwerpen flink 
toenemen, zo is de verwachting. Zeeland 
Seaports kan daar op inspelen met de orga-
nisatie van een overslagpunt waar contai-
ners af- en bijgeladen worden, de ontwikke-
ling van een aanbod van logistieke diensten 
met toegevoegde waarde, de koppeling 
met de containeractiviteiten in Vlissingen en 
de ontwikkeling van een aanbod van dien-
sten aan de binnenvaartsector (schepen en 
bemanning).  

Artist impression van het toekomstige, maar liefst 1330 meter lange aquaduct 
in het canal Seine-Nord over de rivier de Somme.
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D o o r :  H e n k  va n  d e  Vo o r d e

stof een tweede leven in de circulaire eco-
nomie. Na opwerking bij Heros wordt het 
gebruikt als funderings- en ophoogmateri-
aal in de wegenbouw, voor landschappelijke 
inpassing of als toeslagmateriaal voor de 
betonwaren- en de asfaltindustrie. Heros 
voldoet als eerste in Nederland aan de voor-
waarden om de primaire grondstoffen zand 
en grind in beton gedeeltelijk te vervangen 
door het nieuwe KOMO gecertificeerde gra-
nova®. 

Met jaarlijks 650.000 ton is Heros met afstand 
de grootste verwerker van AEC-bodemas in 
de Benelux. "Hoe welvarender een land is, 
hoe rijker de bodemas. In Nederland wordt 
er ieder jaar anderhalf miljoen ton gepro-
duceerd. Heros maakt al ruim twintig jaar 
AEC-bodemas geschikt voor toepassing in 
de wegenbouw. De ruwe as wordt bewerkt, 
waarbij er ongeveer tien procent aan ferro- 
en non-ferro metalen wordt uitgehaald. Van 
al hetgeen er over blijft worden bouwstof-
fen gemaakt."

granova®
"Mede door de toenemende interesse van 
grote betonfabrikanten is dit jaar een pro-
ductie en levering van rond de 100.000 ton 
van het granulaat granova® voorzien. Los 
van een duurzaam imago is een afnemer 
ook kostentechnisch beter uit met secun-
daire bouwstoffen dan met een primair pro-
duct zoals zand", legt De Bode uit. 

In navolging van dit nieuwe granulaat heeft 
Heros ook granova® combimix en granova® 
hydromix ontwikkeld. "Het gaat erom hoe 
je goede bouwstoffen maakt die buiten 
de civieltechnische normen ook voldoen 
aan de strenge milieuhygiënische eisen in 
verband met de uitloging van metalen. In 
Nederland is er jaarlijks behoefte aan circa 

Heros Sluiskil is met nieuwe hoog-

waardige producten klaar voor de 

toekomst, met ruimere toepassing 

van AEC-bodemas. "Hiermee anti-

ciperen we op het beleid van de 

overheid om de toepassing van IBC 

bouwstoffen aan banden te leggen", 

aldus operationeel directeur Arie 

de Bode. De Green Deal, een door 

het ministerie van Infrastructuur 

& Milieu en de Vereniging van 

Afvalbedrijven opgesteld conve-

nant, beoogt een inzet van honderd 

procent van AEC-bodemas in 2020 

als schone bouwstof en ook op een 

hogere terugwinning van metalen.

Bij Heros worden AEC-bodemas, schroot en 
afvalwater bewerkt en geschikt gemaakt 
voor nuttig hergebruik. Kernactiviteiten zijn 
afvalstoffen inkopen, schoonmaken, sorte-
ren en weer verkopen als grondstof voor 
de bouw en industrie. Met nieuwe bouw-
stoffen breidt Heros Sluiskil haar duurzame 
productenpakket uit voor hoogwaardige 
toepassing in de wegenbouw en andere 
infrastructurele projecten, de beton- en 
asfaltindustrie. Het Zeeuwse bedrijf, specia-
list in herwinning van grondstoffen uit afval, 
bedient met steeds schonere producten een 
diversiteit aan markten. 

Corebusiness van Heros Sluiskil, sinds maart 
2012 onderdeel van het concern REMEX 
Mineralstoff GmbH uit Düsseldorf, is het 
opwerken van het as van Afval Energie 
Centrales (AEC). Via een innovatieve was-
installatie wordt er hoogwaardig 
AEC-granulaat van geproduceerd. De 
bodemas krijgt als secundaire bouw-

Arie de Bode, operationeel directeur 
Heros Sluiskil

17 miljoen ton fundatiemateriaal of puingra-
nulaat voor de aanleg van wegen. Daar spe-
len we met granova combimix en granova 
hydromix op in."

Secundaire bouwstoffen
"We waren altijd een gespecialiseerd bedrijf 
op het gebied van IBC-bouwstof, maar met 
het oog op de Green Deal Verduurzaming 
nuttige toepassing AEC-bodemas kiezen 
we voor een duidelijke marktverbreding. 
Secundaire bouwstoffen vormen een goed 
alternatief voor primaire grondstoffen als 
zand en grind. De toepassing van IBC bouw-
stof heeft echter zijn langste tijd gehad. Met 
onze hoogwaardige granulaten anticiperen 
we al geruime tijd op dit beleid. Hoe scho-
ner het AEC-granulaat, hoe meer markten 
je kunt bedienen: beton, asfalt, ophoging, 
fundaties", verklaart Arie de Bode.

Heros Sluiskil:

Schone bouwstoffen voor brede toepassing
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Politiek
Heros heeft veel AEC-bodemas opgespaard 
ten behoeve van de aanleg van de nieuwe 
N62, die loopt van Borssele tot Zelzate. De 
kosten voor dit grote infrastructurele project 
bleken echter veel hoger uit te vallen dan 
voorzien, waardoor het werk tijdelijk is stil-
gelegd. Daarmee is ook de toepassing van 
de voorziene partij AEC-bodemas uitgesteld. 
"Uiteindelijk hopen we toch nog een substan-
tiële hoeveelheid te kunnen leveren. De poli-
tiek wil namelijk toch ongelijkvloerse kruisin-
gen. Daardoor komt er ook een veel betere 
ontsluiting tot stand. Bij megaprojecten als 
de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel, 
hoort ook een mooie ontsluiting."

Ferro en non-ferro
De bij de opwerking van AEC-bodemas 
vrijkomende waardevolle grondstoffen, 
zoals non-ferro metalen (koper, messing, 
aluminium) en ferro metalen (ijzerschroot) 
zijn bestemd voor onder andere smelte-
rijen en de staalindustrie. Heros heeft in 
eigen beheer een installatie ontwikkeld 
en gebouwd voor de verdere opwerking 
van ijzer uit verbrandingsschroot: de 
Schrootbewerkingsinstallatie (SBI). In deze 
installatie staat ook een door de TU Delft 
ontwikkelde machine waarmee Heros 
Sluiskil uit het verbrandingsschroot, koper-
houdende elementen zoals spoelen (ankers) 
kan terugwinnen. 

Granofalt
Heros Sluiskil heeft eind vorig jaar samen 
met KWS Roosendaal/Sas van Gent het inno-
vatieve asfaltproduct Granofalt ontwikkeld, 
met toepassing van 25 procent granova® en 
50 procent oud asfalt. Heros, KWS en Yara 
zijn de duurzame uitdaging aangegaan met 
het aanbrengen van 300 ton Granofalt. Het 
is toegepast in de onderste twee lagen van 
de vernieuwde toegangsweg die loopt van 
Heros Sluiskil naar het bedrijventerrein van 
Yara Sluiskil.

Herwonnen non ferro metalen vallen in de opslagbakken.

Aanleg vernieuwde toegangsweg met behulp van Granofalt.Bodemasopwerking bij Heros Sluiskil.
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container terminals see: 
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• Evac marine sewage treatment systems are designed to ful�l the requirements of IMO MEPC 227 (64)
• Evac marine sewage treatment systems are designed to ful�l the requirements of the Rhine regulations
• Custom design and engineering for new build and re�t projects
• EVAC ROSR type approval certi�cation number: R1*II*0003*00

QUA-VAC IS YOUR TURNKEY SOLUTIONS SUPPLIER FOR:
EVAC MEMBRANE SEWAGE TREATMENT SYSTEMS, FOR EACH
TYPE OF VESSEL. EVAC VACUUM SYSTEMS AND VACUUM TOILETS.
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Sandfirden Technics BV heeft de 

opdracht om een compleet High 

Torque Propulsion™ triple fuelled 

redundant elektrisch aandrijfpakket 

te leveren. Dit inclusief onderhouds-

vriendelijke hoog efficiënte gene-

ratorsets voor de nieuwbouw LNG 

splijtbak ‘Greenports-1’ voor eindge-

bruiker Bremenports. Onlangs heeft 

de tewaterlating plaatsgevonden bij 

Shipyard Constructions Hoogezand 

Nieuwbouw BV in Foxhol.

Het zeer compacte en hoog efficiënte elek-
trisch AC/DC/AC aandrijfsysteem, bestaat 
aan de verbruikerszijde uit, 2x 300 kWe 
hoog efficiënte watergekoelde AC perma-
ment magneetmotoren en invertors voor 
Schottel roerpropellers, een 150 kWe versie 
voor de Pump Jet en een koppeling naar het 
boordnet. De energievoorziening aan boord 
wordt verzorgd door twee GasLine Marine 
gasgeneratorsets, type GL 820M. Deze dual-
speed ‘Powered by Scania’ sets leveren elk 
een maximum continue vermogen van 290 
kWe. Daarbij tevens een ‘Powered by Scania’ 
dualspeed marine diesel generatorset, met 
een output van 150 kWe. Overtollig gepro-
duceerde energie wordt opgeslagen in een 
100 kWh lithium batterijpakket en kan ogen-
blikkelijk ter beschikking gesteld worden 
aan elektrische verbruikers. Het synchroni-
seren van de gensets is door toepassing van 
de zeer compacte DC-bus (1,6x1x0,35m) 
niet van toepassing. Na het starten van de 
diesel genset, is het volledige elektrisch ver-

mogen binnen 7 seconden beschikbaar en 
in 14 seconden voor de gas gensets. Middels 
remote monitoring kunnen de generator-
sets 24/7 in de gaten gehouden worden. 
Om de olieverversing voor de gasmotoren 
te verlengen, is de carterinhoud vergroot 
naar 70 liter. De smeerolie wordt eens in de 
1200 bedrijfsuren vernieuwd, of later door 
het nemen van oliemonsters, hetgeen ver-
versing uitstelt. De door Sandfirden Technics 
ontwikkelde bougies hebben een levens-
duur van ca. 2400 uur. Al met al onder-
houdsvriendelijk en laag in operationele 
kosten. Het gebruik van LNG als brandstof 
betekent daarnaast een aanzienlijke vermin-
dering van de emissies; stikstofoxiden -25% 
en zwaveldioxide -100%, terwijl de uitstoot 
van kooldioxide en deeltjes met respec-
tievelijk 25 procent en 99 procent wordt 
gereduceerd.

