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Voorwoord

Seaport 5 zoomt nader in op het thema duurzaamheid. Iedereen heeft er de mond van vol, 
maar wat zegt dit woord anno 2018 nog? Is duurzaamheid niet te veel verworden tot een 
containerbegrip? De vergroening van de transportsector ontwikkelt zich door meer in te 
zetten op vervoersmodaliteiten over de weg en per spoor. Dat moet ten koste gaan van het 
milieubelastende wegvervoer. In Nederland gaat bijna 40 procent van het goederenvervoer 
per binnenvaart, terwijl dat in de hele EU gemiddeld 7 procent is. Vandaar dat het vervoer per 
spoor slechts een beperkt aandeel heeft in ons land.

Duurzaamheid is in ieder geval een belangrijk speerpunt van beleid voor de havens. Zo is er 
in deze editie veel aandacht voor de Haven van Antwerpen, die in 2017 het vijfde recordjaar 
op rij boekte. Een groep Zeeuwse ondernemers en bestuurders werd bij een sfeervol bezoek 
aan het Havenhuis Antwerpen bijgepraat door havenschepen Marc Van Peel. Seaport was 
erbij. Het Havenbedrijf Antwerpen noteerde in de maand mei een recordoverslag van 1 
miljoen TEU containers. 

Verder is in deze uitgave een uitgebreid duo-interview te lezen met Jan Lagasse en Daan 
Schalck, de beide CEO’s van het grensoverschrijdende North Sea Port. De fusiehaven is een 
nieuwe Europese top-10 speler: de nummer drie in toegevoegde waarde en de nummer tien 
in goederenoverslag.

Bij Heros Sluiskil zit duurzaamheid in het DNA. Het opgewerkte AEC-bodemas wordt als 
secundaire bouwstof toegepast als funderings- en ophoogmateriaal in de wegenbouw, voor 
landschappelijke inpassing of als toeslagmateriaal voor de betonwaren- en de asfaltindu-
strie. Bakstenen, afkomstig van de fijnste fracties AEC-bodemas, zijn de nieuwste loot aan de 
duurzame stam.

Terminaloperator BCTN legt uit zo emissieloos mogelijk te willen opereren. Alle 180 FTE’s van 
deze binnenvaartterminal-operator maken de organisatie zo groen mogelijk. 

In de rubriek Havenberoepen staat Gertjan van Niftrik in de schijnwerpers, uitvoerder bij 
Swietelsky Rail Benelux B.V.

Henk van de Voorde
H o o f d r e d a c t i e
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Duurzaamheid als speerpunt 
van beleid

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

Burgers scheiden in toenemende mate hun 
afvalstromen, waaronder plastic. Dit wordt 
pas duurzaam als plastic rechtstreeks in het 
primaire productieproces kan worden toe-
gepast. En dat is nog niet zover. Met oud ijzer 
of schroot is dat wel zo. Deze metaalstroom 
gaat waar ter wereld al sinds mensenheuge-
nis naar de hoogovens en wordt opnieuw 
gebruikt. Een typisch voorbeeld van circu-
laire economie. Binnen brede lagen van de 
maatschappij moet er meer bewustwording 
van het belang van duurzaamheid komen. 
Mede door de crisis stelden bedrijven op het 
gebied van duurzaamheid investeringen uit, 
maar de vergroening van de economie lijkt 
inmiddels toch goed op gang gekomen. 

Klimaatakkoord
Sinds het klimaatakkoord van 2015 is de 
wereld in beweging gekomen. Er wordt 
echt ingezet op het terugdringen van het 
broeikasgas CO2. Circulaire initiatieven wor-
den tot op heden gefinancierd vanuit de 
bestaande lineaire denkpatronen, waarbij 
het financiële rendement leidend is. Bij de 
uiteindelijke beslissingen om over te gaan 
tot financiering speelt duurzame impact 
nog een beperkte rol van betekenis. 

Lineaire systeem
Dat komt doordat ecologische, sociale en 
werkgelegenheidsaspecten van circulaire 
businessmodellen onvoldoende gekwalifi-

De wereldwijde CO2 uitstoot moet 

fors beperkt worden met 20 pro-

cent in de komende tien jaar, tot 80 

procent in 2050. Een enorme uit-

daging. Hoe kunnen we in relatief 

korte tijd de transitie maken van 

een energiehuishouding die hoofd-

zakelijk gebaseerd is op fossiele 

brandstoffen naar een die vooral op 

duurzame bronnen als wind, water 

en zon is aangewezen? Hoe kunnen 

we bereiken dat de CO2 uitstoot 

niet groeit, maar krimpt? Duurzaam 

ondernemen is een bedrijf runnen 

met oog voor een goede balans tus-

sen people, planet en profit. Maar 

wat zegt het woord duurzaamheid? 

Is het niet teveel een containerbe-

grip geworden? 
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ceerd kunnen worden in het leidende lineaire 
systeem van financieel rendement denken. 

Primaat
Voor een verandering van mindset dient de 
circulaire economie het primaat te hebben. 
Deze staat voor hergebruik van produc-
ten en materialen zodat grondstoffen hun 
waarde behouden. 
Willen we een slag maken dan moeten we 
af van het oude denken. Er dient een nieuw 
businessmodel te komen waarin ook andere 
waarden worden meegenomen.

Milieuwinst
Hoe bereken je iets? Het begrip winst dient 
veel ruimer te worden uitgelegd dan puur 
financieel. Het is essentieel dat ook wordt 
gekeken naar de ecologische en sociale 
kant. In vergelijking met andere landen heb-
ben we op het punt van milieuwinst al goed 
gescoord.

Meer stabiliteit
Producten moeten worden gezien als een 
waardevolle bron of grondstof voor herge-
bruik en vertegenwoordigen een waarde. 
Onafhankelijkheid van natuurlijke hulpbron-
nen en de mogelijkheid van een potentiële 
tweede en derde markt zorgen voor meer 
stabiliteit op de lange termijn.

Duurzame modaliteiten
Binnenvaart en spoor zijn duurzame vormen 
van vervoer die goed de concurrentie kun-
nen aangaan met wegtransport. Ze hebben 
diverse voordelen voor economie, mens en 
maatschappij. Deze vervoersmodaliteiten 
zijn milieuvriendelijk en veilig, 

Binnenvaart 
De Particuliere Transport Coöperatie (PTC) 
beschikt over een omvangrijke vloot met 

een grote diversiteit aan scheepstypen en 
biedt moderne logistieke en innovatieve 
oplossingen. Bedrijfsoverdracht is echter 
een groot probleem in de binnenvaart. Met 
de samenwerking tussen PTC, Rabobank 
en Collin Crowdfund kan ook een goede 
matroos ondernemer worden. Ondersteund 
door de uittredende schipper, die optreedt 
als een soort supervisor, kan die werkne-
mer de nieuwe eigenaar worden. Zodoende 
wordt getracht de vloot in stand te houden.

Sloop
De samenwerking zet in op toegankelijke 
financieringsvormen voor de binnenvaart, 
het toetreden van jonge ondernemers, een 
soepele bedrijfsoverdracht en investeringen 
in duurzaamheid. Zodoende wordt ook de 
bedrijfsopvolging voor schepen tot 1500 
ton een boost gegeven. Een toenemend 
aantal van deze binnenvaartschepen gaat 

noodgedwongen naar de sloop. Dat is ook 
vanuit de vervoersgarantie van PTC een 
ongewenste situatie. PTC wil graag nieuwe 
leden in deze moeilijk te financieren tonna-
gegroep laten aansluiten. De banken eisen 
een eigen financiële inbreng van starten-
de ondernemers. Voor veel schippers is er 
afhankelijk van de markt het ene jaar veel 
winst, terwijl het andere jaar problematisch 
is. Het voordeel van schippers die bij PTC 
komen varen is dat de bank weet dat er een 
gegarandeerde omzet is.

Spoor
Don van Riel uit Burgh-Haamstede is voor-
zitter van de Belangenvereniging Zeehaven 
Expediteurs en internationale Logistieke 
Dienstverleners (BZE). Tevens is hij preses 
van de Nederlandse Vereniging Particuliere 
Goederenwagens (NVPG). Van Riel heeft een 
sterke voorkeur voor milieuvriendelijk ver-
voer over het water én per spoor. 

Zinloos
Met het aanleggen van acht kilometer spoor 
langs de A4 of het Schelde-Rijnkanaal zou 
er een directe verbinding kunnen komen 
tussen Vlissingen en Antwerpen. Treinen 
met gevaarlijke stoffen hoeven dan niet 
meer zinloos door dichtbevolkte gebieden 
in West-Brabant te rijden om in Kijfhoek te 
rangeren en dezelfde route weer terug te 
rijden naar Antwerpen. 

VeZa-boog
,,Met de aanleg van de VeZa-boog zouden 
treinen richting Antwerpen al ruim voor 
Bergen op Zoom in zuidelijke richting kun-
nen afslaan”, aldus Don van Riel, in het dage-
lijks leven CEO van spoorwegexpediteur 
Trimodal Europe uit Hoogvliet. Hij pleit ook 
voor aanleg van de spoorlijn Axelse Vlakte-
Zelzate, voor een goede ontsluiting van de 

Don van Riel is voorstander van 
milieuvriendelijke modaliteiten zoals vervoer 

per spoor. 
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Port of Zwolle heeft zich aangesloten bij het project DUAL Ports. Samen met 
andere havengebieden rond de Noordzee zet zij zich in om de CO2-uitstoot in 
regionale havens te verminderen. Het doel is om collectief de CO2-uitstoot 
met 10% te verminderen en de kosten met 20% te verlagen. 

LNG: Het verkennen van mogelijkheden en het aanleggen van 
LNG-bunkering binnen de havengebieden.

Bodem: Het gebruiken van gerecyclede grond en puin voor  
gebiedsontwikkelingen in de havens. 

Vervoer: Het creëren van een platform voor windlading. 

LED: Het installeren, beheren en bewaken van een nieuw  
intelligent en innovatief verlichtingssysteem.

Waterstof: Het ontwerpen van een waterstofbunkersysteem.

Koolstofarm havenplan: Het ontwikkelen van een plan om  
de havens klimaatneutraal te laten opereren. 

DUAL Ports, een Europees project, waarbij  
havens uit België, Duitsland, Denemarken,  
Nederland en Schotland samenwerken. 

DUAL Ports voor verduurzaming van havengebieden

Logistics hub of the Northeast
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haven- en industriegebieden. De komst van 
dit Oostelijke spoor zou onderdeel kunnen 
worden van de bouw van de Nieuwe Sluis. 

Verre Oosten
De expertise van Trimodal, van oudsher spe-
cialist met betrekking tot het conventionele 
vervoer van gassen en vloeistoffen, wordt 
inmiddels ook ingezet inzake spoorverbin-
dingen van het Verre Oosten naar Europese 
bestemmingen. Een booming markt. ,,Een 
autocarrier is 35 a 40 dagen onderweg van 
China naar Zeebrugge. Inclusief voor- en 
natransport is dat ongeveer 60 dagen. Per 
spoor is het slechts 22 dagen!”, aldus Van Riel, 

Symbiose
Afval voor het ene bedrijf is grondstof 
voor het andere bedrijf. Zo organiseerde 
WarmCO2 in samenwerking met de TU-Delft 
vorig jaar in Terneuzen een conferentie, 
waarbij de uitdagingen van een industrieel 
symbiose project centraal stonden. Via een 
regionale waterstofrotonde gaan chemiebe-
drijven in de Kanaalzone onderling water-
stof uitwisselen via pijpleidingen.

Waterstofrotonde
Zo heeft DOW waterstof over als restproduct 
bij het kraakproces en hebben bedrijven 
als Yara en ICL-IP juist waterstof nodig als 
grondstof voor hun eindproducten. Deze 
clustering is een succesvol voorbeeld van 
industriesamenwerking binnen het Smart 
Delta Resources Platform (SDR). Daardoor 
wordt jaarlijks een enorme CO2 reductie 
gerealiseerd.

CO2 reductie
Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen wordt 
door WarmCO2, een joint venture van 
Zeeland Seaports en Yara, sinds 2010 voor-
zien van restwarmte en rest-CO2, afkomstig 
uit het productieproces van kunstmestgi-
gant Yara Sluiskil. Daardoor wordt jaarlijks 

55 miljoen kuub aardgas uitgespaard, wat 
135.000 ton CO2 reductie oplevert. 

Energiemarkt
Zo beschikken tuinders over goedkope, 
milieuvriendelijke warmte en zuivere CO2. 
De warmte is altijd beschikbaar en onaf-
hankelijk van prijzen op de energiemarkt. 
Tuinders besparen tot 90 procent op het 
aardgasverbruik. Het voordeel in vergelij-
king met een warmte kracht koppeling is 
dat de kwekers zich niet meer bezig hoe-
ven te houden met de in- en verkoop van 
energie. 

Tweede leven
Bij Heros Sluiskil krijgt AEC-bodemas, afkom-
stig na verbranding van huishoudelijk afval, 
een tweede leven in de duurzame kring-
loop. Het wordt als secundaire bouwstof 
gebruikt als funderings- en ophoogmateri-
aal in de wegenbouw, voor landschappelijke 
inpassing of als toeslagmateriaal voor de 
betonwaren- en de asfaltindustrie. 

Green Deal
De verduurzaming van de mineralen uit 
bodemas en de verbeterde terugwinning 

van metalen, zijn mede een gevolg van 
de afspraken die binnen de ‘Green Deal 
verduurzaming AEC-bodemas’ uit 2012 zijn 
gerealiseerd. De sterk vernieuwde en uit-
gebreide productie installaties bij Heros 
zorgen ervoor dat deze reststoffen weer 
als grond- en bouwstoffen kunnen worden 
toegepast door ze onder andere te wassen 
en de ferro- en non-ferro metalen terug te 
winnen.

Duurzame materialen
We moeten ons meer bewust worden van 
de mogelijkheden op het gebied van duur-
zaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Het gaat dus om een veran-
dering van denken, met meer oog voor het 
milieu. In de bouw gaat het daarbij onder 
andere om het gebruik van duurzame mate-
rialen, levensloopbestendigheid en comfort 
voor de gebruiker. 

De bouw
Kernwoorden in de bouw zijn vandaag de 
dag innovatie, rationeel bouwen, prefabrica-
ge, passief bouwen, gebouwintelligentie en 
een bestendige levensloop. Begrippen die 
allemaal vallen onder de gemeenschappe-
lijke noemer ‘duurzaam bouwen’. Biobased 
bouwmaterialen dragen bij aan een goede 
vochthuishouding en een aangenaam 
binnenklimaat. Ze creëren een warme en 
behaaglijke sfeer in de woning. Biobased 
producten zorgen in vergelijking met traditi-
onele bouwmaterialen voor een aanzienlijke 
daling van de gezondheidsrisico’s, zowel 
tijdens de verwerking als in de gebruiksfase. 

