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Zandhandel Faasse uit Goes is een bedrijf dat sterk is in het zelf winnen en bevrachten van zand met eigen 

hoppers en eigen beunschepen vanuit haar concessies en vergunningen. Specialiteiten zijn zand voor beton- en 

asfaltcentrales, sportvelden en infrastructurele werken.

Faasse Dredging voert met eigen hoppers onderhoud uit aan kleine ondiepe 

vaarwegen en havens in zeegaand gebied. 

Vraag vrijblijvend informatie aan via www.faassegroep.nl

JobManiac is een regionale en ook landelijke uitzend- en detacheringsorganisatie. 

Ons bedrijf voorziet uw bedrijf van vakbekwaam personeel dankzij nauwkeurige 

werving & selectie procedures. JobManiac levert vakmensen in diverse

branches waaronder techniek, havenwerk & logistiek, GWW, bouw & infra en 

groenvoorziening.

 

Naast werving & selectie helpt JobManiac u met HRM zaken en adviseert u in deze. 

wij regelen de rest!

‘JobManiac – uw partner in personeel’

Willem Faasse 

Directeur/KAM Coördinator JobManiac B.V.

Meer dan alleen techniek!
FSE
van elektrische installaties op schepen.

FSE
betrokkenheid en onze praktische duurzame wijze van engineering en uitvoering.

Expertise

• Adequate storingsopvolging

• hoofdstroom/ 24-volt verdeling 

• UPS-systemen 

• Stuurhuis installatie

• Nautische apparatuur
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Voorwoord

De voorlaatste uitgave van Seaport in 2018 staat in het teken van de binnenvaart. Europa 
zet in op de binnenvaart omdat het vervoer over het water toekomstbestendig is. Ingevolge 
het Witboek van de Europese Commissie zal in 2030 dertig procent van alle transporten in 
Europa over water of spoor geschieden. Naar verwachting zal dat in 2050 zelfs meer dan de 
helft zijn.

Veel binnenvaartschippers kampen echter met opvolgingsproblemen. De Particuliere 
Transport Coöperatie (PTC), bestaande uit 50 binnenvaartschepen in diverse tonnageklassen, 
wil het toetreden van jonge ondernemers en een soepele bedrijfsoverdracht stimuleren. PTC 
staat in de komende maanden in het teken van het zilveren jubileum. Na de ledenvergade-
ring met feestavond medio december 2018 wordt in maart 2019 het jubileum gevierd met 
klanten en relaties.

Faase Groep uit Goes is specialist in zandwinning en havenonderhoud. De gebroeders Wim 
en Centino Faasse hebben schepen die bij uitstek geschikt zijn voor ondiep water. Faasse 
Groep kan de werkzaamheden voor de grote baggeraars uitvoeren omdat deze laatsten 
hiervoor steeds minder geschikte schepen hebben. Zie de uitgebreide reportage.

Onder regie van Rabobank Oosterschelde ging Seaport ook op bezoek bij G. Bouwman 
Towing & Shipping in Zierikzee. Het familiebedrijf van vader en zoon Gerrit en Willem 
Bouwman verzorgt allerlei werken en transporten te water. 

Verder zijn er uitgebreide verhalen te lezen over onder andere Fluxys, Gould Services, Tanido 
en Dutch Marine. Tevens is er een sfeerreportage over de viering van het jubileum van Verwer 
& Janssen Vermogensbeheer in Roosendaal. 

In de rubriek Havenberoepen staat Robert Kasteel, directeur van het Centraal Bureau voor de 
Rijn- en Binnenvaart in de schijnwerpers,

De ondernemer Salar Azimi looft een vergoeding van 10.000 euro uit voor degene die in 
Nederland of België een ligplaats en vergunning voor de voormalige partyboot Le Formidable 
weet te regelen. Zie het verhaal over de vermogende hotelier op pagina 28.