Sandfirden Technics heeft zeer goede erva-
ringen met de verkoop van zgn. ‘lean burn’ 
Marine gasmotoren, met inmiddels meer 
dan 90.000 uur aan operationele ervaring. 
Het ontwerp van de hoog efficiënte en stille 
HTP™ elektrische aandrijving draagt bij aan 
een schoner milieu. Dit door verlaging van 
de brandstofrekening voor de eigenaar en 
een aanzienlijke vermindering van uitstoot 
van schadelijke stoffen.

SCHN B.V. bouwt wereldwijd de eerste met 
aardgas aangedreven splijtbak, die naar ver-
wachting binnenkort opgeleverd wordt. De 
recentelijk opgeleverde SEEADLER, tevens 
voor eindgebruiker Bremenports, is voor-
zien van een vrijwel identiek aandrijfsy-
steem, doch draait niet op aardgas en alleen 
op diesel en een identiek batterijpakket.

Greenports-strategie
Dit ‘pilot’ project van het Bremen 
Havenbedrijf wordt door de Europese 
Commissie gesubsidieerd. De fondsen 
komen van het zgn. TEN-T programma 
van de Europese Unie, het transeuropese 
transportwerk. Dit nieuwbouwproject is 
deel van de zgn. ‘Greenports’-strategie, die 
Bremenports een aantal jaren geleden in het 
leven heeft geroepen. Het doel is invloed 
van de Bremerhaven op beperking van de 
klimaatverandering. Jaren geleden heeft het 
bestuur van Bremen met ondertekening van 
het Wereldhavens Klimaat Verdrag (“World
Ports Climate Declaration”) samen met vele 
andere havens zich verplicht om de uitstoot 
van broeikasgassen in de maritieme sector 
te verminderen en zo bij te dragen aan 
bescherming van het klimaat.

Greenport-1 powered by Scania
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Dit jaar is het precies 50 jaar geleden 

dat in Rotterdam de eerste container 

werd gelost. Het begin van een revo-

lutie met als meest recente hoog-

tepunt de hightech van de Tweede 

Maasvlakte. De haven heeft daar-

door een heel ander aanzien gekre-

gen. Is de haven nu het terrein van 

de hoog opgeleide witte boorden en 

de remote operators die achter een 

beeldscherm drie schepen tegelijk 

lossen of klopt het beeld van zwaar 

en vuil werk in een mannenbolwerk 

nog enigszins? In de serie havenbe-

roepen gaat Seaport Magazine op 

onderzoek uit. Deze keer bij een 

port duty manager in de roll-on-roll-

off-sector.

D o o r :  Ly d i a  G i l l e

 Havenberoepen Naam: Paul Vos

Leeftijd: 53 jaar

Functie:
Port duty manager

Bedrijf: 
P&O Ferries 

locatie Rotterdam-Europoort

Werkzaam in de haven sinds: 

1979

Paul Vos noemt zich havenmedewerker, 
maar is zo’n port duty manager bij P&O 
Ferries in Rotterdam-Europoort, waar jaar-
lijks 600.000 passagiers en 175.000 units aan 
trailers, (sta) caravans, tractoren, kranen en 
machinerie verscheept worden van en naar 
Hull en Teesport. De stukken worden afge-
leverd en opgehaald door vrachtwagens, 
binnenvaartschepen, treinen en zogenaam-
de selfdrivers, begeleid vervoer waarbij de 
chauffeur zelf meereist. Op het terrein heeft 

Aanlevering bij de poort van een selfdriver

elke categorie lading haar eigen opstelplek 
met in de buurt op een overzichtelijk punt 
een cabine met een laadcontroleur en op de 
kade en in het schip voormannen en ope-
rators. P&O heeft volop materieel om items 
mobiel te maken door ze op boottrailers 
te zetten en ze met tugmasters aan boord 
te rijden. Bij inkomende lading begint het 
hele proces eigenlijk al voor de poort met 
beveiliging, aan de poort met invoer van 
de ladinggegevens en achter de poort met 
schadecontroles, kade-opstelling en bela-
ding. Aan de andere kant van het hoofdge-
bouw vindt de passage van reizigers te voet 
en met personenwagens plaats. Paul Vos 
geeft leiding aan het totale proces.

Hoe bent u in de haven 
terechtgekomen?
“Mijn opa werkte in de haven. Mijn vader 
heeft er 30 jaar gewerkt. Mijn broer werkte 
er, en mijn tante. Na mijn opleiding op de 
havenvakschool Prof. Rutten ben ik begon-
nen bij stagebedrijven als Frans Swarttouw 
en Esso en na mijn militaire dienst begon 
ik in 1984 hier, al heette het toen Noordzee 
Veerdiensten B.V. Hier werd ik operator 
en vervolgens het trapje op naar boven:  
reserve-controleur, controleur, reserve-voor-
man, voorman, reserve-shiftleader, shiftlea-
der en ten slotte port duty manager. Ik heb 
het hele proces doorlopen en daar heb ik nu 
gemak van.”Tanktainer op een cassette. Op de achtergrond de tugmaster met translifter



21

S E A P O R T  N U M M E R  3 - 2 0 1 6

Wat houdt het werk in?
“Mijn werk kun je scheiden in de aansturing 
van logistieke en personele processen. We 
werken in twee ploegen van 06.45 – 15.00 
uur en van 14.45 – 23.00 uur, maar zelf 
kom ik een half uur tot een uur eerder 
voor de overdracht. Vervolgens start ik met 
de planning. Voor vanavond staat er 2900 
meter geboekt op de passagiersboot met 
120 vrachtwagens. Dat past niet. Trailers en 
containers kan ik achterlaten, een selfdriver 
natuurlijk niet, want waar moet die man 
blijven. Die opdrachten geef ik door aan de 
voorman. Ik ga ook veel naar buiten om de 
mannen te helpen en dat is belangrijk, want 
daarmee houd ik feeling met het proces. Ik 
word ook vaak gebeld om oplossingen aan 
te dragen. Net nog door de afdeling passa-
ge, waar een passagier gevaarlijke stoffen bij 
zich heeft. In zijn auto staat een aantal extra 
jerrycans brandstof, omdat hij gaat jagen in 
een gebied in Schotland waar nauwelijks 
pompstations zijn.
“De personele aansturing is een ander 
verhaal. Wij hebben bij passage achttien 
dames en vier heren en op de kade 90 vaste 
medewerkers en 100 inhuur. Dat vraagt om 
roosters, verwerking van snipperdagen, 
ziekteverzuim, vakanties. En een stukje 
geestelijke begeleiding. Van onze 90 vaste 
medewerkers zijn er slechts enkelen die een 
HBO-opleiding hebben; ook MBO’ers zijn 
in de minderheid en de meesten hebben  
geen voortgezet onderwijs  genoten. P&O 
en met name de afdeling human recour-
ces probeert ieder jaar een aantal jongeren 
naar de opleiding MBO-3 te sturen om zo 
het opleidingsniveau van onze werknemers 
naar een hoger plan te tillen. Verder doen 
wij er alles aan om problemen die niet werk-
gerelateerd zijn, problemen in de privésfeer, 
in een vroegtijdig stadium te bespreken met 
werknemers en daar waar nodig hulp aan 
te bieden. Dit alles om te voorkomen dat 
werknemers langdurig uit de running zijn, 
want hoe beter ik daar in sta, hoe lager het 
ziekteverzuim.”

Is er veel veranderd?
“Nee, er is nog steeds veel handwerk en 
het meeste zal handwerk blijven, omdat 
je nooit weet wanneer iets komt. Bij een 
containerschip kan je uiterlijk 36 uur van 
tevoren een container aanleveren en dan 
wordt het stuwplan gemaakt. Hier maken de 
controleurs in de laatste uren voor het schip 
vertrekt nog een laadplan. Tien minuten 
voor het schip vertrekt kunnen transpor-
teurs zelfs nog spullen aanleveren. Het is 
hier geen ECT waar de units standaardaf-
metingen hebben. Dan kan je het systeem 
automatiseren en hoef je niet meer te sjor-
ren aan boord. Wij werken hier met lading 
op wielen. Alles wat los staat heeft geen 
weerstand. Daar moet je kettingen op zet-
ten. Misschien dat iemand dat nog uitvindt 

om te automatiseren met kettingen die uit 
de vloer omhoog komen of zo.
“Op dit moment beladen we twee schepen 
tegelijk. Het Ro-Ro cargo ship Estraden met 
lading voor Teesport, en de Pride of Hull, 
het passagiers- en Ro-Ro-schip met bestem-
ming Hull. Tanktainers hebben we bijvoor-
beeld op cassettes geplaatst, laadplateaus 
zonder wielen. Met translifters, dat zijn die 
gele machines die hun hefinrichting onder 
de cassette plaatsen om het geheel op te 
tillen en het schip in te rijden. Aan boord 
staan de cassettes strak tegen elkaar aan 
over de volle breedte van het schip. Dat 
voorkomt schuiven. Voor de trailers en al het 
andere materieel op wielen gaat dat niet op. 
Hier begint het echte handwerk. De trailers 
krijgen een schraag en kettingen die wor-
den strakgetrokken met een accutol. Dat is 
zwaar werk door al het getril. Rijden met de 
tugmasters over de ogen in het rijdek voel 
je trouwens ook goed met je lichaam. Nog 
zwaarder is het sjorwerk op de Pride of Hull 
waar de kettingen met de lies worden vast-
gezet, al is het ook gewoon een slag.
“Toch verwacht ik wel dat er bij de aanleve-
ring van trailers nog automatisering moge-
lijk is. Dat elke trailer een chip krijgt waar-
mee het zijn aanwezigheid registreert. De 
chauffeur kan de trailer op de kade zetten en 
dus zouden er allerlei controlefuncties weg-
vallen. Maar zolang alle maten door elkaar 
lopen en je niet weet wanneer iets komt, 
blijft het handwerk. En die snelle overslag is 
juist de kracht van Ro-Ro.”