Vicieuze cirkel
Bij biobased bouwen worden schaarse 
grondstoffen zoveel mogelijk ontzien, ter-
wijl het bouwafval recyclebaar is. Het al 
dan niet toepassen van biobased materi-
alen verloopt in een vicieuze cirkel. Door 
de hogere aanschafwaarde is vraag naar 
deze materialen minder dan naar standaard 
bouwmaterialen. Dit zorgt voor een relatief 
geringe productie van de biobased materia-
len waardoor de kostprijs van deze produc-
ten niet daalt.
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D o o r :  A n t o o n  A .  O o s t i n g

Terminaloperator BCTN wil zo 
emissieloos mogelijk opereren

Alle 180 FTE’s van binnenvaarttermi-

nal-operator BCTN zijn er mee bezig 

om de organisatie zo groen mogelijk 

te maken. Voor BCTN betekent dat 

groen, zo emissieloos mogelijk ope-

reren. “Iedereen bij ons weet waarom 

we groen willen zijn. En dat willen wij 

omdat we een voorloper willen zijn,” 

zegt Dick Gilhuis, sinds een jaar direc-

teur operaties van BCTN, operator van 

nu zeven en eind van de zomer acht 

binnenvaartcontainerterminals in 

Nederland en België.

Dick Gilhuis, COO van BCTN

BCTN Den Bosch

voortstuwing op vrij eenvoudige wijze kan 
worden vervangen door een schonere, emis-
sieloze oplossing.
Voor de eigen diensten tussen de eigen bin-
nenvaartterminals en de deep-sea terminals 
in Antwerpen en Rotterdam werkt BCTN met 
een combinatie van lange termijn charters en 
flexibele schepen die voor de korte termijn zijn 
ingehuurd. Op het Albertkanaal waar BCTN 
nu twee en binnenkort drie terminals heeft, 
wordt gevaren met bakken. De twee nieuwe 
schepen voor de terminal in Den Bosch komen 
in eigendom maar waarvoor de bemanning 
wordt ingehuurd. Belangrijkste klant (ca. 75 
procent) van de Bossche terminal is bier-
brouwer Heineken met daarnaast een aantal 
belangrijke spelers voor reefer-exportlading.
“Heineken committeert zich aan onze groene 
ontwikkelingen. Wij hebben inmiddels twee 
sterren in het Lean & Green programma voor 
de ontwikkeling van duurzame logistiek. Voor 
de derde ster voor de organisatie hebben 
we het certificaat al in huis. Maar om deze te 
mogen voeren, moeten we alleen nog aanto-
nen dat we ook wat dat betreft helemaal com-
pliant zijn. Voor elke ster moet je aantonen 
dat je met jouw werk een bepaald percentage 
CO2 reduceert,” legt de directeur operaties uit.

Containers van de weg af
Dat reduceren van de uitstoot van CO2 kan 
door aan te tonen dat je zoveel containers van 
de weg afhaalt door ze op een milieuvriende-
lijke manier te vervoeren. Met vervoer over 
water via de binnenvaart doet een binnen-
vaartcontainerterminal dat natuurlijk al snel. 
Maar nu gaat het er om ook het werk op de 
terminal zelf en het vervoer van de contai-
ner van en naar de terminal zoveel mogelijk 
schoon te maken. Gilhuis: “Daar gebruik je 
zogeheten shunters voor, terminaltrekkers 
waarmee je ook de weg op mag. In plaats van 
op diesel kijken wij naar de aanschaf van elek-
trische voertuigen. Daarvoor doen we mee 

Volgens Gilhuis weet inmiddels iedereen bij 
BCTN dat groen zijn beter is voor iedereen. 
“Het is goed voor je efficiency. De reachstac-
ker (voertuig voor verplaatsen containers-red.) 
rijdt vooralsnog op diesel. Maar als je deze 
efficiënter inzet, rijd je minder loze kilome-
ters en stoot je minder uit. In plaats van de 
reachstacker proberen we bijvoorbeeld meer 
met de elektrische kranen te doen en ben je 
efficiënter en groener bezig. Als je dat goed 
uitlegt heeft dat ook een positieve invloed op 
je organisatie en je mensen,” weet Gilhuis.
BCTN wil uiteindelijk naar een volledig elek-
trische operatie van de terminals met alle 
kranen en voertuigen elektrisch. De stroom 
hiervoor moet zo veel mogelijk door op en 
rond de terminals geplaatste windmolens en 
zonnepanelen worden geleverd. Maar ook de 
aan-en afvoer van containers over water en 
via de weg moet uiteindelijk zo veel mogelijk 
elektrisch. Gilhuis: “Wij zijn nu in het offerte-
stadium, het tenderen voor de aanschaf van 
twee binnenvaartschepen voor onze terminal 
in Den Bosch. De financiering hiervoor is rond. 
In de loop van 2019 zullen ze gaan varen. Dat 
zijn in eerste instantie dieselelektrisch aange-
dreven schepen. Maar we maken daarvoor 
de afspraak dat ze binnen vijf jaar volledig 
emissieloos kunnen varen op waterstof of een 
brandstofcel-batterij combinatie.” De schepen 
worden maximaal 90 meter lang en 12 meter 
breed, de zogeheten CEMT-klasse IV. 

Eigen initiatief
Voor het realiseren van deze groene voort-
stuwing werkt BCTN samen met een aan-
tal partijen die hiervoor oplossingen aan het 
ontwikkelen zijn. “Je hebt daarvoor partijen 
nodig die daar de hele dag mee bezig zijn,” 
zegt Gilhuis. Het (laten) ontwikkelen van emis-
sieloze binnenvaartschepen is een eigen initi-
atief van BCTN, los van andere initiatieven in 
de binnenvaartwereld. De nieuwe schepen 
worden zo uitgevoerd dat de dieselelektrische 
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Elektrische barge, Den Bosch Max 2.0

De Terminal van BCTN in Alblasserdam

aan allerlei proefprojecten om zo emissieloos 
mogelijk op en rond onze terminal te werk te 
kunnen gaan.”
Het toepassen van de meeste groene oplos-
singen vergt natuurlijk extra investeringen. 
Maar die zijn volgens Gilhuis niet voor niets. 
“Dit spreekt een aantal hele grote spelers aan 
omdat dit past in hun hele organisatie. Dat zijn 
bedrijven die de hele keten van hun operaties 
willen vergroenen om hun ecologische voet-
afdruk te verkleinen. Op dat moment kun je 
ook dingen van elkaar vragen en verwachten. 
Je ziet dat ook overheden dat steeds beter 
begrijpen. Het eind van het liedje is dat je zo 
toch ook meer voor elkaar krijgt.”
Volgens Gilhuis spreekt het streven naar zoveel 
mogelijk emissieloos te werk gaan iedereen 
aan. “Als je dit goed weet te doen krijg je com-
mitment van partijen die zich hier ook mee 
willen identificeren. Dan lukt het je als termi-
naloperator om langjarige overeenkomsten 
binnen te halen. Duurzamer werken hoeft niet 
per definitie duurder te betekenen. Het gaat 
om een andere manier naar dingen te kijken.”

Fixed calls
Zo is Gilhuis druk in de slag om point/
point-vervoer tussen de BCTN-terminal in 
Alblasserdam en de grote deep-sea termi-
nals op de Maasvlakte te realiseren met fixed 
calls, vaste venstertijden waarbij het schip 
van BCTN de garantie heeft dat het tijdig 
wordt geladen en gelost. BCTN ziet daarmee 
toch weer nieuwe mogelijkheden om de oor-
spronkelijk als transferium opgezette terminal 
in Alblasserdam weer beter, commercieel te 
benutten.
De terminal in Alblasserdam is opgezet als 
transferium, vervoerders zouden hier hun con-
tainers moeten lossen voor vervoer naar de 
Maasvlakte of hier moeten komen ophalen. 
Maar sinds de opening in 2015 stond het er 
lange tijd leeg. “De terminal is opgezet om 
de druk op de ring van autosnelwegen rond 
Rotterdam te verlichten maar een terminal 

is altijd iets commercieels. Laden en lossen 
hier betekent een extra handeling met extra 
kosten. Partrijen moeten bewogen worden 
hier naartoe te gaan. Vanaf het begin was er 
te weinig druk op om deze terminal te gebrui-
ken,” legt Gilhuis uit.
Bovendien hadden de schepen die de con-
tainers tussen Alblasserdam en Maasvlakte 
moeten vervoeren nog steeds te kampen met 
grote wachttijden omdat ze op de deep-sea 
terminals niet op tijd worden bediend. Gilhuis 
hoopt hier met de inzet van grotere schepen 
met grotere partijen containers en vaste slots 
op de deep-sea terminals een oplossing voor 
te bewerkstelligen.

Eigen belang
Volgens Gilhuis hebben de grote containerre-
derijen en de deep-sea terminals zelf belang 
bij een meer gestroomlijnde afhandeling van 
het containervervoer van en naar het achter-
land via de binnenvaart. De modal-split van 
het vervoer van en naar de terminals op de 
Maasvlakte wordt momenteel weer negatie-
ver door de groei van het truckvervoer terwijl 
was afgesproken dat er juist veel meer over 
het water zou worden vervoerd. De deep-sea 

terminals handelen daarmee in strijd met de 
contracten die ze hiervoor hebben afgesloten 
met het Havenbedrijf Rotterdam. “De markt 
zal ertoe worden gedwongen meer gebruik 
van de binnenvaart te maken,” weet Gilhuis.
Hij heeft dan ook het volste vertrouwen dat 
BCTN binnenkort met zijn vaste lijndiensten 
tussen Alblasserdam en de deep-sea termi-
nals op de Maasvlakte kan beginnen. “Wij 
hebben aan alle eisen voldaan. Ik zit alleen 
nog te wachten op de bevestiging van de 
zijde van de deep-sea terminals. Wij doen 
er alles aan om fixed of flexibel windows bij 
de terminals te krijgen om het vervoer zo 
optimaal mogelijk te kunnen aanbieden,” ver-
zekert Gilhuis.
Maar wat extra steun van het Havenbedrijf 
Rotterdam zou goed van pas komen. Gilhuis: 
“Het is de ladingeigenaar die al dan niet voor 
ons kiest om zijn container via onze terminal 
in Alblasserdam te laten lopen. Het betekent 
toch altijd minimaal twee kraanhandelingen 
extra. Om die keuze voor ons te stimuleren 
zou het Havenbedrijf dat best een aantal jaren 
mogen subsidiëren. Van onze kant zorgen wij 
dan voor een zo optimaal mogelijke bunde-
ling van ladingstromen.”



We keep                  you

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

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

#portofantwerp Everything is 
Possible at the
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Nieuwe wetgeving 
pakketreizen 
en gekoppeld 

reisarrangement per 1 juli 
De reisbranche is sterk veranderd in de loop der jaren. Waar 
je vroeger nog een reisbureau binnenliep, boek je tegen-
woordig eenvoudig en snel online. De tussenkomst van een 
reisbureau is niet meer standaard. Dit heeft tot een juridische 
grijze zone geleid ten aanzien van de rechten en plichten van 
de reiziger en de ‘handelaar’.

Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken heeft 
de Europese Unie een richtlijn uitgevaardigd welke 
in Nederland wordt geïmplementeerd als de ‘Wet op de 
Pakketreis Overeenkomst en Gekoppeld Reisarrangement’. 
Deze wet zal op 1 juli 2018 in werking treden en vervangt 
de huidige wetgeving op dit gebied (titel 7A van boek 7 het 
Burgerlijk Wetboek).

De nieuwe wet maakt onderscheid tussen enerzijds de ‘klas-
sieke pakketreis’, en anderzijds het ‘gekoppelde reisarrange-
ment’. De klassieke pakketreis is een kant-en-klare combina-
tie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten 
welke als geheel worden aangeboden, zoals sinds jaar-en-
dag aangeboden door reisbureaus. Het gekoppelde reisar-
rangement is een fenomeen dat met name met de opkomst 
van het internet groot is geworden. De reiziger boekt zelf 
verschillende onderdelen van zijn reis bij één organisator. 
Bijvoorbeeld een reiziger boekt via een website een vlieg-
ticket, waarna hij doorklikt en op een andere website een 
hotelovernachting boekt. Deze tweede overeenkomst dient 
binnen 24 uur na de eerste boeking te zijn gesloten anders is 
er geen sprake van een gekoppeld reisarrangement.

Waar de huidige wetgeving enkel rechten en plichten voor 
de reisorganisator van de klassieke pakketreis creëert, brengt 
de nieuwe wet hier verandering in. Zo wordt bij een gekop-
peld reisarrangement de handelaar verplicht de reiziger te 
informeren dat hij niet dezelfde rechten heeft als bij het boe-
ken van een pakketreis en dat elke reisdienstverlener uitslui-
tend verantwoordelijk is voor de uitvoering van de reisdienst 
die zij aanbieden. Voorts wordt in het geval van faillissement 
de reiziger alleen beschermd tegen het faillissement van de 
handelaar die het gekoppeld reisarrangement faciliteert.

Voor beide type reizen is nieuw dat de handelaar aanspra-
kelijk is voor boekingsfouten die zijn gemaakt tijdens het 
boekingsproces. Tenzij de boekingsfouten aan de reiziger te 
wijten zijn of er sprake is van overmacht. 

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Richard Latten of Danielle Cloots 
door middel van 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

PostNL heeft de ambitie om in 2025 in 25 binnensteden 

uitstootvrij te bezorgen. Leeuwarden heeft nu de primeur, 

en is de eerste binnenstad waar PostNL post en pakket-

ten* uitstootvrij gaat bezorgen. Alle pakketten in het 

centrum van de Friese hoofdstad worden vanaf 2018 elek-

trisch bezorgd. Wethouder Friso Douwstra nam op 18 juni 

jl. in het kader van de Elfwegentocht het eerste elektrisch 

bezorgde pakket in ontvangst van Liesbeth Kaashoek, 

directeur Pakketten en Logistiek PostNL. 

Leeuwarden eerste 
binnenstad waar PostNL 

uitstootvrij gaat bezorgen

In 2018 vervangt PostNL in de binnenstad Leeuwarden alle voertui-
gen door elektrische bestelbussen en kleine elektrische voertuigen 
(Stints). Pakketten worden met elektrische voertuigen bezorgd vanaf 
een centraal overslagpunt in de stad. Brieven werden in Leeuwarden 
altijd al op de fiets of lopend en dus uitstootvrij bezorgd. Deze duur-
zame bezorging sluit ook aan op de ambitie van de stad Leeuwarden 
voor een schone binnenstad zonder uitlaatgassen.
Het is de ambitie van PostNL om in 2025 in 25 binnensteden volledig 
uitstootvrij te bezorgen. Hiervoor ondertekende het bedrijf samen 
met verschillende overheden en andere bedrijven de Green Deal Zero 
Emissie stadslogistiek. Als onderdeel daarvan verving PostNL in 2017 
meer dan 60 autoritten in Amsterdam door elektrische bakfietsen. 
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Haven Antwerpen bouwt aan 
een duurzame toekomst

 

CEO Jacques Vandermeiren van Havenbedrijf 
Antwerpen

Dit is een belangrijke uitdaging in het kader 
van een duurzame toekomst. Om de leiders-
positie van de haven van Antwerpen in de 
wereldwijde supply chain veilig te stellen, is 
extra containercapaciteit een absolute must. 
Het is van groot belang voor de Vlaamse 
economie dat er snel een robuuste beslis-
sing komt in dit dossier, die tegemoetkomen 
aan de stijgende marktvraag. 

