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Voorwoord

In deze eerste uitgave van het nieuwe jaar heeft Seaport transport & logistiek veel aandacht 

voor de grootste haven van Europa. De totale overslag in de haven van Rotterdam is in 2017 

licht gestegen met een uitschieter van de containers van ongeveer 10 procent. ‘Ongekend’, 

stelde Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, op de Dag 

van de Haven. Op dit drukbezochte evenement van de bijna 80-jarige Havenvereniging 

Rotterdam wordt in deze uitgave uitgebreid teruggeblikt. ,,Ik ben trots op de grootste haven 

van Europa. Op de rijke historie, het dynamische heden en de veelbelovende toekomst”, 

aldus Commissaris van de Koning Jaap Smit, hoofdspreker op de Dag van de Haven.

MariFlex biedt uitkomst voor alle zeehavens in Nederland en België, in het bijzonder die van 

Rotterdam. De specialist op het gebied van overslaan van vloeibare ladingen in de scheep-

vaart heeft de MVRU-1100 ontwikkeld, een unieke oplossing voor het veilig terugdringen van 

de uitstoot van schadelijke gassen en dampen uit tanklichters. Inmiddels staan alle seinen op 

groen voor deze duurzame installatie. 

Het nieuwe Logistiek Park Moerdijk is van groot belang voor het behoud van de nationale 

toppositie van de regio Zuidwest-Brabant als Logistieke Hotspot. De haven van Moerdijk zet 

ook in op (verdere) samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam. 

Met de grensoverschrijdende fusie tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports is een 

nieuwe Europese top-10 speler ontstaan. In deze editie is een sfeerreportage te lezen naar 

aanleiding van de officiële fusieovereenkomst op party boat Ocean Diva in Gent. 

Aan Heros Sluiskil en Boskalis werd voor het bereiken van een duurzame mijlpaal op het kan-

toor van Rijkswaterstaat in Utrecht een officiële certificering uitgereikt. Ook op dit heuglijke 

feit wordt nader ingezoomd.

In de rubriek Havenberoepen staat Daan Quaars in de picture. Hij is Adviseur Public Affairs 

bij Havenbedrijf Moerdijk.

Henk van de Voorde
H o o f d r e d a c t i e
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D o o r : 

KoptekstHaven Rotterdam zet in op 
duurzaamheid en samenwerking
D o o r :  H e n k  va n  d e  Vo o r d e  /  Fo t o’s  A r d i t o  Fo t o g ra f i e

Op 30 januari 1939 besloten namelijk enkele 
prominente namen uit het havenbedrijfsle-
ven om Haven Vereniging Rotterdam op te 
richten. Eind 2017 werden de ongeveer 600 
gasten in het Nieuwe Luxor verwelkomd 
door Ronald Schinagl, huidig voorzitter van 
de Havenvereniging Rotterdam. Hij introdu-
ceerde hoofdspreker Jaap Smit, commissaris 
van de Koning in Zuid-Holland. De toekomst 
van de Rotterdamse haven heeft bij de pro-
vincie Zuid-Holland topprioriteit. Dat was 
de essentie van het uitvoerige maar interes-
sante betoog van de commissaris. Hij onder-
streepte trots te zijn op de grootste haven 
van Europa. Belangrijke thema’s op de 72e 
Dag van de Haven waren de energietransi-
tie, het belang van data, bereikbaarheid en 
samenwerking binnen Noordwest Europa. 

,,Ik heb iets met een haven, op meer-
dere manieren. En ik heb heel veel met 
Rotterdam. Ik ben trots op de grootste haven 
van Europa. Op de rijke historie, het dynami-
sche heden en de veelbelovende toekomst. 
Wat is dat eigenlijk, een haven? Een haven is 
een plek waar je kunt aanleggen, na een reis 
of overtocht. Ik heb dat zelf als fervent lief-
hebber van de recreatievaart vaak gedaan. 
Een haven is een plek die beschut is, je hebt 
er geen last van de deining en golven bui-
tengaats. Een haven is een veilige plek, waar 
schip en bemanning beschermd worden 
tegen externe invloeden en krachten. Niet 
voor niets heeft het begrip veilige haven in 
het internationaal recht een stevige beteke-
nis. Daarbij gaat het om afspraken die per-
sonen en organisaties beschermen. In het 

De totale overslag in de haven van 

Rotterdam ging in 2017 crescendo. 

De stijging is met name toe te schrij-

ven aan het segment van de con-

tainers. ,,In 2016 nam de overslag 

in containers met 1,2 procent toe. 

In 2017 is er een stijging te zien in 

de containers van ongeveer 10 pro-

cent. Dat is ongekend”, aldus Allard 

Castelein. De president-directeur 

van het Havenbedrijf Rotterdam gaf 

aan dat de enorme investeringen 

in de grootste haven van Europa, 

onder andere in de raffinagesector, 

van groot belang zijn voor de toe-

komst. Castelein was per traditie 

een van de sprekers op de Dag van 

de Haven van de Havenvereniging 

Rotterdam. Deze vereniging bestaat 

begin 2019 tachtig jaar.

Commissaris van de Koning Jaap Smit. 72e Dag van de Haven in het Nieuwe Luxor.
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oorlogsrecht kennen we de term ‘safe haven’, 
een zone in een oorlogsgebied waar men-
sen veilig zijn. Een haven is een plek waar je 
naartoe kunt vluchten en dat is letterlijk van 
vitaal belang. ‘ Safe haven’ zit, het komt mis-
schien door mijn theologische achtergrond, 
voor mijn gevoel niet ver af van ‘heaven’,“ 
aldus Jaap Smit.

Global village
Hij vervolgde met ‘een wereldser’ relaas. ,,Als 
ik hier in Rotterdam ben - en ook op een 
plek als Schiphol - is wat ik om mij heen zie 
altijd buitengewoon fascinerend. Wat een 
dynamiek, de hele wereld loopt, rijdt, vaart 
en vliegt er door elkaar. Een haven is een 
geweldige smeltkroes van activiteiten, orga-
nisaties en mensen uit alle hoeken van de 
aardbol, met verschillende culturele achter-
gronden. Allemaal op weg naar hun bestem-
ming. Met een duidelijk doel voor ogen. Ze 
komen in en gaan uit. Grenzen doen er niet 
toe, zo lijkt het. Reizen en transporteren, 
het kan anno 2017 bijna zonder barrières 
en dat maakt dat de wereld een ‘global 
village’ is. Enerzijds is dat natuurlijk goed, 
want het heeft ons allemaal een enorme 
welvaart gebracht. Anderzijds kleven aan 
die openheid en globalisering zeker risico’s, 
bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. 
Dat globalisering niet voor iedereen even 
positief uitpakt, weten wij ook. Echter, het 
is meedoen of afhaken. En dat laatste wil 
niemand. Voor havens en voor luchthavens 
is de ‘global village’, met de open grenzen 
en alles wat daarbij hoort, de realiteit. De 
‘global village’ is de plek waar zaken worden 
gedaan, kansen worden gecreëerd en ont-
wikkelingen worden ingezet.” 

Arbeidsethos
De commissaris roemde ook het Rotterdamse 
arbeidsethos. ,,De haven van Rotterdam is een 
plek waar keihard wordt gewerkt. Waar de 
overhemden en overalls in de winkels liggen 
met de mouwen al opgestroopt. Waar 24 uur 
per dag activiteit is. Waar een belangrijk deel 
van ons nationale inkomen wordt verdiend. 
Het heeft hier iets stoers: dit is een mainport! 
Die grote, dynamische haven is ooit door de 
Rotterdammers opgebouwd. Een verhaal om 
trots op te zijn, maar die groei van de haven 
ging natuurlijk niet zonder slag of stoot.”

Historische feiten
Smit stond vervolgens stil bij enkele histo-
rische feiten. ,,Wat ik zo fascinerend vind, is 
dat Rotterdam in het begin van de negen-
tiende eeuw nauwelijks belangstelling had 
voor een rol als transitohaven. Rotterdam 
was een koopstad, een thuis voor handela-
ren die heel erg hun best deden de belan-
gen van de stapelmarkt veilig te stellen. Het 
begrip ‘doorvoer’ kwam in het lexicon van 
de koopmannen niet voor. Transito werd 
aangeduid als ‘blote doorvoer’ en daar wil-

den Rotterdammers eerst niet van weten, 
omdat daarmee de ‘vrugt van industrie en 
mercantile kundigheden’ zou worden aan-
getast. Samengevat: Rotterdam stond tot de 
tweede helft van de negentiende eeuw niet 
bekend als stad van durf en ondernemings-
zin. Daarna werd het snel anders. Vooral na 
de aanleg van de spoorwegen en het graven 
van de Nieuwe Waterweg. Nieuwe perspec-
tieven wenkten, vooral voor ondernemers 
die kansen zagen voor transito.”

Wederopbouw
Rond 1880 was in feite voor de koopstad het 
doek gevallen en ontwikkelde Rotterdam 
zich als transitostad. Dat leidde tot enorme 
investeringen in de havens, tussen 1880 
en 1914 alleen al 80 miljoen gulden. En 
dat betekende ook een geweldige demo-
grafische ontwikkeling. De stad groeide 
tussen 1850 en 1914 van 100.000 naar 
470.000 inwoners. In 1910 werkte meer 

dan de helft van de beroepsbevolking in 
havengebonden dienstverlening en nijver-
heid. ,,Rotterdam groeide in de vorige eeuw 
uit tot de grootste haven van de wereld. 
Met uiteraard een dip tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, maar met een enorme veer-
kracht in de jaren van de wederopbouw. 
Met de ontwikkeling van het Botlekgebied, 
de introductie van de container (in 1966)  en 
de aanleg van de Maasvlakte. Symbolisch is 
dat, in 1970, toen Rotterdam al zo’n acht jaar 
als grootste haven van de wereld bekend 
stond, deze stad ook het thuis was van de 
beste voetbalclub van Europa en de wereld.” 
Oudere ondernemers in de zaal konden het 
zich nog als de dag van gisteren herinneren. 
Feyenoord won de Europacup 1 door Celtic 
in Milaan met 2-1 te verslaan. Vervolgens 
werd de wereldcup gewonnen ten koste van 
het Argentijnse Estudiantes…  

Vervolg op pagina 5
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Concurrentiestrijd
Na de historische uiteenzetting ging Jaap 
Smit nader in op het nu en de toekomst. 
,,Rotterdam kan namelijk niet op zijn lau-
weren rusten. Nog steeds is de haven, 
ruimschoots de grootste van Europa en op 
wereldschaal van enorm belang. Hier wordt 
tussen de drie en vier procent van ons bruto 
binnenlands product verdiend. De provincie 
Zuid-Holland heeft een belangrijke rol bij 
het sterk en groot houden van de haven, 
nu en in de toekomst. Wereldwijd zien we 
een toenemende concurrentie. Van de tien 
grootste havens van de wereld zijn er zeven 
Chinees. Er is een trend naar schaalvergro-
ting en stevigere spelers. In die concur-
rentiestrijd staan we sterker als we, binnen 
Noordwest Europa, meer gaan samenwer-
ken.”

Vlaams-Nederlandse Delta
De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant 
en Zeeland vormen een netwerk met de 
Belgische provincies Antwerpen, Oost-

Vlaanderen en West-Vlaanderen. Binnen 
deze Vlaams-Nederlandse Delta werken de 
zeehavens van de zes provincies samen in 
het Zeehavenoverleg. ,,Ik snap dat en ik 
vind dat uitstekend, want goed beschouwd 
zijn het de complementaire kwaliteiten van 
onze havens, die ons op het mondiale toneel 
in de ‘spotlights’ zetten. Kijk eens vanuit het 
perspectief van andere belangrijke logis-
tieke regio’s in de wereld, vanuit Amerika 
of vanuit Azië, en wat zie je dan: één fan-
tastisch geoutilleerde toegangspoort tot 
Noordwest-Europa.”

Klimaatakkoord
De commissaris haakte aan bij het klimaat-
akkoord van Parijs. ,,Het luidt het einde 
in van een economie gebaseerd op fos-
siele brandstoffen. Voor de haven met haar 
energie-intensieve economische struc-
tuur heeft het akkoord grote gevolgen en 
is daarmee urgent. Dat besef heerst hier 
volop. De Rotterdamse haven ontwikkelt 
zich tot de plaats waar de energietransitie 

vorm krijgt. Juist op een plek met energie-
intensieve bedrijven is de kennis aanwezig 
om technieken te ontwikkelen, waarmee 
de CO₂-uitstoot tot vrijwel nul kan worden 
teruggebracht. Met die techniek is ook weer 
geld te verdienen. Het is een interessante 
overgangsfase, want we staan nog maar aan 
het begin.” 

Data
Ook het belang van data in onomkeerbaar. 
,,We leven in een tijd van Internet van de 
Dingen, blockchains, robotisering en cyber-
aanvallen. De nullen en enen komen van alle 
kanten op ons af… Eén ding is zeker: in de 
haven van de toekomst zijn, naast snelheid 
en efficiency, ook data een heel belang-

rijke concurrentiefactor.” Vervolgens ging de 
commissaris nader in op de faciliterende rol 
van de provincie in het kader van ruimte-
lijke ordening, vergunningen en veiligheid. 
,,Ook op het gebied van verduurzaming 
speelt de provincie een belangrijke rol. Wij 
werken aan de uitvoering van het Nationale 
Energieakkoord. De vernieuwing van onze 
energievoorziening komt, zeker op de korte 
termijn, vooral van windenergie. De provin-
cie heeft de opdracht om voor 2020 in Zuid-
Holland 735 megawatt aan windenergie aan 
te laten leggen.” 

Zien is geloven
Renee Naaktgeboren, Tender Manager 
Offshore & Conversion bij Damen Shiprepair 
& Conversion, werd op de Dag van de Haven 
benoemd tot Jong Haventalent 2017. In 
die hoedanigheid bezoekt zij bedrijven, 
onderwijsinstellingen en evenementen in 
of rond de Rotterdamse haven met als doel 
om jongeren te enthousiasmeren voor de 
haven. Haar motto is: ‘zien is geloven’. Renee 
maakte dit duidelijk tijdens een flitsinter-
view door Lisette van der Pijl, voorzitter van 
Jong Havenvereniging Rotterdam.

Allard Castelein, president-directeur 
Havenbedrijf Rotterdam. 

Netwerkevenement van de Haven Vereniging Rotterdam. Bloemen voor Jong Haventalent 
Renee Naaktgeboren. 
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D o o r :  H e n k  va n  d e  Vo o r d e

Katoen Natie zet in op 
technologie en duurzaamheid

Katoen Natie is een van de grootste logis-
tieke dienstverleners ter wereld. De groep 
telt meer dan 100 vestigingen, in Europa, 
Azië en Amerika. De groep gelooft in een 
organisatie waarin medewerkers belangrij-
ker zijn dan structuren. De voornaamste 
klanten van Katoen Natie zijn multinationals 
uit de chemiesector, de automotive en de 
consumptiegoederenindustrie. ,,De goede-
renstromen zijn enorm toegenomen. De 
internationale handel blijft verder stijgen. 
Wij zijn engineers in de logistieke goede-
renstromen.” 

Stroomversnelling 
Toen Fernand Huts in 1984 aan het roer 
kwam te staan, en diverse Seaport Terminals 
liet bouwen, geraakte het bedrijf in een 
stroomversnelling. Naast op- en overslag 
worden ook allerlei technische en logistieke 
toegevoegde waarde activiteiten verricht. 

Toegevoegde waarde
Op de persconferentie schetste de topman 
van Katoen Natie in een notendop historie 
en mijlpalen. De kiem ligt in 1854 toen 
goederen op de kaai werden ontvangen. 
In 1948 kwam daar bij magazijnopslag, 
vervoer, expeditie en douaneagentschap. 
Sinds 1986 overslag, stouwerij, laden- en 
lossen van schepen. In 1990 evolueerde de 
logistiek naar hoge toegevoegde waarde 
creatie en vanaf 2008 is e-commerce, pro-
ces engineering en supply chain engi-
neering steeds belangrijker geworden. 
Voor Katoen Natie is ook duurzaamheid 
speerpunt van beleid geworden, waarbij 
ingezet wordt op ‘afval is grondstof’ en 
wind- en zonne-energie. 

Groene stroom
Bij Katoen Natie in de Waaslandhaven 
zijn eind 2017 zes nieuwe windturbines 

Fernand Huts, topman van Katoen Natie. 

Katoen Natie gaat in de toekomst 

meer inzetten op technologie en 

minder op logistiek om problemen 

van bereikbaarheid, congestie en 

arbeidsmarkt het hoofd te bieden. 

,,We ondervinden veel personeels-

problemen voortspruitend uit het 

gebrek aan mobiliteit. Daarbij 

komen de rekruteringsproblemen. 

We vinden niet de gezochte profie-

len. De laatste tien jaar is het aantal 

auto’s en vrachtwagens met een 

kwart gestegen, maar het wegen-

net bleef hetzelfde”, aldus Fernand 

Huts, voorzitter van de Katoen Natie 

groep. Hij gaf een persconferentie 

op het hoofdkantoor van Katoen 

Natie headquARTers in Antwerpen 

centrum. De multinational heeft de 

focus op engineering, internatio-

nalisering, automatisering en her-

lokalisering van werkzaamheden.

in gebruik genomen, met een hoogte van 
185 meter en een vermogen tot 3,2 MW. 
De capaciteit is goed voor het elektrici-
teitsverbruik van zo’n 13.000 huishoudens. 
Door de groene stroom wordt 22.600 ton 
CO2 bespaard, vergelijkbaar met de uit-
stoot van 9.800 auto’s of 3.600 woningen. 
De inhuldiging gebeurde door minister 
Kris Peeters. Fernand Huts pleitte in zijn 
toespraak voor een uitstap uit kernenergie 
en een focus op groene energie.