Is het mannen- of vrouwenwerk?
“Bij de passagiers-incheck hebben we 
dames. Dat is het. De operatorfuncties met 
het sjorwerk zijn zwaar en daardoor minder 
geschikt voor vrouwen. Het controleurswerk 
in de cabines kan een vrouw doen en ook 
het chauffeurswerk, maar de organisatie is 

er niet op ingericht. We hebben hier een 
keer een vrouw gehad, maar dat ging niet 
goed en dat had niets te maken met de 
zwaarte van het werk. Er kwamen andere 
zaken bovendrijven. De privacy. We hebben 
hier niet eens damesdouches.”

Welke kwaliteiten vraagt uw vak?
“Oplossingsgericht denken en goed met 
mensen omgaan. Organiseren en plannen. 
De werkinstructies volgen en regelgeving 
bijhouden. Als shiftleader had ik minder te 
maken met de DCMR, zeehavenpolitie, dou-
ane, de marechaussee. Ook niet met de land-
macht die de marechaussee ondersteunt, nu 
de veiligheidstaken zijn aangescherpt sinds 
de maatregelen in Calais. Dat zijn instan-
ties waar ik tegenwoordig wekelijks mee te 
maken heb. Je hebt veel spelletjes tegelijk 
te spelen. En zelfstandig beslissingen te 
nemen, of dat nu is rond gevaarlijke stoffen, 
personele problemen, technische zaken of 
dat de portier belt met een beveiligings-
kwestie. ’t Is dynamisch werken. De kick is 
om al die problemen het hoofd te bieden.”

De trailers krijgen een schraag en kettingen die worden strakgetrokken met een accutol

Paul Vos, port duty manager van P&O Ferries
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Yara Sluiskil bouwt nieuwe 
granulatiefabriek Ureum8

D o o r :  H e n k  va n  d e  Vo o r d e  -  Fo t o' s :  Ya ra

Door gerichte investeringen en 

voortdurende aandacht voor een 

goede balans tussen economie en 

ecologie behoren de fabrieken van 

Yara Sluiskil tot de meest energie-

efficiënte ter wereld. 

Minister Kamp van Economische Zaken 
heeft onlangs de eerste steen gelegd voor 
de nieuwe Ureum8 granulatiefabriek van 
Yara Sluiskil. De fabriek zal de laatste pril-
toren, die momenteel nog in bedrijf is, ver-
vangen. Met de investering is een kwart 
miljard euro gemoeid. De bouw van de 
fabriek Ureum7 (sinds 2011 operationeel) 
vergde reeds een investering van 420 mil-
joen euro. Het moederbedrijf investeert met 
deze en enkele andere nieuwe installaties 
in vijf jaar tijd ruim 700 miljoen euro in 
Sluiskil. Uniek voor de chemische industrie 
die in heel Europa onder druk staat. "De 
innovatieve reactortechnologie wordt met 
Ureum8 voor de eerste keer grootschalig 
toegepast. Het feit dat deze technologie 
bij ons opgeschaald wordt en niet elders in 
de wereld, geeft aan dat ons moederbedrijf 
veel vertrouwen heeft in onze productielo-
catie", aldus Jon Sletten, algemeen directeur 
van Yara Sluiskil. 

Door de investering, die de toekomst van 
de  productielocatie in de Zeeuws-Vlaamse 
Kanaalzone borgt, zal een forse stofreductie 
gerealiseerd worden ten faveure van het 
milieu. In het afgelopen decennium heeft 
Yara Sluiskil al een broeikasgasreductie van 
60 procent gerealiseerd, terwijl de produc-
tie in dezelfde periode met 1,5 miljoen ton 
toenam. In Ureum7 wordt tot ruim 4.200 
ton ureumoplossing per dag geproduceerd. 
Hoewel het niet de grootste ureumfabriek 

ter wereld is, heeft ze wel het internationale 
jaarproductierecord op haar naam weten te 
zetten. Ureum8 zal eind 2017 operationeel 
zijn. De nieuwe fabriek heeft een capaciteit 
van 660.000 ton granules per jaar.

Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen
Voorafgaand aan het leggen van de eerste 
steen bezocht de minister Glastuinbouw 
Zeeuws-Vlaanderen, dat vanuit Yara wordt 
voorzien van restwarmte en rest-CO2. 
Daardoor wordt jaarlijks 55 miljoen kuub 
aardgas uitgespaard, wat 135.000 ton CO2 
reductie oplevert. Glastuinbouw Zeeuws-
Vlaanderen is zodoende het meest duurza-
me tuinbouwgebied in Noordwest Europa. 
Het terrein aan de Axelse Vlakte omvat eind 
2019 in totaal 150 hectare glastuinbouw, 
goed voor duizend nieuwe arbeidsplaatsen. 
Onlangs maakten verschillende glastuin-

bouwers bekend uit te breiden waardoor de 
teller eind 2016 op een kleine 100 hectare 
glastuinbouw staat.

Waterstofrotonde
Na de openingshandeling van Ureum8 
ondertekende de minister samen met 
de Provincie Zeeland, Gasunie Transport 
Services, DOW, ICL-IP, Yara, Impuls Zeeland 
en Zeeland Seaports een Green Deal die de 
start markeert voor een regionale waterstof-
rotonde, waarbij chemiebedrijven onderling 
waterstof uitwisselen via pijpleidingen. Zo 
heeft DOW waterstof over als restproduct 
bij het kraakproces en hebben bedrijven 
als Yara en ICL-IP waterstof juist nodig als 
grondstof voor hun eindproducten. Deze 
clustering is een succesvol voorbeeld van 
industriesamenwerking binnen het Smart 
Delta Resources Platform (SDR).

Minister Kamp en Jon Sletten van Yara Sluiskil leggen de eerste steen.

De productielocatie van Yara in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone met op de achtergrond het 
kassengebied Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen dat via pijpleidingen gebruik maakt van 

restwarmte en rest-CO2 van Yara.
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Ammoniak
Yara maakt ammoniak van de basisgrondstof 
aardgas en vervolgens van de combinaties 
van ammoniak en CO2 ureum, dat een breed 
spectrum aan toepassingen heeft. Naast 
ureum worden ook grote volumes salpeter-
zuur, nitraatmeststoffen en CO2 geprodu-
ceerd voor verschillende marktsegmenten. 
Door de fabriek Ureum7 kan de onderne-
ming meer ammoniak in Sluiskil verwerken. 
Waarmee het vervoer van ammoniak over 
de Westerschelde teruggedrongen wordt 
en de externe veiligheid verder verbetert. 
Het hoogcalorisch aardgas dat Yara inneemt 
is voor het overgrote deel afkomstig uit de 
Noordzee. 

Zwavel
"Ureum is internationaal een commodity. 
Het interessante van de nieuwe granulatie-
fabriek Ureum8 is de toevoeging van zwavel, 
via speciale reactortechnologie. In Europa is 
er een toenemende behoefte aan zwavel 
omdat de lucht steeds schoner wordt. De 
landbouw heeft daardoor een tekort aan 
zwavel in de bodem. Daar speelt Yara op 
in. Zwavel is essentieel voor  eiwitvorming 
in de gewassen, groei en weerbaarheid", 
aldus Gijsbrecht Gunter, Manager External 
Relations and Communication. 

Werkgelegenheid
Binnen het Noorse concern, dat met een 
omzet van ruim 12 miljard euro en 13.000 
werknemers marktleider is op het gebied 
van kunstmeststoffen en stikstofhoudende 
industriële chemicaliën, neemt de vestiging 
in Sluiskil met een productieaandeel van vijf-
tien procent al jaren een belangrijke plaats 
in. Yara Sluiskil zorgt voor een directe werk-
gelegenheid van ruim 600 arbeidsplaatsen. 

Logistieke voordelen
De uitstekende ligging biedt de produc-
tielocatie logistieke voordelen. 5 miljoen 
ton kunstmeststoffen en industriële produc-
ten verliet in 2015 de site van Yara Sluiskil 
over water, weg en spoor. Veruit het groot-

ste volume werd per zeeschip verladen, 
gevolgd door binnenvaartschepen. In totaal 
verliet meer dan 80 procent van de produc-
ten het bedrijf via het water. De belangrijk-
ste markt voor de producten uit Sluiskil is 
Europa, maar ook Noord- en Zuid-Amerika 
zijn belangrijke afzetgebieden. 

‘Mind the gap’
Belangrijk motto van Yara International is 
‘mind the gap’. De discrepantie (gap) tussen 
de groei van de wereldbevolking en de hoe-
veelheid beschikbaar voedsel moet onder-
vangen worden. De wereld telt momenteel 
ongeveer zeven miljard inwoners, maar in 
2050 zijn er ruim negen miljard monden 
te voeden. De strategie van de kunstmest-
gigant is een leidende rol te spelen in het 
wereldwijde vraagstuk van een betrouw-
bare, duurzame voedselvoorziening in de 
komende decennia. "Hoe gaan we dat rea-
liseren? Hoe kunnen we tegelijkertijd een 
significante reductie van broeikasgassen 
bereiken en steeds schaarser zoet water effi-
ciënt benutten? Yara wil deze wereldwijde 

uitdagingen aanpakken door ze te transfor-
meren in waarde creërende businessmodel-
len", verklaart Jon Sletten.