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

Inhoud nummer 7-2018

Binnenvaart moet markt tot in de haarvaten blijven bedienen................................................................................................................2

Faasse BV is specialist in zandwinning én havenonderhoud .....................................................................................................................6

Workboats Bouwman zijn multifunctioneel...................................................................................................................................................10

Gould Services: complete oplossingen voor de on- en offshore wind .................................................................................................12

Fluxys maakt zich op voor doorbraak LNG-gebruik ....................................................................................................................................16

Havenberoepen ........................................................................................................................................................................................................20

Upgrading Dordse zeehavens .............................................................................................................................................................................23

Juiste diepgang schip Tanido...............................................................................................................................................................................25

Dutch Marine BV, regisseur voor bijzondere sleep- en bergingsprojecten ........................................................................................26 

Verwer & Janssen Vermogensmanagement vierde het 15-jarig bestaan ............................................................................................29



2

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

Binnenvaart moet markt tot in 
de haarvaten blijven bedienen

De binnenvaart is het professioneel 

vervoer van talrijke ladingsoorten 

over de Europese binnenwateren. 

Met de binnenvaartschepen worden 

containers en droge bulklading - 

zoals staal, constructie, kolen, kunst-

mest, zand, grind, agrarische produc-

ten - voor een grote groep opdracht-

gevers naar de klant gebracht. Soms 

is het de ene dag laden en de andere 

dag lossen, maar dat is uiteraard 

sterk afhankelijk van de te overbrug-

gen afstanden. De vaartijd bijvoor-

beeld van Tata Steel in IJmuiden tot 

Maastricht is ongeveer 27 uur, maar 

daarmee wordt wel de lading van 

120 vrachtwagens overgebracht. 

De binnenvaart is een uitstekende 

vervoersmodaliteit als alternatief 

voor of aanvulling op andere vor-

men van transport binnen de logis-

tieke keten. De binnenvaart heeft 

zelfs een vervoersaandeel van ruim 

30 procent in Nederland. Ons land 

heeft met ongeveer 12.000 binnen-

vaartschepen in deze sector zelfs de 

grootste vloot van Europa. 

Knooppunten
Binnenhavens zijn knooppunten waar 
lading van transportmodaliteit wis-
selt, aankomt of vertrekt. Europa zet in 
op de binnenvaart omdat het vervoer 
over het water veel meer toekomstbe-
stendig is. Conform het Witboek van de 
Europese Commissie zal in 2030 dertig 

procent van alle transporten in Europa 
over water of spoor geschieden. Naar 
verwachting zal dat in 2050 zelfs meer 
dan de helft zijn. In deze richtlijn van de 
Europese Commissie gaat het om afstan-
den langer dan 300 kilometer, maar ook 
voor kortere transporten is de binnen-
vaart prima geschikt. 
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Soepele bedrijfsoverdracht
Veel binnenvaartschippers kampen met 
opvolgingsproblemen. De Particuliere 
Transport Coöperatie (PTC), die bestaat 
uit een gevarieerde vloot van een vijf-
tigtal 500 tot 3500 tons schepen, werkt 
daarom samen met Rabobank en Collin 
Crowdfund om tot toegankelijke financie-
ringsvormen te komen voor de binnen-
vaart. De samenwerking heeft als doel-
stelling het toetreden van jonge onder-
nemers, een soepele bedrijfsoverdracht, 
investeringen in duurzaamheid en een 
mogelijke toetreding tot de PTC.

Fluctuerende markt
,,De banken eisen een eigen financiële 
inbreng van startende ondernemers, die 
gaan opereren in een sterk fluctuerende 
sector. Voor veel schippers is er afhanke-
lijk van de markt het ene jaar veel winst, 
terwijl het andere jaar problematisch kan 
zijn. Wij hopen ook de bedrijfsopvolging 
voor schepen tot 1500 ton een stimulans 
te geven. Een toenemend aantal van deze 
binnenvaartschepen is de afgelopen jaren 
noodgedwongen naar de sloop gegaan. 
Dat is ook vanuit de vervoersgarantie van 
PTC een ongewenste situatie. Wij willen 
graag nieuwe leden in deze moeilijk te 
financieren tonnagegroep laten aanslui-
ten.”, aldus Hans Hulsker, Manager Sales & 
Acquisitie van PTC.