Terugdringen CO2
,,Het terugdringen CO2 is van groot 
belang. In het uitstippelen van een ener-
giebeleid moet de uitstootvermindering 
een hoeksteen zijn. Gelukkig is in België 
de bekommernis om de CO2 uitstoot heel 
groot. De focus van het energiebeleid 
dient op groene energie te zijn. De tech-
nologie in deze sectoren ontwikkelt zich 
in sneltreinvaart en de prijsstructuur gaat 
naar beneden.”
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D o o r :  H e n k  va n  d e  Vo o r d e

De innovatieve Mobile Vapour 

Recovery Unit (MVRU) van MariFlex 

uit Vlaardingen is een uitkomst 

voor alle zeehavens in Nederland 

en België, waar veiligheid, innova-

tie en duurzaamheid voorop staan. 

Het unieke systeem is een stimulans 

voor het ship tot ship laden en los-

sen. Het Zuid-Hollandse bedrijf is 

uitgegroeid tot een van ’s werelds 

toonaangevende spelers in het 

overslaan van vloeibare ladingen in 

de scheepvaart. De door MariFlex 

ontworpen en gebouwde MVRU-

1100 biedt een unieke oplossing 

voor het veilig terugdringen van de 

uitstoot van schadelijke gassen en 

dampen uit tanklichters. Alle acti-

viteiten van het Zuid-Hollandse 

bedrijf hebben hun oorsprong in de 

haven van Rotterdam, maar worden 

sinds jaar en dag overal ter wereld 

uitgevoerd. Naast de bakermat 

Vlaardingen, waar hoofdkantoor en 

werkplaats zijn gevestigd, beschikt 

MariFlex ook over vestigingen in de 

Verenigde Staten (Houston) en Zuid-

Afrika (Kaapstad). 

MariFlex biedt unieke oplossing 
voor ontgassen tanklichters

Na de milieuvergunning van de DCMR en een 
periode van proefdraaien is de MVRU-1100 
inmiddels volledig operationeel. Met deze 
innovatieve installatie kan MariFlex tanks en 
schepen snel en eenvoudig ontgassen, inert 
maken en ook alle resterende dampen van de 
lading opvangen en afvoeren, zonder dat daar 
reststoffen bij vrijkomen of afval ontstaat. De 
MVRU zuigt alle dampen uit het schip en stuurt 
die naar een koeling waar ze met behulp van 
stikstof weer vloeibaar worden gemaakt en 
opgevangen. Daarbij wordt de emissie van 
Vluchtige Organische Koolwaterstoffen tot de 
wettelijke waardes gereduceerd. 

Mobiel inzetbaar
De MVRU heeft de afmeting van een 20 voets 
container, weegt ‘slechts’ 5 ton en is daardoor 
overal mobiel inzetbaar. De installatie kan toe-
gepast worden bij het overpompen van lading 
tussen zeeschepen en binnenvaartschepen, 
voor het leegpompen van schepen en tanks 
bij reparatie en onderhoud op een scheeps-
werf, bij inspecties van schepen en bij het 
leegmaken van opslagtanks en terminals in 
havens.

Inert
Vanwege het explosiegevaar zijn zeesche-
pen met gevaarlijke en brandbare stof-

fen inert. Voor binnenvaartschepen geldt 
die verplichting niet. Bij het overpompen 
van inerte zeeschepen naar niet-inerte 
binnenvaartschepen zouden zuurstof en 
restdampen van het ontvangende schip 
weer teruggepompt worden in het zee-
schip. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties 
en daarom accepteren de meeste zee-
schepen niet-inerte binnenvaartschepen 
niet meer. 

Verrijking
Omdat het inertiseren van een schip 6 tot 
8 uur duurt, kiezen veel schippers voor 
een makkelijker oplossing: ontgassen in de 
open lucht. Dat ‘afvaltoerisme’ zorgt voor 
veel ongewenste emissies van gevaarlijke 
gassen en stankoverlast. Er zijn allerlei ver-
boden van de overheid voor het ontgassen 
van tankschepen, maar paradoxaal genoeg 
waren er tot voor kort geen installaties die 
het mogelijk maakten om legaal af te gas-
sen. Dat is met de MVRU-1100 verleden 
tijd. MariFlex steekt met dit innovatieve 
systeem haar nek uit op het gebied van 
veiligheid en duurzaamheid. De MVRU-
1100 is aldus een verrijking voor het che-
miecluster in de Rotterdamse haven. 

www.mariflex.net

De MVRU-1100 zorgt voor het veilig terugdringen van de uitstoot van schadelijke gassen en dampen. 



  80000 m2 depot & repair facilities for empty containers

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

  Reefer pti services, STEK approved, with 90 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. 0031 (0) 181 25 44 00  |  Fax: 0031 (0) 181 25 44 09
www.alconet-containers.com  |  info@alconet.nl

ALCONET HRS DEPOT 
OFFERS;

Overbeek bv – Butaanweg 52/54 Rotterdam – Harbour number 3002
Tel. +31-104386464      -     Fax. +31-104386463
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Blockchain in het 
goederenvervoer: wie is 

verantwoordelijk?

Vandaag de dag kan je geen krant meer open slaan of er staat een artikel 

in over ‘cryptovaluta’, zoals de Bitcoin. De één is ervan overtuigd dat de 

hype wel over zal waaien, de ander zweert bij de toepassingen van deze 

‘blockchain’-technologie. De tijd zal leren welke van deze twee kampen 

aan het langste eind zal trekken. In ieder geval lijkt de blockchain ook op 

het punt te staan zijn intrede te maken in de logistieke sector. Zo zijn er 

verschillende crypto-oplossingen die zich direct richten op de transport en 

de internationale handel. 

Denk bijvoorbeeld aan blockchain applicaties die de echtheid van docu-

menten kunnen verifiëren via de blockchain (bijvoorbeeld een bill of 

lading), projecten waarbij real-time de locatie van producten via de 

blockchain kan worden gevolgd, en projecten gericht op bewaking van de 

echtheid van merkartikelen. 

Een interessant juridisch aspect aan de opkomst van blockchain is gelegen 

in het decentrale karakter ervan. Sommige blockchain toepassingen wor-

den beheerd door bedrijven die het netwerk ‘uitbaten’, maar andere, zoals 

Bitcoin, hebben dit niet. Dit zijn volledig decentrale projecten gerund door 

een enorme groep mensen. Er is geen autoriteit, slechts consensus. Dit 

houdt in dat er ook niet één aanspreekpunt is als er iets mis gaat met het 

netwerk (bijvoorbeeld traagheid). Er is namelijk geen (contractuele) weder-

partij. Immers, niemand is verantwoordelijk, en niemand is de eigenaar van 

de blockchain. 

In de huidige juridische werkelijkheid zou een gebruiker van een (falende) 

dienst doorgaans de leverancier aan kunnen spreken wegens wanprestatie. 

Bij de blockchain is dit dus niet mogelijk. Denkbaar is dat de gebruiker 

helemaal niemand aan kan spreken. Dit is voor bedrijven een behoorlijke 

omschakeling. Wellicht dat een oplossing zal liggen in verzekering tegen 

dergelijke risico’s aan de zijde van de gebruiker. Voorts is de vraag in hoe-

verre zich problemen zullen voordoen, immers, één van de voordelen van 

de blockchain is de betrouwbaarheid ervan. Overigens zal dit probleem 

zich alleen voordoen bij blockchains zonder centrale ‘uitbater’. 

Hoe deze nieuwe technologie gaat uitpakken is nog onzeker, in ieder geval 

is te voorzien dat het voor bedrijven nog een hele omschakeling zal zijn om 

met de blockchain ‘in zee te gaan’. 

Heeft u te maken met dit soort situaties of wilt u meer weten, neem dan 

contact op met Ben Tichelaar middels hieronder genoemde contactgegevens.

C O L U M N

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

“Dé juridisch specialist voor 
haven en logistiek”

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

w w w. s m a l l e g a n g e - l a w y e r s . c o m

Jochen Müller wordt 
COO Air & Sea Logistics 

bij DACHSER
Jochen Müller heeft op 1 januari 2018 de functie van 

Chief Operations Officer (COO) van DACHSER Air & Sea 

Logistics overgenomen. Hij volgt Thomas Reuter op, 

die na een carrière van 39 jaar bij DACHSER eind vorig 

jaar met pensioen ging. Müller is op 1 oktober 2016 bij 

DACHSER in dienst gekomen om zijn taak als COO voor 

te bereiden.

Als COO Air & Sea Logistics en lid van de Executive Board zal Jochen 
Müller het werk van Thomas Reuter voortzetten. Tot zijn kerntaken 
behoren de verdere ontwikkeling van het intercontinentale lucht- en 
zeevrachtnetwerk en de koppeling daarvan met het Europese land-
vervoersnetwerk om zo via intermodale logistiek meerwaarde voor 
klanten te genereren.

Jochen Müller is geboren in 1964 in de Duitse stad Worms. In 2011 
werd hij lid van de Executive Board van Schenker Duitsland AG. Hier 
was hij verantwoordelijk voor de regio Midden-Europa aangaande 
luchtvracht, sales (lucht- en zeevracht) en de logistiek voor wereld-
wijde verhuizingen, beurzen en sportevenementen.

Daarvoor was Müller de CEO van de Britse dochteronderneming 
van Schenker, waar hij verantwoordelijk was voor weg-, lucht- en 
zeevracht en de beurslogistiek. "Jochen Müller heeft zich ingewerkt 
in onze bedrijfsstructuren en kent alle processen en uitdagingen van 
DACHSER op internationaal niveau´´, zegt Bernhard Simon, CEO van 
DACHSER.

Thomas Reuter, geboren 1957, was sinds 1978 werkzaam bij 
DACHSER en sinds 2006 lid van de Executive Board. Hij heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de internationalisering van de 
logistieke dienstverlener en daarbij een wereldwijd netwerk van 
lucht- en zeevrachtlocaties opgebouwd. 

Thomas Reuter blijft betrokken bij de logistiek dienstverlener. Zo is 
hij onder meer werkzaam in commissies die zich buiten de kernac-
tiviteiten van DACHSER bewegen. Hij 
blijft bestuurslid van "The WACO-
systeem" (World Air Cargo 
Organisation) en neemt de 
interesses waar van DACHSER 
in de DACHSER-joint ventures 
Jet Speed GmbH en NNR + 
DACHSER GmbH. 
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2017 jaar van gestage groei

Moerdijk hoopt dit jaar op 
doorbraak in dossier Logistiek Park

D o o r :  A n t o o n  A .  O o s t i n g

Met afgelopen jaar opnieuw een 

gestage groei van de overslag, werk-

gelegenheid en gronduitgifte heeft 

de haven van Moerdijk de crisis van 

begin van dit decennium al enige 

tijd achter zich gelaten. Maar als 

het meezit, beleeft Havenbedrijf 

Moerdijk dit jaar misschien wel een 

doorbraak als de Raad van State 

naar verwachting komend voorjaar 

na jaren van vertraging eindelijk het 

Provinciaal Inpassingsplan voor het 

Logistiek Park Moerdijk (LPM) goed-

keurt. Havendirecteur Ferdinand 

van den Oever heeft in ieder geval 

vertrouwen in een goede afloop van 

de procedure. 

de regio West-Brabant als Logistieke Hotspot. 
Met het LPM krijgt Havenbedrijf Moerdijk 
namelijk de beschikking over 142,2 ha uit-
geefbare grond. Daarmee zouden naar schat-
ting 6000 nieuwe arbeidsplaatsen kunnen 
worden gerealiseerd. 
Dat is bovenop de bijna 18.000 banen die 
het bestaande havengebied biedt. Vorig jaar 
steeg de werkgelegenheid in het Moerdijkse 
havengebied met een gezonde 3,7 procent 
naar 17.983 banen, onderverdeeld in 9.308 
directe arbeidsplaatsen en 8.675 indirecte 
arbeidsplaatsen. Dat is allemaal te danken 
aan andermaal een goed jaar waarop het 
Havenbedrijf Moerdijk kan terugkijken. Er 
werd 7,1 hectare aan grond nieuw uitgege-
ven en 22 hectare strategische reserve bij 
bedrijven ingevuld. Er konden zestien nieu-
we bedrijfsvestigingen worden verwelkomd 
waarbij de leegstand terugliep tot minder 
dan 1 procent.
De overslag bereikte ‘weer een mooie stij-
ging’ aldus Van den Oever. De overslag in 
goederen steeg met bijna een miljoen ton, 
5,5 in procenten, tot 18.492.000 ton. Van 
den Oever licht toe dat die groei vooral voor 
rekening komt van de zeevaart. Het aantal 
schepen dat de haven van Moerdijk aandeed 
steeg van 1900 naar 2202 (+ 16 procent). Die 
zorgden voor maar liefst 14 procent tonnen 
extra lading (7.658.000). Het aantal binnen-
vaartschepen nam met 3 procent tot 11.740 
maar de hieruit overgeslagen lading groeide 
slechts miniem tot 10.834.000 ton.

Met een goedgekeurd inpassingsplan kan het 
Havenbedrijf Moerdijk starten met de verdere 
ontwikkeling van het terrein dat reeds enige 
tijd met zand is opgehoogd om de bodem te 
verstevigen (voorbelasting). Zodra dat proces 
is afgerond kan met de aanleg van de infra-
structuur van wegen en leidingen worden 
begonnen. Het LPM is van groot belang voor 
het behoud van de nationale toppositie van 

Een shortseaschip laadt containers aan de kade van de CCT-containerterminal in de haven van Moerdijk.

Een schip van shortsearederij A2B-online bezig 
met het laden van containers voor Engeland.
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Forse groei shortsea
Havenbedrijf Moerdijk is juist zo blij met die 
groei van de zeevaart omdat dit het belang 
van Moerdijk versterkt als shortseahaven. Een 
knappe prestatie omdat Moerdijk natuur-
lijk behoorlijk landinwaarts ligt. Maar dat 
schrikt dus de shortsea niet af, in tegendeel 
zelfs. Van den Oever: “De stijging komt vooral 
door de groei van rederij A2B-online in het 
containervervoer op het Verenigd Koninkrijk. 
A2B-online heeft onlangs een zevende schip 
in de vaart genomen. Daarmee verzorgen ze 
nu twintig afvaarten per week op vijf verschil-
lende havens in Engeland.”
Maar A2B-online is niet de enige. Ook andere 
rederijen als WEC-Lines, NCL en ViaSea zor-
gen voor een groeiend netwerk van shortsea-
verbindingen van de haven van Moerdijk met 
havens in Spanje en Portugal en Scandinavië. 
En hoe meer shortseaverbindingen vanuit 
Moerdijk worden aangeboden, hoe interes-
santer het ook wordt om als verlader je con-
tainers per spoor naar Moerdijk te transpor-
teren. De haven heeft goede verbindingen 
per spoor met het Duitse, Hongaarse en 
Italiaanse achterland. Het aantal treinen op 
Milaan groeide het afgelopen jaar zelfs van 
drie naar zes keer per week. Verder kwamen er 
treinen bij van/naar Geleen en Ludwigshafen. 

Tweede opstelspoor
Ondertussen werkt Havenbedrijf Moerdijk 
hard aan de verdere verbeteringen van de 
faciliteiten voor het spoorvervoer. Het lang 
gewenste tweede opstelspoor is inmiddels 
aangelegd maar nu is het Havenbedrijf bij 
spoorbeheerder ProRail aan het lobbyen 
voor het verbeteren van de bereikbaarheid 
van het Moerdijkse emplacement vanaf de 
hoofdspoorbaan. Moerdijk wil onder andere 
meer tijdslots op het hoofdnet om meer trei-
nen te kunnen ontvangen en laten vertrek-
ken. Die zijn nodig om Moerdijk als spoorha-
ven nog aantrekkelijker te maken.
Havendirecteur Ferdinand van den Oever ziet 
daarmee goede mogelijkheden om naast 
Engeland vooral ook het aantal verbindingen 

op Scandinavië en de Baltic te verbeteren. 
Op de dag van het gesprek met Seaport 
Magazine heeft Van den Oever zelf een 
delegatie op bezoek van de Noorse haven 
Haugesund, de thuishaven van rederij NCL. 
“Verdere ontwikkeling van de shortsea in 
Moerdijk is een van onze speerpunten en we 
zijn nu druk aan het kijken hoe we de Baltic 
verder kunnen ontsluiten. Daarvoor gaan we 
later dit jaar ook nog in Tallinn op bezoek,” 
zegt Van den Oever.

Binnenvaart aanzwengelen
Naast de shortsea hoopt Moerdijk dit jaar 
ook de groei van de binnenvaart weer te 
kunnen aanzwengelen. Van den Oever: “We 
werken aan een nieuw bargeconcept met 
ECT, MCT, het Havenbedrijf Rotterdam en 
Wil Versteijnen met zijn BTT (Barge Terminal 
Tilburg). Het grote probleem voor de bin-
nenvaart is de congestie rond de grote con-
tainerterminals in de haven van Rotterdam. 
Daardoor krijgen we de binnenvaart onvol-
doende betrouwbaar. Je ziet dat sommige 
verladers voor het vervoer van hun contai-
ners weer op de truck gaan zitten. We pro-
beren nu het vervoer van containers tussen 
Rotterdam via Moerdijk en Tilburg nog beter 
te bundelen zodat je als binnenvaart ‘on-time’ 
kunt leveren.” 
Met MCT bestaat al het extended-gate 
concept waarbij de terminal op Moerdijk 
als een soort vooruitgeschoven voordeur 
van de grote deepsea ECT-terminal op de 
Maasvlakte dienstdoet. MCT/ECT zorgen dan 
dat de in Moerdijk aangeleverde containers 
op tijd op de terminal in Rotterdam op het 
juiste schip meegaan. 
Ondertussen gaat ook het bulkvervoer 
gewoon door. De aanvoer van cement stijgt 
en vorig jaar is er ook een nieuwe mest-
stoffenfabriek gaan draaien. Aan- en afvoer 
hiervoor gaat veelal via de binnenvaart. De 
overslag in de haven van Moerdijk bestaat 
ruwweg uit een kwart containers, een kwart 
bulk, een kwart vloeibare bulk en het reste-
rende kwart projectlading/breakbulk.