Industriële producten
Naast het produceren van kunstmest is de 
Noorse multinational ook toonaangevend in 
het leveren van industriële producten zoals 
Air1® (AdBlue) die een bijdrage leveren aan 
de reductie van stikstofoxiden die vrijkomen 
in de uitlaatgassen van verbrandingsmo-
toren van (vracht)auto’s, schepen en indu-
striële installaties. Yara zet deze producten 
onder de noemer ‘environmental solutions’ 
in de markt. Ook de vestiging in Sluiskil 
speelt hierin een belangrijke rol. 
In de totale productportfolio van de 
Zeeuwse vestiging zijn industriële produc-
ten uitgegroeid tot een aandeel van bijna 40 
procent van het totaalvolume. 
Ten aanzien van de andere 60 procent kunst-
meststoffen worden de specialities steeds 
belangrijker.

www.yara.nl

Toespraak van Minister Kamp van Economische Zaken.

Netwerken bij Yara Sluiskil.



We keep                  you

The Port of Antwerp is not your average transport
partner. Every challenge you bring drives us to
serve you even better. By constantly adapting to 
your needs we achieve faster distribution, smarter 
logistics, smoother customs, greener activities 
and clearer processes. Improved solutions that 
keep inspiring you. At the Port of Antwerp standing 
still is no option. Moving is.

Challenge us at 
customerservice@portofantwerp.com
Follow us at 
www.portofantwerp.com/en/supplychainperspective

#portofantwerp
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De Seajacks Scylla is een nieuw instal-

latie- en werkschip dat gemaakt is 

voor de offshore wind markt. De 

Scylla is de laatste aanwinst van 

de Britse rederij Seajacks, gemaakt 

door Samsung Heavy Industries in 

Korea. 

Op 14 maart had ze haar maiden call in 
de haven van IJmuiden. Het schip is maar 
liefst 139 meter lang. Gezien de ontwik-
kelingen met name in de offshore wind 
markt, worden de schepen steeds groter 
en verder uitgerust om de steeds zwaar-
dere gewichten te tillen en te installeren. 
Het schip kan worden aangepast aan het 
project waar ze voor werkt. Dat is ook de 
reden dat ze nu in IJmuiden ligt. Haar eer-
ste klus is de installatie van funderingen 
(monopiles) voor het Duitse offshore wind 
park Veja Mate. Daarvoor gaat ze 67 funde-
ringen installeren, ieder zwaarder dan 1300 
ton. Om deze funderingen gecontroleerd 
en recht te installeren, maken ze gebruik 
van een monopile gripper. Deze gripper 

Seajacks Scylla schip arriveert voor uitbreiding 
off shore activiteiten in haven van IJmuiden

begeleidt de fundering als ze in de zee-
bodem geheid wordt en is gemaakt door 
Breman Offshore, gevestigd in IJmuiden. 
Zeehaven IJmuiden N.V. is een belangrijke 
haven voor Offshorewind. Eerder zijn de 
Offshorewindparken Offshore Windpark 

Egmond aan Zee, Prinses Amaliapark en 
Luchterduinen vanuit de IJmuidense haven 
gerealiseerd. IJmuiden is een ideale locatie 
voor offshore activiteiten door de geografi-
sche ligging, beschikbare ruimte en de aan-
wezige bedrijven met de nodige expertise.

Railinfra Solutions is door het 

Nationale Business Succes Award 

Instituut uitgeroepen tot winnaar 

2016 in de Railinfrabranche en is 

hierdoor genomineerd voor de 

Nederlandse ondernemersprijs 

2016. Zij heeft zich volgens de 

Nominatiecommissie ontwikkeld tot 

een toonaangevende onderneming 

met een zeer sterke positionering. 

‘Railinfra Solutions weet haar grote vakken-
nis op het gebied van railinfrastructuur uit-
stekend te combineren met een innovatieve 
aanpak, waardoor zij hoog scoort op klant-

tevredenheid. Innovatie is het sleutelwoord 
bij Railinfra Solutions. In het simulatiepro-
gramma Open Track heeft het bedrijf het 
complete Nederlandse spoorwegnet inge-
voerd met alle treinen die daarop rijden. 
Railinfra Solutions kan er simulaties mee 
maken en voorspellingen doen. Wat gebeurt 
er bijvoorbeeld als je alle treinen 10 kilome-
ter harder laat rijden; waar ontstaan dan pro-
blemen en hoe kan dat worden opgelost?’

Multidisciplinaire aanpak
De jury prijst met name de multidiscipli-
naire aanpak. ‘Er is ruime aandacht voor 
de inbedding in de omgeving, ook wel 
omgevingsmanagement genoemd. De 
gezamenlijke deskundigheid van Royal 
HaskoningDHV, Witteveen+Bos en Deutsche 
Bahn International stelt Railinfra Solutions 
in staat die omgeving in ieder spoorproject 

en ieder advies mee te nemen. Railinfra 
Solutions koppelt diepgaande deskundig-
heid en jarenlange ervaring op het spoor 
aan frisheid, flexibiliteit en korte lijnen. Met 
deze combinatie zal zij de komende jaren 
uitgroeien tot een stevige marktpartij’, stelt 
Robert Zwaan, hoofd van de dagelijkse 
Nominatiecommissie.

Verfrissend
Verder wordt de inbreng van Ilse Siebrand 
door de jury goed gewaardeerd. ‘Zeer ver-
frissend, met een zakelijke vrouwelijke 
touch’, aldus de jury. 
De Nominatiecommissie is van mening dat 
Railinfra Solutions op basis van die gronden 
uitgeroepen kan worden tot winnaar in de 
railinfrabranche en tevens in aanmerking 
dient te komen voor de Nationale Business 
Succes Award 2016.

Railinfra Solutions genomineerd voor 
Nederlandse ondernemersprijs 2016
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Rabobank Oosterschelde
zet in op duurzaamheid

D o o r :  H e n k  va n  Vo o r d e

Rabobank Oosterschelde is de des-

kundige zakenpartner in de regio 

Midden- en Noord Zeeland (Zuid-

Beveland, Schouwen-Duiveland en 

Tholen). Betalen, verzekeren, finan-

cieren of een financiële maatwerk-

oplossing? De adviseurs kennen hun 

vak en weten wat er speelt in de 

directe omgeving. Daarbij staat het 

opbouwen en onderhouden van een 

hechte relatie met de klant voorop. 

Onafhankelijk van de soort onder-

neming, blijft de benadering per-

soonlijk. Van oudsher is Rabobank 

Oosterschelde sterk in Food & Agri. 

Daarnaast is deze Zeeuwse bancaire 

instelling ook uitstekend vertegen-

woordigd in de sectoren bouwnij-

verheid, transport & logistiek, groot-

handel, industrie, detailhandel en 

horeca & recreatie. 

De Rabobank ondersteunt bestaande en 
startende ondernemers met financiële mid-
delen en kennis. Daarmee zorgt de financi-
ele marktleider in de regio voor een belang-
rijke bijdrage aan het economisch klimaat. 
"We genereren niet zomaar gelden, maar 
zijn graag een volwaardige partner in busi-
ness voor de lange termijn. Daarbij liggen er 
veel kansen in de regio Zeeland", aldus Alex 
de Fouw, Directeur Bedrijven van Rabobank 
Oosterschelde.

Speerpunten
De coöperatieve bank heeft van oudsher 
maatschappelijke betrokkenheid hoog in 
het vaandel staan. "Dat uit zich bijvoorbeeld 
in het feit dat duurzaam ondernemen, met 
oog voor de samenleving en het milieu, een 
van onze speerpunten is. We hechten veel 
waarde aan de balans tussen ‘People’ (varen 

mensen er wel bij?), ‘Planet’ (geen onnodige 
aanslag op grondstoffen, natuur en milieu) 
en ‘Profit’ (levert het iets op?). Met de groei 
van de wereldbevolking groeit ook de afval-
berg. Tegelijkertijd worden grondstoffen 
steeds schaarser. We moeten dus op zoek 
naar manieren om zuiniger om te sprin-
gen met grondstoffen en minder te verspil-
len", aldus Ad de Korte, Directievoorzitter 
Rabobank Oosterschelde, op bezoek bij 
Martens Cleaning in Nieuwdorp. 

Hoondert Groep
De specialist op het gebied van maritie-
me en industriële reiniging maakt deel uit 
van de Hoondert Groep uit ’s Heerenhoek, 
van origine een aannemings- en verhuur-
bedrijf in de grond-, weg- en waterbouw. 
Het familiebedrijf van de gebroeders Jan 
en Marcel Hoondert is een businesspartner  

Jan Hoondert, Ad de Korte en Alex de Fouw in havengebied Vlissingen Oost.
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voor de lange termijn van Rabobank 
Oosterschelde. Er werken inmiddels zo’n 200 
mensen, verspreid over diverse bedrijven: 
Aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert 
en zn BV, Hoondert Industriële Services, 
Hoondert Services & Decommisioning, 
Martens Cleaning, Martignoni Slop Disposal, 
Kamps Straal- en Industriële Spuitwerken en 
Katshaven BV. 

MVO
"Onze hele business staat in het teken van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Zo zijn we specialist bij uitstek op het gebied 
van maritieme en industriële reiniging, inza-
meling van scheepsafvalstoffen en calami-
teitenbestrijding zoals het tegengaan van 
olieverlies door lekkages bij een aanvaring. 
Door recycling van sludges en bilgewater 
wordt er een positieve waarde gecreëerd 
aan scheepsafvalstoffen. In toenemende 
mate zijn we ook actief in de offshore", aldus 
Jan Hoondert. In het afgelopen decennium 
zijn onder zijn leiding vele olieplatforms en 
installatieschepen ontmanteld. Daarnaast 
houdt het Zeeuwse bedrijf zich ook bezig 
met refits van oude platforms. Een andere 
niche markt is het verwerken van radioactief 
afval. 