Kredietlimiet hoger
Nieuwbouw is er vandaag de dag prak-
tisch alleen van grote schepen. De grotere 
maat zorgt namelijk voor meer omzet. 
,,De binnenvaart moet echter de markt 
tot in de haarvaten blijven bedienen. Daar 
rekenen de klanten op. Met de samen-
werking tussen PTC, Rabobank en Collin 
Crowdfund wordt de kredietlimiet hoger 
voor de schipper die zijn vaartuig wil 

financieren. Daarbij is het bouwjaar veel 
minder bepalend. Er wordt veel meer 
gelet op de kwaliteit en de inzetbaarheid 
van het schip. Een schip is gemakkelijker 
te financieren als het technisch goed in 
orde is.” 

Vader op zoon
Opvolging van vader op zoon is bepaald 
geen vanzelfsprekendheid meer in de bin-
nenvaart. ,,Bedrijfsoverdracht is een groot 
probleem in deze sector. De samenwer-
king aan boord heeft mede ten doel dat 
ook een goede medewerker ondernemer 
kan worden. Ondersteund door de uittre-
dende schipper, die optreedt als een soort 
supervisor, kan die werknemer de nieuwe 
eigenaar worden. Zodoende proberen we 
de vloot in stand te houden. De schepen 
in de kleinere klassen zijn een mooie 

opstap voor jonge startende onderne-
mers”, vertelt Hans Hulsker.

Zilveren jubileum
Door de historisch lange periode met 
laag water dit jaar staat er een enorme 
druk op de binnenvaart. Veel schepen 
worden door de stijgende marktprijzen 
richting de Rijn getrokken waardoor de 
coöperatie alle zeilen bij moet zetten om 
de juiste koers te blijven varen en al de 
klanten met dezelfde kwaliteiten te blij-
ven bedienen. PTC zorgt al bijna 25 jaar 
voor deze stabiliteit. De op 7 januari 1994 
opgerichte coöperatie staat in de komen-
de maanden in het teken van het zilveren 
jubileum. Na de ledenvergadering met 
feestavond medio december 2018 wordt 
in maart 2019 het jubileum gevierd met 
klanten en relaties.

Tata Steel
De ontwikkeling van gerecycelde kunst-
stof rolgoten, Connect Coil Carrier (CCC) 
in het ruim is een mooi voorbeeld van 
samenwerking tussen PTC en Tata Steel, 
een van de grootste klanten van de coö-
peratie. Via een gebruiksvriendelijk kliksy-
steem kunnen de rollenhouders gemak-
kelijk in elkaar gezet worden. De lading 
ligt veilig en stabiel en de rolgoten rusten 
precies op de spanten. Het is een enorm 
voordeel qua afhandeling en efficien-
cy, ook voor de bevrachter. Bovendien 
behoudt de schipper zijn flexibiliteit met 
het oog op andere ladingsoorten. Tevens 
is het milieu ook een winnaar want men 
bespaart circa 50 hectare bos per jaar 
door besparing van stuwmateriaal. Een 
win-win situatie dus voor zowel binnen-
vaartschipper als verlader. 

Vervolg op pagina 4
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Kracht
De Particuliere Transport Coöperatie 
(PTC) bestaat uit een gevarieerde vloot 
van een vijftigtal 500 tot 3500 tons 
schepen. De coöperatie biedt zekerheid 
voor haar leden. Dat zijn de schipper-
eigenaars van een moderne vloot. ,,De 
kracht is onze samenwerking. We hebben 
voldoende vast werk om al onze leden 
dagelijks te laten varen, al gooit de lange 
laag water periode wel wat roet in het 
eten. De schepen van PTC kunnen ook 
in de kleinere haarvaten van de water-
wegen komen. De scheepsverhouding 
binnen PTC is afgestemd op het lading-
pakket waardoor de samenstelling van 
onze vloot goed in balans is. Onder het 
motto ‘Samen staan we sterk’ hebben we 
de conjuncturele schommelingen in de 
afgelopen jaren goed doorstaan”, aldus 
Hulsker.