Energietransitie
Verder wil de havendirecteur dit jaar inzetten 
op de energietransitie en het leveren van 
een bijdrage aan de ontwikkeling van een 
circulaire economie. “We gaan kijken hoe 
wij stappen kunnen zetten naar een meer 
circulaire economie met verwerking van rest-
stoffen en slibverwerking. Uit slib kun je zui-
ver fosfaat terugwinnen. We moeten op een 
andere manier tegen reststoffen aankijken, 
als potentiele grondstoffen beoordelen in 
plaats van als afval. In Duitsland kan wat dat 
betreft veel meer dan hier.” 
Volgens Van den Oever kan er wat dat betreft 
op het gebied van wet- en regelgeving nog 
een heel stuk worden verbeterd. Overigens 
gebeurt er in West-Brabant het nodige op het 
gebied met initiatieven als de BioBased Delta 
en de Green Chemistry Campus in Bergen-
op-Zoom. “En we zijn natuurlijk ontzettend 
blij met de vestiging van Mitsubishi Materials 
Corporation hier in Moerdijk die kwarts wint 
uit elektro-afval.” De gewonnen kwarts ver-
scheept Mitsubishi weer naar Japan. Wat 
betreft de energietransitie valt te melden dat 
er de komende jaren op het terrein zwaar 
wordt ingezet op installatie van zonnecol-
lectoren.
 
Samenwerking met Rotterdam
Een ander belangrijk agendapunt voor 
de havendirecteur is het overleg met het 
Havenbedrijf Rotterdam over een mogelijke 
gezamenlijke commerciële en ook operati-
onele strategie. “In het kader van het thema 
Haven van de Toekomst zien we allemaal 
grote transities op ons af komen van de ener-
gietransitie, digitalisering. Je moet oog heb-
ben voor cybercrime. Daarover overleggen we 
nadrukkelijk met het Havenbedrijf Rotterdam 
met ook inschakeling van Brabantse institu-
ten. Doel is een meer concrete uitwerking 
van thema’s met ook de mogelijkheid voor 
het Havenbedrijf Rotterdam om als aandeel-
houder tot dit bedrijf toe te treden.” 

Directeur Ferdinand van den Oever: “Verdere 
ontwikkeling van de shortsea is een van onze 

speerpunten”. 
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Grensoverschrijdende fusie leidt tot nieuwe Europese top-10-speler

North Sea Port is van
historische betekenis

Bij de ondertekening was een groot aan-
tal hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, 
waaronder de Vlaamse minister-president 
Geert Bourgeois, de Nederlandse minister 
van Infrastructuur en Waterstaat Cora van 
Nieuwenhuizen en de aandeelhouders, 
bestuurders, klanten, relaties en medewer-
kers van beide havens. 

Goedkeuring
Van september tot december 2017 gaven de 
acht aandeelhouders goedkeuring aan de 
fusieovereenkomst. Aan Nederlandse kant 
zijn dat de provincie Zeeland en de gemeen-
ten Borsele, Terneuzen en Vlissingen. Aan 
Vlaamse zijde gaat het om de Stad Gent, 
de gemeenten Evergem en Zelzate en de 
provincie Oost-Vlaanderen. 

Direct na de ondertekening van de fusie-
overeenkomst werd de naam van de haven 
bekendgemaakt: North Sea Port. Er is geko-

zen voor een naam die vernieuwing en 
ambitie uitdrukt, met een tikkeltje bravou-
re. Met ‘North Sea Port’ wordt er immers 
verder gegaan dan het voormalige ‘Gent’ 
en ‘Zeeland’. North Sea Port gaat voor het 
Noordzeegebied. De naam is bewust inter-
nationaal en geeft het nieuwe havenbedrijf 
een unieke plaats in het hart van Europa. De 
toevoeging ‘Together. Smarter.’ benadrukt 
enerzijds het belang van hechte samen-
werking met en tussen klanten, partners 
en stakeholders en anderzijds de focus op 
innovatie en slimmer werken.

Kers op de taart
“De fusie van het Havenbedrijf Gent met 
Zeeland Seaports tot North Sea Port is van 
historische betekenis. Hier hoeven we abso-
luut niet bescheiden over te zijn. Het is de 
kers op de taart. Door kennis, netwerken en 
middelen samen te brengen, versterken wij 
samen, vanuit het hart van Europa, onze eco-

Met de grensoverschrijdende fusie 

tussen het Havenbedrijf Gent en 

Zeeland Seaports is een nieuwe 

Europese top-10 speler ontstaan. 

De fusiehaven North Sea Port staat 

voor het 60-kilometer-lange grens-

overschrijdende havengebied van 

Vlissingen, Borsele en Terneuzen in 

Nederland tot Gent in België. De 

fusieovereenkomst tussen Zeeland 

Seaports en het Havenbedrijf Gent is 

op vrijdag 8 december officieel gete-

kend op een schip dat symbolisch 

vanuit Gent over de Nederlandse 

grens richting Terneuzen voer. 

De fusieovereenkomst werd officieel getekend tussen de aandeelhouders 
van Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent.

Jan Lagasse (links) en Daan Schalck, de CEO's van North Sea Port.
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nomische positie binnen de Benelux, bin-
nen West-Europa en het Noordzeegebied, 
binnen de Europese Unie én daarbuiten. 
Samen. Maar ook slimmer. De nieuwe haven 
is ambitieus en zet volop in op innovatie 
en vernieuwend ondernemen en kijkt hier-
mee vol vertrouwen de toekomst tegemoet. 
North Sea Port zal een enorme stimulans 
zijn voor de economie van Vlaanderen en 
Nederland”, aldus Geert Bourgeois, Vlaams 
minister-president.

Grensontkennend
Cora van Nieuwenhuizen, Nederlands minis-
ter van Infrastructuur en Waterstaat: “Hier 
staat een trotse minister. Deze havenfusie 
laat zien dat je samen hele mooie resultaten 
behaalt als je grensoverschrijdend durft te 
denken. Het is een mooi voorbeeld van 
‘grensontkennende samenwerking’. North 
Sea Port barst van de ambitie en kan door 
het bundelen van alle activiteiten komende 
jaren blijven doorgroeien. Door de grenzen 
op te zoeken en er overheen te gaan.” 

Europese top 10
North Sea Port positioneert zich meteen 
in de Europese top van zeehavens: ze is de 
nummer drie in toegevoegde waarde en 
de nummer tien in goederenoverslag. Rond 
2022 wil North Sea Port een vooraanstaand 
merk in de internationale havenwereld zijn. 
Met een groei van de toegevoegde waarde 
met 10 procent, een toename van de over-
slag via zeevaart tot 70 miljoen ton (nu 62 
miljoen ton) en die via binnenvaart tot 60 
miljoen ton (nu 55 miljoen ton). De werkge-
legenheid zal naar verwachting toenemen 
tot 100.000 arbeidsplaatsen. North Sea Port 
beschikt over bijna 1.000 hectare uitgeef-
bare gronden.

Synergie
North Sea Port biedt diverse synergie moge-
lijkheden. Via efficiëntie, schaalvoordelen en 
het vermijden van overlappende activiteiten 
worden de operationele kosten gedrukt. 
Deze besparingen kunnen ook voor de 
bedrijven voordelen opleveren zoals lagere 
tarieven of minder stijging van tarieven. 
Daarnaast ontstaat door de grotere schaal 
een betere kans op bundeling van lading-
stromen.

Clusteren
De daadwerkelijke fusie is een logisch 
gevolg van de reeds bestaande intense 
samenwerking, de ligging, de vergelijkbare 
omvang van de havengebieden en de stra-
tegische overlapping. De omvang en de 
strategie van beide havenbedrijven is op 
veel vlakken vergelijkbaar (inzetten op het 
clusteren van activiteiten, bulkhavens, grote 
industriële aanwezigheid, veel toegevoegde 
waarde en hoge werkgelegenheid). Met 
onder andere de Nieuwe Sluis, gezamenlijke 

scheepvaartbegeleiding, promotie van de 
regio op beurzen wordt met de fusiehaven 
North Sea Port de al bestaande samenwer-
king gecontinueerd.

Vliegwieleffect
Zeeuws gedeputeerde Carla Schönknecht: 
“Jan Lagasse en Daan Schalck (de CEO's van 
North Sea Port) hebben een prestatie van 
formaat geleverd. Cultuurverschillen kun-
nen pas worden overbrugd als je over je 
eigen schaduw durft heen te springen. De 
fusiehaven in de top van Europa zal ons 
zeker geen windeieren opleveren. North Sea 
Port zorgt voor extra werkgelegenheid en 
synergie. Die grensoverschrijdende samen-
werking is er al een tijdje bij een bedrijf 
als bijvoorbeeld Ovet. Dat bedrijf levert de 
kolen voor Accelor Mittal in Gent waar er 
metalen van worden gemaakt. Bij Volvo Cars 
worden ze vervolgens toegepast in de auto-
motive. De fusie kan een vliegwieleffect 

hebben op andere samenwerkingen. Niet 
alleen logistiek, maar ook als verzamelplaats 
van kennis.” 

Huzarenstukje
Gents havenschepen en voorzitter van het 
Havenbedrijf Gent Mathias De Clercq: “Deze 
fusie is uniek in een tijd van polarisatie. Binden 
in plaats van scheiden. Bruggen bouwen in 
plaats van muren optrekken. De fusie is een 
huzarenstukje waar we trots op kunnen zijn.”

Slagkracht
Jan Lagasse en Daan Schalck onderstrepen 
namens de directie van North Sea Port de 
belangen voor de bedrijven in de haven en 
de sociaaleconomische betekenis voor de 
regio. De fusiehaven zorgt voor een nieuwe 
dynamiek in de Vlaams-Nederlandse Delta. 
North Sea Port zorgt voor veel extra slag-
kracht. Voor de regio in het algemeen en de 
havens in het bijzonder.

Met een drukbezochte netwerkbijeenkomst op Partyship Ocean Diva werd North Sea Port ingeluid.

Aandachtig luisteren naar de toespraken.
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stegen in 2017 met 11% tot 1,9 miljoen ton. 
De import in de Amsterdamse haven steeg 
het afgelopen jaar met 4 procent tot 50,9 
miljoen ton. De export bleef met 30,4 mil-
joen op hetzelfde niveau als in 2016.

Koen Overtoom, CEO van Havenbedrijf 
Amsterdam: ‘De recordoverslag in 2017 voor 
de regio onderstreept onze sterke positie in 
natte en droge bulk en in agriproducten. De 
Noordzeekanaal-havens spelen een vitale rol 
in de internationale handel in deze produc-
ten. Wij zullen deze versterken en tegelijker-
tijd andere ladingstromen en bedrijvigheid 
aantrekken, bijvoorbeeld voor de energie-
transitie en de circulaire economie. De haven 
speelt hierin een sleutelrol.’

Gronduitgifte
In 2017 werd 18 ha grond uitgegeven, tegen 
11 ha in 2016. Gronduitgifte vond onder 
meer plaats aan Bio Energy Netherlands, een 
biomassacentrale die uit afvalhout stroom 
en grondstoffen opwekt voor de chemische 
industrie en aan Chaincraft, een biotech-
bedrijf dat biomassa omzet in vetzuren. 
Daarnaast hebben Borghese Real Estate en 
DHL een uitbreiding in het Atlaspark gere-
aliseerd en heeft zich in de Minervahaven 
de creatieve hub Image Wharf gevestigd. 
Daarnaast vestigden zich op bedrijventerrein 
HoogTij, waarin het havenbedrijf participeert, 
twee nieuwe bedrijven van Gam BAKKER 
en Containerterminal CTV Vrede Steinweg. 
Ook heeft Havenbedrijf Amsterdam aan de 
noordzijde van het Noordzeekanaal 10 ha 
gekocht. 

Cruisecalls
In 2017 heeft Amsterdam 134 zeecruise-
schepen ontvangen, tegen 125 in 2016. Het 
aantal zeecruisepassagiers steeg van 281.907 
in 2016 naar 332.998 in 2017. In IJmuiden 
bedroeg het aantal zeecruise-bezoeken 23, 
tegen 32 in 2016. 
Het aantal aanlopen van riviercruisesche-
pen is met 1.876 in 2017 gelijk gebleven 
aan 2016. Het aantal riviercruisepassagiers 
daalde met één procent van 500.000 in 2016 
naar 495.550 in 2017. 

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 2017 100 
miljoen ton goederen over waarvan circa 81 
miljoen ton in de haven van Amsterdam. In 
de havenregio werken in totaal 69.779 men-
sen bij bedrijven in de haven en bij haven-
gerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 
32.461 mensen in Amsterdam. Havenbedrijf 
Amsterdam heeft de ambitie om op duur-
zame en innovatieve wijze waarde toe te 
voegen voor klanten en omgeving. De 
onderneming stimuleert groei bij bedrijven, 
waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met 
beschikbare ruimte en kwaliteit van water, 
bodem en lucht. Als Port of Partnerships 
werkt Havenbedrijf Amsterdam intensief 
samen met partners in het bedrijfsleven, de 
stad en de regio.

Voor meer informatie ga naar 
www.portofamsterdam.nl.

Het gunstige economische tij heeft 

de overslag van goederen in de 

Amsterdamse haven in 2017 met 

2,5 procent doen toenemen tot 81,3 

miljoen ton. Samen met de ande-

re havens in het Noordzeekanaal-

gebied kwam de overslag uit op 

100,8 miljoen ton, een record.

Overslag Noordzeekanaal-havens 
naar record van 100 miljoen ton

Dat blijkt uit de voorlopige overslagcijfers die 
vandaag bekend zijn gemaakt. In IJmuiden 
steeg de overslag met zeven procent tot 
18,5 miljoen ton. Beverwijk zag de overslag 
stijgen met zes procent tot 800.000 ton. 
Zaanstad boekte een stijging van 35 procent 
naar 300.000 ton.

Stijging olieproducten, daling kolen
De stijging in de Amsterdamse haven is met 
name veroorzaakt door meer overslag van 
olieproducten en agribulk. De olieproducten 
stegen met vier procent naar 44,4 miljoen 
ton en agribulk nam met vijf procent toe naar 
8,3 miljoen ton. De overige natte bulk, zoals 
chemische basisproducten, daalde met 27 
procent tot 2,2 miljoen ton. In de kolenover-
slag was opnieuw sprake van een daling. Die 
bedroeg drie procent tot 15,8 miljoen ton. 
Overige droge bulk, waaronder bouwmate-
rialen, steeg met 12 procent naar 8,1 miljoen 
ton. De overslag van containers bleef in 2017 
stabiel. Net als in 2016 bedroeg die 600.000 
ton (TEU 56.191). Ro/Ro en overig stukgoed 
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Havenbedrijf Rotterdam enthousiast over 
standaarden nautische haveninformatie

Om scheepvaart zo effectief mogelijk te 
plannen, hebben rederijen gedetailleerde 
informatie nodig over bijvoorbeeld diepte, 
toelatingsbeleid en aankomst- en vertrek-
tijden. Momenteel communiceren havens 
op verschillende manieren over deze infor-
matie. Dit leidt tot inefficiëntie. De Port 
Call Optimization Taskforce (Shell, Maersk, 
MSC, CMA-CGM en de havens van Algeciras, 
Busan, Göteborg, Houston, Rotterdam, 
Singapore en Ningbo Zhoushan) heeft 
daarom in 2014 de handen ineengesla-
gen met de International Harbour Masters’ 
Association, United Kingdom Hydrographic 
Office en GS1 om standaarden vanuit de 
nautische en logistieke sectoren bij elkaar 
te brengen. Op deze wijze correspondeert 
nautische data aan boord van schepen met 
de informatie vanuit de haven, evenals met 
informatie zoals dat in de logistieke ketens 
wordt gebruikt.

Zwaarder beladen
“Deze standaarden zorgen voor een stevige 
impuls voor de veiligheid, duurzaamheid 
en efficiëntie”, licht Castelein toe. De inter-
nationale eenduidigheid in communicatie 
komt de veiligheid ten goede. Het betekent 
ook dat minder marges aangehouden hoe-
ven worden, waardoor schepen uiteindelijk 
zwaarder beladen en sneller havens aanlo-
pen. Een besparing op kosten en vervuiling 
is daarvan het gevolg. 

Eerste berekeningen lopen op tot 80.000 
dollar meeropbrengst en besparing van 240 
ton CO2-uitstoot per havenbezoek, afhanke-
lijk van waar het schip vandaan komt en op 
welke ligplaats het ligt.

Avanti en Pronto
Het Havenbedrijf Rotterdam omarmt de 
nieuwe standaarden en is als eerste partij 
ter wereld aan de slag gegaan met pilots 
waarin deze gebruikt worden. Het gaat om 
de projecten Avanti en Pronto. Webportaal 
Avanti richt zich op ‘masterdata’ zoals diepte 
en toelatingsbeleid. Pronto is een communi-
catieplatform voor de havengemeenschap. 
Het platform helpt agenten en andere ope-
rators met een meer transparante en effi-
ciëntere planning van diensten aan sche-
pen, zoals beloodsing, gebruik terminal en 
bunkerdiensten.