Synergie
Een grote organisatie als de Hoondert Groep 
zorgt voor aanzienlijke synergievoordelen. 
"Onze structuur is dusdanig dat we in korte 
tijd groot op kunnen schalen met man-
kracht en materieel. We hebben altijd vol-
doende mensen, wagens, schepen en kra-
nen in huis waarmee de meest complexe 
werkzaamheden kunnen worden verricht. 
We zijn een vehikel met meerdere poten dat 
niet makkelijk omkiepert. Voordeel is dat we 
in havengebied Vlissingen Oost een directe 
aansluiting hebben op het open water. We 
zijn direct van zee aan te varen, zonder slui-
zen of andere hindernissen. Vandaar dat we 
ons ook zijn gaan richten op de offshore." 

Visie
Alex de Fouw: "Wij vinden visie en strate-
gie van de ondernemer erg belangrijk. Dat 
wij als bank worden meegenomen in de 
toekomstige koers en keuzes. De Hoondert 
Groep is een mooi voorbeeld van de keuze 
voor nichemarkten en onderlinge samen-
werking. De robuustheid van de groep zorgt 
daarmee voor risicospreiding. De (inter-
nationale) concurrentie wordt heviger en 
de eisen van de afnemers worden hoger. 
Cruciaal is daarom ook dat bedrijven hun 
innovatie-inspanning op peil houden. Met 
nieuwe producten of productgeneraties 
kunnen zij extra vraag genereren en de 
marktpositie ten opzichte van de internatio-
nale concurrentie versterken." 

Samenwerking
Jan Hoondert roemt de samenwerking met 
de Rabobank. "Het is belangrijk dat je dicht 
bij elkaar staat, zowel in goede als in slechte 
tijden. Wij zijn een kapitaalsintensief bedrijf, 
dat continu investeert in machines, gebou-
wen en materialen. Dat valt niet allemaal te 
financieren uit de winst, zeker niet in tijden 
van recessie. Het is dus belangrijk dat je een 
businesspartner hebt die je van financiële 
kracht en adequate kennis voorziet. Dat je 
elkaar op een goed gespreksniveau begrijpt. 
De adviseurs van de Rabobank zijn goed 
ingevoerd in de materie. Ze kennen ons 
bedrijf en weten wat er speelt in de branche. 
Vandaar dat we graag zaken doen met deze 
bank."      

Groei
Met de meeste acquisities is Rabobank 
Oosterschelde de grootste partij in de ban-
caire dienstverlening van Zeeland. Sinds 
2010 is het aantal kredieten van deze bank 
jaarlijks met twee à drie procent gegroeid. 
"Wij investeren 130 miljoen euro per jaar in 
de zakelijke markt ofwel 2,5 miljoen euro 
per week. Natuurlijk zijn ook wij extra kri-
tisch geworden om risico’s te mitigeren, 
ingevolge de steeds strengere eisen van de 
toezichthouders. Cijfers wijzen echter uit dat 
wij in de afgelopen vijf jaar zelfs harder zijn 
gegroeid dan in de economisch goede jaren. 
Zeeland is de provincie met de laagste werk-
loosheidscijfers, heeft al ruim tien jaar lang 
de hoogste economische groei en was tij-
dens de crisisjaren zelfs de enige groeiregio. 
Daar hebben wij als bank van geprofiteerd 
in de afgelopen jaren", aldus Ad de Korte. 

Vertrouwen
De Rabobank vervult in zowel de particu-
liere als de zakelijke markt een belangrijke 
financiële regierol. "Wij proberen de wensen 
van de klant te vertalen naar de best passen-
de oplossing.  Maar de ondernemer maakt 
uiteindelijk het succes van een bedrijf. Het 
gaat dan ook in de eerste plaats om het ver-
trouwen in die ondernemer. Is er een goed 
onderbouwd businessplan? Heeft de onder-
nemer de juiste visie en strategie? Is hij in 
staat om te anticiperen op veranderende 
omstandigheden? Met een goed uitgewerkt 
plan en goed onderbouwde prognoses, zijn 
we graag bereid de ondernemer met onze 
financiële oplossingen en knowhow te faci-
literen", verklaart Alex de Fouw.

Rabobank Oosterschelde
Livingstoneweg 13
4462 GL Goes
Info.oosterschelde@rabobank.nl
www.rabobank.nl/oosterschelde

Ad de Korte, Directievoorzitter 
Rabobank Oosterschelde



A L C O N E T

ALL IED CONTAINER NETWERK B.V.

ALCONET
Reefer depot offers;

•   40000m2 depot & repair facilities  
for empty containers

•   135 meter Quay for barge connections  
with 6 days, 24 hours operations

•   Reefer pti services, STEK approved,  
with 60 reefer plugs

•  Periodic Tank container testing, GL Approved
•   Covered workshops for IICL Reefers  

and tank repairs
•  Container Sales & rental and modifications
•  40’open top rebuild for sale, Lloyds certified

For more information,
please contact our company;

Alconet BV
Theemsweg 48, Port nr 5120, Rotterdam.

Tel ++31 181 254400, fax: ++31 181 254409
www.alconet-containers.com, info@alconet.nl
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Fraaie facelift voor
Grand Hotel Ter Duin

D o o r :  H e n k  va n  d e  Vo o r d e

Fo t o :  M a a r t j e  G o e d h a r t

Grand Hotel Ter Duin in Burgh-

Haamstede, onlangs uitvalsbasis 

voor de culinaire persreis van de 

Stichting Oosterscheldekreeft, heeft 

een groeiende aantrekkingskracht 

op zowel de particuliere als de 

zakelijke markt. Een gevolg van de 

facelift en herpositionering van het 

hotel. 

Streekproducten
In restaurant Ter Duin worden de gasten 
verwend met dagverse Zeeuwse streek-
producten. Culinair genieten met klassieke, 
moderne en verfijnde smaken. In de nieuwe 
James Bar & Grill worden lekkere grillgerech-
ten geserveerd. Het buitenterras is onlangs 
flink uitgebreid tot 140 zitplaatsen. "We heb-
ben een goede samenwerking met aller-
lei partijen in de omgeving, hetgeen extra 
aangenaam is voor de gasten. Er is zoveel 
te doen in de omgeving zoals een bezoek 
aan de stormvloedkering Neeltje Jans, zee-
honden spotten, barbecuen aan zee, golfen, 
blow carten", vertelt de hotelmanager die 
studeerde aan de Hogere Hotelschool in 
Den Haag. Na stageperiodes bij het Kurhaus 
in Scheveningen en in London ging hij aan 
de slag bij Hotel Eden in Antwerpen. Het 
maakt net als Grand Hotel Ter Duin, Bad 
Boekelo, Hotel Oosterhout en het recentelijk 
geopende Venti Hotel Luxury in het Turkse 
Aydin deel uit van de hotelketen Sheetz.  

Zakelijke markt
Grand Hotel Ter Duin is ideaal om het nutti-
ge met het aangename te combineren. Voor 
de zakelijke markt zijn er alle faciliteiten voor 
vergaderingen, seminars, congressen, team-
building en personeelsuitjes. In een schil-
derachtige ambiance kan de band worden 
aangehaald met medewerkers, klanten en 
potentials. Na een vergadersessie kan men 
lekker uitwaaien en genieten van de mooie 
natuur. Hospitality staat bovenaan de pri-
oriteitenlijst. "Van mijn familie en vrienden 
werkt niemand in de horeca. Ik weet ook 
niet hoe ik erin ben gerold, maar voel me 
er prima thuis. Ik werk ongeveer 80 uur per 
week, maar dat heb ik er graag voor over. 
Het is een soort verslaving. De groei van 
het hotel motiveert me enorm", verklaart 
Jelle die sinds juli 2015 in Burgh-Haamstede 
werkzaam is.

www.sheetz.nl

Het hotel te Burgh-Haamstede, een groe-
ne long tussen de havengebieden van 
Rotterdam en Antwerpen, heeft inmiddels 
een topnotering op Tripadvisor. Meteen bij 
binnenkomst wordt men gastvrij ontvangen 
aan de centrale receptie, met daar achter 
de ruime en sfeervolle lobby lounge. "We 
hebben het hotel heringericht waardoor 
er veel meer interactie is met de gast. Het 
hotel leeft nu veel meer! Het draait tenslotte 
om het contact met de gast. Iedere avond 
worden er als aperitief allerlei gratis hapjes 
geserveerd. Een extra stimulans voor onze 
gasten om na een dagje in het dorp of aan 
zee, weer terug te keren in het hotel en hier 
aansluitend aan het borrelen te genieten van 
een exclusief diner", aldus general manager 
Jelle Landman. Het is gelegen op een van 
de mooiste locaties van Zeeland, tegen-
over boswachterij Westerschouwen en de 
Zeepeduinen. Het luxe hotel met grandeur 
heeft alle ingrediënten voor een heerlijk ver-
blijf aan de Zeeuwse kust. Het beschikt over 
137 luxe hotelkamers en appartementen. 
De vernieuwde wellness - met verwarmd 
zwembad, sauna’s en stoomcabine - biedt 
alle mogelijkheden om te ontspannen en 
op te laden. General manager Jelle Landman.
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Hanse Staalbouw uit het Zeeuwse Nieuwerkerk 
- gespecialiseerd in nieuwbouw en renovatie van 
bedrijfspanden in de agrarische, industriële en 
utiliteitssector - opereert in toenemende mate 
buiten de eigen landsgrenzen. Voor het Duitse 
Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau 
GmbH vindt momenteel de levering van 1800 
ton staal aan Brazilië plaats. Ook voor landen 
als Spanje, Mexico, Martinique, de Filippijnen, 
China, Singapore (walking floors), Rusland (bouw 
fabriek), Roemenië en Sierra Leone (bewaarlood-
sen) realiseerde Hanse Staalbouw in de afgelo-
pen jaren mooie projecten. De onderneming uit 
Schouwen-Duiveland richt zich inmiddels ook op 
Canada. CEO Wim de Jonge was met het oog op 
de agrarische markt recentelijk nog in het Noord-
Amerikaanse land. 