De haven van Antwerpen groeit nu al vijf 
jaar op rij. In het eerste kwartaal van 2018 
steeg de containertrafiek met 9,5 procent 
ten opzichte van de eerste drie maanden 
van 2017. Na dit recordkwartaal noteert 
het Havenbedrijf dus een recordmaand 
met een groei van 9,6 procent. ,,Dit nieuwe 
record bevestigt eens te meer onze prog-
noses dat de haven binnen afzienbare tijd 
met een capaciteitstekort te maken zal krij-

gen en dat de vraag naar extra capaciteit 
steeds dringender wordt. Een strakke timing 
is nu echt noodzakelijk. Dat is essentieel 
om in de toekomst onze internationale lei-
derspositie te kunnen behouden en onze 
belangrijke rol van motor voor de Belgische 
economie te blijven waarmaken”, zegt CEO 
Jacques Vandermeiren van Havenbedrijf 
Antwerpen. In de lopende maatschappe-
lijke discussie over de noodzakelijke Extra 
Containercapaciteit om de toekomst van de 
haven van Antwerpen en haar plaats in de 
wereldwijde supply chain veilig te stellen, is 
er een aanname van een 3,5 procent groei 
per jaar. De huidige groeicijfers van 9,5 pro-
cent in het containersegment bevestigen 
niet alleen de behoefte aan extra contai-
nercapaciteit, maar maken ook duidelijk dat 
de operationele capaciteitsgrens versneld 
wordt overschreden en dat een capaciteits-

De Haven van Antwerpen, dat in 2017 

het vijfde recordjaar op rij boekte, 

dringt aan op een snelle beslissing 

over extra capaciteit. Nooit eerder 

dan in mei 2018 werden er in een 

maand zoveel containers behan-

deld in de haven van Antwerpen. 

Het Havenbedrijf noteerde in mei 

een recordoverslag van 1 miljoen 

TEU containers. Dit geeft aan dat de 

haven in een recordtempo afstevent 

op haar maximale containercapa-

citeit. 
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uitbreiding voor containers zich nog sneller 
opdringt dan voorzien. 

In balans
,,Wij dringen aan op een snelle beslissing 
van de Vlaamse regering om te bepalen 
waar de nodige extra containercapaciteit 
in de haven van Antwerpen gerealiseerd 
zal worden. Zij kunnen op ons rekenen om 
samen met alle betrokken partijen te bou-
wen aan de duurzame ontwikkeling van de 
haven, waarbij de economische, ecologische 
en sociale factoren in balans zijn. Enkel 
samen kunnen we de vooropgestelde duur-
zame groei van onze haven realiseren”, aldus 
havenschepen Marc Van Peel.

Economisch belang
Cijfers van de Nationale Bank bevestigen 
de rol van de haven als krachtigste eco-
nomische motor van België. De haven van 
Antwerpen levert 10,8 miljard euro directe 
toegevoegde waarde en 9,4 miljard indirec-
te toegevoegde waarde en geeft daarmee 
werk (direct én indirect) aan zo’n 143.000 
werknemers. Eén op de zestien Belgen 
werkt in of voor de haven van Antwerpen. 
Bovendien heeft de haven een motorfunctie 
voor tal van andere sectoren in België, zoals 
onder andere industrie, groothandel, trans-
port en logistieke dienstverlening.

Toekomstvisie
De wereld evolueert in een razendsnel 
tempo en is soms onvoorspelbaar. Om in 
deze uitdagende context als haven wend-
baar en weerbaar te zijn én te blijven, heeft 
het Havenbedrijf een ambitieus onderne-
mingsplan voor de volgende drie jaar opge-
steld. Centraal hierin staan vijf strategische 
prioriteiten: Duurzame groei, Mobiliteit, 
Transitie, Safety & Security en Operational 
Excellence.

Veilige thuishaven
,,Wij bouwen aan een duurzame toekomst 
voor de haven. Het is onze missie om in 
een snel veranderende wereld een veilige 
thuishaven te bieden en om als hefboom 
te fungeren voor stakeholders die kansen 
zien en uitdagingen willen aangaan. We 
zijn er van overtuigd dat we de omslag kun-
nen maken door in te zetten op een aantal 
strak omlijnde strategische prioriteiten die 
de rode draad vormen in de agenda van het 
Havenbedrijf tot 2020. We zijn daarbij niet 
langer alleen een gebiedsbeheerder, een 
operator in de nautische keten en een faci-
litator, maar ook en vooral een community 
builder”, verklaart Jacques Vandermeiren. 

Groei werkgelegenheid
De cijfers van de Nationale Bank geven ook 
aan dat de werkgelegenheid in de haven van 
Antwerpen, ondanks de toenemende druk 
hierop door automatisering is toegenomen. 
In Antwerpen zijn de goederenbehandeling 

en de chemische nijverheid de grootste sec-
toren inzake directe werkgelegenheid. ,,We 
kunnen niet om automatisering heen. Wij 
als haven moeten, om onze sterke positie te 
behouden, die trend volgen en evolueren 
van een traditionele analoge haven naar een 
digitale haven. We moeten er voor zorgen 
dat digitalisering een opportuniteit wordt 
in plaats van een bedreiging”, onderstreept 
Vandermeiren: 
De haven van Antwerpen kende een uit-
stekend eerste kwartaal en behandelde 
58.328.678 ton goederen, een forse stijging 
van 7,1 procent ten opzichte van dezelfde 
periode vorig jaar. De totale overslag is een 
weerspiegeling van de groei in alle sectoren 
met uitzondering van het conventioneel 
stukgoed. De grootste driver is ook nu weer 
de containertrafiek die een stevige groei van 
9,5 procent noteerde ten opzichte van de 
eerste drie maanden van 2017.

Containers
De containertrafiek steeg dus met 9,5% tot 
32.580.600 ton of 2.744.226 TEU (+10,7%). 
De maand maart zette met een overslag van 
980.000 TEU bovendien een nieuw record 
neer. Een record dat in de maand mei werd 
overtroffen met een recordoverslag van 1 
miljoen TEU containers. Er is een groei op 
alle vaargebieden, zowel in de aan- als de 
afvoer. De groei op Europa springt met 
14,5 procent het meest in het oog. Deze is 
deels te verklaren door het terugwinnen van 
transhipmentlading die vorig jaar wegging 
wegens een tijdelijk tekort aan havenar-
beiders. De overslag met Noord-Amerika 
groeide met 14,7 procent. Op Azië was er 
een groei met 7%.

Petrochemie
Zeven van de tien belangrijkste chemiebe-
drijven ter wereld hebben een productie-
site in Antwerpen. De petrochemie is van 
oudsher sterk verankerd in de haven van 
Antwerpen en de op- en overslag van natte 
bulk is in de afgelopen jaren alleen maar 
sterker gestegen. Grote concerns als Total, 
ExxonMobil, BASF en Covestro (het voorma-
lige Bayer) blijven grote bedragen investe-
ren in het vernieuwen van hun installaties 
in de haven van Antwerpen. Daardoor is het 
petrochemische cluster ook voor de komen-
de decennia gewaarborgd in Antwerpen. 

Extra capaciteit
De Vlaamse regering maakt in de loop van 
het jaar bekend welke oplossing zij kiest om 
Antwerpen te voorzien van die broodnodige 
extra containercapaciteit. Daarbij scoort het 
Saeftinghedok in alle opzichten het beste: 
voorzien van voldoende capaciteit, operati-
onele haalbaarheid en belangstelling vanuit 
de markt. Dankzij het extra getijdendok 
kan de positie van de haven als motor van 
de economie, van welvaart en van werk-
gelegenheid voor de regio verder versterkt 
worden.
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Staatssecretaris spreekt met 
provincie vanwege rood sein-
passages Keolis 

Keolis is onder verhoogd toezicht gesteld door de 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), omdat 
de vervoerder in het afgelopen half jaar acht keer 
door een rood sein reed.
 

D66 komt met actieplan voor 
personeelstekort spoorsector 

D66 heeft een actieplan opgesteld om de spoor-
sector van meer personeel te voorzien. Volgens de 
politieke partij dreigt er namelijk een tekort aan 
vakmensen te ontstaan.

ProRail-topman vreest 
voor Defensie-taferelen in 
spooronderhoud 

ProRail-topman Pier Eringa vreest voor Defensie-
taferelen in het spooronderhoud. Hij zei dat tij-
dens de presentatie van de jaarcijfers van 2017. 
Tot 2040 zal het aantal treinreizigers naar ver-
wachting met 27 tot 45 procent toenemen.
 

Eringa: ‘Niet twijfelen, maar 
investeren in ERTMS’ 

ProRail-topman Pier Eringa pleit voor het lande-
lijke gebruik van het spoorbeveiligingssysteem 
ERTMS. Dat zei hij onlangs tijdens de presentatie 
van het jaarverslag van de spoorbeheerder. “Het 
kost veel geld, maar we moeten daar niet over 
twijfelen.
 

Loonsverhoging van 5,8 procent 
voor medewerkers DB Cargo 

De lonen van medewerkers van DB Cargo 
Nederland worden met 2,9 procent verhoogd. Op 
1 april 2019 komt daar opnieuw een verhoging 
van 2,9 procent bij. 

NS verkoopt 45 Traxx-
locomotieven en gaat deze 
leasen 

NS en Akiem hebben een zogenaamde sales 
en leaseback-overeenkomst getekend voor 45 
Traxx-locomotieven. Deze locomotieven rijden nu 
nog over de HSL-Zuid, maar worden vanaf 2021 
vervangen door de Intercity Nieuwe Generatie 
(ICNG) van treinfabrikant Alstom.

ProRail: spoorvervoerders 
veroorzaakten de meeste 
vertraging in 2017 

Spoorvervoerders veroorzaakten vorig jaar 43 pro-
cent van de vertragingen op het spoor. 2,4 procent 
had te maken met problemen in relatie tot de 
spoorinfrastructuur en 14,2 procent met derden.
 

Nettowinst Strukton stijgt 
door hogere opbrengsten 
raildivisie 

Strukton heeft in 2017 een nettoresultaat behaald 
van 25,1 miljoen euro. Dat is aanzienlijk hoger 
dan in 2016. Volgens de onderneming is dat 
vooral te danken aan de groei van bedrijfsop-
brengsten bij Strukton Rail.
 

Spoorprijs voor project 
Internet of Things-sensoren 

ProRail-medewerkers Wim Verheul en Maurits 
Arnolds hebben de Jan van Stappen Spoorprijs 
gewonnen voor hun project met Internet of 
Things-sensoren. Deze sensoren meten de tem-
peratuur van spoorstaven en zijn een troef bij het 
voorkomen van storingen op het spoor.
 

Rio Tinto mag starten 
met volledig autonome 
goederentrein 

Het mijnconcern Rio Tinto heeft een accreditatie 
van het Australische Office of the National Rail 
Safety Regulator (ONRSR) gekregen om te starten 
met volledig autonoom spoorgoederenvervoer. 
Dat maakte het bedrijf bekend.
 

DB Schenker wint prijs voor 
spooraanbod Zijderoute 

DB Schenker heeft een internationale prijs gewon-
nen voor haar spooraanbod op de Zijderoute. Het 
gaat om een AFLAS Award in de categorie Beste 
Logistiek Dienstverlener op het spoor.
 

Eén op drie ouderen heeft 
moeite om te reizen met OV 

32 procent van de ouderen heeft moeite om te 
reizen met het openbaar vervoer. Dat blijkt uit 
onderzoek dat in opdracht van ProRail is verricht 
onder ruim duizend Nederlanders in de leeftijd 
van 70 tot en met 85 jaar.

Verstoringen treinverkeer 
sneller op te lossen in 
3D-omgeving 

Een 3D-omgeving die in het geval van versto-
ringen van het treinverkeer in één oogopslag het 
spoor, de treinen en de omgeving daarvan laat 
zien. Deze innovatie kan volgens IT-dienstverlener 
CGI het verschil maken bij onverwachte weers-
omstandigheden, spoorlopers, ongelukken en 
andere incidenten.
 

Sharon Dijksma krijgt als 
wethouder Noord/Zuidlijn in 
portefeuille 

Sharon Dijksma (PvdA) wordt wethouder in 
Amsterdam. Het Tweede Kamerlid zal daarbij 
de portefeuille Verkeer en Vervoer onder haar 
hoede krijgen, waarmee ze de verantwoorde-
lijkheid draagt voor de Noord/Zuidlijn, taxi- en 
parkeerbeleid.
 

NMBS zet pendeltrein in bij 
verstoringen op HSL-Zuid 

NMBS gaat een pendeltrein inzetten tussen de 
Belgische stations Noorderkempen en Antwerpen 
bij verstoringen op de HSL-Zuid. Volgens de 
spoorvervoerder gaat het om een voorzorgmaat-
regel, zodat binnenlandse treinreizigers ook bij 
stremmingen of werkzaamheden op hun plek van 
bestemming kunnen komen.

Kosten uitrol ERTMS hoger dan 
verwacht, programmabeslissing 
uitgesteld 

De Nederlandse overheid zal dieper in de buidel 
moeten tasten voor de uitrol van het beveiligings-
systeem ERTMS. Uit een voortgangsrapportage van 
het Programma ERTMS blijkt de spoorsector met 
het huidige budget slechts zeven tot acht baanvak-
ken met het Europese systeem kan uit kan rusten.
 

Waterstoftrein rijdt begin 
2019 tussen Groningen en 
Leeuwarden 

Tussen Groningen en Leeuwarden start begin 
volgend jaar waarschijnlijk een proef met een 
waterstoftrein van Alstom. Het innovatieproject 
heeft als doel om te onderzoeken of dit type trein 
op lange termijn de dieseltreinen op dit traject 
kan vervangen.

‘Snelheid goederentreinen 
tussen Meteren en Boxtel 
moet omlaag’ 

De maximale snelheid waarmee goederen-
treinen ’s nachts rijden op het traject tus-
sen Meteren en Boxtel moet omlaag naar 50 
kilometer per uur. Dat vinden gemeenten Den 
Bosch, Zaltbommel, Maasdriel, Neerijnen en 
Geldermalsen.
 

Staatssecretaris fluit ProRail 
terug over buitenlandse 
ambities 

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van 
Infrastructuur is niet te spreken over de plannen 
van ProRail-topman Pier Eringa om de buiten-
landse markt op te gaan. De bewindsvrouw 
vindt dat de Nederlandse reiziger voorrang moet 
krijgen.
 

Internationale award 
voor oplossing hergebruik 
remenergie treinen 

Een innovatie die het mogelijk maakt om 
twintig elektrische stadsbussen in Apeldoorn 
te laten rijden op de remenergie van trei-
nen, heeft een internationale prijs gewon-
nen. De internationale spoororganisatie UIC 
reikte de prijs afgelopen maand uit in Turkije 
aan bedenker Arjan Heinen van Hedgehog 
Applications.
 

ProRail bestelt sleepvoertuigen 
om gestrande treinen sneller 
weg te slepen 

ProRail neemt maatregelen om passagiers die 
vastzitten in een gestrande trein voortaan snel-
ler uit de trein te kunnen laten. De richttijd is 
twee uur, maar de spoorbeheerder wil dit zo 
snel mogelijk halveren.
 