Port call optimization
Beide projecten stoelen op het delen van 
eenduidige informatie op basis van de nieu-
we standaarden, waardoor de veiligheid en 
efficiëntie van elke dienst verbeteren. Dit 
leidt tot verdere optimalisatie van de ‘port 
call’. In dat kader blijft het Havenbedrijf 
Rotterdam zich sterk maken voor de imple-
mentatie en vooral wereldwijde adoptie van 
de standaarden en daaruit voortvloeiende 
applicaties. Hier zal actief de samenwerking 
met andere havens voor worden gezocht.

Het Havenbedrijf Rotterdam is bij-

zonder verheugd met de totstand-

koming van de internationale 

standaarden voor nautische have-

ninformatie. Deze standaarden zijn 

geïntroduceerd na een meerja-

rige, internationale samenwerking 

van diverse belangenorganisaties, 

havens en het bedrijfsleven. “Met 

deze standaarden als basis kunnen 

we niet alleen de dienstverlening 

richting onze klanten verder optima-

liseren”, aldus Allard Castelein, presi-

dent-directeur van het Havenbedrijf 

Rotterdam, “maar ook nieuwe dien-

sten ontwikkelen die de logistieke 

keten efficiënter maken.”

De overeengekomen standaarden kunnen ertoe leiden dat schepen zwaarder beladen  
havens kunnen binnenlopen (foto: Havenbedrijf Rotterdam).
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Zeehaven BCTN Nijmegen en 
toekomstige terrein ontwikkeling

Vrijdag 22 december jl. heeft de 

ondertekening plaats gevonden van 

twee documenten met de Gemeente 

Nijmegen, BCTN en ENGIE. 

Het eerste document is de zeehavenvergun-
ning verstrekt door gemeente Nijmegen 
aan BCTN. Vanaf nu kunnen zeeschepen 
direct afmeren voor de kade van BCTN 
containerterminals in Nijmegen. De termi-
nal  krijgt  met de komst van  zeeschepen 
een directe verbinding met andere landen 
via de Noordzee zonder de extra overslag 
op een binnenvaartschip in Rotterdam of 
Antwerpen. Dit zorgt voor een kortere tijd 
om goederen te importeren en exporte-
ren tussen Nijmegen en andere landen. De 
BCTN terminal in Nijmegen draagt op deze 
manier extra bij aan een afname van emis-
sies en reductie van transport over de weg. 

Het tweede document is een intentieover-
eenkomst betreffende een duurzame invul-
ling van het ENGIE-terrein. Door het aan-
gaan van de intentieovereenkomst verplich-
ten ENGIE,  BCTN en de gemeente Nijmegen 
zich in te zetten en mee te werken aan een 
duurzame herontwikkeling van het ENGIE-
terrein. BCTN en ENGIE werken samen om 
waarde toe te voegen op het gebied van 
duurzame energie, innovatie en werkgele-
genheid. Beide bedrijven willen uitwerking 
geven aan een mogelijke toekomstige duur-
zame logistieke functie van het terrein. Een 
mogelijke ontwikkeling is de realisatie van 
distributiecentra gecombineerd met zon-

nepanelen op de daken en gebruik van 
windenergie van te realiseren windturbines 
voor de oplading van elektrische contai-
nerschepen, heftrucks en vrachtwagens op 
het ENGIE-terrein en op het terrein van de 
containerterminal van BCTN.

Over BCTN
Al sinds 1987 is BCTN actief met een con-
tainer terminal in Nijmegen. De eerste 
inland container overslag van Nederland. 
Intussen is BCTN uitgegroeid tot de groot-
ste inland container terminal groep met 8 
havens in Nederland en België. De terminal 
in Nijmegen is gevestigd op de splitsing tus-
sen Waal en Maas-Waal kanaal. 

Duurzaamheid is het belangrijkste begrip 
binnen de organisatie. BCTN streeft naar vol-
ledig emissieloze logistieke dienstverlening. 
Dit gaat BCTN bereiken door de ontwikke-

ling van elektrisch aangedreven schepen, 
maar ook door het elektrificeren van haar 
equipment en trucks. Goederen van A naar 
B zonder emissie is het streven. BCTN gaat 
voorop als het gaat om duurzaamheid en 
is als enige inland operator bekroond met 2 
Lean & Green sterren.

Over ENGIE
In Nederland zetten wij in op verantwoord 
gebruik van beschikbare bronnen en 100% 
groene energie. Onze energie wordt opge-
wekt in de natuur, uit zon, wind, water of 
biomassa. Dit doen wij door duurzame, vaak 
lokale oplossingen aan te bieden aan huis-
houdens en bedrijven in Nederland.
Op het terrein van Centrale Gelderland (CG) 
is begonnen met de uitvoering van de sloop 
van de centrale en wordt gekoerst op een 
duurzame ontwikkeling van windenergie en 
uitbreiding van het zonnepark.
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D o o r :  Ly d i a  G i l l e

 Havenberoepen

op de juiste plek zijn; met als nadeel dat je 
alleen achteraf kunt constateren of je op de 
juiste plek was.”

Wat doet een adviseur Public Affairs
“Zo veel mogelijk op pad gaan naar onze 
relaties om onze ambities uit te dragen en 
te horen of zij onze visie delen. Het gaat 
om de infrastructurele ontwikkeling op de 
lange termijn, op verschillende modalitei-
ten, in een haven die groeiende is. Wij willen 
groeien en spelen in op de energietransitie. 
Daarnaast willen we excellent zijn als het 
gaat om duurzaamheid en veiligheid. Ik 
denk mee over het Logistiek Park Moerdijk 
en over oplossingen voor het vervoer van 
containers via spoor om de weg te ontlasten. 
Daarvoor onderhoud ik dagelijks contacten 
met overheden, bedrijven, de omgeving en 
andere zeehavens. En als het nodig is ga ik 
naar Brussel voor de Europese component. 
In essentie: het verhaal van Moerdijk op de 
agenda krijgen.”

Bovengemiddeld knooppunt
De erkenning van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat dat Moerdijk 
een bovengemiddeld knooppunt is in de 
goederenvervoerscorridors is voor het 
Havenbedrijf Moerdijk een groot goed. 

Naam:
Daan Quaars

Leeftijd:
38 jaar

Functie:
Adviseur Public Affairs

Bedrijf: 
Havenbedrijf Moerdijk NV

Werkzaam in de haven sinds:

1 oktober 2016

gemiddeld knooppunt is en willen daarin 
investeren.

Hoe ben je in de haven 
terechtgekomen?
Daan Quaars vertelt dat hij na zijn stu-
die civiele techniek negen jaar bij de pro-
vincie Noord-Brabant heeft gewerkt. “Ik 
adviseerde bestuurders als Onno Hoes en 
Wim van den Donk, de commissaris van 
de koning in Noord-Brabant, op verschil-
lende beleidsterreinen, waaronder infra-
structuur. Zo liep ik mee in het overleg van 
de Vlaams-Nederlandse Delta. Een keer per 
jaar overleggen ook de vertegenwoordigers 
van de zeehavens mee. Daar ontmoette 
ik Ferdinand van den Oever, de CEO van 
het Havenbedrijf Moerdijk. Dat kwam goed 
van pas toen ik toe was aan iets nieuws. Ik 
ben een generalist en de combinatie van 
deze baan is ideaal. Ik koppel mijn politiek-
bestuurlijke ervaring bij de provincie aan 
mijn liefde voor infrastructuur.”

Welke kwaliteiten moet een adviseur 
Public Affairs hebben?
“Je moet een netwerker zijn met een grote 
politieke sensitiviteit. Je moet de ambities 
scherp kunnen verwoorden en als onderdeel 
van die competentie op het juiste moment 

Daan Quaars droomde er als kind 

van een Golden Gate Bridge te 

bouwen. Nu bouwt hij als adviseur 

Public Affairs bij het Havenbedrijf 

Moerdijk NV bruggen tussen over-

heden en bedrijfsleven. Een inter-

mediaire functie die hem op het lijf 

is geschreven, bij een zelfstandige 

onderneming die zich per definitie 

beweegt op het snijvlak van politiek 

en bedrijvigheid. De havenbedrijven 

van Nederland zien zich voor com-

plexe vraagstukken gesteld, waarbij 

anticiperen op toekomstige letter-

lijke en figuurlijke knelpunten extra 

moeilijk is, omdat niemand weet wat 

de invloed is van supersnelle ont-

wikkelingen als digitalisering en het 

internet der dingen. 

In elk geval draait een economie op goede 
verbindingen. Die zijn van landsbelang. 
De kernvraag voor Moerdijk is hoe het 
bereikbaar blijft. Dat vergt een inclusieve 
visie die over provinciegrenzen heen gaat. 
Als logistiek knooppunt maakt deze vier-
de zeehaven van Nederland deel uit van 
meerdere zeer relevante transportassen: 
drie Europese Trans-European Transport 
Network-corridors en de goederencorridor 
Zuidoost, met sluitende verbindingen over 
het hele netwerk van spoor, water, weg en 
buisleiding. 

De haven van Moerdijk heeft van zichzelf al 
veel troeven in huis. Hij ligt strategisch ten 
opzichte van Rotterdam en Antwerpen en 
functioneert daarbij als extended gate voor 
beide. Moerdijk heeft rechtstreekse verbin-
dingen naar zee, over land en via binnenwa-
ter. En er is volop ruimte voor bestaande en 
nieuwe bedrijven. 

Het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat als ook de provincies zien dui-
delijk en erkennen dat Moerdijk een boven-
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Daan Quaars: “Het is een omslag in denken 
en daarvoor verdient het Rijk een compli-
ment. Het ministerie voerde een beleid van 
oplossen zodra vastgesteld is dat de pro-
blemen structureel zijn en over een lange 
periode spelen. Maar dat was eigenlijk raar, 
want waarom geld reserveren voor 2028, 
terwijl onze verkeersanalyse en rekenmo-
dellen tonen dat met het oog op groei 
en capaciteit knooppunt A16/A17 en de 
Moerdijkbrug veel eerder vastlopen. De 
entree van Moerdijk zou onbereikbaar wor-
den. Maar de provincie signaleert meer knel-
punten en dan is het de kunst de partijen te 
overtuigen dat niet tijdig oplossen van de 
infrastructuur rond dit havengebied grote 
gevolgen heeft voor de logistiek en de eco-
nomie van heel Nederland.” 
Het MIRT-rapport dat begin 2017 uit-
kwam is voor Moerdijk cruciaal. MIRT staat 
voor Meerjaren Infrastructuur Ruimte en 
Transport en is een programma van het 
Rijk waarin de plannen voor de ruimtelijke 
inrichting van Nederland staan beschreven. 
Er is een MIRT-rapport goederencorridor 
gemaakt waarin de twee belangrijke trans-
portassen vanuit Rotterdam zijn aangewe-
zen, de Betuwelijn en de Brabantroute. De 
eerste is goederencorridor Oost die langs 
Tiel en Nijmegen loopt en de tweede is 

goederencorridor Zuidoost, die via Moerdijk 
naar Tilburg, Venlo, Sittard en Geleen loopt. 
“Daarvan”, vertelt Daan, “heeft het Rijk 
gezegd dat het die ziet als noodzakelijke 
schakels voor de doorvoer naar Duitsland. 
De genoemde plaatsen vormen bovenge-
middelde knooppunten, waarin het Rijk wil 
investeren op het gebied van spoor, weg en 
ICT, want op dat laatste zal ook nog een hele 
transformatie plaatsvinden”. 

Digitalisering
Daan Quaars voorziet twee grote ontwikke-
lingen op het gebied van logistiek in relatie 
tot digitalisering. “In de eerste plaats kunnen 
we met de beschikbaarheid van big data 
hetgeen we nu doen efficiënter en beter 
inrichten. Bijvoorbeeld goederen bundelen, 
zodat er minder vrachtwagens nodig zijn; 
met platooning efficiënter achterelkaar aan 
rijden vermindert files, bespaart brandstof 
en dient het milieu. 3D-printers zorgen voor 
productie ter plaatse, wat transport van 
A naar B reduceert. In de tweede plaats 

komt er iets op ons af dat gewoon nieuw 
is. Bijvoorbeeld met hyperloop. Hier lopen 
buisleidingen met enorme diameters die in 
de toekomst wellicht overbodig worden. Die 
zouden gebruikt kunnen worden om con-
tainers met magneten bijna wrijvingsloos 
te verplaatsen en met snelheden waar je u 
tegen zegt.” 
“Ik verwacht niet dat de logistieke sector 
volledig zal veranderen. Er zullen treinen 
blijven rijden en schepen blijven varen. 
Momenteel komen er veel containers op ons 
af en daarom is er nu meer spoor nodig. Op 
dit haventerrein zijn grote en kleine bedrij-
ven druk met de meest innovatieve dingen 
en dat vergt een andere denkwijze. Ik heb 
geen idee waar het naartoe gaat, maar ik zie 
dat het hard gaat en belangrijk is. De impact 
van digitalisering is enorm. We doen al veel, 
er gebeurt al veel, maar de echte snelheid 
moet nog komen. Wij verwerken per dag 
veel meer informatie dan een Neanderthaler 
in zijn hele leven deed.”

Waar put je voldoening uit?
“Bijvoorbeeld uit de erkenning van het Rijk 
dat Moerdijk een bovengemiddeld knoop-
punt is. In mijn vorige functie bij de provin-
cie was de wereld politieker en was ik blij 
als er op een dag niets gebeurd was, want 
daar was je altijd bezig te sturen zodat din-
gen goed gingen. Hier moeten we ervoor 
zorgen dat dit gebied op een zo goed en 
efficiënt mogelijke manier functioneert. Het 
schenkt voldoening als ik mensen duidelijk 
heb kunnen maken dat het hier groeit, dat 
het hier goed is om je bedrijf te hebben, dat 
het hier bereikbaar is en veilig en dat dat 
ook zo blijft.”

‘Een netwerker 
met grote politieke 

sensitiviteit’

Waar sta je met het havenbedrijf over 
vijf jaar?
“Ik anticipeer ieder moment van de dag 
op hetgeen er gebeurt. Als het gaat om 
de digitale transitie dan denk ik dat we als 
havenbedrijf een aantal pilots hebben lopen 
die ons met data inzicht verschaffen hoe de 
logistieke systemen zijn en hoe we onszelf 
moeten positioneren in de logistieke keten. 
Op basis van die data kunnen we inspelen 
om te zorgen dat Moerdijk op alle modali-
teiten nog steeds congestievrij is. Nog inte-
ressanter is het om ons in te spannen het 
ministerie te laten investeren in de dingen 
die er nog niet zijn. Als we dat voor elkaar 
kunnen krijgen, zijn we volgens mij ook voor 
Nederland probleemoplossend bezig.”
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Door: Henk van de Voorde / Foto’s Linda Blommaert, Heros Sluiskil

Officiële certificering voor Heros Sluiskil en Boskalis 

AEC-bodemas vrij toepasbaar in 
wegenprojecten Rijkswaterstaat 

Het is mooi om primaire grondstoffen als 
zand en grind te vervangen door secundaire 
bouwstoffen, afkomstig van de reststoffen 
van huishoudelijk afval”, aldus Arie de Bode, 
directeur van Heros Sluiskil.

Voor het eerst hebben twee marktpartijen, 
Heros Sluiskil en Boskalis, aangetoond 
dat zij via schoonspoelen de belangrijk-
ste verontreinigingen uit verbrand huisvuil 
(AEC-bodemas) kunnen halen en dat het 
gereinigde materiaal ook prima technische 
eigenschappen heeft.

Duurzame mijlpaal
Aan Heros Sluiskil en Boskalis werd voor 
het bereiken van deze duurzame mijl-
paal op het kantoor van Rijkswaterstaat in 
Utrecht een officiële certificering uitgereikt. 
Daarmee hebben zij groen licht gekregen 
van Rijkswaterstaat om hun product vrij te 
gebruiken als ophoogmateriaal in wegen-
projecten. ,,Wij zijn heel blij met de certi-

Het duurzame product granova® combimix wordt in Zeeuws-Vlaanderen onder andere al toegepast 
bij de verbreding van de Tractaatweg.

Vlnr: Haico Wevers (directeur Boskalis Environmental), Arjan de Zeeuw (directeur Leefomgeving 
van RWS) en Jan Kappetein (directie Heros Sluiskil). 

Het nieuwe product granova® com-

bimix van Heros Sluiskil heeft de 

toekomst. Het is van goede kwa-

liteit, financieel interessant én 

duurzaam. In Zeeuws-Vlaanderen 

wordt het duurzame product 

onder andere al toegepast bij de 

verbreding van de Tractaatweg 

én op het Maintenance Value 

Park. Op het nieuwe bedrijven-

terrein in Terneuzen, naast de 

Westerscheldetunnel, wordt gra-

nova® combimix gebruikt als fun-

deringsmateriaal onder de ver-

harding. De verdichting is prima, 

uitermate geschikt om alles strak te 

krijgen. ,,De goede waterdoorlaat-

baarheid is eveneens een voordeel. 

Voor een bouwer is het tenslotte 

niet prettig om door de drek te 

moeten baggeren. 

ficering van Rijkswaterstaat voor ons pro-
duct granova®. Het is een erkenning dat dit 
hoogwaardige product als vrij toepasbare 
bouwstof gebruikt mag worden in werken 
waar Rijkswaterstaat opdrachtgever is”, zegt 
De Bode.