350 industriële binnenhavens
Nederland telt ongeveer 350 industriële 
binnenhavens, waarvan dertig contai-
nerhavens. In deze inland terminals en 
de honderden bulk- en stukgoedhavens 
wordt bij elkaar net zoveel verdiend als 

in de zeehavens. Grote goederenstromen 
worden vervoerd over het water tussen 
bestemmingen in Nederland, België, 
Duitsland, Frankrijk en het Donaugebied.

Milieuvriendelijk
De binnenvaart heeft diverse voordelen 
voor economie, mens en maatschappij. 
Deze vervoersmodaliteit is milieuvriende-
lijk en veilig, opereert zowel nationaal als 
grensoverschrijdend, beschikt over een 
omvangrijke vloot met een grote diversi-
teit aan scheepstypen en biedt moderne 
logistieke en innovatieve oplossingen. 

Seine-Nord
De aanleg van het Seine-Nord Kanaal is 
een belangrijke doelstelling in het Trans-
Europese Netwerk voor Transport (TEN-T). 
In de afgelopen dertig jaar zijn er weinig 
initiatieven geweest in de binnenwateren 
die belangrijker en ambitieuzer waren 
dan de aanleg van dit kanaal. Ze zal 
het Seine-bekken, en in het bijzonder de 
agglomeratie van Parijs, ontsluiten voor 
binnenvaartschepen en duwkonvooien 
van en naar het waterwegennetwerk in 
Noordwest Europa. 

Duurzaam transport
De binnenvaart ontwikkelt zich als trend-
setter in duurzaam transport en is volop 
bezig om ICT te integreren in de logistieke 
processen. Dit leidt tot een hoge mate van 
efficiency. De binnenvaart kan ook een 
belangrijke bijdrage leveren om het file-
probleem op de wegen op te lossen. De 
uitstoot van CO2 per ton vervoerde lading 
is via de binnenvaart zes keer minder dan 
bij vervoer over de weg. 

Werkelijke uitstoot CO2
PTC is nu al een paar jaar bezig met m.s. 
Hendrika om de werkelijke uitstoot van CO2 
te meten. De on-board apparatuur meet 
continu de CO2 (en CO en NOx) concentra-
ties in percentage (ppm voor CO en NOx). De 
correctiefactoren worden berekend op basis 
van de brandstofsamenstelling, de omge-
vingslucht, inlaatlucht omstandigheden 
(vochtigheid, druk, temperatuur) en andere 
parameters en toegepast op deze gemeten 
concentraties. Dit is om rekening te houden 
met de werkelijke omstandigheden. Alle 
berekeningen zijn in overeenstemming met 
internationaal erkende normen, met inbe-
grip van de CCR-commissie.
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Meten aan de pijp
,,Omdat CO2 accuraat om de vijf seconden 
in de uitlaatgassen wordt gemeten, is deze 
niet afhankelijk van de belasting, de motor-
conditie, de ladinggrootte, de stroom, de 
wind, het verkeer en vele andere parame-
ters. Daardoor geeft deze methode in het 
algemeen een veel nauwkeuriger beeld van 
de CO2-uitstoot in het volledige operatio-
nele spectrum van de motor. Kortom ‘Meten 
aan de pijp’ zou de basis moeten zijn voor 
vergroening in de binnenvaart. Wij wachten 
echter al vier jaar op erkenning vanuit de 
overheid”, zegt de manager van PTC. 

Waakzaam
De binnenhavens moeten waakzaam blij-
ven, anders kan zelfs op het gebied van 
duurzaamheid een achterstand worden 
opgelopen. De binnenvaart is niet meer 
vanzelfsprekend de schoonste vorm van 
vervoer. Goederentransport per (elektri-
sche) trein is al milieuvriendelijker dan 
met een binnenvaartschip. Ook de vracht-
wagens zijn met een duurzame inhaalslag 
bezig ten opzichte van de binnenvaart. 
Een binnenvaartschip houdt weliswaar 
vele vrachtwagens van de weg, maar ter-
wijl een motor van een binnenvaartschip 
gemiddeld dertig jaar mee gaat, wordt 
een vrachtwagen al na 5 á 6 jaar vervan-
gen. De motoren van de vrachtwagens 
worden dus steeds zuiniger. Van de totale 
vloot in Nederland van 12.000 binnen-
vaartschepen wordt jaarlijks slechts een 
honderdtal motoren vervangen. 