Gentse haven mogelijk 
proefterrein voor 
waterstoftreinen 

De Gentse schepen Christophe Peeters (Open 
VLD) wil waterstoftreinen met passagiers laten 
rijden over de spoorgoederenlijn door de haven 
van Gent. Hij verwijst daarbij naar een studie 
van North Sea Port, Universiteit Gent, de NMBS 
en Infrabel.
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Overeenstemming maatregelenpakket spoorgoederenvervoer

Trein wint terrein bij 
goederenvervoer

Partijen betrokken bij het goede-

renvervoer over het spoor heb-

ben met Staatssecretaris Stientje 

van Veldhoven overeenstemming 

bereikt over een maatregelenpak-

ket om het spoorgoederenvervoer 

nog duurzamer en aantrekkelijker 

te maken. Hierin zijn onder andere 

maatregelen vastgelegd voor een 

flinke verlaging van de gebruiks-

vergoeding, de inzet met betrek-

king tot het Europese spoorvei-

ligheidssysteem ERTMS en verbe-

tering van de leefomgeving voor 

omwonenden langs het spoor. Het 

maatregelenpakket maakt modal 

shift mogelijk en is daarmee in lijn 

met de klimaatdoelstellingen en het 

Regeerakkoord. 

Het pakket is vastgesteld in overleg met de 
spoorgoederentafel, waar verladers, spoor-
vervoerders, terminals, havens, spoorinfra-
structuurbedrijven, ProRail en het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat overleggen 
over de toekomst van het transport over 
het spoor. Staatssecretaris van Veldhoven: 
“Het gaat goed met onze economie en daar-
mee neemt ook het transport van goede-
ren toe. Aan deze tafel zorgen we ervoor 
dat deze goederenstromen zo veel mogelijk 
via het spoor worden geregeld. Dat ontlast 
de wegen en is bovendien goed voor het 
milieu. Vandaag hebben we een grote stap 
vooruitgezet, door onze gezamenlijke doe-
len voor de nabije toekomst in één pakket 
vast te leggen”.

Het brede pakket van maatregelen bevat 
financiële en technische oplossingen voor 
het spoorgoederenvervoer. Een aantal voor-
beelden: 

•  Tot en met 2023 wordt jaarlijks een 
bedrag van 12 tot 14 miljoen euro subsi-
die beschikbaar gesteld, zodat de netto 
gebruiksvergoeding flink verlaagd wordt 
en op een vergelijkbaar niveau komt als 
in Duitsland (Maatregel wordt in 2021 
geëvalueerd).

•  Er wordt gekeken naar aanpassingen die 
het mogelijk maken om te gaan rijden 
met langere treinen, tot een lengte van 
740 meter. 

•  Voor de invoering van het nieuwe bevei-
ligingssysteem ERTMS spant het kabinet 
zich in om nationale en Europese fondsen 
te benutten en de complexe transitie naar 
ERMTS zodanig vorm te geven dat deze 
een gezonde groei van het spoorgoede-
renvervoer mogelijk maakt.

•  Er wordt samengewerkt om het spoorgoe-
derenvervoer in havengebieden efficiën-
ter te maken, stiller materieel en hybride 
locomotieven in te zetten en onderzoek 
te doen naar mogelijkheden voor trillings-
arme draaistellen. 

De leden van de spoorgoederentafel heb-
ben de ambitie om met deze en andere 
maatregelen de omvang van het goederen-
vervoer per spoor te laten groeien van 42 
miljoen ton (2016) naar 54 - 61 miljoen ton 
in 2030. Voorzitter van de spoorgoederen-
tafel Steven Lak: “Dit maatregelenpakket is 
het startpunt van een nieuwe aanpak. Het 
is daarbij ontzettend belangrijk dat alle par-
tijen op het spoor met elkaar de schouders 
eronder blijven zetten. Ik zie een enorme 
bereidheid bij alle partijen en dit maatre-
gelenpakket is een forse impuls voor het 
spoorgoederenvervoer.” 

Het maatregelenpakket wordt in de komen-
de maanden samen met de spoorgoederen-
tafel verder uitgewerkt. De Tweede Kamer is 
verleden maand juni met een brief geïnfor-
meerd over de inhoud van het pakket. 
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Hét centrale thema van Het Portaal van Vlaanderen

Nieuwe Sluis is imposant
D o o r :  H e n k  va n  d e  Vo o r d e

Omgevingsmanager Harm Verbeek van VNSC 
(links) en projectmanager Fred Jansen van 

Sassevaart. 
Voorzitter Arie de Bode van Het Portaal van Vlaanderen aan het woord. Op de voorgrond Harm 

Verbeek. 

Foto Nieuwe Sluis (artist impression). 
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Omgevingsmanager Harm Verbeek van de 
Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie 
(VNSC) en projectmanager Fred Jansen van 
aannemerscombinatie Sassevaart gaven een 
algemene presentatie over de laatste stand van 
zaken van het project Nieuwe Sluis. Het is het 
grootste infrastructurele project van Zeeland 
sinds de bouw van de Westerscheldetunnel. 
De stand van zaken werd toegelicht over 
onder andere de aanleg van de waterkerende 
muur Frontmuur Noordwest, de rotonde bij 
de kruising Schependijk-Binnenvaartweg-
Buitenhaven, de inrichting van de bouw-
terreinen aan de Zeevaartweg en naast de 
Westsluis, de verplaatsing van het oorlogsmo-
nument en over het metershoge uitkijkpunt 
bij de bouwlocatie dat binnen enkele maan-
den gereed zal zijn.

Portaal van Vlaanderen 
Het Portaal wil zoveel mogelijk mensen infor-
meren over de kracht en pracht van de havens 
en de havenbedrijven. Terneuzen heeft water. 
Dat moet gepromoot worden. Hoe vaar je 
veilig vanaf de Westerschelde naar Gent? Hoe 

wordt een binnenvaartschip of een zeeschip 
door een sluis geloodst? Welke bedrijven zor-
gen voor bijna een kwart van de Zeeuwse 
werkgelegenheid? Hoe worden geïmporteer-
de producten vervoerd naar het achterland. 
Het imposante schouwspel van zeereuzen en 
binnenvaartschepen wekt steevast de inte-
resse van passanten en toeristen, maar hoe 
zit het met de veiligheid in de haven? Wat 
is de rol van een havenmeester of van een 
loods? Wat is het economische belang van de 
Kanaalzone? Bij een bezoek aan het Portaal 
van Vlaanderen krijgt men antwoord op der-
gelijke vragen. 

Expositie
In het Portaal van Vlaanderen, hét maritiem 
informatiecentrum in de Kanaalzone, is 
onlangs een fraaie expositie geopend over 
de Nieuwe Sluis Terneuzen. Naast de infor-
matie die Het Portaal al 25 jaar verstrekt 
over de havens en de scheepvaart is een 
compleet nieuwe tentoonstelling ingericht 
over de Nieuwe Sluis, sinds de komst van de 
Westerscheldetunnel het grootste infrastruc-

Na de kaalslag bij het sluizencom-

plex in Terneuzen wordt inmiddels 

bij de Westsluis in Terneuzen al volop 

gewerkt aan de realisatie van de 

Nieuwe Sluis. Door de aanleg hiervan 

wordt de haven van Gent bereikbaar 

voor de grootste zeeschepen en zal 

er een eind komen aan een belangrijk 

capaciteitsknelpunt voor de binnen-

vaart. Medio juni was er een drukbe-

zochte informatieavond bij het Portaal 

van Vlaanderen over de Nieuwe Sluis 

om te praten met een van de project-

medewerkers of een presentatie bij te 

wonen. Ook was er voor de bezoekers 

gelegenheid om de expositie van de 

Nieuwe Sluis te bekijken. 
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Foto Nieuwe Sluis (artist impression).

Interessante expositie in Het Portaal van Vlaanderen. 

Netwerken in Het Portaal. 
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turele project van Zeeuws-Vlaanderen. Hoe 
werkt een sluis? Waarom zijn de sluizen zo 
belangrijk? En hoe gaan we een van de groot-
ste sluizen ter wereld bouwen? Dit alles kom je 
te weten na een bezoekje aan de nieuwe ten-
toonstelling in het informatiecentrum van het 
project Nieuwe Sluis Terneuzen: het Portaal 
van Vlaanderen. Tot en met 2022 wordt op 
verschillende plaatsen op het sluizencomplex 
aan de Nieuwe Sluis gewerkt. Om geïnteres-
seerden te laten zien wat er precies gebeurt, is 
in het Portaal van Vlaanderen de nieuwe ten-
toonstelling ingericht. Naast een aantal vaste 
elementen, zoals de historie van het sluizen-
complex en de lading van al die passerende 
schepen, wordt de tentoonstelling tijdens de 
bouw continu ge-update.

Goed beeld
Zo is er steeds een goed beeld van wat er 
buiten op het bouwterrein allemaal gebeurt. 
Ook worden de gidsen en vrijwilligers goed op 
de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen 
zodat bezoekers van het Portaal van de juiste 
informatie worden voorzien. Het Portaal van 
Vlaanderen organiseert per traditie rondvaar-
ten over het Kanaal Gent-Terneuzen, maritie-

me fiets- en wandelroutes, rondleidingen over 
het sluizencomplex en allerlei evenementen. 
Voor een rondvaart van grotere groepen kan 
het Portaal van Vlaanderen beschikken over 
de IJmond (50 personen) en Denick II (250). 
Voor een kleine groep is de rondvaartboot VB 
11 van de Verenigde Bootlieden beschikbaar, 
een voormalig patrouillevaartuig van de poli-
tie te water.

Sluiswachter
Het informatiecentrum trekt jaarlijks ongeveer 
7.000 bezoekers. Door de bouw van de Nieuwe 
Sluis wordt op minimaal een verdubbeling 
gemikt. De werkzaamheden aan de Nieuwe 
Sluis zijn eind vorig jaar gestart en moeten 
in 2022 afgerond zijn. Het Portaal wil de eco-
nomische en toeristische verbinding vormen 

waar regelmatig cruiseschepen afmeren.
Het oude Portaal aan de Zeevaartweg is vorig 
jaar gesloopt om plaats te maken voor de 
Nieuwe Sluis.

Scholen
Tijdens een rondvaart wordt er met actu-
ele informatie een toelichting gegeven over 
het havenbedrijfsleven en de schepen in alle 
soorten en maten. Het hele maritieme gebeu-
ren passeert de revue. Het Portaal wil graag 
de scholen betrekken bij haar activiteiten en 
laten zien wat de havens allemaal te bieden 
hebben. Met veel interessante banen in bij-
voorbeeld de procesindustrie of de logistiek. 
Het Portaal heeft voor basis-, middelbaar- en 
beroepsonderwijs lespakketten ontwikkeld. 
Met bedrijfsfilmpjes, presentaties en bedrijfs-
bezoeken kunnen havengerelateerde onder-
nemingen hun voordeel doen met Het Portaal.

Samenwerking
Het Portaal werkt samen met North Sea Port, 
ZPPC, de gemeente Terneuzen, de onderne-
mersvereniging Bizzy Stad Terneuzen, Portiz, 
Biobase Europe, de VVV Zeeland en het 
Industrieel Museum Sas van Gent. 

www.portaalvanvlaanderen.nl; 
www.nieuwesluisterneuzen.eu

tussen de stad, de haven en de bedrijven. De 
schakel tussen werken, leven en recreëren. Het 
Portaal verhuist over ongeveer een jaar van 
haar tijdelijke locatie aan de Binnenvaartweg 
naar de benedenverdieping van apparte-
mentencomplex De Sluiswachter aan de 
Beneluxweg, bij het nieuwe winkelcentrum 
aan de Kennedylaan-West. Een aantrekkelijke 
locatie, rechtstreeks gelegen aan de haven, 
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D o o r :  H e n k  va n  d e  Vo o r d e

EB-Groep is een 
echte aandrijfspecialist 

De EB-Groep zorgt ervoor dat 

het machinepark van haar klan-

ten probleemloos blijft draaien. 

Elektromotoren Bracke uit het 

Zeeuws-Vlaamse Clinge, Bracke 

Elektro uit Sint-Gillis-Waas en Bracke 

Aandrijfspecialist uit Waddinsveen 

zijn specialist bij uitstek op het 

gebied van onderhoud, reparatie en 

revisie van elektromotoren, pompen 

en tandwielkasten. Kortom: echte 

aandrijfspecialisten. Elektromotoren 

Bracke is al meer dan vijftig jaar een 

begrip. 

De passie voor techniek en het plezier in 
het vakgebied zijn altijd centraal blijven 
staan. ,,We zijn een veelzijdige technische 
specialist met de focus op aandrijftechniek. 
In ruim vijftig jaar tijd zijn wij gecontroleerd 
gegroeid. De continuïteit van zowel ons 
bedrijf als dat van de klant staat voorop. Als 
zijn productieproces onverhoopt gestopt 
is, zorgen wij ervoor dat het weer op gang 
wordt gebracht”, aldus directeur-eigenaar 
Joris Bracke van het merkonafhankelijk ser-
vice- en reparatiebedrijf. De EB-Groep richt 
zich met name op industrieel onderhoud 
aan elektromotoren en tandwielkasten. De 
drie vestigingen zijn strategisch gelegen: in 
Clinge en Sint-Gillis-Waas tussen de haven-
gebieden van North Sea Port en Antwerpen; 
in Waddinxveen vlakbij de haven van 
Rotterdam. 

Overal elektromotoren
De EB-Groep is breed georiënteerd, actief 
in diverse takken van sport: chemische en 
petrochemische industrie, scheepvaart, 
voedings- en verpakkingsmiddelenindu-
strie, automotive, agrarische sector, machi-
nebouw. ,,Ons werkgebied is overal waar 
elektromotoren draaien. Of het nu gaat 
om het maken van friet, plastic of druk-
inkt: overal zijn elektromotoren voor nodig. 
Aardappelen gaan de schuur in en uit via 
transportbanden, melk wordt via elektro-
motoren van kartonnen pakjes voorzien. 
Motoren en reductoren vormen een wezen-
lijk onderdeel van de maatschappij, zonder 
dat we het zelf beseffen.”

Beweging
Overal waar elektrische energie wordt 
omgezet in beweging zitten de klanten van 
de EB-Groep. ,,Voor elke vorm van industrie 
worden motoren gebruikt. Variërend van 
ventilatoren in koelhuizen tot kraanmotoren 
voor het lossen en laden van schepen. Zeker 

op kapitaalintensieve productielocaties is 
er het nodige budget gereserveerd voor 
onderhoud en reparatie. Stilstand kost geld. 
Als bij een havenlogistiek bedrijf de kraan 
niet werkt en een schip een dag langer voor 
de kant moet liggen, dan kost dat een ver-
mogen”, licht Joris Bracke toe.