Extra stap 
De specialist in herwinning van grondstof-
fen uit afval is in 2012 gestart met de pro-
ductie van granova®, een extra stap in de 
opwerking van AEC-bodemas. Granova® 
granulaat, dat ontstaat na mechanische 
bewerking, is bestemd voor de betonwaren-
industrie. Granova® combimix, dat ontstaat 
na een wasproces, vindt zijn toepassing in 
wegenbouw, bedrijfsterreinen en infrastruc-
turele werken. 

Proeven
,,We zijn drie á vier jaar bezig geweest met 
het ontwikkelen van granova® combimix. 
Het heeft uiteindelijk geleid tot het certi-
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Vlnr Jan Kappetein (directie Heros), Simon Frans de Vries (Manager Residues bij AVR), Adrie Voermans 
(Manager Commercie Heros), Piet Rehorst (Grondstoffenmanager bij SUEZ Material Resource 

Management), Michiel Timmerije (Director Energy & Residues bij AVR), Arie de Bode (directie Heros).

Arjan de Zeeuw van Rijkswaterstaat reikt de certificering officieel uit aan Jan Kappetein van Heros.

ficaat van Rijkswaterstaat. Het duurzame 
product heeft zich steeds verder ontwik-
keld. Na twee jaar van proeven doen zijn 
we inmiddels in staat om in grote hoe-
veelheden te produceren. De kwaliteit 
moet ‘reproduceerbaar’ zijn.  Granova® 
combimix is ideaal als fundering onder 
de verharding voor alle soorten infrastruc-
tuur, zoals wegen, bedrijfsterreinen, kruis-
punten en voetgangersoversteekplaatsen. 
Anders dan IBC is granova® combimix als 
niet-vormgegeven schone bouwstof ook 
geschikt voor een heiomgeving”, legt De 
Bode uit.

Grootschalige ophogingen
AEC-bodemas is een zwart, korrelig mate-
riaal dat resteert na de verbranding van 
huishoudelijk afval in een afvalenergie-
centrale (AEC). In Nederland wordt AEC-
bodemas gebruikt als bouwstof in vooral 
grootschalige ophogingen in de GWW-
sector (zoals onder wegen, fly-overs, 
geluidswallen en opritten naar bruggen). 

Tot nu toe ging het hierbij om toepas-
singen van AEC-bodemas als zogenoem-
de IBC-bouwstof in wegaanvullingen 
en ophogingen. IBC staat voor Isoleren, 
Beheren en Controleren. Voor het toepas-
sen binnen deze regels is het nodig dat 
het materiaal met folie wordt afgedekt.

Gereinigde AEC-bodemas 
De gereinigde AEC-bodemas van Heros 
en Boskalis is dusdanig opgeschoond, dat 
het vrij mag worden gebruikt als aanvul- 
en ophoogmateriaal in wegenprojecten. 
Rijkswaterstaat geeft vanwege de circulai-
re economie de voorkeur aan dit materiaal 
boven het gebruik van primaire bouwstof-
fen. De toepassing past binnen het rijks-
beleid om het gebruik van hernieuwbare 
grondstoffen te bevorderen. In 2012 is een 
Green Deal gesloten waarin afspraken zijn 
gemaakt over de verduurzaming van AEC-
bodemas. Het doel is onder andere dat 
de toepassing van AEC-bodemas als IBC-
bouwstof vanaf 2020 wordt afgeschaft.

Kwaliteitsverbetering 
,,Wij hebben afgelopen tijd stevig geïnves-
teerd in noodzakelijke nieuwe opwerkings-
technieken. Daardoor is nu vrij toepasbare 
AEC-bodemas beschikbaar. Hierdoor zijn 
aanvullende IBC-maatregelen niet meer 
nodig en is het een prima alternatief voor 
primaire bouwstoffen als zand, bijvoor-
beeld voor aanvul- en ophoogmateriaal 
in wegenprojecten”, aldus directeur Arie 
de Bode van Heros Sluiskil. ,,Om groot-
schalige toepassing mogelijk te maken 
was civieltechnische validatie nodig. 
Rijkswaterstaat heeft een ondersteunen-
de rol gespeeld bij onze praktijkproeven. 
We hebben grote verwachtingen van het 
product. De eigenschappen zijn name-
lijk sterk verbeterd ten opzichte van de 
traditionele AEC-bodemas”, vult directeur 
Haico Wevers van Boskalis aan.

800.000 ton bodemas
Heros verwerkt jaarlijks 800.000 ton AEC-
bodemas, afkomstig van het huishou-
delijk afval dat eerder door miljoenen 
mensen in de grijze containers als rest-
afval is gedeponeerd. De bodemas krijgt 
na opwerking bij Heros als secundaire 
bouwstof een tweede leven in de circu-
laire economie. 

Rijkswaterstaat
Granova® combimix is opgenomen in de 
toepassingsverklaring ‘Eisen Onderbouw’ 
en ‘Eisen Berm’ van Rijkswaterstaat. Heros 
is hiermee het eerste afvalverwerkend 
bedrijf in Nederland dat, overeenkom-
stig de Green Deal Verduurzaming AEC-
bodemas, een bouwstof uit AEC-bodemas 
produceert die de goedkeuring van 
Rijkswaterstaat draagt. 

www.heros.nl
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Prior Marine & Offshore 
onderscheidt zich in de markt

Prior Marine & Offshore, dat per  

1 januari 2018 officieel van start is 

gegaan, richt zich op het rekrute-

ren van hoger gekwalificeerd perso-

neel. Voor deze nichemarkt maakt 

het nieuwe bedrijf gebruik van 

de jarenlange ervaring en techni-

sche expertise van de Prior Groep 

uit Middelburg, een begrip op het 

gebied van personeels-, organisa-

tie- en subsidieadvies. ,,Wij leveren 

al jarenlang personeel voor haven-

bedrijven, actief aan de kade of op 

het schip dat aan de kade ligt. Met 

Prior Marine & Offshore leveren we 

ook hoger varend personeel op pro-

jectbasis. Daarbij spelen we speci-

fiek in op de offshore wind sector. 

Wij begeleiden ook bij certificerin-

gen en audits. We leiden bijvoor-

beeld zelf lassers op zodat deze 

over de juiste papieren beschikken 

om gecertificeerd laswerk te kun-

nen uitvoeren”, aldus Bram van Stel, 

eigenaar van de Prior Groep, PM 

Elektro, Prior Technical Consultants 

en enkele technische uitzendorga-

nisaties in binnen- en buitenland. 

Van Stel is tevens voorzitter van de 

Middelburgse Bedrijven Club (MBC). 

,,Wij hebben een pool van zowel binnen- 
als buitenlandse technische vaklieden. 
Opdrachtgevers willen de beste vakmen-
sen op korte termijn aan het werk hebben, 
met de juiste papieren. Wij hebben ook 
recruitmentbureaus in Portugal, Spanje en 
Litouwen en gaan binnenkort ook vanuit 
Bulgarije opereren. Overal trekt de econo-
mie aan, waardoor de roep om technische 
mensen steeds groter wordt. Dat geldt ook 
voor het hogere segment”, verklaart Van 
Stel. 

Toenemende vraag
Mark de Koeijer is als salesmanager verant-
woordelijk voor Prior Marine & Offshore. 
,,Binnen de Prior Groep zijn we met deze 
divisie gestart door de toenemende vraag 
vanuit het bedrijfsleven binnen deze branche 
naar gekwalificeerd personeel, zowel aan land 
als op zee. Voorheen ben ik 3,5 jaar werk-
zaam geweest bij een Recruitmentbureau in 
Rotterdam met een sterke focus op de off-
shore wind industrie. Ik onderhield een klan-
tenkring met een spreiding over heel Europa 
en leverde personeel bij constructiebedrijven, 
op installatieschepen en op offshore windmo-
len parken. Daarnaast was ik actief binnen de 
Oil & Gas sector. Ik leverde mensen wereldwijd 
in deze sector zoals in landen als Argentinië, 
Australië, Canada, China, Colombia, Nigeria, 
Midden-Oosten”, aldus de ondernemende 
Zeeuw.

Technische kennis
Mark de Koeijer legt vervolgens uit dat de ken-
nis en expertise binnen de groep een groot 
voordeel is. ,,De Prior Group heeft mensen in 
dienst met hands on ervaring in de construc-
tie, scheepsbouw en marine en offshore indu-
strie. Deze ondersteuning onderscheidt Prior 
Marine & Offshore van andere bureaus die 
vaak niet de technische kennis van dit niveau 
in huis hebben om op terug te vallen.”

Mark de Koeijer: “Onze technische kennis is een 
groot voordeel.” 

Windpark Borsele 
Prior Marine & Offshore is gevestigd op een 
steenworp afstand van het Havengebied van 
Vlissingen. De windparken die voor de kust 
van Borssele worden gerealiseerd bieden 
enorme kansen voor Zeeuwse bedrijven die 
actief zijn in de offshore wind sector, inclusief 
een brede groep toeleveranciers en construc-
tiebedrijven.  ,,De focus van onze activiteiten 
ligt op het tewerkstellen en bemiddelen van 
personeel in specialistische posities en func-
ties in het hogere segment, gerelateerd aan 
de marine en offshore industrie. Daarbij bedie-
nen we klanten zowel lokaal, nationaal als 
internationaal. We zullen uiteraard ook bedrij-
ven ondersteunen die actief zijn bij de bouw 
van het enorme windpark voor de kust van 
Vlissingen. Dit havengebied heb ik de afgelo-
pen jaren al veelvuldig terug zien komen als 
basis voor offshore werkzaamheden. Mensen 
die via mij werkten hadden hier vaak een crew 
change of het schip lag hier voor modificaties 
of reparaties alvorens het weer aan de slag 
ging. Door lokaal aanwezig te zijn heb ik nu 
ook de mogelijkheid om deze mensen wat 
vaker op hun werkplaats op te zoeken.”

www.priorgroup.nl
www.priormo.nl
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Riviercruise brengt ACP-regio ruim 
200 miljoen omzet en 1.690 banen 

Fo t o' s :  G w e n d e l y n  Lu i j k

De ACP-regio omvat de steden Amsterdam, 
Alkmaar, Den Helder, Enkhuizen, Haarlem, 
Hoorn, Huizen, Lelystad, Medemblik en 
Zaanstad. Het onderzoek van Decisio richtte 
zich op de vraag naar de economische impact 
van de riviercruise op de ACP-regio. Janine van 
Oosten, voorzitter van ACP, concludeert: “Ik 
ben blij dat onze aannames nu onderbouwd 
zijn en dat de riviercruise een economische 
factor van betekenis blijkt voor de ACP-regio. 
Verheugend is dat de sector daadwerkelijk 
werkgelegenheid creëert, juist ook voor mid-
den- en laagopgeleiden.” 

Het onderzoeksbureau heeft afgelopen 
maanden een steekproef gehouden onder 
1.197 passagiers, verdeeld over 34 schepen in 
Amsterdam, Hoorn en Lelystad. De economi-
sche impact blijkt uit twee hoofdcomponen-
ten te bestaan. De meest voor de hand liggen-
de effecten zijn de bestedingen door de pas-

sagiers zelf. Zij besteedden ruim 106 miljoen 
euro aan onder andere bezienswaardigheden, 
winkelen, horeca en vervoer. Minder in het oog 
springend, maar economisch zeker belangrijk, 
zijn de operationele uitgaven van rederijen 
zoals havengelden, walstroom en brandstof. 
Dit komt uit op ruim 45 miljoen euro. 

De bestedingen door passagiers en rederijen 
leveren omzet en productie op voor bedrijven 
in de horeca, cultuur, vervoer en detailhan-
del. Deze sectoren hebben op hun beurt ook 
weer toeleveranciers uit industrie, landbouw 
en verhuur nodig. Deze indirecte economische 
effecten van de riviercruisevaart bedragen 55 
miljoen euro. Door ook deze bestedingen mee 
te nemen in de berekeningen, ontstaat een 
vollediger beeld van de totale toegevoegde 
waarde van de sector. 

Voor een gedetailleerd inzicht is in het onder-
zoek rekening gehouden met de herkomst 
van de passagiers (Intercontinentaal, Europees 
of nationaal), soort aanloop (transit/turna-
round) en het luxe-segment. De interconti-
nentale passagiers blijken veruit het meeste 
te besteden, op grote afstand gevolgd door 
de Europese passagier, terwijl de Nederlandse 
passagier de hekkensluiter is. 

De intercontinentale passagiers blijven het 
langst in Amsterdam en maken voor of na 
een riviercruisevakantie gebruik van hotelac-
commodatie in de hoofdstad. Deze gasten 
komen voornamelijk uit Amerika, Canada en 
Australië. Herkomstlanden van Europese gas-
ten zijn vooral Duitsland, Verenigd Koningrijk 
en Frankrijk. Ook laat het onderzoek zien dat 

deze bezoekers gemiddeld 55 jaar of ouder 
zijn, een groot besteedbaar inkomen hebben 
en vooral gecharmeerd zijn van de iconische 
en culturele bezienswaardigheden die de ACP-
regio biedt. 

De onderzoeksresultaten staan niet op zichzelf. 
De methodologie van het onderzoek is geba-
seerd op onderzoek naar de economische 
impact van riviercruise in de Donauregio, uit-
gevoerd in 2016. De uitkomsten voor de ACP-
regio zijn vergelijkbaar met de resultaten in de 
Donauregio. De conclusie is gerechtvaardigd 
dat riviercruiseschepen en -passagiers steden 
en regio’s verbinden. Ook is de economische 
impact veel verder geworteld dan enkel de 
aanloophaven. “Op basis van deze, nu onder-
bouwde, inzichten zijn wij extra gemotiveerd 
om deze kwaliteitsbezoeker te behouden voor 
de ACP-regio”, aldus Janine van Oosten. 

Cees Loggen, gedeputeerde van de provincie 
Noord-Holland voor onder andere waterrecre-
atie, is blij met de uitkomsten van het onder-
zoek. Hij stelt: “Het is waardevol om de (gun-
stige) effecten van de riviercruisevaart goed in 
beeld te hebben. Dit kan veel partijen helpen 
bij plannen voor spreiding van de grote aantal-
len toeristen die naar Amsterdam en andere 
mooie steden in Noord-Holland komen.”

Over Amsterdam Cruise Port
Amsterdam Cruise Port (ACP) is de belan-
genbehartiger/ promotieorganisatie die de 
wereldwijde groei van de cruisesector ver-
taalt naar een belangrijke, economische pijler 
voor haar regio. In ACP zijn circa vijftig part-
ners verenigd, waaronder zee cruise termi-
nals Amsterdam en IJmuiden, havenbedrij-
ven, gemeenten en toeristische en nautische 
leveranciers. ACP streeft naar optimale lokale 
condities om cruiseschepen goed te accom-
moderen. Deze voorzieningen zijn van belang 
voor zowel reder, passagier als de ontvangen-
de bestemming om de aantrekkingskracht van 
de regio voor de cruisevaart te waarborgen. 
Andere activiteiten van ACP zijn het onder-
nemen van promotiemissies naar rederijen in 
Amerika en Europa en het gezamenlijk optre-
den tijdens internationale beurzen en verge-
lijkbare evenementen. 

In 2017 heeft de riviercruisevaart 

de ACP-regio ruim een half miljoen 

passagiersbezoeken gebracht. Dit 

heeft een omzet van ruim 206 mil-

joen euro en een toegevoegde waar-

de van meer dan 87 miljoen euro 

opgeleverd. De sector omvat 1.690 

banen in de ACP-regio. Dit blijkt uit 

de analyse van onderzoeksbureau 

Decisio, uitgevoerd in opdracht van 

Amsterdam Cruise Port (ACP).

De Westerdoksdijk in Amsterdam is in gebruik genomen als aanlegplaats voor riviercruiseschepen.

Zaandam kan voortaan cruiseschepen tot 135 meter lengte ontvangen.
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PortShuttle is gestart met een rail 

containeruitwisselingsdienst tus-

sen de CTT Pernis-terminal en de 

deepsea containerterminals op de 

Maasvlakte. Deze trein gaat voor-

alsnog drie keer per week rijden. De 

nieuwe dienst zorgt tevens voor een 

forse uitbreiding van de capaciteit 

voor containeruitwisseling tussen 

de Maasvlakte terminals onderling.

PortShuttle is in 2015 van start gegaan 
met een neutrale spoordienst die vijf keer 
per week het Rail Service Center (RSC) 
Rotterdam en alle deepsea containertermi-
nals bedient. Hierdoor verloopt de uitwis-
seling van containers niet alleen sneller en 
milieuvriendelijker, maar liggen de kosten 
tot wel 20 procent lager.
 

PortShuttle breidt uit met tweede 
shuttledienst Rotterdam

Vanuit de markt is recent de vraag gekomen 
om zo’n zelfde service op te zetten, maar dan 
vanaf de CTT Pernis-terminal om zodoende 

PortShuttle in actie (foto: PortShuttle).

de positie van het railgoederenverkeer, en 
daarmee de gehele Rotterdamse logistieke 
keten, verder te optimaliseren.

Per 1 januari 2018 is Frenk Snoeck 

de functie van General Manager 

gaan vervullen op de eigen terminal 

van Broekman Logistics: Broekman 

Project Services. Voorheen is Frenk 

Snoeck werkzaam geweest als 

Branch Manager Forwarding binnen 

Broekman Logistics. Met deze stap 

binnen het bedrijf zal hij de functie 

overnemen van Jos Masselink, die 

per 1 januari 2018 met pensioen is 

gegaan.