Kenia
In Kenia ondersteunt Hanse Staalbouw arme 
boeren met haar kennis van agrarische bewaar-
loodsen. Eind mei ondertekent Wim de Jonge met 
een ministersploeg uit Kenia een contract voor 
de bouw van een demo loods in het Afrikaanse 
land. Het project wordt gefinancierd door het 
Zeeuwse bedrijf. Doordat er in Kenia nauwelijks 
opslagcapaciteit is, wordt er massaal geoogst 
rondom dezelfde tijd waardoor de boeren veel 
te lage prijzen voor hun landbouwproducten 

Fo t o :  H u i b e r t  va n  d e n  B o s

Hanse Staalbouw verlegt de grenzen

CEO Wim de Jonge

krijgen. Met goede bewaarloodsen kunnen ze 
zelf het moment van verkoop en de prijs bepalen. 

Handelsmissie
"We hebben eind vorig jaar deelgenomen aan 
een handelsmissie in Kenia. Daar konden we in 
de praktijk de grote behoefte ervaren aan opslag-
loodsen voor producten van de Keniaanse boeren 
zoals aardappelen, uien, maïs en graan. Veertig 
procent van de oogst gaat daar verloren door 
slechte bewaarmethodes", vertelt Wim de Jonge.
Hij leidt het familiebedrijf Hanse Staalbouw 
samen met zijn zoons Jochem (25) en Ruben 
(22) en dochter Marlinde (28) die afgelopen sep-
tember is aangetreden als projectleider. Na haar 
studie Maritieme Techniek aan de TU Delft werkte 
ze vier jaar bij offshore bedrijf Allseas Engineering. 
Staalconstructies op zee vormen een potentiële 
groeimarkt voor Hanse Staalbouw. 

Rotterdam The Hague Airport
Hanse Staalbouw werkt eveneens voor diverse 
gerenommeerde opdrachtgevers in eigen land. 
Een actueel project is bijvoorbeeld de ruwbouw 
van de nieuwe aankomsthal 2 van Rotterdam 
The Hague Airport. De oplevering is eind mei 
voorzien.

www.hansestaalbouw.nl

De traditionele offshore maakt door de lage 
olieprijs momenteel moeilijke tijden door. Beter 
vergaat het de markt van de offshore wind-
energie (renewables). Windmolenparken zijn 
ook voor Zeeuwse bedrijven een groeimarkt. 
Het Middelburgse Draftec ontwikkelt en bouwt 
hydraulische, mechanische en elektrotechni-
sche systemen voor de offshore, zware industrie 
en petrochemie. Alles in de bedrijfsvoering is 
gelieerd aan handling, bediening, beweging en 
aandrijving. Zoals componenten voor een lier van 
een offshore schip. Voor de kabellegger Nexus van 
baggerconcern Van Oord heeft Draftec bijvoor-
beeld een sleutelrol gespeeld in de systeeminte-
gratie en essentieel equipment aan dek ontwik-
keld en gebouwd.

Scandinavië
"Wij gaan graag gecompliceerde uitdagingen 
aan. Systemen ontwikkelen voor op zee, waar 
alles drijft, is veel lastiger dan op land. Dan 
zet je iets vast op de grond en weet je ‘dit is je 
referentie’. Op zee heb je minder houvast en te 
maken met de krachten van de natuur, zoet/zout 
water, wind en golven. In Scandinavië hebben ze 
die problematiek continu aan de hand. Vandaar 
dat wij op natuurlijke wijze worden aangetrokken 
door landen als Denemarken en Noorwegen", 
aldus CEO Martijn Boone. 
De dienstverlening varieert van kleinere techni-
sche oplossingen voor bedrijven in de omgeving, 
tot grote werken, equipment voor de maritieme 
industrie, in Zuid-Amerika en Australië. 

Renewables groeimarkt voor Zeeuwse bedrijven

Ruim pand Arnestein
"In vijf jaar tijd willen we doorgroeien van het 
huidige tiental naar 25 mensen. Vandaar dat 
we sinds begin dit jaar werken vanuit een veel 
ruimer pand op Bedrijventerrein Arnestein. Wij 
onderscheiden ons met high end systemen voor 
een brede toepassing. We hebben veel kennis van 
dynamische machines en - installaties die vaak 
zijn verbonden aan handling, met een logistieke 
component om het werk te kunnen verrichten. 
Het project wordt meestal ook compleet uit-
gewerkt door ons, inclusief de software en de 
bediening door de operator", legt mede-eigenaar 
Martijn Holtkamp uit.

www.draftec.nl

Martijn Boone (links) en Martijn Holtkamp 
van Draftec uit Middelburg
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Voor het zevende jaar op rij heeft het onder-
zoeksbureau Integron, afgelopen maand 
de Beleving Awards uitgereikt aan de best 
presterende organisaties van Nederland. 
De Beleving Awards zijn uitgereikt in drie 
soorten: Facility Beleving, Klantbeleving en 
Medewerkerbeleving. De nominaties voor 
deze Awards zijn gebaseerd op de uitkom-
sten van onderzoeken voor ruim 400 orga-
nisaties naar de tevredenheid onder klan-
ten, medewerkers en eindgebruikers van de 
afdeling facility in 2015. 

Gerlach Benelux is uitgeroepen tot best 
presterende organisatie op het gebied van 
klanttevredenheid in 2015 in de catego-
rie “Meest aanbevolen door klanten.“ De 
prijs werd op donderdag 10 maart jl. in de 
Kunsthal Rotterdam uitgereikt aan Martien 
Janssen, Marketing & Salesmanager van 
Gerlach Benelux. Daarnaast was Gerlach 
Benelux tevens genomineerd in de cate-
gorie “Transport & Logistiek” voor de 
Klantbeleving award 2015.

Gerlach Benelux winnaar Belevingaward 2016

Martien Janssen van Gerlach Benelux met de winnende award

Met multifunctionele kraanschepen, duwbakken en reinigings-
apparatuur is Bek & Verburg al meer dan 45 jaar voortvarend 
op het gebied van inzameling van scheepsafvalstoffen, reiniging 
van duwbakken, lichters en zeeschepen en het behandelen van 
schade- en restpartijen. Bek & Verburg heeft vestigingen in 
Rotterdam, Scheveningen, Amsterdam, IJmuiden en Den Helder.

Montrealweg 140, Havennr. 4267
3197 KH  Rotterdam-Botlek
Tel. 010 - 428 77 44 
Fax 010 - 428 77 49
E-mail info@bek-verburg.nl
Internet www.bek-verburg.nl

Voortvarend in milieu
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Constructiebedrijf Hillebrand B.V. uit Middelburg 
heeft in de afgelopen anderhalf  jaar gewerkt aan 
de productie van één van de grootste beweegbare 
bruggen van Nederland. De brug met een lengte 
van 41 meter en een breedte van 23 meter maakt 
onderdeel uit van het project Parallelstructuur 
A12 bij Gouda in opdracht van de Provincie 
Zuid-Holland. De brug, met een indrukwekkend 
totaalgewicht van 390 ton, heeft een doorvaart-
breedte van 25 meter en in gesloten stand een 
doorvaarthoogte van 7 meter. In open stand is 
er een doorvaartbreedte van 22,5 meter met 
onbeperkte doorvaarthoogte. De aandrijving van 
de brug geschiedt via een elektromechanisch 
bewegingswerk, bestaande uit twee panama-
krukmechanismen die elk een diameter hebben 

In de om ons heen veranderende wereld speelt 
een goede infrastructuur een grote rol. Het is de 
basis voor de Nederlandse economie. KWS voert 
grote, complexe projecten uit, maar ook veel klei-
nere projecten voor bedrijfsleven, particulieren en 
lokale overheden. Zo heeft KWS Roosendaal/Sas 
van Gent onlangs de Scheldeweg in Hoogerheide 
aangepast. De werkzaamheden omvatten de 
sloop van een viaduct, aanpassing van riolering, 
het aanbrengen van bestrating en de aanleg 
van ‘trap in terp’. "We opereren landelijk maar 
zijn decentraal georganiseerd waardoor we altijd 

dichtbij de klant staan. Onze kracht is  uitvoering 
geven aan infrastructurele werken en het verbin-
den van mensen. We werken veelvuldig samen 
met zusterondernemingen uit het VolkerWessels 
concern, bij de verwerving en uitvoering van 
multidisciplinaire projecten. Zo bieden we een 
totaalpakket aan, waardoor onze klanten met 
slechts één aanspreekpunt te maken hebben", 
zegt vestigingsdirecteur Martin Dees van KWS 
Roosendaal/Sas van Gent. 

www.kws.nl

Scheldeweg Hoogerheide aangepast door KWS

Na de opening van het nieuwe traject van de 
A4 is het gedeelte van de N257 binnen de 
bebouwde kom overgedragen aan de gemeente 
Steenbergen. Vanwege het feit dat de doorgaande 
route is komen te vervallen, heeft de gemeente 
een plan gemaakt voor de herinrichting van 
de N257 en de nabijgelegen jachthaven. De 
werkzaamheden aan de N257 zijn inmiddels 
gerealiseerd door KWS: aanpak Molenweg, 
Burgemeester van Loonstraat, verhoogd kruispunt 

Herinrichting jachthaven Steenbergen

Fabrieksdijk en aanpak kade tot aan de rotonde 
Koperslagerij. De werkzaamheden aan de jacht-
haven - aanpak parkeerplaatsen, haven(kom), 
en inpassing van recreatie en speelvoorzienin-
gen - zijn nog in uitvoering tot medio mei. Ze 
worden uitgevoerd door KWS Roosendaal/Sas 
van Gent en Aquavia. KWS maakt deel uit van 
VolkerWessels, een concern actief binnen bouw & 
vastgoed, energie & telecom en infrastructuur. Er 
werken in totaal 15.000 mensen.