Nieuwe Europese norm
,,Een motor van een binnenvaartschip 
gaat zelden kapot. In 2020 moeten echter 
alle motoren van binnenvaartschepen aan 
de nieuwe Europese norm voldoen, bijna 

1 op 1 vergelijkbaar met Euro 6 vracht-
wagens. Zo’n nieuwe motor vergt een 
investering van 3 tot 5 ton. Dat is bijna net 
zoveel als voor een nieuw schip in de klei-
nere tonnage klasse. Probleem is echter 
dat nagenoeg alleen nog grotere schepen 
nieuw gebouwd worden”, legt Hulsker uit. 

Waterstof
De aangescherpte Europese regelgeving 
zorgt dus voor een extra uitdaging in 
de sector. ,,Vandaar dat er alternatieven 
bedacht worden om de bestaande sche-
pen toch te kunnen laten doorvaren. Het 
is een van de redenen dat wij inzetten op 
waterstof. PTC gaat eind oktober samen 
met Tata Steel, Port of Amsterdam en 
TU Delft een campagne opstarten met 
betrekking tot het groener varen op 
waterstof. Het is nu nog allemaal in de 
onderzoeksfase maar de basis is gelegd. 
Hou de campagne 
www.waterstofophetwater.nl 
dus in de gaten.” 
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Nichemarkt met schepen geschikt voor baggeren in ondiep water

Faasse Groep is specialist in 
zandwinning én havenonderhoud 
Kernactiviteiten van Faasse Groep uit Goes zijn binnenvaart en havenon-

derhoud. Corebusiness is al 140 jaar zandwinning. Het Zeeuwse bedrijf 

produceert jaarlijks drie miljoen ton zand voor de betonindustrie, infrastruc-

tuur, sportvelden en opspuiten van stranden. De zandwinning geschiedt in 

Nederland of op het Belgische continentaal plat. Het zand wordt aan boord 

grof afgezeefd op schelpen. Door inzet van diverse eigen winzuigers en beun-

schepen wordt het zand naar klanten in Nederland en België gebracht. Het 

zand wordt bijvoorbeeld aan de Westerschelde bij Hoofdplaat door een sleep-

hopperzuiger overgepompt in een binnenvaartschip. Het bedrijf investeert 

continu in duurzaamheid en innovatie om de vloot up-to-date te houden. 

Faasse Groep heeft diverse schepen opgekocht om ze vervolgens duurzaam 

om te bouwen. De Zeeuwse onderneming bouwde zeeschepen om tot hop-

perdredger en gaf binnenvaart tankers een nieuw leven door ombouw naar 

beunschip. De Scald is de nieuwste loot aan de stam van Faasse Groep. Deze 

duurzame sleephopperzuiger heeft een onbeperkt vaargebied, geringe diep-

gang en bijzondere manoeuvreereigenschappen door vier roerpropellors en 

een hefbaar stuurhuis. Binnen afzienbare tijd wordt een derde zandhopper 

aan de vloot toegevoegd. 

Scald
,,De Scald is efficiënt, duurzaam en goed 
voor de portemonnee. Heel geschikt om 
kleine ondiepe havens en vaargeulen te 
onderhouden. Onze corebusiness is van oor-
sprong zandwinning, met name in België en 
Nederland. Daarnaast zijn onze baggeracti-
viteiten de afgelopen jaren sterk toegeno-
men, meestal als onderaannemer voor grote 
concerns. Inmiddels bestaat 60 procent van 
onze werkzaamheden uit zandhandel en 40 
procent uit baggeren. Qua omzet gaan we 
richting de fifty-fifty”, aldus Wim Faasse. 

140-jarig bestaan
Wim leidt samen met zijn broer Centino 
Faasse, die de technische specialist is, het 
Zeeuwse familiebedrijf. Ze vormen de vijfde 
generatie van de Faasse Groep, dat dit jaar 
in het teken staat van het 140-jarig bestaan. 