Volgens Rik Pek, managing director van 
Breakbulk Terminals zal de expertise van 
Frenk helpen in de verwezenlijking van de 
doelstelling van Broekman Project Services; 
“We zijn erg blij met Frenk als nieuwe 
General Manager voor onze terminal op de 

Frenk Snoeck benoemd tot General Manager 
Heavy Lift Centre Broekman Project Services

Heijplaat. We hebben het volste vertrouwen 
dat zijn brede netwerk en ervaring in break-
bulk en logistieke dienstverlening ons zal 
helpen om onze ambitie in project cargo 
service te realiseren.”
 
Broekman Breakbulk Terminals
Broekman Project Services is een van de ter-
minals van Broekman Logistics in Nederland 
en focust zich op gespecialiseerde Heavy Lift 
projecten en faciliteert daarbij in de over-
slag, assemblage en opslag van complexe 
en/of zware lading.  De opslagmogelijkhe-
den op onze locatie Rotterdam, Heijplaat, 
bestaan uit diverse opslagmogelijkheden, 
zowel overdekt (20.000 m² met een liftcapa-
citeit tot 700 ton) en buiten (40.000 m²)
Om onze partners en klanten compleet te 
ontzorgen bieden wij naast de bovenstaan-
de diensten ook de totaaloplossing voor al 
het containertransport van en naar onze 
terminal. Voor services zoals het stuffen, 
strippen van containers en het verpakken 
van kleinere projectladingen kunt u ook bij 
Broekman Project Services terecht. 
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Yara Sluiskil speelt leidende rol 
in duurzame voedselvoorziening

Zo wordt inmiddels meer dan 5 miljoen 
ton volume product per jaar verladen. Ook 
tekende hij een Green Deal met voormalig 
minister Kamp voor de realisatie van een 
waterstofrotonde voor regionale bedrijven. 
Het thema op het symposium in Bio Base 
Terneuzen bij het afscheid van Sletten was 
´Er is een bureaucratische transitie nodig als 
de Duurzaamheidstransitie ons menens is´. 
Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten 
overheden beter met elkaar samenwerken 
en dienen er minder regels komen. De inter-
departementale cultuur dient doorbroken te 
worden. 

50 procent Zeeuw 
Als voorbeeld noemde de naar zijn vaderland 
terugkerende Noor - 'ik voel me 50 procent 
Zeeuw en 100 procent Noor' - de regionale 
waterstofrotonde waarbij chemiebedrijven 
onderling waterstof uitwisselen via pijpleidin-
gen. Zo heeft DOW waterstof over als restpro-
duct en hebben bedrijven als Yara en ICL-IP 

juist waterstof nodig als grondstof voor hun 
eindproducten. Yara wil graag de connectie 
maken. Dat wil zeggen dat er daadwerkelijk 
waterstof van Dow naar Yara gaat stromen. 
Zodoende kan jaarlijks een CO2 reductie van 
meer dan 40.000 ton worden gerealiseerd. 

Waterstofrotonde
“De waterstofrotonde is een relatief klein pro-
ject. Daar ga je de wereld niet mee redden. 
Het gaat er echter om dat de verschillende 
instanties die met vergunningen en regels 
te maken hebben, beter met elkaar dienen 
samen te werken. Nu loopt het soms vast in 
een soort van bureaucratische modder. We 
werken aan de waterstofrotonde middels een 
vorm van industriesamenwerking binnen het 
Smart Delta Resources Platform. We merkten 
dat  er heel veel instanties te maken hebben 
met zulke projecten, allemaal met de beste 
bedoelingen. Door gebrekkige communica-
tie en het woud aan betrokkenen botsten 
we echter regelmatig met elkaar." Op het 

De wereld telt momenteel ruim 

zeven miljard inwoners, maar in 2050 

zijn er  zo’n tien miljard monden 

te voeden. De strategie van kunst-

mestgigant Yara International is een 

leidende rol te spelen in het wereld-

wijde vraagstuk van een duurzame 

voedselvoorziening in de komende 

decennia. De fabrieken van Yara 

Sluiskil behoren tot de veiligste, 

betrouwbaarste en meest energie-

efficiënte van de wereld. Dat ver-

klaarde Jon Sletten bij zijn afscheid 

als directeur van Yara Sluiskil. Hij 

vertrekt bij de kunstmestgigant op 

het moment dat de onder zijn lei-

ding gerealiseerde investering voor 

Ureum-8 van 240 miljoen euro wordt 

afgerond en een nieuw laadgebouw 

(27 miljoen euro) in gebruik wordt 

genomen. Tijdens zijn management-

periode realiseerden de fabrieken 

van Yara Sluiskil talloze productie-

records. 

Jon Sletten was jarenlang directeur van Yara Sluiskil. Hij nam samen met zijn vriendin Jenny Crone 
afscheid van Zeeuws-Vlaanderen en keert terug naar Noorwegen. Links naast het koppel staat 

burgemeester Jan Lonink van Terneuzen.

Op ludieke wijze werden in de congreszaal van Bio Base Terneuzen verbindingen gelegd.

D o o r :  H e n k  va n  d e  Vo o r d e  /  Fo t o’s :  W i m  K o o y m a n
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symposium in Terneuzen werden op ´meta-
forische wijze´ verbindingen gelegd tussen 
het honderdtal aanwezigen uit bedrijfsleven, 
brancheorganisaties en overheid. Ook tussen 
de sprekers van het forum werden op deze 
wijze connecties gemaakt. Naast Jon Sletten 
en zijn partner Jenny Crone maakten ook 
Frans Kempenaars (voorzitter PORTIZ), Jan 
Lonink (burgemeester Terneuzen), Jan Lagasse 
(CEO Zeeland Seaports) en Daniel Goedhuis 
(Directeur Smart Delta Resources) deel uit van 
het forum.

Transitie
Nederland zou volgens de Yara topman net 
zo voortvarend te werk moeten gaan als in de 
jaren zestig toen de transitie van kolen naar gas 
werd gemaakt. ,,Dat was een grote industriële 
revolutie. Er verdwenen 50-duizend banen in 
de kolenindustrie en toch kon Nederland de 
overgang voor elkaar krijgen in een hele korte 
tijd. Door heel efficiënt te werken." Jon Sletten 
wordt in Noorwegen directeur van een soort-
gelijke Yara fabriek als in Sluiskil. 

Marktleider
Binnen het Noorse concern, dat met een 
omzet van ruim 11 miljard euro en 15.000 
werknemers marktleider is op het gebied van 
kunstmeststoffen en stikstofhoudende indu-
striële chemicaliën, neemt de vestiging in 
Sluiskil met een productieaandeel van vijftien 
procent al jaren een belangrijke plaats in. Yara 
Sluiskil zorgt voor een directe werkgelegen-
heid van 625 arbeidsplaatsen. 

Ureum-8
Door de investering in Ureum-8, die de toe-
komst van de  productielocatie in de Zeeuws-
Vlaamse Kanaalzone borgt, zal een forse stof-
reductie gerealiseerd worden ten faveure van 
het milieu. In het afgelopen decennium heeft 
Yara Sluiskil al een broeikasgasreductie van 60 
procent gerealiseerd, terwijl de productie in 
dezelfde periode met 1,5 miljoen ton toenam. 
In Ureum-7 wordt 4.200 ton ureumoplossing 
per dag geproduceerd dat op locatie verwerkt 
wordt in verschillende eindtoepassingen. 
Hoewel het niet de grootste ureumfabriek 
ter wereld is, heeft ze wel het internationale 
jaarproductierecord op haar naam weten te 
zetten. 

Ammoniak
Yara maakt ammoniak van de basisgrondstof 
aardgas en van de combinaties van ammoniak 
en CO2 weer ureum, dat een breed spectrum 
aan toepassingen heeft. Naast ureum worden 
ook grote volumes salpeterzuur, nitraatmest-
stoffen en CO2 geproduceerd voor verschil-
lende marktsegmenten. Door de fabrieken 
Ureum-7 en Ureum-8 kan de onderneming 
meer ammoniak in Sluiskil verwerken tot eind-
producten. Daarmee wordt het vervoer van 
ammoniak over de Westerschelde terugge-
drongen en de externe veiligheid verbeterd. 

Het hoogcalorisch aardgas dat Yara inneemt 
is voor het overgrote deel afkomstig uit de 
Noordzee. 

Reactortechnologie
,,Het interessante van de nieuwe granulatie-
fabriek Ureum-8 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 essen-
tieel voor eiwitvorming in de gewassen, groei 
en weerbaarheid”, aldus Gijsbrecht Gunter, 
Manager Externe Relaties en Communicatie 
bij Yara Sluiskil. 

Industriële producten
De uitstekende ligging biedt de productie-
locatie logistieke voordelen. In 2016 en 2017 
verliet meer dan 5 miljoen ton kunstmest en 
industriële producten de site van Yara Sluiskil 
over water, weg en spoor. Veruit het grootste 
volume werd per zeeschip verladen, gevolgd 
door binnenvaartschepen. In totaal verliet 82 
procent van de producten het bedrijf via het 
water. De belangrijkste markt voor de produc-

Na het symposium was er een drukbezochte receptie.

Alle deelnemers op het symposium van Yara bij Bio Base Europe. Op het scherm bovenaan 
brengen toenmalig minister Henk Kamp en Jon Sletten een toast uit op de bouw van de nieuwe 

Ureum-8 granulatiefabriek.

ten uit Sluiskil is Europa, maar ook Noord- en 
Zuid-Amerika zijn belangrijke afzetgebieden. 
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 verbrandingsmotoren van 
(vracht)auto’s, schepen en industriële instal-
laties. In 2017 produceerde Yara Sluiskil ruim 
1 miljoen ton AdBlue.

Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen
Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen wordt door 
WarmCO2 voorzien van restwarmte en rest-
CO2, afkomstig uit het productieproces van 
Yara Sluiskil. Daardoor wordt jaarlijks 55 mil-
joen kuub aardgas uitgespaard, wat 135.000 
ton CO2 reductie oplevert. Glastuinbouw 
Zeeuws-Vlaanderen is zodoende het meest 
duurzame tuinbouwgebied in Noordwest 
Europa. In 2016 verdubbelde het areaal glas 
en de verwachting is dat in 2019 het gehele 
gebied vol is en 1.000 nieuwe banen heeft 
opgeleverd.

www.yara.nl
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Benelux-proefproject 
met digitale CMR-
vrachtbrief 

Op 1 december j.l. is, tot grote tevredenheid van 
TLN, een driejarig proefproject gestart met het 
grensoverschrijdend gebruik van digitale vracht-
brieven (zogenaamde ‘e-CMR’s’) in de Benelux. 
Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het 
realiseren van meer efficiency en duurzaamheid 
in de logistieke sector. De invoering van een 
digitale e-CMR-vrachtbrief kan immers alléén in 
Nederland al voor 180 miljoen euro aan admi-
nistratieve lasten schelen. Met de digitalisering 
bespaart men ook veel printjes: jaarlijks scheelt 
het 15.000 pallets papier. Dat is 600 vrachtwa-
gens vol.  n

Contract nieuwbouw 
Multraship ondertekend 

Sleepvaart- en bergingsbedrijf Multraship 
en bouwbedrijf H4A hebben gezamenlijk hun 
handtekening gezet onder het contract voor de 
bouw van een nieuwe loods en werkplaats aan 
de Goessekade in Terneuzen. De nieuwbouw is 
onderdeel van een uitgebreider plan voor de 
herhuisvesting van Multraship rondom de nieuwe 
sluis.

Het nieuwe pand aan de Goessekade wordt 200 
vierkante meter groot, met 2.000 vierkante meter 
buitenterrein er omheen. Naast de opslag van 
materieel wordt hier, bij de Westsluis, ook de 
technische dienst van de Verenigde Bootlieden 
en Montis Mooring gevestigd. Ook worden er 
steigers aangebracht voor diverse vaartuigen.  n

Fileschade 
vrachtverkeer 1 miljard 

In de Economische Wegwijzer 2017 presenteert 
TLN de top-20 van duurste files voor vrachtver-
keer  in Nederland in 2016. Deze is samengesteld 
op basis van TNO-onderzoek, in opdracht van 
TLN. Het duurste traject voor vrachtverkeer was 
de A4, tussen de knooppunten Burgerveen en 
Prins Clausplein (19,3 miljoen euro). Nummer 
twee op de lijst is de A15, tussen de knooppunten 
Ridderkerk en Gorinchem (13,2 miljoen euro). 
Gevolgd door de A12, tussen de knooppunten 
Gouwe en Oudenrijn (13 miljoen euro).
TLN maakt zich zorgen over de sterke stijging van 
de schade door files. Vooral omdat de schade in de 
toekomst nog verder oploopt: volgens cijfers van 
het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) 
stijgt het reistijdverlies tot 2022 met 28%.  n

LME-certificering voor 
Amsterdamse haven

Medio januari heeft de Amsterdamse haven een 
LME-certificering toegekend gekregen van de 
London Metal Exchange (LME). Dit betekent dat 
Amsterdam genoteerd staat als goederenafgifte 
punt voor aluminium, aluminium houdend, lood, 
nikkel, tin en zink. Haar terminals en veembedrij-
ven kunnen hierdoor hun positie in de ferro en 
non-ferro markt versterken.  n

“K” Line voor de 2e keer 
verkozen tot rederij van 
het jaar

Tijdens het NT Havendebat in Rotterdam is bekend 
gemaakt dat rederij “K” Line de evofenedex 
Container Liner Shipping Award heeft gewonnen. 
Het is de tweede keer in het zesjarig bestaan van de 
award dat “K” Line door Nederlandse ondernemers 
is gekozen tot best presterende rederij. In 2014 
heeft “K” Line de Container Liner Shipping Award 
ook al in ontvangst mogen nemen.  n

MAN eTruck wint 
2018 European 
Transport Award voor 
duurzaamheid 

MAN heeft met zijn eTruck de European Transport 
Award for Sustainability gewonnen. De award 
wordt tweejaarlijks door het Duitse vakblad 
Transport  toegekend aan bedrijven die zich 
hebben ingespannen om een winstgevende 
bedrijfsvoering te koppelen aan maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en zorg voor het milieu. 
MAN won de award in de truck star-categorie met 
het MAN eMobility concept, voor de ontwikkeling 
en het testen van elektrische vrachtwagens.  n

Nieuwe haventarieven 
voor drie jaar 
vastgelegd 

De haventarieven voor de haven van Rotterdam zijn 
voor de komende drie jaar vastgesteld. De tarieven 
stijgen de komende drie jaar met 1% per jaar. Het 
vastleggen van de tariefontwikkeling voor drie jaar 
heeft de afgelopen periode de markt veel helder-
heid gegeven. Daarom hebben het Havenbedrijf 
Rotterdam, Deltalinqs, VRC en VNPI na constructief 
overleg wederom een afspraak voor een meerjarige 
periode gemaakt. Met deze behoudende tarief-
ontwikkeling zet Rotterdam in op concurrerende 
tarieven met de omliggende zeehavens.  n

Prestigieus Europees ITS congres komt naar 
Nederland in 2019 

Rotterdam port fund 
ontvangt 
kapitaalcommitment 
van het erasmus 
trustfonds 

Het Erasmus Trustfonds gaat als belegger deel-
nemen in het Rotterdam Port Fund. Het RPF 
dat is gericht op de havensector, mag hierbij 
binnen korte tijd weer een nieuwe, sterke, aan 
de Erasmus Universiteit verbonden, Rotterdamse 
partner aan zich verbinden. 
Bastiaan van der Knaap, RPF: “Wij zijn bijzon-
der trots op het commitment van het Erasmus 
Trustfonds. Het is voor ons een teken dat wij 
als fonds de juiste stappen zetten richting de 
duurzame vernieuwing van de havensector. Met 
het Erasmus Trustfonds, met daaraan gelieerd 
een vooraanstaand kennisinstituut, vergroten en 
verdiepen wij ons netwerk verder.  n

Ingrid Niessing 
benoemd tot Algemeen 
Directeur ARN 

Annet Koster nieuwe 
directeur KVNR 

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders 
(KVNR) heeft per 1 maart 2018 een nieuwe direc-
teur. Annet Koster (39) zal dan in dienst treden 
van de redersvereniging en zich als hèt gezicht 
van de KVNR sterk maken voor de Nederlandse 
zeescheepvaart. “Ik heb vooral heel veel zin om 
aan de slag te gaan om de Nederlandse zeevaart 
breed zichtbaar te maken en mensen kennis 
te laten maken met deze dynamische en oer-
Hollandse sector,” aldus de kersverse directeur. 
Met deze ondernemende belangenbehartiger 
verwacht de KVNR een facilitator van vernieu-
wing binnen de sector te hebben aangesteld.  n

De aandeelhouders van ARN hebben vandaag 
ingestemd met de benoeming van Ingrid Niessing 
tot Algemeen Directeur van Auto Recycling 
Nederland. Ingrid Niessing is vanaf 2011 bij 
ARN werkzaam als Financieel Directeur en heeft 
de afgelopen maanden op interim basis invul-
ling gegeven aan de directiefunctie. In dezelfde 
aandeelhoudersvergadering van RAI Vereniging, 
Bovag, Stiba en Focwa Schadeherstel is Peter 
Janssen benoemd als president-commissaris van 
ARN Holding B.V. 
ARN is in 1995 opgericht om invulling te geven 
aan de producentenverantwoordelijkheid van 
autofabrikanten. Het afgelopen jaar is een pres-
tatie van 98,7% recycling van afgedankte auto’s 
behaald.  n

 
Het congres is een mooi podium voor industrie 
en overheid om te laten zien wat in Nederland 
mogelijk is en het belang voor de gebruikers te 
belichten. Het ITS congres biedt gelegenheid 
de Nederlandse koploperspositie te versterken. 
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
wil tijdens het congres begin juni 2019 een 
Europese bijeenkomst op hoog niveau orga-
niseren.  n

Over anderhalf jaar zal Nederland gastheer zijn van 
een groot Europees congres (ca. 2.500 deelnemers) 
op het gebied van Smart Mobility, dat wordt geor-
ganiseerd door ERTICO-ITS Europe. Dit Europese 
ITS Congres vindt plaats van 3-6 juni 2019 in de 
Brainportregio Eindhoven-Helmond. Het congres 
biedt podium aan innovatie en projecten die te 
maken hebben met slimme mobiliteit, zoals zelfrij-
dende auto’s, filemijden en logistiek.  
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North Sea Port met recordcijfers 
uit de startblokken

Met North Sea Port wordt de toekomst 
voor het nageslacht veilig gesteld op het 
gebied van economie en werkgelegen-
heid. Dat was de strekking van de bij-
eenkomst. ,,De grensoverschrijdende fusie 
van het Havenbedrijf Gent en Zeeland 
Seaports is en blijft een huzarenstukje. 
Over 30/40 jaar is dit historische feit nog 
altijd een mijlpaal. North Sea Port is een 
krachtige combinatie. Samen, schouder 
aan schouder, staan we veel sterker dan 
ieder apart”, aldus Mathias De Clercq. ,,De 
fusie is geboren uit sterkte en kansen, 
niet uit crisis. We kennen een uitstekende 
start. Met de recordcijfers in overslag van 
zeevaart en binnenvaart zetten we grote 
stappen richting onze targets over vijf jaar. 
Wellicht dat we onze doelstellingen naar 
boven moeten bijstellen vanwege tijden 
van hoogconjunctuur. Aan de andere kant 
zijn er wel enkele onzekerheden zoals de 
olieprijs en de Brexit”, zei Jan Lagasse. Hij 
liet en passant ook weten dat een paar 100 
meter dichter bij de grens het kantoor van 
de holding North Sea Port zal verrijzen.
In Zeeland komt de totale overslag op het 
hoogste peil dat ooit werd bereikt: 67,6 
miljoen ton. Zeeland kent daarnaast een 
sterk groei in niet-tonnage gerelateerde 
activiteiten zoals in de offshore.  De totale 
overslag van zeevaart en binnenvaart in 
Gent is 55,5 miljoen ton, ofwel 4,5 miljoen 
ton meer dan in 2016.