Kick
De EB-Groep denkt constant mee met de 
klant, zoals op het gebied van nieuwe bestu-
ringen voor motoren en pompen in diverse 
branches. ,,Het geeft ons een kick als we een 
industriële productie machine van de klant 
nauwkeuriger kunnen laten functioneren. 
Bijvoorbeeld een afwijking van 1 procent 
reduceren tot 0,1 procent waardoor er veel 
efficiënter gewerkt kan worden.” 

www.eb-groep.nl

CEO Joris Bracke van de EB-Groep.
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D o o r :  Ly d i a  G i l l e

Gertjan van Niftrik, uitvoerder 
spoorvernieuwing bij Swietelsky

Naam:
Gertjan van Niftrik

Leeftijd:
28 jaar

Functie:
Uitvoerder

Bedrijf: 
Swietelsky Rail Benelux B.V.

Werkzaam in de haven sinds:

Werkzaam in de railsector sinds 

2008, bij Swietelsky sinds 1.2.2015

 Havenberoepen
Als ingenieurs een brug ontwerpen 

en bouwen, is het resultaat zichtbaar. 

Het wordt soms zelfs een icoon waar 

de hele natie trots op is en toeristen 

naartoe stromen. Als ProRail opdracht 

geeft tot een infrastructureel huza-

renstukje, merkt geen reiziger dat. 

Voor het bouwteam van Swietelsky 

Rail een reden om daar juist trots op 

te zijn, maar eigenlijk is het toch een 

onrecht. Nederland heeft een heel 

netwerk van sporen waar treinen in 

alle veiligheid overheen rijden, dank-

zij de mannen op de baan die dit 

telkens waarmaken. De vraag is hoe 

dat in de toekomst zo te houden. De 

mobiliteitsvraag zal verdriedubbelen 

en om daarvoor een adequaat spoor-

netwerk aan te leggen en te onder-

houden is nog een forse uitdaging. De 

tijdspanne waarbinnen het werk gere-

aliseerd moet worden is beperkt, want 

buitendienststellingen kunnen nu uit-

sluitend in weekenden en vakanties 

plaatsvinden. De werkdruk is daar-

door hoog en de markt van gekwa-

lificeerd personeel krap. Uitvoerder 

Gertjan van Niftrik geniet echter met 

volle teugen. Niet in de laatste plaats 

dankzij een voortreffelijk team om 

hem heen en een verbluffend staaltje 

techniek dat hij tot zijn beschikking 

heeft. Wie op dit niveau aan het spoor 

werkt moet uit bijzonder hout gesne-

den zijn: een mensenmens met tech-

nisch talent. Het vak van uitvoerder 

vraagt om intensieve samenwerking, 

technische kennis, overwicht en over-

zicht, organisatievermogen en HBO-

denkkracht. Gertjan van Niftrik heeft 

het allemaal in huis.

Het werk dat Swietelsky Rail nu onder handen 
heeft is een onderhoudsopdracht dat in deel-
projecten is opgeknipt. Het geheel beslaat een 
jaar, waarbij de uitvoering is opgedeeld in 33 
weekenden van 52 uur. Elk weekend is een pro-
ject op zich. De buitenklus begint met de bui-
tendienststelling op vrijdagavond en eindigt 
met de indienststelling op maandagmorgen. 
Binnen dat tijdsbestek bouwt Swietelsky een 
bouwplaats op, voert het werk uit en breekt 
de bouwplaats weer af tot de volgende partitie 
in het volgende weekend. In conventionele 
zin is een spoor vernieuwen een kwestie van 
met mensen en kranen spoorstaven weghalen, 
dwarsliggers uitnemen, ballast oplepelen, een 
cunet graven, geosynthetisch doek neerleggen 
en de hele constructie weer opnieuw opbou-
wen. In het onderhavige project gaat het om 
ballastvervanging. Swietelsky heeft machines 
die dit alles in een keer doen over een afstand 
van gemiddeld 3,5 km in een weekend. De 
machine is een mastodont van een trein. Kort 
gezegd, een hightech fabriek vol elektronica en 
computersturing, die ter plekke het ballastbed 
uitgraaft, ‘verwerkt’ en terugstort. 

Hoe werkt deze hightech-
ballastrecycletrein? 
Gertjan: “De machine trekt de sporen omhoog. 
Een ketting met een soort vingers loopt onder 
de ballast door en klauwt de stenen op. Via een 

Reinigingsmachine RM 85-750 bewerkt ballast voor hergebruik. Restafval gaat voor verwerking 
naar de grondbank.

transportband gaan die naar een rollerzeef 
die het vuil er afschudt en een zeef die de 
stenen op maat sorteert. Vervolgens worden 
de stenen gewassen, gescherpt en op hun 
plaats teruggestort, waarna de ballast wordt 
nagetrild voor een stevige bedding.” 
In principe wordt ballast hergebruikt, maar hier 
op het perron van Prinsenbeek is een deel van 
het gesteente te vervuild en wordt daarom 
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“Op het juiste 
moment op de juiste 

plek. Er zit geen 
foutmarge in.”

Opscheppen van ballast. Via een transportband gaan de stenen voor reiniging en sortering naar de 
eerste schudzeef.

Einde werk, ontmanteling machine. Linksonder: vingers/schakels uit de ketting die de ballast opklauwen.

afgevoerd naar de grondbank. Er komt dus 
nog nieuwe ballast bij. Aan de voorkant van 
de trein zit de logistiek; wagons voor de afvoer 
van materialen. 
Aan de achterkant zit een wagon met machine-
onderdelen en reservemateriaal, want de trein 
met de zes mensen, die allen zeer bekwaam 
zijn op hun deel van de machine, is selfsup-
porting. Het werk mag immers niet stilvallen. 
Het middengedeelte is het productieproces. 
“Dankzij de meetapparatuur aan boord weet 
de machine tot op de millimeter hoe het spoor 
erbij ligt”, vertelt Gertjan.
De trein staat op nieuw spoor dat hij net 
gemaakt heeft en daar waar de stenen aan-
geleverd worden op oud spoor. Op het mid-
dengedeelte waar de hele productielijn plaats-
vindt, zweeft de trein.

Werkvoorbereiding is essentieel
“Onze projecten zijn enorm complex”, legt 
Gertjan uit. “We zijn 26 weken bijna permanent 
bezig om voor elk weekend van 52 uur de uit-
voering voor te bereiden. De kunst is de voor-
bereiding van het laatste weekend even goed 
te doen als voor het eerste weekend. We spre-
ken in teamverband de planning van minuut 
tot minuut door, we bestellen materialen, 
organiseren de logistiek en stemmen alles af 
rond veiligheid. We zijn alleen maar met elkaar 

aan het praten over het proces. Uiteindelijk is 
het allemaal voorbereid en gaan we naar bui-
ten. Daar is het mijn taak om het hele proces 
volgens planning te laten verlopen, want we 
hebben een harde deadline. Het is echt zo dat 
iedere persoon en alle materialen precies op 
het juiste moment op de juiste plek zijn, wil je 
het af krijgen. Er zit geen foutmarge in.”
Op de bouwplaats heeft Gertjan assistentie van 
een bouwcoördinator. De uitvoerder vormt de 
ogen buiten, de bouwcoördinator de ogen 
binnen. Die laatste onderhoudt de contacten 
met alle betrokken partijen, monitort alles, 
stuurt zo nodig bij, tekent die werkelijkheid 
in op de planningsschema’s en beschrijft het 
proces in het logboek, zodat bij oplevering 
het verloop van minuut tot minuut exact is 
weergegeven. 

Hoe ben je bij het spoor terechtgekomen?
“Mijn vader was uitvoerder in de bouw en 
hem wilde ik van kleins af aan al achterna. Op 
iedere vrije dag van school ging ik met hem 
mee. Later ontmoette ik een spoorman in ons 
dorp. Hij begreep mijn belangstelling en nam 
me mee om eens te gaan kijken. En zo is het 
gaan rollen. Op school bleek dat mijn alfa-

aanleg VWO-niveau was, maar ik wilde persé 
de techniek in en daarom koos ik voor exacte 
vakken op Havoniveau. Dat was voldoende 
voor een HBO-opleiding bouwkunde. Intussen 
werkte ik al freelance vanaf mijn 18de jaar in de 
weekenden als spoorlegger. Na mijn opleiding 
werkte ik tot mijn 25ste zelfstandig en draaide 
toen twee diensten voor Swietelsky. Daar heb 
ik de collega’s verteld dat ik graag in de uitvoe-
ring wilde werken en ben toen gevraagd een 
project mee te draaien. Nu stuur ik het werk 
aan dat ik vroeger zelf deed.”

Hoe zie je de toekomst?
“Bij mijn allereerste dienst aan het spoor werd 
ik gekoppeld aan een oudere man. Hij zei: ‘Als 
je het een half jaar uithoudt bij het spoor, ga je 
er nooit meer weg’. En dat klopt. Ik heb het hem 
onlangs kunnen bevestigen.
Ik zie grote uitdagingen in de toekomst. Er 
is krapte op de arbeidsmarkt en er ligt veel 
werk. Houten bielzen moeten vervangen wor-
den door betonnen. Sporen slijten heel hard 
als ze gebruikt worden. ProRail schrijft dat 

werk uit op de markt en wij kunnen daarop 
inschrijven. De techniek is er, onze machines 
zijn onze hightech werkpaarden, maar HBO’ers 
kiezen eerder voor een kantoorfunctie bij een 
ingenieursbureau, terwijl ik de combinatie van 
denken en doen, binnen en buiten, juist prach-
tig vind. Je bent een half jaar bezig met zo’n 
project in de voorbereiding. Het zit allemaal in 
je hoofd en staat allemaal op papier, maar om 
het uiteindelijk tot uitvoering te brengen is wel 
waar je het voor doet. 
Het onder druk werken in weekenden en 
vakanties trekt veel mensen niet. Die organi-
satiewijze kan anders, beter. Dankzij de twee-
sporigheid in Nederland is buitendienststelling 
van één spoor met een aangepaste dienst-
regeling gewoon op werkdagen heel goed 
mogelijk. Het is een andere, efficiëntere werk-
wijze. In Denemarken voeren ze op deze wijze 
projecten uit van 80 km. Vooral dan komen die 
machines tot hun recht. Ik hoop dat met het 
oog op de intensivering er voldoende budget 
wordt vrijgemaakt om de kwaliteit in stand te 
houden.”
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Bij Heros Sluiskil zit 
duurzaamheid in het DNA 

Voor de Tractaatweg levert Heros 125.000 ton granova® combimix. ( Fo t o  S k y  Pi c t u r e s )

In een traditionele steenbakkerij worden 
momenteel proeven gedaan om bakstenen te 

maken van de fijnste fracties AEC-Bodemas. 

De combinatie AVR / Suez verwerkt sinds 
1 januari 2018 ook de Zeeuwse afval-
stromen in haar verbrandingsovens in 
Rozenburg en Roosendaal, waarna de 
AEC-bodemas bij Heros schoongemaakt 
wordt. Het is afkomstig van huishoudelijk 
afval en gelijkwaardig bedrijfsafval (het 
zogenaamde grijze ofwel restafval). De 
opgave voor de branche is om de AEC-
bodemas zo schoon te krijgen dat deze 
bouwstof zonder afdichtingen en voor-
zieningen kan worden toegepast in de 
infrastructuur en inmiddels ook in beton, 
asfalt en sportvelden. 

Bakstenen
De jongste loot aan de duurzame stam 
zijn bakstenen, vervaardigd van de rest-
stoffen van verbrand huishoudelijk afval. 
Momenteel worden proeven gedaan in 
een traditionele steenbakkerij om van de 
fijnste fracties AEC-Bodemas bakstenen 
te maken. ,,We doen daar onderzoek in 
de toepassing van AEC-Bodemas in bak-
steen. Bakken in 1100 graden Celsius is 
wat anders dan in beton gieten. Het is een 
kwestie van testen, testen en nog eens 
testen”, aldus directeur Arie de Bode van 
Heros Sluiskil. 

Secundaire bouwstof
In 2012 is een Green Deal gesloten waar-
in afspraken zijn gemaakt over de ver-
duurzaming van AEC-bodemas. Hierin 
staat dat toepassing van AEC-bodemas 
als IBC-bouwstof vanaf 2020 wordt afge-
schaft. Heros verwerkt jaarlijks 650.000 
ton AEC-bodemas. Na opwerking bij het 
Zeeuws-Vlaamse bedrijf krijgt de bodemas 
in de vorm van secundaire bouwstof een 
tweede leven in de circulaire economie. 
Heros, onderdeel van het kapitaalkrach-
tige Duitse concern Remex GMBH, heeft 
de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd 

in noodzakelijke nieuwe opwerkingstech-
nieken. Daardoor is nu vrij toepasbare 
AEC-bodemas beschikbaar waarvoor aan-
vullende IBC-maatregelen niet meer nodig 
zijn. 

Extra stap
Heros is in 2012 gestart met de produc-
tie van granova®, een extra stap in de 
opwerking van AEC-bodemas. Granova® 
granulaat, dat ontstaat na mechanische 
bewerking, is bestemd voor de beton-
warenindustrie. Granova® combimix, dat 
ontstaat na een wasproces, vindt zijn 
toepassing in wegenbouw, bedrijfsterrei-
nen en infrastructurele werken. Heros is 
begin dit jaar voor het duurzame product 
granova® combimix gecertificeerd door 
Rijkswaterstaat. Het is een goed alternatief 

Het is mooi om primaire grondstof-

fen als zand en grind te vervan-

gen door secundaire bouwstoffen, 

afkomstig van de reststoffen van 

huishoudelijk afval. Heros Sluiskil, 

specialist in herwinning van grond-

stoffen uit afval, verwerkt het huis-

houdelijke afval van zo’n zes miljoen 

mensen. Die wonen her en der ver-

spreid. Vandaar dat het vervoer over 

water van groot belang is. Per jaar 

is Heros, gevestigd op het Ecopark 

Terneuzen, goed voor zo’n ander-

half miljoen ton scheepsvervoer. Het 

grijze restafval wordt verbrand bij 

diverse Afval Energie Centrales in 

Nederland en België. De verbrande 

resten bevatten veel ijzer en non-

ferro metalen. Ook edele metalen 

als goud en zilver, afkomstig van 

verloren sieraden of mobiele tele-

foons. Deze metalen worden terug-

gewonnen en teruggebracht in de 

circulaire economie.
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voor primaire bouwstoffen als zand, bij-
voorbeeld voor aanvul- en ophoogmate-
riaal in wegenprojecten. Het is van goede 
kwaliteit, financieel interessant én duur-
zaam. De goede waterdoorlaatbaarheid 
is eveneens een voordeel. Het product is 
opgenomen in de toepassingsverklaring 
‘Eisen Onderbouw’ en ‘Eisen Berm’ van 
Rijkswaterstaat. 

Granova® combimix
Het duurzame product granova® com-
bimix is in Zeeuws-Vlaanderen onder 
andere toegepast bij de verbreding van 
de Tractaatweg en op het Maintenance 
Value Park waar het nieuwe kantoor van 
Dow Chemical verrijst. Op dit nieuwe 
bedrijventerrein in Terneuzen, naast de 
Westerscheldetunnel, is granova® com-
bimix gebruikt als funderingsmateriaal 
onder de verharding. De verdichting is 
prima, uitermate geschikt om alles strak 
te krijgen. 