Nieuwe zandhopper
In de zomer van 2020 zal Faasse Groep 
een derde energiezuinige sleephopperzui-
ger presenteren. ,,Wij zijn op zoek naar 
een general cargo ship om dat vervolgens 
te laten ombouwen tot zandhopper. Een 
van de belangrijkste voorwaarden voor de 
selectie van een casco is de blokcoëfficiënt 
ofwel de weerstand van het schip in het 
water. Er moet bewust rekening worden 
gehouden met de getijden. Met onze derde 
hopper kunnen we met zo weinig mogelijk 
waterweerstand en een relatief laag ver-
mogen de lading ophalen. Dit past prima 
in onze duurzaamheidsdoelstellingen”, legt 
Centino Faasse uit. 

Goede nachtrust
Het familiebedrijf hecht veel waarde aan 
goede omstandigheden voor de medewer-
kers. ,,Wij besteden bijvoorbeeld veel aan-
dacht aan de accommodaties. Ieder crewlid 
heeft een eigen studio, een eigen ruimte. 
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Centino (links) en Wim Faasse vormen de vijfde generatie van het Zeeuwse familiebedrijf. 
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Met zo min mogelijk geluidshinder om een 
zo goed mogelijke nachtrust te hebben. 
Met basisvoorzieningen van hoge kwaliteit 
willen we het voor de medewerkers zo 
comfortabel mogelijk maken. Dat komt alle 
partijen ten goede. Als de samenwerking 
aan boord goed gaat, heeft dat ook een 
positief effect op de communicatie met 
onze afnemers en met kantoor”, vervolgt 
Centino.

Nichemarkten
Faasse Groep is een innovatief bedrijf dat 
de horizon heeft verruimd naar enkele 
nichemarkten. Zo hebben de gebroeders 
Faasse gekozen voor een specialisatie met 
schepen die bij uitstek geschikt zijn voor 
ondiep water. Faasse Groep kan de werk-
zaamheden voor de grote baggeraars uit-
voeren omdat zij hiervoor steeds minder 
geschikte schepen hebben. 

Baggeractiviteiten
,,Door de crisis zijn wij veel zwaarder 
gaan inzetten op onze baggeractivi-
teiten. Door risicospreiding krijg je ten-
slotte meer stabiliteit. Zandwinning 
geschiedt in een sterk fluctuerende markt. 
Baggerwerkzaamheden vormen juist een 
constante factor. Met name in het kader 
van het onderhoud van havens en vaarwe-
gen. Die moeten altijd bevaarbaar blijven”, 
benadrukt Wim.

Beunschepen
België is voor de zandleveranties de 
grootste markt voor Faasse Groep. Vanaf 
zee wordt een bepaald type zand gehaald 
waarmee beton en betonwaren gemaakt 
worden. Er is echter een tekort aan 

beschikbaarheid van binnenvaartsche-
pen als gevolg van de sterk gestegen 
vraag. Door de lage waterstanden kan 
een schip tegenwoordig maar een derde 
meenemen van hetgeen het feitelijk kan 
vervoeren. Beunschepen worden naar 
allerlei grotere infrastructurele projecten 
in Nederland gezogen.

Haarvaten
Een belangrijk deel van het vaargebied 
van België bestaat echter uit ondiep vaar-
water, lage bruggen en kleine sluizen. 
Faasse Groep kan met haar kleinere sche-
pen de binnenwateren tot in de haarvaten 
bedienen. De binnenvaart heeft door de 
crisis moeilijke jaren gekend, maar sinds 

2014 is er een stijgende lijn. Dat is ook bij 
de Faasse Groep duidelijk merkbaar. Naar 
verwachting zal haar omzet in 2018 met 
zo’n 20 procent toenemen.

Arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt is ook in de 
binnenvaart een probleem. ,,Het is lastig 
om personeel voor de beunschepen te 
vinden. Daarom zijn we onze binnenvaart-
vloot aan het verjongen met de aankoop 
en ombouw van tankers. Hiermee hopen 
we ondernemers te interesseren die met 
ons in een samenwerking het schip gaan 
exploiteren”, besluit Wim Faasse.

www.faassegroep.nl
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Door de strategische ligging van de Zeeuwse havens hebben zij zich ontwikkeld tot

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

dan contact op met een van onze adviseurs via (0113) 24 84 00.