Hillebrand: knap staaltje bruggenbouw

van meer dan 4 meter en een gewicht van 30 
ton per stuk. Opvallend is dat deze na plaatsing 
van de brug nog steeds zichtbaar zijn vanaf 
de buitenkant, doordat de kelder van de brug 
raampartijen heeft van drie zijden. ,,Wij bieden 
totaaloplossingen in complexe staalbouw, van 
engineering tot conservering en montage op 
locatie. We zijn met name actief in bruggenbouw, 
weg- en waterbouw, scheepsbouw en offshore 
(wind) projecten”, aldus directeur Harm Wattel 
van Constructiebedrijf Hillebrand.
De brug is maandag 18 april per ponton van 
Middelburg naar Gouda op transport gegaan, 
waarna hij in het weekend van 23 april is gemon-
teerd. Na het afbouwen van de brug wordt deze 
eind 2016 in gebruik genomen. 

Havenbedrijf Amsterdam NV, de vierde haven 
van West-Europa, heeft de ambitie om op een 
duurzame en innovatieve manier waarde toe te 
voegen voor klanten en omgeving. Medio april 
bezocht de Drive Green Highway de Amsterdamse 
haven bij VCK Terminal/Waterland. Het is het 
vlaggenschip van de Japanse rederij Kawasaki 
Kisen die een serie van duurzame en innova-
tieve schepen heeft ontwikkeld. Het schip is 
onder meer uitgerust met 900 zonnepanelen 
op het dek. "Wij zijn blij met de komst van 
de Drive Green Highway naar de Amsterdamse 
haven. Het is een voorbeeld van het werk en de 
energie die door de branche wordt gestopt in het 
verduurzamen van de scheepvaart. Amsterdam is 
de eerste haven die dit schip aandoet", aldus Koen 
Overtoom, Operationeel Directeur Havenbedrijf 
Amsterdam. 

Drive Green Highway is een autoschip en heeft 
een lengte van 200 meter en een breedte van 37,5 
meter. Haar bruto tonnage bedraagt 76500 ton. 
Er passen circa 7500 personenauto’s in, maar het 
schip vervoert ook andere lading. Op het dek zijn 
zonnepanelen geïnstalleerd die voldoende stroom 
opwekken voor alle ledverlichting aan boord. 
De uitstoot van CO2 van dit schip is een kwart 
minder dan bij een conventioneel schip van dit 
type. Andere duurzame technologieën die aan 
boord zijn gebruikt en bijdragen aan de reductie 
van brandstofverbruik is gebruik van speciale verf 
die de weerstand van het schip met 20 procent 
vermindert, evenals het ontwerp van de schroef 
van het schip. Ook is er een SOx scrubber geïn-
stalleerd die de uitlaatgassen van het schip wast. 
Dankzij bepaalde technieken in de motor wordt 
ook de uitstoot van stikstof fors gereduceerd. 

Haven Amsterdam zet in op duurzaamheid
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Maidencall voor vlaggenschip 
Drive Green Highway

Fo t o' s :  M a x  D i j k s t e r h u i s

Maandag 11 april j.l. bezocht de Drive 

Green Highway de Amsterdamse 

haven voor de eerste keer bij VCK 

Terminal/Waterland. Dit is het vlag-

genschip van de Japanse rederij 

Kawasaki Kisen Kaisha  (‘K’-Line) die 

een serie van duurzame en inno-

vatieve schepen heeft ontwikkeld 

waarvan de Drive Green Highway 

er een is. Het schip is onder meer 

uitgerust met 900 zonnepanelen op 

het dek.
 

Koen Overtoom, Operationeel Directeur 
Havenbedrijf Amsterdam: ‘Wij zijn blij met 
de komst van de Drive Green Highway naar 
de Amsterdamse haven, de eerste haven die 
dit schip aandoet. Dit schip is een voorbeeld 
van het werk en de energie die door de 
branche wordt gestopt in het verduurzamen 
van de scheepvaart.’ 
 
Scheepskenmerken
Drive Green Highway is een autoschip en 
heeft een lengte van 200 meter en een 
breedte van 37,5 meter. Haar bruto ton-
nage bedraagt 76500 ton. Er passen circa 

7500 personenauto’s in, maar het schip ver-
voert ook andere lading. Op het dek zijn 
zonnepanelen geïnstalleerd die voldoende 
stroom opwekken voor alle ledverlichting 
aan boord. 
De uitstoot van CO2 van dit schip is 25% 
minder dan bij een conventioneel schip van 
dit type. Andere duurzame technologieën 
die aan boord zijn gebruikt en bijdragen 
aan de reductie van brandstofverbruik is 
gebruik van speciale verf die de weerstand 
van het schip met 20% vermindert, als ook 
het ontwerp van de schroef van het schip. 
Ook is er een SOx scrubber geïnstalleerd die 
de uitlaatgassen van het schip wast. Dankzij 
bepaalde technieken in de motor wordt ook 
de uitstoot van stikstof fors gereduceerd. 

Over Havenbedrijf Amsterdam
De Amsterdamse haven is de vierde haven 
van West-Europa en groot in de overslag 

en verwerking van energieproducten. Het 
Noordzeekanaalgebied sloeg in 2015 97 mil-
joen ton goederen over waarvan ruim 78 
miljoen ton in de haven van Amsterdam. In 
de havenregio werken in totaal 68.000 men-
sen bij bedrijven in de haven of haven gere-
lateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 
34.000 mensen in Amsterdam. Havenbedrijf 
Amsterdam NV heeft de ambitie om op een 
duurzame en innovatieve manier waarde 
toe te voegen voor klanten en omgeving. 
Het havenbedrijf stimuleert groei bij bedrij-
ven, waarbij zorgvuldig met beschikbare 
ruimte en kwaliteit van water, bodem en 
lucht wordt omgegaan. Als Port of partner-
ships werkt het Havenbedrijf Amsterdam 
intensief samen met partners in het bedrijfs-
leven, stad en regio.

Voor meer informatie:
www.portofamsterdam.nl



l a s h i n g  &  s e c u r i n g
snOecK services Bv

Van Veenendaalweg 17
3088 HG Rotterdam
Tel. 010 - 428 96 22

Fax 010 - 428 96 23
E-mail info@snoeck.nl 
Site www.snoeck.nl

ExpERt in VastzEttEn 
Van ExcEptionElE ladinG

KATOEN NATIE LOGIPARK BV
KATOEN NATIE WESTERSCHELDE BV

Savoyaardsweg 1, Haven 101
4542 PM Hoek-Terneuzen

Tel. 0115-466453

The Cooperative Association of Vletterlieden provides 

the transport of persons, packages and supplies to ships 

at the anchorage and to offshore wind farms. Our three 

quick tenders bring everything and everyone to the 

desired location of your choice. Including luggage, the 

‘Tender Express’, ‘Wavecat Express’ and ‘Victory’ are 

Tender Service in port area 
IJmuiden - Velsen

Email: cvv@vletterlieden.nl

Tel 24/7:    +31 (0)255 515354

Tel office: +31 (0)255 521796  

www.vletterlieden.nl

C.V.V
Coöperatieve 
Vereniging van
 Vletterlieden w.a.

designed for the transportation of respectively seven 

and twelve persons. Besides communications (water 

taxi) the boatmen assist in mooring, unmooring and 

shifting of maritime-, river- and fishing boats in 

the port area of IJmuiden, Velsen and Beverwijk. We 

operate closely together with pilots, tugs and port 

authorities.
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Heffiq levert twee gloednieu-

we Hyster reachstackers uit aan 

Multimodal Container Service (MCS) 

in Westerbroek. De reachstackers 

worden met name gebruikt voor 

het bevoorraden van de kranen en 

vrachtauto’s op de terminal. 

Full Service Container Logistics
De core business van MCS bestaat uit con-
tainervervoer via de binnenvaart. MCS zorgt 
ervoor dat het vervoer over de weg hier 
naadloos op aansluit. De organisatie is zoda-
nig ingericht dat efficiënt transport tegen de 
beste prijs wordt aangeboden. Met termi-
nals in Westerbroek, Meppel en Leeuwarden 
wordt Noord Nederland bediend en met 
schepen van 156 teu worden de containers 
van en naar Rotterdam vervoerd.

Bedrijfszeker
De twee gloednieuwe Hyster reachstac-
kers van het type RS45-31CH zorgen voor 
het tijdig bevoorraden van de kranen en 
vrachtauto’s op de terminal in Westerbroek. 
Aangezien water- en wegtransporten nauw 
op elkaar afgestemd zijn, stelt MCS hoge 
eisen aan de reachstackers. “Uiteraard is het 
belangrijk dat de reachstackers het blijven 
doen,” aldus Willem van der Ark, directeur 
van MCS. “Naast uptime is het geluidsni-
veau van de machines een belangrijk gege-
ven gezien de ligging van deze terminal.” 
Speciaal hiervoor zijn de spreaders van de 
reachstackers uitgerust met een zogenaamd 
‘Soft Landing systeem’ dat ervoor zorgt dat 
de spreader gecontroleerd ‘landt’ op de con-
tainer en daarmee aanzienlijk minder deci-
bellen uitstoot. Om de uitstoot van geluid 
nog meer te beperken zijn de reachstackers 
voorzien van een geluidsreductiepakket.  