Verbreding Tractaatweg
De verbreding van de Tractaatweg is een 
groot infrastructureel project in Zeeuws-
Vlaanderen. Dit wordt uitgevoerd door 
Boskalis in opdracht van de Provincie 
Zeeland. In totaal levert Heros voor de ver-
breding van deze Tractaatweg 125.000 ton 
granova® combimix. De vrij toepasbare 
bouwstof komt overeen met het schoon-
gemaakte huisvuil van ongeveer twee mil-
joen mensen. 

Hoogwaardige toepassing
,,Er is gekozen voor hoogwaardige toepas-
sing van een halve meter granova® combi-
mix als zandvervanger in de onderbouw. 
Met daarboven 30 centimeter gebroken 
puin (hydraulisch menggranulaat) en ver-
volgens 20 centimeter asfalt. Wij werken 
graag met granova®. Het is heel goed 
materiaal om te verwerken. Het kan mooi 
vlak worden gemaakt, waardoor het geen 
sporen achter laat. En ook de prijs is aan-
trekkelijk. Bovendien zijn er met Heros 
goed afspraken te maken over leveringen 
en condities”, aldus projectmanager Frank 
Goossen van Boskalis, hoofdaannemer van 
het project Tractaatweg. 

Fundering
,,Na jaren van proeven doen zijn we inmid-
dels in staat om granova® combimix in 
redelijke hoeveelheden te produceren. 
Granova® combimix is ideaal als fundering 
onder de verharding voor alle soorten 
infrastructuur, zoals wegen, bedrijfster-
reinen, kruispunten en voetgangersover-
steekplaatsen. Anders dan IBC is granova® 
combimix als niet-vormgegeven schone 
bouwstof ook geschikt voor fundatietoe-
passingen onder een te plaatsen bedrijfs-
hal, ook waarin later een palenveld wordt 
geheid”, zegt Arie de Bode. 

Cadzand
Ook voor kleinschalige projecten is granova® 
combimix een prima alternatief voor primai-
re grondstoffen. Zo zijn er prima ervaringen 
met de toepassing van granova® combimix 
in de nieuwe serviceweg van Yara Sluiskil en 
als fietspadfundering in Cadzand-Bad. 

Sloeweg
De N62 (project Sloeweg) is een belang-
rijke weg tussen de zeehavens en de indu-
striegebieden van Gent, Terneuzen en 
Vlissingen. Heros is begin maart gestart 
met de levering van 500.000 ton AEC-
Bodemas aan Boskalis voor de Sloeweg bij 
Vlissingen Oost. Ter hoogte van de Zeeuwse 
dorpen Nieuwdorp en ’s-Heerenhoek 
komen de Sloeweg (N62), de Bernhardweg 

en de Westerscheldetunnelweg bij elkaar 
op een kruispunt met verkeerslichten 
(havenknooppunt Vlissingen-Oost). Om de 
verkeersveiligheid en de doorstroming te 
verbeteren worden op deze kruising drie 
nieuwe viaducten gebouwd. Dit knoop-
punt met viaducten zal medio 2019 open 
zijn voor het verkeer. Er is straks vrij baan 
vanaf Rotterdam tot in Zelzate. 

Najaar
Heros heeft de eerste 300.000 ton al gele-
verd. In het najaar, nadat in de zomerva-
kantie de wegen zijn omgelegd, zal de 
resterende 200.000 ton bodemas worden 
geleverd. 

www.heros.nl



  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;

Montrealweg 140
Havennr. 4267
3197 KH 
Rotterdam-Botlek
T. 010 - 428 77 44
F. 010 - 428 77 49
i. www.bek-verburg.nl  

  De           
KUNST 

van “GROEN” 
inzamelen, scheiden 

én verwerken! 
Van Scheepsafval naar grondstof 

voor een nieuw product.....
Al meer dan 50 jaar is Bek & Verburg voortvarend op het 

gebied van inzameling van meer dan 180 verschillende 
scheeps- en offshore-afvalstoffen in de Nederlandse zeehavens. 
Bek & Verburg is onderscheidend, duurzaam en vooruitstrevend 
op haar vakgebied. Met de ingebruikname van de Invotis IX is 
er een nieuwe groene mijlpaal bereikt. Het varen en inzamelen 
met dit zelf ontworpen inzamelschip gebeurd volledig elektrisch. 
Bek & Verburg heeft vestigingen in Rotterdam, Scheveningen, 
Amsterdam, IJmuiden, Den Helder en Eemshaven.
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D o o r : 

KoptekstWEA Zuid-West schudt markt op 
met unieke innovatie 

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

Gertjan Spijk, accountant-ondernemer bij WEA 
Zuid-West en een van de bedenkers van het 

Joost concept

Door gebruik te maken van moderne tech-
nieken, in combinatie met een ervaren 
en getalenteerd team, is Joost in staat 
om bedrijven en instellingen van gedetail-
leerde managementinformatie te voorzien. 
Er wordt niet alleen vooruitgekeken met 
betrekking tot te realiseren resultaten, ook 
een liquiditeitsbegroting maakt standaard 
onderdeel uit van de maandelijks te ver-
strekken informatie.

De Volgend Jaarrekening©
Financiële data over voorgaande boekjaren 
worden aangewend als input voor een 
unieke, zelf ontworpen ‘robot begroting/
forecast’. Het resultaat hiervan is dat Joost 
in staat is om de jaarrekening over het aan-
komende jaar te presenteren: de Volgend 
Jaarrekening©. Financiële verassingen 
behoren tot het verleden en wie optimaal 
gebruik maakt van deze aangeboden 
vooruitkijkende managementinformatie, 
kan aanzienlijk betere prestaties behalen. 
Financiële risico’s worden hierdoor beperkt 
tot een minimum waardoor er meer tijd 
en vertrouwen is om de onderneming te 
exploiteren. 

Data
,,We zetten de komende jaren in op inno-
vatie rondom het product Joost, waarbij 
financiële en niet-financiële data worden 
verrijkt tot managementinformatie voor 
MKB ondernemingen. Deze data presen-
teren we via de Joost portal in een custom 
made dashboard aan onze klanten”, aldus 
Gertjan Spijk, accountant-ondernemer bij 
WEA Zuid-West en een van de bedenkers 
van het Joost concept. 

Expertise
Joost is de accountant van nu, met de 
expertise van de grote landelijke kennis-
organisatie WEA Accountants & Adviseurs. 
Joost geeft de hele week, 24 uur per dag, 
grip op de financiële toekomst van de 
ondernemer. 

www.weazuidwest.nl; www.hallojoost.nl; 
tel: 0113-256300

WEA Zuid-West, met vestigingen in 

Goes en Zierikzee, is een vooraan-

staand kantoor op het gebied van 

innovatieve accountancy. Onder 

de naam Joost biedt WEA Zuid-

West een unieke methode waar-

mee bedrijven en instellingen veel 

tijd en accountantskosten kunnen 

besparen. Via het innovatieve con-

cept Joost, een vooruitstrevende 

methode van werken van en voor 

ondernemers, loopt WEA Zuid-West 

voorop met het verwerken van elek-

tronische data. Met deze eigen ont-

wikkeling is WEA Zuid-West in staat 

om tegen een zeer concurrerende 

prijs maandelijks via een dashboard 

te voorzien in op maat toegesneden 

managementinformatie. 
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D o o r :  H e n k  va n  d e  Vo o r d e  /  Fo t o' s :  C h r i s  P l a t t e e u w

North Sea Port zorgt voor 
positieve impact

Jan Lagasse (links) en Daan Schalck, de beide CEO’s van North Sea Port. 

,,Ook vanuit Brussel en Den Haag is er veel 
interesse en ondersteuning voor het grens-
overschrijdende havenbedrijf. North Sea Port 
speelt voor een vol stadion. We worden over-
al gevraagd.” 

Lagasse en Schalck gingen in een duo-inter-
view met Seaport Magazine onder andere 
nader in op de positieve spin off van de 
Nieuwe Sluis. Een enorm grensoverschrij-
dend infrastructureel project, op basis van 
nauwe samenwerking tussen Nederland en 
Vlaanderen. Met de Nieuwe Sluis, gezamen-
lijke scheepvaartbegeleiding, promotie van 
de regio op beurzen en management van 
de haveninfrastructuur is met de fusiehaven 
North Sea Port de al bestaande samenwer-
king gecontinueerd. Met de komst van het 
Seine-Nord Europe kanaal, de Nieuwe Sluis in 
Terneuzen en andere investeringen heeft de 
Kanaalzone sterke troeven in handen. Door 

de aanleg van het Seine Nord Kanaal krijgt de 
binnenvaart een enorme boost. Het achter-
land van Noord-Frankrijk, met zo’n 20 miljoen 
inwoners, wordt dan rechtstreeks bereikbaar 
voor de havens van Gent, Terneuzen en 
Vlissingen via de binnenvaart. 
 
North Sea Port betekent een enorme stimu-
lans voor de economie en werkgelegenheid. 
Wel baart de krapte op de logistieke en tech-
nische arbeidsmarkt zorgen, leggen de beide 
CEO’s uit. De impact van North Sea Port bleek 
ook op de Zeeuwse Open Havendagen van 
22 tot en met 24 juni. Het nieuwe concept 
van deze havendagen, met een bundeling 
van krachten tussen Terneuzen en Vlissingen, 
zorgde voor extra belangstelling. In de toe-
komst zal de uitstraling alleen maar groter 
worden, als de havendagen zich ook zullen 
uitstrekken over Gent.

Havendagen
,,Wij vonden het vanuit North Sea Port een 
goed idee om het hele havengebied aan de 
noord- en zuidkant van de Westerschelde 
gelijktijdig te presenteren aan het publiek. 
Daarmee werd nogmaals onderstreept dat 
Terneuzen en Vlissingen één havengebied 
vormen. In de toekomst willen we ook een 
passende invulling aan de Havendagen geven 
met het oog op de fusie met Havenbedrijf 
Gent en de Gentse Havendag”, aldus Jan 
Lagasse. Veel belangstellenden grepen de 
unieke kans aan om een bezoek te brengen 
aan de havenbedrijven die hun deuren open 
stelden voor het grote publiek. 

Carrièremarkt
Diverse bedrijven presenteerden zich op 
zaterdag 23 juni tijdens de carrièremarkt in de 
centrale tent bij het Portaal van Vlaanderen. 
Op deze bedrijvenmarkt werden werkzoe-
kenden en carrièreswitchers geïnformeerd 
over vacatures in en om de haven. 3200 werk-

Het grensoverschrijdende havenbe-

drijf North Sea Port is een nieuwe 

Europese top-10 speler. Ze is de num-

mer drie in toegevoegde waarde en 

de nummer tien in goederenover-

slag. North Sea Port staat voor het 

60-kilometer-lange grensoverschrij-

dende havengebied van Vlissingen, 

Borsele en Terneuzen in Nederland 

tot Gent in België. Jan Lagasse en 

Daan Schalck, de beide CEO’s van 

North Sea Port, merken de positieve 

impact van de fusie op de buitenwe-

reld. 
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Jan Lagasse: ,,De fusie is geboren uit sterkte en kansen”. 

Duo-interview met Seaport Magazine. 

zoekenden werden uitgenodigd om vaca-
tures te kunnen invullen. Bovendien kregen 
ze een rondleiding door de haven bij een 
specifiek bedrijf.

Diversiteit
,,Het grensoverschrijdende havengebied is 
goed voor een brede diversiteit aan logistieke 
en technische functies. Er is een toenemende 
economische groei en welvaart, maar het 
wordt steeds lastiger om vacatures passend 
in te vullen. Het is dan ook essentieel om 
mensen te interesseren voor een havenge-
relateerde baan of opleiding, om ook op ter-
mijn te kunnen beschikken over voldoende 
gekwalificeerde werknemers. We moeten 
tenslotte concurrerend kunnen blijven in de 
Hamburg-Le Havre range. Hopelijk worden 
zoveel mogelijk mensen een soort ambas-
sadeur van de fusiehaven, met het oog op 
spin-off richting de arbeidsmarkt”, verklaart 
Jan Lagasse. zijde. Binnen North Sea Port is er een groot 

aantal topbedrijven, die ook veel investeren. 
We gaan er op alle parameters op vooruit: 
qua tonnage, toegevoegde waarde en werk-
gelegenheid. De industrie is een belangrijke 
barometer. De bestaande industrie doet het 
goed en nieuwe investeerders dienen zich 
aan”, aldus Daan Schalck. De groei heeft zich 
ondertussen in het tweede kwartaal verder 
voortgezet.

Targets
,,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 geopolitieke en macro-economische 
onzekerheden zoals de olieprijs en de Brexit”, 
licht Lagasse toe. 

Bulkgoederen
De overslag van bulkgoederen is de abso-
lute specialiteit van North Sea Port met onder 
meer ijzererts, kolen, voeding, granen en 
meststoffen. Maar ook met de overslag van 
stukgoed (staal, papier, hout, fruit en project-
lading) positioneert North Sea Port zich aan 
in de top van de Europese havens. 

Offshore 
De haven van Vlissingen heeft zich ontwik-
keld tot Nederlandse hub voor vervoer, over-
slag en assemblage van de offshore wind-
energiemarkt. De ambitie is om ook uit te 
groeien tot centraal onderhoudscentrum 
voor windmolens op zee. ,,We hebben al 
een enorm track record opgebouwd op het 
gebied van de offshore wind energiemarkt. Er 
worden vele windparken gebouwd in Europa. 
Dat biedt grote kansen voor vele bedrijven 
binnen North Sea Port”, aldus Lagasse.

www.northseaport.com

Record
North Sea Port versterkt de belangen voor de 
bedrijven in de haven en de sociaaleconomi-
sche functie van de regio. De fusiehaven van 
Gent, Terneuzen en Vlissingen zorgt voor een 
nieuwe dynamiek in de Vlaams-Nederlandse 
Delta. North Sea Port boekte in het eerste 
kwartaal van 2018 een maritieme goede-
renoverslag van 18 miljoen ton. Dat is met 
voorsprong het beste kwartaal ooit. North 
Sea Port zet hiermee de groei verder die zich 
vorig jaar liet zien. In het eerst kwartaal was 
er 2,2 miljoen ton meer goederenoverslag 
via zeevaart in vergelijking met 2017. Een 
stijging van 14 procent. Zou de gefuseerde 
grensoverschrijdende haven al voor 1 janu-
ari 2018 hebben bestaan dan zou dit eerste 
kwartaal een absoluut record in maritieme 
goederenoverslag ooit zijn geweest. 

Trots
De overslag via binnenvaart was in het eerste 
kwartaal bijna 15 miljoen ton, een toename 
van één miljoen ton. De totale goederenover-
slag via zeevaart en binnenvaart komt zo uit 
op 33 miljoen ton. Het totale overslagcijfer 
van zeevaart en binnenvaart van North Sea 
Port in 2017 was 123,1 miljoen ton. Als de 
trend van het eerste kwartaal zich door zet 
zal dit cijfer dus ruimschoots worden over-
troffen. ,,Wij zijn trots op wat er gebeurt in de 
havens, zowel aan Vlaamse als Nederlandse 
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Roderick de la Housssaye, direc-
teur en mede-eigenaar van 
NedCargo, is per 31 mei Ruud 
Vat opgevolgd als voorzitter van 
FENEX, de belangenbehartigings-
organisatie voor expediteurs en 
logistiek dienstverleners.