Derde zeehaven van Nederland

 van de
provinciale
economie.

Zeeuwse
havens zijn het
kloppend hart
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De beknelde tussenpartij
Stel u voor: partij A heeft partij B gecontracteerd voor het 

vervoer van een zending chemicaliën van Rotterdam naar 

Duisburg. B heeft de vervoeropdracht aangenomen maar 

ter uitvoering is C ingeschakeld. C is de ondervervoerder 

en tevens hulppersoon van B. In geval van bijv. schade aan 

de lading tijdens het vervoer door C is B voor de schade 

jegens A aansprakelijk, als betrof het door B zelf veroorzaakte 

schade. Omgekeerd, als B kan worden aangesproken door A 

voor schade, terwijl deze feitelijk is veroorzaakt door C als 

opdrachtnemer van B, dan kan B op C regres nemen. Er zijn 

twee voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om B niet ‘in 

de knel’ te laten komen. In de eerste plaats is het van belang 

dat de voorwaarden die op het vervoer van toepassing zijn, 

steeds dezelfde zijn. Als de vervoerovereenkomst tussen 

B en C op strengere voorwaarden is dan de overeenkomst 

tussen A en B, loopt B in het geval van een schade het risico 

wel aansprakelijk te zijn jegens A terwijl regres van B op 

C mislukt. Ten tweede: in de praktijk komt het nogal eens 

voor dat namens A een expert is aangesteld om de schade/

schadeoorzaak te onderzoeken en dat namens C hetzelfde 

wordt gedaan. Maar B, die in de veronderstelling verkeert 

een eventuele schadeclaim van A ‘door te kunnen schui-

ven’ naar C, stelt geen expert aan. In de praktijk zal B zijn 

regresvordering op C al willen instellen, lang voordat er een 

veroordelend vonnis in de positie A tegen B wordt gewezen, 

bijv. om verjaring of verval van de vordering van B tegen C 

te voorkomen of om te voorkomen dat B eerder aan A moet 

betalen dan C aan B. Het resultaat is dat het vaak zal voorko-

men dat B vroegtijdig zijn regresvordering op C wil inleiden. 

Als B dan geen eigen bewijsstukken omtrent de schade/

schadeoorzaak in zijn dossier heeft, hoe moet B dan een 

regresvordering tegen C optuigen? Mijn advies: zorg ervoor 

dat het dossier van B gevuld raakt en dat namens B ook een 

expert wordt aangesteld. B loopt anders het reële risico in 

bewijsnood te komen met zijn regresvordering op C. 

Hebt u vragen over wat te doen om regres zo goed mogelijk te laten verlopen, 

naam dan contact op met Smallegange Advocaten/Richard Latten via de hier-

onder 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

Het seminarprogramma voor de komende editie van de 
logistieke vakbeurs Transport & Logistics 2018 is tot stand 
gekomen naar aanleiding van een enquête onder bezoe-
kers. Hierin werd gevraagd naar hun wensen ten behoeve 
van de invulling van het seminarprogramma. Negen hotto-
pics kwamen hieruit naar voren die nu de basis vormen van 
het seminarprogramma voor Transport & Logistics 2018.

Seminarprogramma 
Transport & Logistics 2018

De negen meest genoemde onderwerpen zijn: duurzame logistiek, 
synchromodaal transport, horizontale samenwerking & ketensamen-
werking, schaarste in de logistiek (personele uitdaging) & veilig 
werken, blockchain, automatisering en de maatschappelijke impact 
hiervan, distributienetwerk, douane & wetgeving en big data.

Deskundige sprekers
Aan het woord komen onder andere Pieter Klapwijk (professor in 
Supply Chain Economics van Nyenrode Business University), Lars 
Karlsson (CEO en Managing Director van KGH Global Consulting), 
Goos Kant (Global Director Logistics Industry van ORTEC en Professor 
Logistics Optimization bij Tilburg University), Michiel Selier (eige-
naar Transport Tender), Kees Verweij (partner van Buck Consultants 
International), Wando Boevé (voorzitter stuurgroep Synchromodaal 
en lid Topteam Topsector Logistiek), Bart Banning (Sector Banker 
Transport en Logistiek ABN AMRO Bank), Dirk-Jan de Bruijn (program-
madirecteur Tulip Truckplatooning Rijkswaterstraat/Ministerie IenW) 
en Diederik Jansen (eigenaar imVibe).