Parameters
 ,,We gaan er op alle parameters op voor-
uit: qua tonnage, toegevoegde waarde 
en werkgelegenheid. De industrie is een 
belangrijke barometer. De bestaande 
industrie doet het goed en nieuwe inves-
teerders dienen zich aan”, aldus Daan 
Schalck. North Sea Port heeft momenteel 

Persconferentie bij Dock Side in Sas van Gent, vlnr Jan Lagasse (CEO North Sea Port), 
Mathias de Clercq (Gents Havenschepen) en Daan Schalck (CEO North Sea Port). Het totale overslagcijfer van zee-

vaart en binnenvaart van North 

Sea Port in 2017 is 123,1 miljoen 

ton. Met diverse recordcijfers in 

2017 positioneert de kersverse 

fusiehaven zich als dé specialist 

in de overslag van bulkgoederen 

en stukgoed. Dat werd bekend 

gemaakt tijdens een persconferen-

tie bij Dock Side in Sas van Gent. 

Jan Lagasse en Daan Schalck (de 

beide CEO’s van North Sea Port) 

gaven met Gents havenschepen 

Mathias de Clercq een gezamen-

lijke toelichting voor het journaille.  

1.000 hectare grond uit te geven. De fusie-
haven staat voor een toegevoegde waarde 
van 13,3 miljard euro. In het grensover-
schrijdende 60 kilometer lange havenge-
bied werken er 98.680 mensen.
De overslag via zeevaart van North Sea 
Port in 2017 bedraagt 66,6 miljoen ton 
met een aandeel van 71 procent import en 
29 procent export. Mocht de gefuseerde 
grensoverschrijdende haven reeds vroe-
ger hebben bestaan dan zou dit het beste 
resultaat ooit zijn geweest (+6,9 procent). 
De goederenoverslag via binnenvaart is 
goed voor 56,5 miljoen ton wat eveneens 
een record zou zijn. 

Bulkgoederen
De overslag van bulkgoederen is de abso-
lute specialiteit van North Sea Port met 
onder meer ijzererts, kolen, voeding, gra-
nen en meststoffen. Maar ook met de 
overslag van stukgoed (staal, papier, hout, 
fruit en projectlading) zet North Sea Port 
zich aan de kop van de Europese havens. 
Droge bulk staat voor zowat de helft van 
de goederenoverslag via zeevaart (47 
procent). Vloeibare bulk neemt bijna een 
derde in beslag (29 procent). Bijna een 
vijfde van het volume is conventioneel 
stukgoed (17 procent). De overslag van 
ro/ro (6 procent) en containers (2 procent) 
maakt het plaatje volledig. 

Continenten
North Sea Port richt zich zowel op 
trans-Atlantisch goederenverkeer als op 
Europese kustvaart. Inzake de verdeling 
naar continenten neemt Europa 61 pro-
cent in. De vaargebieden Zuid- en Noord-
Amerika staan voor respectievelijk 15 en 
14 procent. Afrika neemt 5 procent in, Azië 
3 procent en Oceanië 2 procent.
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Proeven met zelfrijdende 
treinen Groningen en 
Betuweroute starten in 2018

ProRail gaat in 2018 zelfrijdende treinen op het 
regionale spoor in Groningen en de Betuweroute 
testen. Deze proeven voert de spoorbeheerder 
samen met een aantal spoorvervoerders en de 
provincie Groningen uit. 

Strukton Rail wint contract 
spooronderhoud Betuwe

Strukton Rail gaat vanaf 1 april 2018 het dage-
lijkse spooronderhoud in het gebied Betuwe 
verzorgen. ProRail heeft het onderhoudscontract 
gegund aan de spooraannemer. 

ProRail en NS benoemen 
Eric Luiten als nieuwe Spoor-
bouwmeester

Eric Luiten is vanaf 1 januari 2018 Spoor-
bouwmeester. Hij volgt architect en stedenbouw-
kundige Bert Dirrix op die de functie drie jaar 
vervulde. Met Eric Luiten krijgt Bureau Spoor-
bouwmeester opnieuw een ervaren ontwerper 
en ruimtelijk adviseur. 

Hoekse Lijn kost mogelijk 
90 miljoen extra, directeuren 
projectbureau ontslagen

De ombouw van de Hoekse Lijn tot metroverbin-
ding gaat mogelijk negentig miljoen meer kosten 
dan eerder is begroot. Door meerdere problemen 
in het metroproject zal de oplevering pas eind 
2018 plaatsvinden.  

ProRail start test 
‘oversteekhulp’ op overweg

Mindervalide weggebruikers krijgen hulp bij het 
oversteken van spoorwegovergangen. In Haarlem 
is er een zogeheten ‘oversteekhulp’ geplaatst, een 
informatiezuil die aangeeft of er snel een trein 
aankomt.

Erkenning voor gebruik big data 
bij voorspellen storingen spoor

Dankzij de verbeterde technieken om big data te 
kunnen analyseren, slaagt Strukton Rail er steeds 
beter in om storingen en problemen op het spoor 
te detecteren voordat ze zich ook echt voordoen. 

NS vervangt bandwielen van 
treinvloot door volwielen

Spoorvervoerder NS gaat na 175 jaar op band-
wielen te hebben gereden, deze vervangen door 
volwielen. In een periode van vijf jaar tijd zul-
len de wielen van al het treinmaterieel worden 
omgewisseld. 

Aantal rood sein-passages in 
België gehalveerd

Volgens spoorbeheerder Infrabel is het aantal 
treinen dat een rood sein passeerde op het hoofd-
spoor bijna gehalveerd. In 2017 reden 55 treinen 
door rood, terwijl dat er in 2016 nog 91 waren. 

Ministerie IenW wil programma 
ERTMS bij ProRail onderbrengen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
is van plan om in 2018 ProRail verantwoordelijk 
te maken voor de uitvoering van het programma 
ERTMS. Dat zou betekenen dat de programma-
directie van ERTMS in 2018 overgaat van IenW 
naar ProRail. 

Ministerie beoordeelt ProRail 
vanaf 2018 op totale rijtijd 
goederentrein

ProRail wordt vanaf 2018 niet langer op de punc-
tualiteit van goederentreinen, maar op de totale 
rijtijd afgerekend. Dit wordt ook wel transitotijd 
genoemd. Dat meldde staatssecretaris Stientje 
van Veldhoven in een Kamerbrief. 

Internationale benchmark: 
Nederlandse treinen vallen 
vaker uit dan gemiddeld

Treinen op het Nederlandse spoor vallen vaker uit 
dan het gemiddelde van andere Europese spoor-
vervoerders. De treinen die niet uitvallen, komen 
gemiddeld wel vaker op tijd op hun bestemming 
aan dan die van de andere vervoerders. 

ProRail: over een paar jaar geen 
onbewaakte overwegen meer

Over een paar jaar zijn er volgens ProRail geen 
onbewaakte overwegen meer. Verleden jaar zijn 
er tien Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) 
opgeheven. Op dit moment zijn er nog 123 
NABO’s.

ProRail keurt aanvraag 
goederenverkeer Budel-Weert 
goed

ProRail heeft de aanvraag goedgekeurd van een 
goederenvervoerder om met tien treinen per 
week over het spoor tussen Budel, Weert en het 
Belgische Hamont te rijden. 

Eurostar benoemt Mike Cooper 
als nieuwe topman

Mike Cooper is benoemd als nieuwe algemeen 
directeur van Eurostar. Hij volgt op 12 maart 
Nicolas Petrovic op, die algemeen directeur van 
Siemens Frankrijk wordt

Studie: IJzeren Rijn via Venlo 
goedkoopste oplossing

Het nieuwe 3RX-tracé via Venlo is de beste optie 
voor de heractivering van de IJzeren Rijn, de 
spoorweg tussen Antwerpen en het Ruhrgebied. 
Dat zegt een nieuwe, internationale studie

Hellen van Dongen vertrekt als 
directeur Openbaar Vervoer 
en Spoor

Hellen van Dongen gaat vanaf 12 maart aan 
de slag als plaatsvervangend secretaris-gene-
raal bij het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

Belgische machinist rijdt ‘traag’ 
om ontslagen te worden

NMBS treinbestuurder Cedric Grumiaux rijdt 
expres te langzaam om zijn werkgever te dwin-
gen hem te ontslaan. Hij noemt het zelf ‘opéra-
tion escargot’, oftewel ‘operatie slak’. De Waalse 
machinist zegt dat hij veel meer kan verdienen 
in de privésector.

EU trekt 32 miljoen uit 
voor inbouw ERTMS in 
goederenlocomotieven

De Europese Unie trekt 32 miljoen euro uit voor 
de inbouw van spoorbeveiligingssysteem ERTMS 
in Nederlandse goederenlocomotieven die op de 
internationale spoorverbinding Rotterdam-Genua 
rijden. Nederland ontvangt in totaal 82,8 miljoen 
euro subsidie uit Brussel. 

KiM: verstoringen spoor kosten 
maatschappij honderden 
miljoenen

De maatschappelijke kosten van vertragingen en 
verstoringen op het spoor lagen in 2016 tussen 
de vierhonderd en vijfhonderd miljoen euro. Deze 
bedragen zijn exclusief enkele kosten die niet 
konden worden gekwantificeerd. 

Punctualiteitscijfers 
reizigerstreinen hoger dan ooit

In 2017 heeft een recordaantal passagierstreinen 
op tijd gereden, namelijk 90,5 procent. Dat is ruim 
een procent hoger dan in 2016. Dit laat ProRail 
weten op basis van jaarcijfers. 

ProRail wil eerste proef met 
zelfrijdende trein in 2018

ProRail heeft het voornemen om in 2018 een 
proef uit te voeren met automatisch rijdende 
treinen op de Betuweroute. Er vinden verder ook 
gesprekken plaats met de provincie Groningen 
voor een proef in het personenvervoer. 

ILT: gevaarlijke situaties door 
rood sein-passages toegenomen

De spoorveiligheid in Nederland is hoog, maar 
er hebben zich in 2016 vaker gevaarlijke situa-
ties voorgedaan door treinen die door rood zijn 
gereden. In 2014 en 2015 daalde het aantal 
STS-passages nog. 

Ministerie beoordeelt ProRail 
vanaf 2018 op totale rijtijd 
goederentrein

ProRail wordt vanaf 2018 niet langer op de punc-
tualiteit van goederentreinen, maar op de totale 
rijtijd afgerekend. Dit wordt ook wel transitotijd 
genoemd. Dat meldde staatssecretaris Stientje 
van Veldhoven in een Kamerbrief. 

Internationale benchmark: 
Nederlandse treinen vallen 
vaker uit dan gemiddeld

Treinen op het Nederlandse spoor vallen vaker uit 
dan het gemiddelde van andere Europese spoor-
vervoerders. De treinen die niet uitvallen, komen 
gemiddeld wel vaker op tijd op hun bestemming 
aan dan die van de andere vervoerders. 
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KNRM ontvangt penning van 
Rotterdamse Cargadoors

Blijk van waardering voor prestaties, bijdragen en werkzaamheden van vrijwilligers 

Bestuurslid van de VRC, Pieter Bloemendaal, 
was verheugd de erepenning te overhan-
digen aan Pleun de Koning, de redding-
bootschipper van KNRM Hoek van Holland. 
Bloemendaal benadrukte de waarde van 
de KNRM voor het aanloopgebied van de 
Rotterdamse haven, maar met name ook 
de importantie van de Radio Medische 
Dienst van de KNRM. Namens de KNRM 
bracht Edward Zwitser de dankbetuiging 
over aan de aanwezigen: “Geweldig dat de 
rederijen en de havenbedrijven op deze 
manier hun waardering uiten voor de vrij-
willige reddingbootbemanningen die 24 
uur per dag en onder alle omstandigheden 
klaarstaan voor de zeeman in nood. Dat 
die waardering al sinds mensenheugenis 
ook gepaard gaat met de zogenaamde 
scheepsbijdragen aan de KNRM stemt ons 
dankbaar. Wij zijn blij en verguld met de 
goede band en danken de VRC voor deze 
blijk van erkenning.”

Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij
De 1.300 vrijwillige redders van de KNRM 
staan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar 

onder alle weersomstandigheden paraat 
voor het redden en helpen van mensen op 
zee. Snel, professioneel en altijd op basis 
van ‘Graag gedaan!’. KNRM-vrijwilligers 
komen per jaar ruim 2.000 keer in actie 
voor het veilig aan land brengen van 3.600 
mensen. Daarnaast kunnen zeevarenden 
op alle wereldzeeën een beroep doen op 
de Radio Medische Dienst (RMD) van de 
KNRM.
 
Vereniging van Rotterdamse 
Cargadoors
Jaarlijks lopen tienduizenden zeeschepen 
Rotterdam aan; zij slaan honderden miljoe-
nen tonnen lading over. Elk schip en zijn 
lading wordt opgevangen en begeleid door 
een cargadoor. Hij behartigt de belangen 
van alle partijen: reders, verladers en expe-
diteurs. De Vereniging van Rotterdamse 
Cargadoors bewaakt en behartigt de 
gemeenschappelijke belangen van carga-
doors in de haven. Cargadoors zorgen voor 
de lading. Ook in verre landen, om het in 
Rotterdam te laten lossen en/of te laden. Zij 
doen hun werk net als de KNRM-vrijwilligers 
24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

De Koninklijke Nederlandse Redding 

Maatschappij ontving december ver-

leden jaar de VRC-penning tijdens 

het prestigieuze jaardiner van de 

Vereniging Rotterdamse Cargadoors 

in Ridderkerk. De VRC-penning is 

een blijk van waardering voor pres-

taties, bijdragen en werkzaamhe-

den die de haven van Rotterdam ten 

goede komen. Een voorname prijs 

binnen de maritieme sector. Eerdere 

winnaars zijn onder andere de KRVE, 

ECT en STC. 
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Ad Stouten BV uit Oosterland op Schouwen-
Duiveland is uitgegroeid tot het grootste auto-
demontagebedrijf van Zuidwest Nederland. Een 
rondleiding bij Ad Stouten BV voert langs de vele 
sloopauto’s, waarvan een aantal flink gehavend is 
door crashes. In de loods zijn alle auto-onderdelen 
netjes gesorteerd. Alles wat in de schappen ligt 
staat ook online. Het bedrijf koopt jaarlijks ongeveer 
duizenden auto’s op van verzekeringsmaatschap-
pijen, garagisten, takelbedrijven en particulieren. 
In 2017 is dat aantal gestegen naar ongeveer 
7.000 auto’s. Ongeveer een derde wordt doorver-
kocht aan Oost-Europese en Afrikaanse landen. 
Daar worden ze weer opgeknapt tot volwaardig 
vervoermiddel. De overige auto’s worden in het 

Ad Stouten BV uitgegroeid tot grootste sloperij van Zuidwest Nederland

Zeeuwse Oosterland bij Ad Stouten BV gesloopt. De 
onderdelen gaan met name naar garagebedrijven. 
Al het sloopafval wordt  milieuverantwoord ver-
werkt door Afval Recycling Nederland (ARN). Jan 
Stouten, die al jaren de operationele leiding heeft, 
zal binnen afzienbare tijd het bedrijf van zijn vader 
Ad overnemen. Autodemontage Ad Stouten BV is 
ARN, Stiba, RDW en KZD** gecertificeerd. Schade- 
of sloopauto te koop, maar geen oplossing voor de 
afvoer? Na afsluiting van de koopovereenkomst 
wordt direct de uitgifte van het vrijwaringsbewijs 
geregeld en wordt de auto bij de klant voor de deur 
opgehaald.  n

www.adstouten.nl
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Cees van Liere (70), oud-burgemeester van Putte, 
Sluis-Aardenburg en Noord-Beveland, heeft offi-
cieel afscheid genomen van Grenspark De Zoom / 
Kalmthoutse Heide tijdens de nieuwjaarsbijeen-
komst in de Volksabdij te Ossendrecht. “De onver-
vangbare Cees van Liere heb ik wegens ziekte 
tijdelijk mogen vervangen. Cees is letterlijk en 
figuurlijk een groot man, die deze unieke omge-
ving van het Grenspark tot een hoger niveau heeft 
kunnen tillen. Hij is een echte bestuurder met een 
enorm breed  netwerkt. Bevlogen en bescheiden. 
Een bruggenbouwer. Hij is overal bij betrokken, 
vaak in combinatie met de zee en de oesters. Cees 
heeft ook een onfeilbaar geheugen voor alles wat 
met mensen te maken heeft. Hij onthoudt alles 
en iedereen. Cees, we zijn je enorm dankbaar”, 

Cees van Liere heeft Grenspark De Zoom- Kalmthoutse Heide naar een hoger niveau getild 

aldus burgemeester Lukas Jacobs van Kalmthout, 
tevens vicevoorzitter van het Grenspark. Het 
grootste grensoverschrijdende natuurgebied van 
de Benelux is een groene oase tussen de stedelijke 
agglomeraties van Antwerpen, Bergen op Zoom 
en Roosendaal. 