Ruud Vat neemt na tien jaar voorzitterschap 
afscheid van FENEX. Hij begeleidde onder meer 
de integratie van FENEX in Transport en Logistiek 
Nederland, zonder dat FENEX de eigen identiteit 
uit het oog verloor.  n

Roderick de la Houssaye nieuwe voorzitter FENEX

Broekman Logistics heeft naast de recente uitbrei-
ding op de Maasvlakte- Rotterdam en Venlo, vanaf 
deze maand ook een warehouse locatie in Tilburg. 
De totale warehouse oppervlakte van 26.000 m2 
is geschikt voor de opslag van koopmansgoederen. 
De locatie in Tilburg is uitstekend gelegen nabij 
de barge terminal. De uitbreiding van de ware-
house capaciteit in Nederland is onderdeel van de 
groeistrategie van Broekman Logistics. De totale 
warehousing capaciteit van Broekman Logistics in 
Nederland bedraagt meer dan 310.000 m2. Een 
derde daarvan is ingericht voor de opslag van 
gevaarlijke stoffen (ADR).  n

Broekman Logistics zet 
uitbreiding voort met 
nieuwe Tilburgse 
vestiging

Voor het derde jaar op rij heeft DB Schenker de 
AFLAS Award ontvangen als Beste Logistiek 
Dienstverlener Rail tijdens de uitreiking van de Asian 
Freight, Logistics & Supply Chain (AFLAS) Awards 
2018 in Shanghai. 
Door het spooraanbod tussen Europa en Azië stelsel-
matig te verbeteren op het vlak van kosten, transittij-
den en service, heeft DB Schenker een leiderspositie 
verworven op de Trans-Euraziatische spoorcorridor. 
De hattrick van Rail Awards is een aanvullende 
waardering op eerder behaalde AFLAS Awards 
voor de beste logistieke dienstverlener in zeevracht, 
luchtvracht, en de beste wegvervoerondernemer.  n

DB Schenker ontvangt 
Rail Award Beste 
Logistiek Dienstverlener 
op Zijderoute

Ruim 10.583 vakprofessionals uit de maritieme sector bezoch-
ten op 29, 30 en 31 mei Maritime Industry in Evenementenhal 
Gorinchem. De beursvloer van deze veertiende editie telde in 
totaal 496 exposanten. Nieuw deze editie was het Experience 
Center, de Kopstoot Quiz en de Hybrid & Electric route. Verder gaf 
de organisatie dit jaar KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij) een platform om geld in te zamelen en donateurs te 
werven. Aan het eind van de beurs kon de organisatie een cheque 
uitreiken aan KNRM van maar liefst €15.858.

Duizenden vakprofessionals bezoeken Maritime 
Industry 2018

“De binnenvaartsector, onze community, bewijst 
trouw te zijn aan de vakbeurs en erkent het belang 
van netwerken en samenkomen op Maritime 
Industry”, zegt Bianca van Grinsven, Head of Event 
van de organiserende Easyfairs Evenementenhal.

Grote belangstelling voor 2019-editie
Volgens de organisatie waren zowel exposanten 
als bezoekers tevreden over de drie netwerk-

dagen op Maritime Industry. Die tevredenheid 
wordt bevestigd uit het feit dat maar liefst 258 
exposanten zich direct tijdens de beurs alweer 
hebben inschreven voor de 2019-editie. “En dat 
wordt een speciale editie, want dan vieren we 
ons 15-jarig bestaan. We beloven groots uit te 
pakken en hopen binnenkort al de eerste plannen 
te presenteren”, aldus Babette Fokkens, account-
manager van Maritime Industry.  n

Beursorganisator Easyfairs 
maakt bekend dat Transport & 
Logistics op 6, 7 en 8 november 
2018 in Rotterdam Ahoy wordt 
co-located met de internatio-
nale containerbeurs Intermodal 
Europe. “We zijn ontzettend con-
tent met deze samenwerking. 
Hierdoor ontstaat het grootste 
internationale platform voor de 
logistieke sector in Nederland”, 
zegt Bianca van Grinsven, Event 
Manager Transport & Logistics.

Met deze samenwerking beogen beide organi-
saties de markt samen te brengen, waarbij pro-
fessionals voor de logistieke processen terecht 
kunnen bij Transport & Logistics en voor contai-
ner innovations and technology bij Intermodal 
Europe. Van Grinsven: “Voor bezoekers is het 
ook interessant om beide beurzen te bezoeken, 
omdat beide branches duidelijke raakvlakken 
hebben. Ook zorgt deze beurscombinatie ervoor 

Transport & Logistics in Rotterdam Ahoy gaat 
samenwerking aan met Intermodal Europe

Nieuwe regels voor internationaal vrachtverkeer

Begin juni heeft de transportcommissie van het 
Europees Parlement nieuwe regels voor internati-
onaal vrachtverkeer aangenomen. Die zouden een 
einde moeten maken aan oneerlijke concurrentie 
op de transportmarkt. Zo zijn er nieuwe regels voor 
detachering, rij- en rusttijden en cabotage (bin-
nenlandse ritten door een buitenlands bedrijf).Het 
CNV vindt dat de regels te kort schieten en mogelijk 
de deur openzetting voor misbruik.

CNV voorzitter Maurice Limmen: Dit is weer zo’n 
voorstel waar Europa de zaken onnodig ingewik-

keld maakt. Het troebele compromis waartoe ze nu 
besluiten zet de deur open voor verder misbruik. Het 
springende punt is juist het internationale vervoer. 
De bijvoorbeeld Hongaarse transportondernemer, 
met Hongaarse chauffeurs, die alleen maar ritten 
uitvoert van bijvoorbeeld de Rotterdamse haven 
naar het Duitse Ruhrgebied, kan dat nu vrolijk 
onder de Hongaarse arbeidsvoorwaarden doen. Dat 
is dus ten nadele van Nederlandse transporteurs en 
vrachtwagenchauffeurs. Daar brengt dit akkoord 
geen enkele verbetering in aan en daarmee blijft 
gelijk loon voor gelijk werk dus ver weg.’  n

dat bezoekers op één moment beide beurzen 
kunnen bezoeken. Dit is vanuit tijdefficiëntie 
extra aantrekkelijk.”

Intermodal Europe is werelds belangrijkste 
containerbeurs met bezoekers afkomstig uit 
meer dan 75 verschillende landen. In 2015 
vond de beurs plaats in Hamburg, waarna 
het in 2016 neerstreek in Rotterdam. Vorig 
jaar werd Intermodal Europe gehouden in RAI 
Amsterdam. Dit jaar bundelt het de krachten 
met Transport & Logistics in Rotterdam Ahoy.

Port Logistics
Eerder maakte de organisatie van Transport & 
Logistics ook al bekend uit te breiden met een 
feature speciaal voor de havenlogistiek: Port 
Logistics. De focus ligt op deep- en short sea 
transporten en aanverwante logistieke activitei-
ten in en vanuit de haven. “Met deze toevoeging 
geven we antwoord op de vraag vanuit de markt 
om meer havenlogistiek aanbod te presenteren, 
aldus Van Grinsven.  n

Onderzoek naar cybersecurity in de Rotterdamse haven

Verleden maand juni is, vanuit een samenwer-
king tussen het Havenbedrijf Rotterdam, FERM, 
SmartPort, de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam, 
de Haagse Hogeschool en de Avans Hogeschool, 
een veiligheidsonderzoek gestart naar cybersecu-

rity in de Rotterdamse Haven. Door toenemende 
afhankelijkheid van digitale systemen en techno-
logieën is de behoefte aan strategisch inzicht in 
cybersecurity gegroeid en van groot belang voor 
bedrijven in de Rotterdamse haven.  n
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Goed nabuurschap tussen 
Antwerpen en Zeeland

D o o r :  H e n k  va n  d e  Vo o r d e  /  Fo t o' s :  C h r i s  P l a t t e e u w

Vlnr: Teun van der Have, Lau Sinke, Cees van Liere, Ad de Korte, Jean-Paul Hageman,  
Henk van de Voorde, Wim de Jonge, Aart van Steveninck, Julia Ross, Gertjan Spijk, Danny Deckers, 

Wilco Sinke en Wim Faasse.

Stadsgids Danny Deckers geeft uitleg in Het Havenhuis Antwerpen. 

Een toast met Havenschepen Marc Van Peel (2e van rechts). 
Een groep Zeeuwse ondernemers 

en bestuurders bracht medio juni 

een interessant bezoek aan het 

imposante Havenhuis Antwerpen 

aan het Zaha Hadidplein. 

Stadsgids Danny Deckers gaf een uitge-
breide toelichting bij ’de kaart’ over de 
evolutie van Antwerpen tot wereldhaven. 
Na een korte rondleiding werd het gezel-
schap onder het genot van een glaasje 

cava verwelkomd door Havenschepen 
Marc Van Peel op zijn kantoor. Hij ging 
nader in op het belang van goed nabuur-
schap tussen Antwerpen en Zeeland. ,,Het 
Scheldeverdrag heeft drie autonome pij-

lers: veiligheid, nautische toegankelijkheid 
en natuur. Het misverstand was dat ze 
niet los van elkaar werden gezien. Vandaar 
de ontpolderingsdiscussie in Nederland, 
waarbij er onterecht naar Antwerpen werd 
gewezen. De Zeeuws-Vlaamse Hertogin 
Hedwigepolder wordt echter niet ont-
polderd omdat wij de Schelde verdiept 
hebben. Op diverse bijeenkomsten in 
Zeeland heb ik getracht om die verkeerde 
beeldvorming weg te nemen. Gelukkig 
zijn de betrekkingen inmiddels weer uit-
stekend”, aldus Van Peel. Aansluitend was 
er een sfeervolle lunch in Restaurant Het 
Pomphuis.
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Wat krijgen we over 
10 jaar op ons bord? 

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

De 10e Ravelijnlezing over ‘Food’ kende een recordaantal deelnemers. 

Afterparty in Theater De Maagd. 

Het tweede lustrum van de 

Ravelijnlezing in Theater De Maagd 

te Bergen op Zoom, voorafgaand 

aan ProefMei, stond in het teken 

van ‘The future of food’. Wat krij-

gen we over tien jaar op ons bord? 

Technologische ontwikkelingen 

als blockchain en big data hebben 

een grote invloed op ons voedsel-

systeem. In combinatie met con-

sumententrends zullen we continu 

moeten inspelen op een wereld 

die steeds sneller verandert. Ons 

voedselsysteem zal er over tien jaar 

totaal anders uit zien. Alle verhou-

dingen binnen de keten (van boer 

tot bord) zullen opnieuw worden 

bepaald. Die ingrijpende verande-

ringen bieden West-Brabant grote 

kansen. 

ontwerper zich eigenlijk met eten moet 
bezig houden.

,,Ik ben eigenlijk niet zo geïnteresseerd in 
het vormpje van voedsel. Veel geïnteres-
seerder ben ik in vragen als wat doet het 
met je, waar komt het vandaan en wat 
voor invloed heeft voedsel op je emo-
ties? Wat is agricultuur? In Nederland heb-
ben we niet zo’n grote eetcultuur, maar 
wel een grote designcultuur. Naast alle 
technologische ontwikkelingen als block 
chain, big data, drones en robots zijn er de 
mensen met hun emoties. Wij zijn verha-
lende mensen.”

Technoloog
De Vlaamse Inge Arents: ,,Ik heb niet zo’n 
mooi narratief verhaal als Marije omdat ik 
meer de technoloog uit hang. Flander’s 
Food maakt de vertaalslag van de profes-

De agrofood is een van de grootste sec-
toren in de regio en door de verbinding 
met de topsectoren logistiek, maintenan-
ce en biobased economy kan de provin-
cie Noord-Brabant een van de koplopers 
worden in deze nieuwe wereld. Sprekers 
op de Ravelijnlezing waren achtereen-
volgens Marije Vogelzang (Food desig-
ner en creative inspirator), Inge Arents 
(Managing Director Flanders’ Food), Arthur 
Mol (Rector Magnificus Wageningen 
Universiteit) en Jan Mengelers (Voorzitter 
Raad van Bestuur TU Eindhoven). De ope-
ning bestond uit een kort vraaggesprek 
door dagvoorzitter Petra Koenders (direc-
teur Green Chemistry Campus) met burge-
meester Frank Petter van Bergen op Zoom, 
gedeputeerde Anne-Marie Spierings en 
voorzitter van de Stichting Ravelijnlezing 
Rob Snepvangers. Vervolgens stelde 
Marije Vogelzang de vraag waarom een 
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ProefMei Businessavond in stadspaleis Het Markiezenhof. 

soren naar de producenten. Het is in onze 
eetcultuur allemaal te veel van het goede. 
Te veel, te zoet, te zout, te vet. Over tien 
jaar zal ons eetpatroon er heel anders 
en gezonder uitzien. Reststromen in de 
circulaire economie worden bijvoorbeeld 
steeds belangrijker. Daar gaan wij mee 
aan de slag.” 

Samenwerking
Arthur Mol en Jan Mengelers gingen 
nader in op de complementariteit van 
beide universiteiten. De samenwerking zal 
in de toekomst verder worden geïnten-
siveerd. Petra Koenders roemde de ‘zeer 
inspirerende’ sprekers. ,,We kunnen trots 
zijn op de Ravelijnlezing en op de hele 
regio. Het groeit en bloeit hier.” Voorzitter 
Snepvangers bedankte alle partners voor 
tien jaar Ravelijnlezing en tien jaar Delta 
Innovation Days. 

Water
Hij verklapte alvast het thema van volgend 
jaar. ,,Het verbindt de Delta, het verbindt 
ons allemaal. ‘Water’ is het thema van de 
Ravelijnlezing 2019.” Na een hapje en een 
drankje in De Maagd togen de meeste 
bezoekers van de 10e Ravelijnlezing naar 
de ProefMei Businessavond in stadspaleis 
Het Markiezenhof. Dit sfeervolle decor was 

Ansjovis, Asperges en Aardbeien
Ook de drie dagen erna was het weer proe-
ven, beleven en genieten op ProefMei. Het 
festival wordt per traditie georganiseerd 
door de Stichting ProefMei en gedragen 
door een grote groep vrijwilligers, de 
restaurants en de ondernemers van de 
Brabantse Wal en de gemeenten Bergen 
op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht 
en Tholen. Liefhebbers genoten van de 
exclusieve gerechten die de chef-koks van 

de deelnemende restaurants presenteer-
den op de pleinen van stadspaleis het 
Markiezenhof, één van de fraaiste stads-
paleizen van Europa. Bij de restaurants 
van de Brabantse Wal en de Zuiderburen 
uit Mechelen en Oudenaarde waren er 
heerlijke streekproducten zoals de 
befaamde drie AAA’s; Ansjovis, Asperges 
en Aardbeien. 

www.ravelijnlezing.nl; www.proefmei.nl

weer dé gastronomische ontmoetings-
plaats voor ondernemend en bestuurlijk 
West-Brabant, Zeeland en Vlaanderen. 