Minder brandstofkosten
“Een ander belangrijk aspect voor de keuze 
voor Heffiq en Hyster is het brandstofver-
bruik,” legt van der Ark uit. De Hyster reach-
stackers zijn voorzien van zuinige Stage IV 
QSL9 Cummins motoren. De motoren zijn 
op twee standen door de terminal manager 
in te stellen, namelijk de HiP-modus waar-
bij de trucks een maximale productiviteit 
halen en een ECO-ELo modus voor een laag 
brandstofverbruik tegen prima prestaties. 
Het ‘cooling on demand systeem’ zorgt voor 
variabele fan-snelheden, wat het brandstof-
verbruik verlaagt en minder geluid veroor-
zaakt. Tevens beschikt de machine over de 
‘hibernate idle’ stand, die ervoor zorgt dat 
het toerental van de machine wordt terug-
gebracht als deze langer dan 30 seconden 
stationair draait. Verder zijn de machines 
uitgerust met ‘engine shutdown’ dat ervoor 
zorgt dat de motor afslaat wanneer de 
chauffeur langere tijd niet in zijn stoel zit en 
climate control voor een aangename werk-
plek voor de chauffeur. Het Hyster tracker 
systeem zorgt ervoor dat via desktop, laptop 
of tablet eenvoudig inzicht verkregen kan 
worden in de inzet van de machines.

Keuze voor Heffiq
“Keuzebepalend zijn geweest; een referen-
tiebezoek, contacten met diverse Hyster-
gebruikers, een bezoek aan de Hyster-
fabriek in Nijmegen, de prijs/kwaliteit 
verhouding en de eigenschappen van de 
machines. Hierdoor hebben wij een goed 
gevoel gekregen bij Heffiq en Hyster dat 
er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat onze 
keuze op hen is gevallen. Bijkomend voor-
deel is dat het onderdelenmagazijn van 
Hyster EMEA in Nijmegen is gevestigd en 
onderdelen snel en efficiënt aan ons gele-
verd kunnen worden,” zegt van der Ark. “We 
hebben gekozen voor een periodiek onder-
houdsabonnement, omdat Heffiq zich richt 
op preventief onderhoud. Het correctieve 
onderhoud wordt hierdoor minder en onder 
aan de streep bespaart dit ons kosten.”

Veilig werken
Om de reachstackers te introduceren aan 
alle MCS chauffeurs heeft Heffiq inmiddels 
een chauffeurstraining op locatie gegeven. 
Naast de uitleg over deze specifieke machi-
nes heeft Heffiq veel aandacht besteed aan 
het creëren van bewustwording. Gedegen 
training zorgt uiteindelijk voor veilig wer-
ken, minder ongelukken, minder schades en 
daardoor minder kosten.
 
Over Heffiq
Heffiq is de exclusieve dealer van Hyster 
(hef- en magazijntrucks) sinds 1966 in 
Nederland. Met het breedste product assor-
timent in de markt en een landelijk dekkend 
service en support netwerk biedt Heffiq met 
140 medewerkers slimme oplossingen voor 
uiteenlopende uitdagingen op het gebied 
van intern transport. Daarbij is Heffiq tevens 
dealer van Kärcher vloerreinigingsmachines, 
Ferretto stellingen, Utilev en Mora heftrucks 
en Bradhaw elektrotrekkers.Arjan Mulder (links) account manager Heffiq BV en Willem van der Ark, Directeur MCS

2 Nieuwe reachstackers voor MCS
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‘Ministerie overweegt ERTMS 
op baanvak Eindhoven-Venlo’

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu over-
weegt om het treinbeïnvloedingssysteem ERTMS 
op het baanvak Eindhoven-Venlo te installeren. 
Dat heeft een van de betrokkenen tegenover 
SpoorPro verklaard. 

ProRail maakt gunningen 
groot treinbeveiligingsproject 
bekend

Movares, Verebus en Arcadis hebben opdrachten 
binnengehaald die onderdeel uitmaken van het 
Programma Vervanging Treinbeveiliging (PVT), 
een van de grootste treinbeveiligingsprojecten in 
Nederland. Hierin worden onder andere traditio-
nele relaisbeveiligingssystemen vervangen door 
moderne interlocking-systemen. 

Station Delft als eerste 
gebouw in 3D opgenomen in 
Kadaster

Station Delft is als eerste gebouw in 3D opgeno-
men in het Kadaster. Daarbij is de eigendomsakte 
met een 3D-visualisatie van het nieuwe stadskan-
toor, het station van Delft, de spoortunnel en de 
ondergrondse fietsenstalling opgenomen. 

‘Europese treinen net zo 
welkom als Chinese schepen’

Europese treinen zouden in Nederland net zo 
welkom moeten zijn als Chinese schepen. Nu lijkt 
dat niet altijd het geval. Dat zei voorzitter Aart 
Klompe van KNV Spoorgoederenvervoer onlangs 
in de Tweede Kamer

LED-lampen voorkomen schade
 aan hogesnelheidswissel

In Diemen is een proef gestart waarbij blauwe 
LED-lampen tijdens spoorwerkzaamheden aan-
geven in welke stand hogesnelheidswissels staan. 
Omdat een hogesnelheidswissel een beweegbaar 
puntstuk heeft kan er, als die vanuit de verkeerde 
rijrichting bereden wordt, schade ontstaan. 

‘Hogesnelheid slijpen 
spoorstaven kan binnen 
dienstregeling’

Een oplossing waarbij spoorstaven met snel-
heden van 60 tot en met 80 kilometer per uur 
worden geslepen, zorgt ervoor dat dit binnen de 
bestaande dienstregeling kan. Daardoor kunnen 
de treinen gewoon blijven rijden.    

ProRail maakt nieuwe 
topstructuur bekend

President-directeur Pier Eringa gaat samen met 
de nieuwe financieel directeur Hans van Leeuwen 
en operationeel directeur John Voppen de raad 
van bestuur vormen. Dat blijkt uit de nieuwe 
topstructuur van ProRail die vorige maand is 
bekendgemaakt. 

NS gaat binnenkort Flirt-trein 
van Stadler testen

NS gaat binnenkort starten met het uitvoeren 
van tests met de eerste Flirt-trein van Stadler. De 
spoorvervoerder heeft 58 Sprinters besteld bij de 
Zwitserse treinfabrikant. 

Limburg wil automotive 
bedrijven in Born per spoor 
ontsluiten

De Provincie Limburg is een onderzoek gestart 
naar de mogelijkheid om autofabriek VDL Nedcar 
en andere automotive bedrijven in Born per spoor 
te ontsluiten. 

RET ontvangt ISO 55001 
certificaat van Lloyd’s Register

Stadsvervoerder RET heeft van certificeringsin-
stelling Lloyd’s Register het ISO 55001-certifi-
caat ontvangen. ISO 55001 is een internationale 
norm die de eisen voor het ontwikkelen, imple-
menteren, onderhouden en verbeteren van een 
assetmanagement-systeem specificeert. 

Siemens en Bombardier gaan 
131 NS-Sprinters vernieuwen

Bombardier en Siemens gaan 131 rijtuigen van 
de NS-Sprinters van het type SLT moderniseren. 
De rijtuigen krijgen daarbij grote nieuwe rolstoel-
toegankelijke toiletten, een plek voor twee fietsen 
en een schuiftrede. 

Werkzaamheden derde spoor 
Duitsland starten 16 april

De werkzaamheden voor de aanleg van het derde 
spoor in Duitsland starten op zaterdag 16 april 
en gaan een half jaar duren. Door de werk-
zaamheden is de Betuweroute maar gedeeltelijk 
beschikbaar voor het goederenvervoer. 

Voestalpine Railpro installeert 
speciale spoorstaaffrees

Voestalpine Railpro gaat dit jaar een speciale 
spoorstaaffrees installeren om de ontkoolde 
bovenlaag van spoorstaven te verwijderen. Het 
spoorbedrijf neemt de machine op 1 januari 
2017 in gebruik in het Rail Service Centrum in 
Hilversum.

NedTrain investeert ruim 
30 miljoen in Haarlemse 
vestiging

NS-dochter NedTrain gaat ruim dertig miljoen 
euro investeren in de onderhoudswerkplaats in 
Haarlem. Deze zomer start de bouw van een 
nieuwe hal voor de revisie van wielen. 

Tracébesluit spoorproject 
Zuidasdok ondertekend

Minister Melanie Schultz van Haegen van 
Infrastructuur en Milieu heeft het Tracébesluit 
Zuidasdok ondertekend. Daarmee is onder andere 
een belangrijke stap gezet voor de uitbreiding en 
modernisering van station Amsterdam Zuid. 

René van der Plas nieuwe 
directeur Port of Rotterdam 
International

René van der Plas treedt op 1 juni aan als directeur 
Port of Rotterdam International (PORint), waarin 
de buitenland-activiteiten van het Havenbedrijf 
Rotterdam zijn ondergebracht. 

BAM haalt spooropdracht in 
Engeland binnen

BAM Nuttall, de Britse infrabouwer van BAM, 
heeft in een joint venture met Skanska een 
opdracht binnengehaald van het spoorproject 
Ordsall Chord. Ordsall Chord maakt deel uit van 
het grotere project Northern Hub.

Startup Monotch nieuwste lid 
van Railforum

Railforum verwelkomt Monotch als nieuwste lid. 
Directeur Corina de Jongh bood Monotch een 
wildcard aan vanwege het innovatieve karakter 
van deze startup. Monotch zet zich in voor effi-
ciëntere, duurzame en veilige mobiliteit. 

Video: tunnel Noord/Zuidlijn 
2012 versus 2016

Het transport van een Metropolis M5-metro door 
de spoortunnel van de Noord/Zuidlijn, is vorige 
maand met een GoPro-camera vastgelegd. Een 
tunnel-transportvoertuig bracht het metrovoer-
tuig in twee delen naar Amsterdam. 

Planning Duitse deel 
Betuweroute in gevaar door 
bezwaarprocedures

Bezwaarprocedures rondom vergunningen kun-
nen mogelijk roet in het eten gooien van de 
planning voor de werkzaamheden aan het Duitse 
deel van de Betuweroute. 

NIEUWSop het spoor
MEER GEDETAILLEERDE INFO OVER DEZE BERICHTEN VINDT U OP WWW.SPOORPRO.NL
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