Aaneengesloten brok natuur
“Een aaneengesloten brok natuur. Ik werd in 2011 
benoemd tot voorzitter van het Grenspark. Bij de 
ceremonie protocollair was toenmalig staatssecre-
taris Henk Bleker van Natuur. Toen hij arriveerde 
waren zijn eerste woorden: ‘mijn god, waar hebben 
ze mij nu gebracht’. Het is belangrijk om  verder te 
bouwen op de natuurwaarden van het gebied. Een 
groot recent project is aanvoer van water vanuit 

Vlaams grondgebied (het 
Nolse Ven) naar Nederlands 
territorium (De Groote Meer). 
Het is een grensoverschrij-
dende samenwerking in 
optima forma, waardoor het 
waterniveau in De Groote 
Meer op het juiste peil blijft”, 
aldus Cees van Liere in zijn 
afscheidstoespraak.  Als 
voorzitter van het Grenspark 
maakte Van Liere ook deel 
uit van de Beheerraad 
van chemiereus BASF in 
Antwerpen. De inwoner van 
Bruinisse legde vorig jaar ook zijn voorzitterschap 
van de Nederlandse Oestervereniging neerge-
legd. Inmiddels is Cees van Liere weer volledig 

Vader en zoon Ad en Jan Stouten. 

Kasteel Ravenhof in Stabroek, één van de vier 
toegangspoorten van het grensoverschrijdende 

natuurpark. 

Cees van Liere bij zijn afscheid in de Volksabdij te Ossendrecht.

Toespraak Lukas Jacobs, burgemeester van Kalmthout.

hersteld. De nieuwe voorzitter van het Grenspark 
wordt Martin Groffen, afzwaaiend wethouder in 
Woensdrecht.  n
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De gezamenlijke nieuwjaarsbijeen-

komst van de Middelburgse en de 

Vlissingse Bedrijven Club (MBC en 

VBC) vond dit jaar plaats bij Studio 

A58 op het ZEP terrein aan de zuide-

lijke entree van de Zeeuwse hoofd-

stad. In de fraaie theaterzaal van 

Studio A58 verwelkomde MBC voor-

zitter Bram van Stel de gasten, waar-

na bedrijfsleider Bart Hill terug- en 

vooruitblikte op Studio A58. Na de 

bijeenkomst in de theaterzaal ver-

plaatste het gezelschap zich naar de 

ruime foyer voor een hapje en een 

drankje. Het buffet van het Zeeuwse 

SEC Catering, met onder andere de 

traditionele Hollandse erwtensoep, 

liet zich goed smaken. In een gezel-

lige sfeer werd genetwerkt en ken-

nis gedeeld. 

Sfeervolle nieuwjaarsbijeenkomst 
in Middelburg

De Zeeuwse hoofdstad stond heel 2017 in 
het teken van 800 jaar stadsrechten. Niet 
toevallig hield de Middelburgse Bedrijven 
Club eind vorig jaar in historische sferen haar 
algemene ledenvergadering bij ’t Vliegendt 
Hert aan de Dam. De MBC is een dyna-
mische netwerkorganisatie met 170 leden 
die zich kenmerkt door een grote diversiteit 
aan branches. Ze is belangenbehartiger voor 
haar leden met betrekking tot gemeenschap-
pelijke zaken zoals infrastructurele werken, 
bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid. 

Bedrijfsbezoeken
De ondernemerskoepel organiseert jaarlijks 
diverse plenaire bedrijfsbezoeken bij haar 
leden. De verscheidenheid aan branches sti-
muleert het netwerken. De MBC behartigt pri-
mair de belangen van de industriële en dienst-
verlenende bedrijven op Arnestein, Ramsburg 
en de Mortiere. De MBC vormt een mooie 
afspiegeling van deze bedrijventerreinen. Ze 
is spreekbuis voor een brede waaier bedrijven 
richting lokale en provinciale overheid. 

Lijsttrekkersdebat
In de aanloop naar de gemeenteraadsver-
kiezingen van woensdag 21 maart orga-
niseert de MBC, in samenwerking met de 
binnenstadondernemers van de VOM, een 
dynamisch lijsttrekkersdebat. 

Van Keulen Transport 
Op maandag 23 april is er voor de leden 
van de MBC een bedrijfsbezoek bij het 
familiebedrijf Van Keulen Transport dat 
dit jaar het 75-jarig jubileum viert. De 
Middelburgse Bedrijven Club (MBC), de 
Vlissingse Bedrijven Club (VBC) en de 
Federatie Ondernemersverenigingen 
Veere (FOV) zijn in oktober op de Contacta 
in Goes weer present met een interactief 
Walcherenplein. Voor het gezamenlijke 
zomeruitje van de MBC en de VBC wordt 
in juni koers gezet naar havengebied 
Vlissingen Oost.

www.mbcmiddelburg.nl

Ook burgemeester Harald Bergmann van Middelburg was aanwezig. In de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart is er weer een lijsttrekkersdebat in de Zeeuwse 

hoofdstad. 



36

D o o r :  Fra n k  N e y t s

Tugs in Colour - British 
Built

Coastal Shipping Publications recently published 
“Tugs in Colour – British Built” , written by 
Andrew Wiltshire. ‘Tugs in Colour – British Built’ 
is intended as a sequel to Andrew Wiltshire’s first 
book on tugs ‘Looking Back at British Tugs (2007). 
This time he concentrates on examples that were 
completed in British shipyards. He has always 
been fascinated by the number of small shipyards 
that once existed around the UK, and often by the 
location of these yards. Many of them specialized 
in building tugs large and small for the home 
market as well as for customers overseas, and 
not just in the British colonies. Such was the 
quality of British-built tugs, that some went on 
to give many years of service. In 2016 a surprising 
number that have exceeded their 50th birthday 
can be found hard at work at locations around the 
world. This book covers tugs built at 46 different 
UK shipyard. Andrew Wiltshire is a prolific author 
and respected writer of transport books and 
photographic albums.

“Tugs in Colour - British Bult” (ISBN 978-1-
902953-80-9) is a hardback book, small size, of 
80 pages, lavishly illustrated. The price is £17.00 
plus £1.75 European postage. Ordering via the 
bookshop, or directly via the publisher, Coastal 
Shipping, 400 Nore Road, Portishead, Bristol BS20 
8EZ, UK. Tel/Fax: +44(0)1275.846178, www.coas-
talshipping.co.uk, e-mail: Bernard@coastalship-
ping.co.uk. 

Mosselen

Traditioneel staat de maand juli voor het begin 
van het nieuwe mosselseizoen. De Nederlanders 
kweken ze, de Vlamingen eten ze. Een gepast 
tijdstip om een prachtig culinair mosselboek voor 
te stellen. Mosselen. Vlamingen eten ze liefst met 
brood, Nederlanders graag met frietjes. Maar 
je kunt zo veel meer met de schelpdiertjes. Piet 
Devriendt, mosselchef van restaurant Oesterput 
in Blankenberge aan de Belgische kust, selec-
teerde nieuwe, verfrissende, bekende en minder 
bekende recepten met de mossel in de hoofd-
rol. Gekookt, gebakken, in de wok of rauw, je 
kunt er alle kanten mee op. Mosselen zijn niet 
alleen heel lekker, ze zijn ook nog eens gezond. 
Ze bevatten eiwitten, mineralen, vitamines en 
nauwelijks vet. En met dit boek heb je meer dan 
vijftig manieren om het kleine zeediertje klaar 
te maken. Aan de hand van schitterende foto’s 
legt Piet Devriendt, de auteur, de recepten stap 
voor stap uit, zodat ook een niet-geoefende kok 
lekkere mosselgerechten op tafel kan toveren. 
Piet Devriendt baat samen met zijn ex-vrouw 
Caroline en hun twee zonen sinds 1986 restaurant 
Oesterput in Blankenberge uit. Zij zijn de vierde 
generatie, want Piets overgrootvader startte al in 
1885 met een groothandel in schaaldieren. Piet is 
een gerenommeerde chef, die zijn mosselen zelfs 
al op het outdoor dance-event Tomorrowland en 
in Dubai mocht klaarmaken.

“Mosselen” (ISBN 9 789048 835478) telt 175 
pagina’s, werd als hardback uitgegeven. Het boek 
kost 24.99 euro, exclusief verzendingskosten. Het 
is een uitgave van Carrera Culinair. (www.car-
reraculinair.nl). Aankopen kan via de boekhandel 
of rechtstreeks bij de auteur Piet Devriendt, NV 
Oesterpark Devriendt, Wenduinsesteenweg 16, B 
8370 Blankenberge, België. E-mail: oesterpark@
skynet.be, Tel. +32 (0) 50 41 10.35.

Willoughbyland

Bij uitgeverij Walburg Pers verscheen net 
“Willoughbyland. Engelands verloren kolo-
nie.” Matthew Parker tekende als auteur. 
‘Wiiloughbyland’ vertelt de fascinerende geschie-
denis van Suriname onder Engels bewind - 
beginnend bij de ontdekkingstochten van Sir 
Walter Raleigh tot de Nederlandse verovering 
van Suriname in 1667. Aan het begin van de 
jaren 1650 lag Engeland in puin - door de pest 
en de burgeroorlog verwoest, verarmd en in 
diepe rouw gestort. Toch glinsterde aan de hori-

zon een veelbelovend visioen van een paradijs 
in Guyana: Willoughbyland. Naamgever van de 
Engelse kolonie in het huidige Suriname was 
Francis, 5e baron Willoughby van Parham, die als 
gouverneur van Barbados in 1650 een 40 man 
sterke expeditie uitzond om een geschikte plaats 
voor de vestiging van een kolonie aan de kust 
van Zuid-Amerika te vinden. Aangetrokken door 
tolerantie, optimisme, vruchtbare bodem en de 
belofte van het goud van El Dorado, stroomden 
ambitieuze en vrijzinnige avonturiers het land 
binnen. Het was Engelands meest hoopgevende 
kolonie. De politieke restauratie en de terugkeer 
van Karel II op de troon van Engeland maakten 
ook een einde aan de politieke vrijheden in 
Willoughbyland. Spionnen, oorlog, rebellie en 
verraad traden hiervoor in de plaats. Wat begon 
als een paradijs op aarde werd al snel één van de 
wreedste plekken ter wereld. De Nederlandse ver-
overing van Suriname door Abraham Crijnsssen 
heeft Francis Willoughby niet meer beleefd. In 
1666 verdronk hij bij een schipbreuk.

“Willoughbyland” (ISBN 9 789462 491830) telt 
222 pagina’s, werd als softback uitgegeven. Het 
boek kost 29,95 euro. Aankopen kan via de boek-
handel of rechtstreeks bij Uitgeversmaatschappij 
Walburg Pers, Postbus 4159, 7200BD Zutphen. 
Tel. +32(0)575.510522, Fax +31(0)575.542289. 
In België wordt het boek verdeeld door Agora 
Uitgeverscentrum, Aalst/Erembodegem. Tel. 
0032(0)53.78.87.00, Fax 0032(0)53.78.26.91, 
www.boekenbank.be, E-mail: admin@agora-
books.com.

Zesdaagse Oorlog

Bij uitgeverij Walburg Pers verscheen net “Juni 
1967. Zesdaagse Oorlog. De Israëlische ‘herschep-
ping’ van het Midden-Oosten”. Anne Doedens en 
Liek Mulder tekenden als auteurs. Het boek is het 
vierde deel in de serie ‘Oorlogsdossiers’. Weinig 
oorlogen duurden zo kort en hadden zo’n lang-
durig effect op de wereldpolitiek als de Zesdaagse 
Oorlog van 5 tot 10 juni 1967. De grote militaire 
overwinning van de jonge staat Israël, behaald 
binnen een week, beïnvloedt zelfs vijftig jaar na 
dato nog dagelijks gebeurtenissen in het Midden-
Oosten en ver daarbuiten. Op het eerste gezicht 
lijkt het verhaal van deze oorlog overzichtelijk: 
Israël verslaat de Arabische legers en verviervou-
digt zijn grondgebeid. Het echte verhaal is echter 
veel ingewikkelder, want deze ooorlog is veel 
meer dan een territoriaal conflict. De verovering 
van Oost-Jeruzalem en de westelijke oever van 
de Jordaan - de Westbank - blijft nog steeds 

moeilijk te verteren voor Palestijnen en andere 
volken in het Midden-Oosten. Rondom deze 
ogenschijnlijk ‘eenvoudige’ oorlog bestaan veel 
vragen. Was de Israëlische actie een preventieve 
aanval, gerechtvaardigd door de dreiging van een 
op handen zijnde aanval van de Arabische staten 
of was het een ongerechtvaardigde, niet uitge-
lokte aanvalsoorlog? En, welke militaire steun 
werd vanuit het buitenland gegeven? De boeken 
uit serie ‘Oorlogsdossiers’ vertellen niet alleen het 
verhaal van een oorlog, maar geven ook ruimte 
aan ooggetuigen die dat verhaal kleur geven: 
militairen, politici en journalisten. ‘Audi et alteram 
partem’ (hoor beide kanten) maakt ‘Zesdaagse 
Oorlog’ tot een genuanceerd verslag van een 
bijzondere oorlog.

“Zesdaagse Oorlog” (ISBN 9 789462 491861) telt 
192 pagina’s, werd als softback uitgegeven. Het 
boek kost 19.95 euro. Aankopen kan via de boek-
handel of rechtstreeks bij Uitgeversmaatschappij 
Walburg Pers, Postbus 4159, 7200BD Zutphen. 
Tel. +32(0)575.510522, Fax +31(0)575.542289. 
. In België wordt het boek verdeeld door Agora 
Uitgeverscentrum, Aalst/Erembodegem. Tel. 
0032(0)53.78.87.00, Fax 0032(0)53.78.26.91, 
www.boekenbank.be, E-mail: admin@agora-
books.com.

Cochrane Shipbuilders. 
Vol 3 : 1940 - 1993

Coastal Shipping Publications recently published 
“Cochrane Shipbuilders. Vol 3: 1940-1993”, writ-
ten by Gilbert Mayes and Michael Thompson. 
This book is Volume 3 and the last in a 3 volume 
series. The book records a unique outline history 
of all the ships built by the Cochrane Company, 
including coasters, tugs, trawlers and progressive 
designs servicing the burgeoning off shore oil 
industry. Gilbert Mayes and Michael Thompson 
are well known authors of company history 
books, specializing in shipbuilding. Individually 
and collectively they have spent a lifetime resear-
ching the fishing and shipbuilding industries 
- especially on Humberside and the North East 
of England.

“Cochrane Shipbuilders. Vol 3: 1940-1993” (ISBN 
978-1-902953-75-5) is a hardback book, A4 size, 
of 160 pages, lavishly illustrated. The price is 
£19.50 plus £1.75 European postage. Ordering via 
the bookshop, or directly via the publisher, Coastal 
Shipping, 400 Nore Road, Portishead, Bristol BS20 
8EZ, UK. Tel/Fax: +44(0)1275.846178, www.coas-
talshipping.co.uk, e-mail: Bernard@coastalship-
ping.co.uk.



   35.000 cbm storage capacity  
in Dordrecht, The Netherlands

   20 tanks for storage of various 
mineral oil products and 
biodiesels

   Loading and discharging 
road tank trucks and tank 
containers

   Handling barges and  
seagoing vessels

   Permit for blending products 
with different customs statuses

   230.500 m³ storage capacity  
in K1, K2 and K3, mild -  
& stainless steel tanks

   Focus on storage of Biofuels, 
Chemicals and Lubricants

   Four jetties to handle  
barges and seagoing vessels 

   First Come, First Serve (No 
slot planning) for tank trucks

   24/7 service for vessels / 
barges / rail tank cars

WWW.HAANOILSTORAGE.NL

WWW.STANDIC.COM



PORT OF 
MOERDIJK

Unieke ligging, in het hart van de Vlaams-Nederlandse Delta

Ook direct via zee bereikbaar

Uitstekende verbindingen over binnenwater, spoor, weg en via buisleidingen

Groeiend aantal shortsea-verbindingen

Ruimte voor nieuwe bedrijvigheid

WWW.PORTOFMOERDIJK.NL