ProefMei Businessavond
Burgemeester Petter opende officieel de 
ProefMei Businessavond. ,,We hadden 
vanmiddag een mooie Ravelijnlezing met 
een recordaantal van 400 deelnemers. Dit 
bewijst dat food een belangrijke loot is 
aan de stam van onze economische ont-
wikkeling. Ik kies bewust voor het Engelse 
woord voor voedsel omdat we over onze 
landsgrenzen heen kijken. Food is een 
belangrijke sector in Nederland en in 
onze regio in het bijzonder. Ook interna-
tionaal biedt deze sector ons veel kansen.” 
De burgemeester onderstreepte ook de 
belangrijke netwerkfunctie van ProefMei. 
,,Ik wens u een smakelijke en plezierige 
netwerkavond toe!” 
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D o o r :  H e n k  va n  d e  Vo o r d e

Veel vraag naar commercieel 
vastgoed 

De nieuwe zeesluis zal voor een enorme impact van de bedrijvigheid zorgen in de Kanaalzone. 
( A r t i s t  I m p r e s s i o n  N i e u w e  S l u i s )

Putter Vastgoed staat dit jaar in het teken van het zilveren jubileum.  
Vlnr Wendy Molewijk, Anco de Putter en Kelly Jansen. 

Net als op de woningmarkt zijn regionaal 
en plaatselijk wel grote verschillen waar te 
nemen. In de randstad is de vraag naar 
bedrijfsmatig onroerend goed per tradi-
tie het grootst. In het noorden en oosten 
blijft de BOG iets achter. In het hele land is 
anno 2018 een groot deel van de beschik-
bare ruimte ingevuld. Dit is een gevolg van 
nieuwe bedrijven, ondernemingen die door 
groei zijn uitgebreid of verhuisd én door 
herbestemming. Een deel van de voorraad 
is bijvoorbeeld gesloopt of omgebouwd tot 
woonruimte. 

Beleggers
,,Daarnaast zijn ook beleggers zich steeds 
meer gaan richten op commercieel vastgoed. 
Door de historisch lage rentestand is vast-
goed voor een toenemend aantal mensen 
een interessante belegging met een goed 
rendement in lengte van jaren. Investeerder 
uit Nederland maar ook uit het buitenland 
richten zich steeds meer op de BOG markt”, 
legt Anco de Putter uit. Ook bij winkelruimtes 
is er een toenemende investeringsbereidheid 
van beleggers. Daarbij gaat het doorgaans 
wel om winkelcentra en grootschalige detail-

handel op bedrijventerreinen en niet om 
individuele panden in binnensteden. 

Enorme impact
Putter Vastgoed heeft twee jaar geleden 
bewust de stap genomen om te verhui-
zen naar de Haarmanweg aan de Poort van 
Terneuzen. ,,Midden tussen de bedrijven 
waar de business zit. De markt in Terneuzen 
is volop in beweging, mede door de investe-
ringen van de industrie in de Kanaalzone, de 
verbreding van de Tractaatweg en de reali-
sering van de nieuwe zeesluis. Dat heeft een 
enorme impact op het bedrijfsleven, met veel 
verschuivingen en verplaatsingen van onder-
nemingen tot gevolg”, verklaart De Putter.

Golfbewegingen
Hij heeft momenteel een vijftigtal winkels, 
bedrijfshallen en bedrijfsverzamelgebouwen 
(bedrijfsunits) in met name Terneuzen en 
Hulst in portefeuille. ,,De makelaardij blijft 
een dynamisch vak. Er zijn altijd golfbewe-
gingen met vette, maar ook met magere 
jaren. Daar moet je ook doorheen.”

www.puttervastgoed.nl

Er is steeds meer vraag naar panden 

in de sector haven & industrie. In 

combinatie met de florerende eco-

nomie is dat een gevolg van de toe-

genomen verkoop via internet en 

de daaraan gelieerde bezorging aan 

huis. De huizenmarkt in Nederland 

kan de vraag naar woningruimte nog 

nauwelijks aan, maar ook de BOG 

markt draait inmiddels op volle toe-

ren. Dat merkt ook Anco de Putter 

uit Terneuzen maar al te goed, wiens 

bedrijf dit jaar in het teken staat 

van het zilveren jubileum. De VBO 

gecertificeerd Makelaar / Taxateur 

is met name gespecialiseerd in 

bedrijfspanden. ,,Commercieel vast-

goed profiteert over de hele linie 

van de gunstige economie. Er is een 

toenemende behoefte aan kantoor-

ruimtes, loodsen, bedrijfsverzamel-

gebouwen en (in mindere mate) ook 

winkels. In weerwil van het online 

shoppen en de forse stijging van de 

verkoop via internet, is de landelijke 

tendens dat het aantal leegstaande 

winkels afneemt”, zegt de Zeeuws-

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

Terug naar de Oost

Als nummer 115 in de reeks ‘Werken van de 
Linschoten-Vereeniging’ verscheen recent bij 
Walburg Pers het boek “Terug naar de Oost. De 
reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-
1656”. Bezorgd en ingeleid door Berend Jan 
Terwiel en Peter Kirsch.
Drie keer maakt Gijsbert Heeck uit Bunschoten 
als scheepschirurgijn in dienst van de Vereenigde 
Oostindische Compagnie een reis naar de Oost. 
Na twee reizen in 1636 en 1641 vestigt hij 
zich als chirurgijn in zijn geboorteplaats. Zware 
tegenslagen in zijn persoonlijk leven doen hem 
besluiten zich weer aan te melden bij de VOC. In 
1654 monstert hij aan op het schip ‘Verenigde 
Provinciën’ voor de kamer Zeeland. Joost, zijn 
negenjarige oudste zoon uit zijn eerste huwelijk, 
mag met hem mee. Het verslag dat Gijsbert 
Heeck bijhield van zijn belevenissen tijdens deze 
reis is bewaard gebleven. Niet alleen bevat het 
verslag de oudste beschrijving van de Kaap-
kolonie, die enkele jaren tevoren door Jan van 
Riebeeck was gesticht. Ook Heecks observaties 
in Batavia zijn interessant, omdat hij de stad 
vergelijkt met de situatie die hij tien jaar eerder 
aantrof. Maar vooral Heecks verblijf in Siam 
maakt zijn reisverslag – ook voor hedendaagse 
Thaise historici – tot een belangrijke historische 
bron.
Heeck maakt gebruik van zijn goede contacten 
in Batavia om overgeplaatst te worden op een 
schip dat naar Paliacatte, op de Coromandelkust 
zeilde. Daar maakte hij, soms samen met zijn 
zoon, excursies in het binnenland. De obser-
vaties die hij over dit deel van India optekende 
worden hier voor het eerst gepubliceerd.
Na enkele omzwervingen keert Heeck in 1656 
terug op Batavia. Op 25 juli, vlak voor zijn aan-
komst, stopt zijn verhaal abrupt: zijn papier is op 
en hij kondigt aan zijn verhaal later te vervolgen. 
Het manuscript van zijn derde reis belandde 
begin 20ste eeuw in het Nationaal Archief in 
Den Haag. Het vervolg is helaas nooit gevonden.

“Terug naar de Oost” (ISBN 9 789462 491540) telt 
405 pagina’s, werd als hardback uitgegeven. Het 
boek kost 51,41 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.

Last Voyage to Wewak

Recently Whittles Publishing released a maritime 
title, “Last Voyage to Wewak. A tale of the sea: West 
Africa to the South Pacific”, written by Simon J. Hall.
This is a thought-provoking work, capturing the 
march of time which overtook the maritime world in 
the last quarter of the 20th century. The final crum-
bling of the British register caused officers like Hall 
to find themselves in a strange new world, sailing 
under flags of convenience with all the old certainties 
of life at sea having vanished. There is both sadness 
and a rage at seeing a way of life disappear forever 
under the wheels of commerce, made more poignant 
by the author himself swallowing the anchor and 
moving on.
Expelled from Indonesia as an undesirable, medically 
discharged in Honolulu, confined in Nigerian Hall’s 
turbulent life takes him from West Africa to Japan, 
from Europe to the Persian Gulf to the South Pacific. 
At last a Master Mariner, he serves on one last break-
bulk general cargo ship, before transferring to the 
new maritime world.
Wistful, unvarnished, droll, in powerless rage against 
the changes, this is an important companion to Hall’s 
previous acclaimed books, a fine work that captures, 
in arresting style, the life of men who go down to 
the sea in ships.

“Last Voyage to Wewak” (ISBN 978 1 84995 253 8)  
is issued as a paperback. The book counts 193 pages 
and costs £16.99 or $19.95. The book can be ordered 
via every good book shop, or directly with the publis-
her, Whittles Publishing, Dunbeath Mill, Dunbeath, 
Cairness IKW6 6EG, Scotland (UK), e-mail: info@
whittlespublishing.com, www.whittlespublishing.
com.

Heavy Weather Fishing 
& Vuurtorens in 
vogelvlucht

Bij de Nederlandse uitgeverij Flying Focus noteren we 
de uitgave van twee prachtige fotoboeken, “Heavy 
Weather Fishing” en “Vuurtorens in vogelvlucht”.
Recent verscheen het 22ste fotoboek van Flying Focus, 
“Heavy Weather Fishing”. Dit boek werd voorgesteld 
op het vliegveld van Texel en is geheel gewijd aan de 
Nederlandse (en een beetje Belgische) vissersvloot in 
actie tijdens zwaar weer op de Noordzee.
Sinds de aanschaf in 2004 van het speciale tweemo-
torige stormvliegtuig heeft fotograaf Herman IJsseling 
nagenoeg alle stormen op de zuidelijke Noordzee 
gevlogen. Regelmatig werden ook de kotters die 
nog op zee waren gefotografeerd. Uit al het beschik-

de Linschoten-Vereeniging voor het eerst integraal 
gepubliceerd. Een uniek exponent van een in de 
negentiende eeuw snel in populariteit toenemend 
fenomeen: het toerisme.

“Op reis met pen en penseel” (ISBN 9 789462 492752) 
telt 524 pagina’s, werd als hardback uitgegeven. Het 
boek kost 65,68 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@agorabooks.com.

Life and Death on Little 
Ross

Recently Whittles Publishing released a maritime 
title, “Life and Death on Little Ross. The story of an 
island, a lighthouse and its keepers.”, written by 
David R. Collin.
Little Ross is an attractive and unspoiled island and 
its lighthouse, beautifully designed by the famous 
Stevenson family, is officially a ‘lesser’ light. The island 
was unknown to most people until 1960 when a 
murder in the lighthouse buildings brought it wide-
spread notoriety, to the grief and consternation of all 
who were involved. The author was at the island on 
the day of the murder, and was a witness in the High 
Court trial that followed.
Over the subsequent 57 years, he has repeatedly been 
asked to tell his story but the 117 years of diligent 
tending of the light by numerous lighthouse keepers 
and their families has been largely forgotten. In “Life 
and Death on Little Ross”, the author has redressed 
the balance by telling the story of the island, its 
lighthouse and its people who lived and worked 
there including extracts from a detailed diary that has 
survived from WWI.
The process of automation began immediately after 
the event and the story of the restoration and con-
version of the lighthouse keepers’ derelict cottages is 
one of courage, patience, stamina, skill and resource-
fulness which should inspire people who love wild, 
beautiful and unspoiled places like Little Ross Island 
and care about the future of buildings of distinction.

“Life and Death on Little Ross” (ISBN 978-1-84995-
359-7) is issued as a paperback. The book counts 
231 pages and costs £18.99 or $24.95. The book can 
be ordered via every good book shop, or directly 
with the publisher, Whittles Publishing, Dunbeath 
Mill, Dunbeath, Cairness IKW6 6EG, Scotland (UK), 
e-mail: info@whittlespublishing.com, www.whit-
tlespublishing.com.

bare fotomateriaal is een bijzondere selectie actiefoto’s 
samengesteld en gebundeld in het nieuwe boek.
Tegelijkertijd verscheen er een fotoboek over de 
Nederlandse vuurtorens met de titel “Vuurtorens in 
vogelvlucht”, een prachtige selectie luchtfoto’s van 
deze nautische monumenten langs de kust.
De twee nieuwe boeken hebben een formaat van 
23x23 cm met 96 pagina’s. “Heavy Weather Fishing” 
werd met Engelse tekst uitgegeven.

“Heavy Weather Fishing” (ISBN 978-90-
79716-20-3) en “Vuurtorens in vogelvlucht” 
(ISBN 978-90-79716-19-7) werden op land-
scape format met harde kaft uitgegeven. 
De boeken kosten 24,50 €. Aankopen kan via de 
boekhandel of rechtstreeks bij Flying Focus BV, 
Postbus 55, 1790 AB Den Burg, Nederland. Tel. +31 
(0)222 728128, Fax +31 (0)222 728111, e-mail: info@
flyingfocus.nl., www.flyingfocus.nl.

Op reis met pen en 
penseel

Als nummer 116 in de reeks ‘Werken van de 
Linschoten-Vereeniging’ verscheen recent bij Walburg 
Pers het boek “Op reis met pen en penseel. Frans 
en Jan Hendrik Lebret als toerist naar Java, 1863”. 
Bezorgd en ingeleid door Anne Leussink en Wyke 
Sybesma.
Op 15 januari 1863 begon de Dordtse kunstenaar 
Frans Lebret, samen met zijn broer Jan Hendrik, aan 
een reis naar Java. Het doel hiervan was een bezoek 
aan hun broer Gerrit, suikerfabrikant te Pasuruan op 
Oost-Java. De broers Lebret ondernamen deze reis als 
toeristen. Ze reisden per trein naar Marseille, vervol-
gens met de Franse maildienst vanuit Marseille naar 
Alexandrië en via de zogenaamde overland route per 
trein naar Suez. Van daar gingen de broers per schip 
via Singapore naar Batavia.
Het verblijf bij Gerrit op Kedawung werd door Frans 
en Jan Hendrik benut om diverse tochten in de 
omgeving van Persuruan te maken. Alvorens terug 
te gaan naar Nederland maakten de Dordtse broers 
in gezelschap van Gerrit en diens vrouw een rondreis 
van drie weken over Java, om ‘alzoo een geheel over-
zigt van Java te hebben’. Op 15 juni 1863 kwamen 
ze, na vijf maanden van huis geweest te zijn, weer 
in Dordrecht aan.
Frans Lebret hield een reisdagboek bij van deze 
onderneming. Op levendige wijze deed hij verslag 
over de dagelijkse beslommeringen aan boord en 
de diverse avonturen onderweg. Daarnaast legde 
Frans in meer dan honderd tekeningen, aquarel-
len en schetsen de voor hem onbekende wereld 
vast. Het reisverslag en de tekeningen worden door 



BCTN is met een netwerk van 8 inland terminals in Nederland en België van onschatbare 

waarde voor verladers, ontvangers, rederijen en expediteurs. Sinds 1987 pioniert BCTN 

met duurzaam vervoer van containers over water. De kracht van ons netwerk wordt aan-

gewend om inefficiënties in de inland operatie van klanten te reduceren. 
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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
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