Vraagstukken die aan bod komen
Wat voor impact heeft duurzaamheid op mijn logistieke processen? 
Hoe kan horizontale samenwerking mijn bedrijf laten floreren? Wat 
betekent BREXIT nu eigenlijk in de praktijk voor onze organisatie? Hoe 
zorg ik ervoor dat ik geen tekort krijg aan logistieke professionals? 
Blockchain en supply chain finance: hoe kan ik besparingen invoe-
ren zonder te tornen aan kwaliteit? Hoe kan ik mij met een tender 
onderscheiden van mijn concullega’s? Hoe kan ik met big data mijn 
planning verbeteren?

Beursdata Transport & Logistics 2018
Transport & Logistics vindt plaats op 6, 7 en 8 november 2018 in 
Rotterdam Ahoy. De beurs opent op deze dagen haar deuren van 
10.00 tot 17.00 uur. Voor meer info: www.easyfairs.com/transport-nl
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D o o r :  H e n k  va n  d e  Vo o r d e

Korte lijnen tussen familiebedrijf uit Zierikzee en Rabobank Oosterschelde 

Workboats Bouwman zijn 
multifunctioneel 

Gerrit Bouwman (links) en Martin Kole, accountmanager Binnenvaart & Visserij bij Rabobank 
Oosterschelde.

Onder regie van Rabobank 

Oosterschelde was Seaport op 

bezoek bij G. Bouwman Towing & 

Shipping in Zierikzee. Het familie-

bedrijf van vader en zoon Gerrit en 

Willem Bouwman verzorgt met een 

gemotiveerd team van een twintigtal 

vakmensen allerlei werken en trans-

porten te water. Inclusief bemidde-

ling in vervoer, huur- en verhuur 

van duw- en sleepboten en pontons. 

Zoals het verzorgen en coördine-

ren van speciaal zwaar transport, 

bevoorrading en personenvervoer. 

De werkzaamheden worden ook 

tijdens extreme omstandigheden 

(zoals projecten in het Poolgebied) 

uitgevoerd. Met workboats als 

de Dutch Pearl en Dutch Power is 

Bouwman actief voor een uitgebrei-

de klantenkring in de aannemerij, 

baggerindustrie en offshore. Het 

Zeeuwse bedrijf heeft tevens veel 

kennis en ervaring opgebouwd met 

werkzaamheden voor zowel de tra-

ditionele olie- en gaswinning als de 

offshore wind energiemarkt (rene-

wables); met name support voor de 

offshore windpark projecten in de 

Noordzee. 

Bouwman Towing & Shipping maakte in 
2015 de overstap naar de Rabobank. De 
samenwerking bevalt van weerskanten 
goed. ,,Bouwman is een no nonsense fami-
liebedrijf van hardwerkende mensen onder 
het motto ‘doe maar gewoon, dan doe 
je al gek genoeg’. Die mentaliteit bevalt 
ons wel”, aldus Martin Kole, accountma-
nager Binnenvaart & Visserij bij Rabobank 
Oosterschelde. 

Lokale betrokkenheid
,,De lokale betrokkenheid van de Rabobank 
spreekt ons aan. Niet dat je elke dag bij 
elkaar op de koffie moet gaan, maar als 
er wat speelt kunnen we altijd terecht. Er 
zijn korte lijnen tussen ons bedrijf en de 
Rabobank. Martin is ons vaste aanspreek-
punt, dat is goed voor het vertrouwen”, 
verklaart Gerrit Bouwman. Hij stuurt de kan-

toorwerkzaamheden aan, terwijl zijn zoon 
Willem meestal op zee is. 

Zusterschepen
De zusterschepen Dutch Power en Dutch 
Pearl zijn in 2009 en 2010 nieuw gebouwd 
bij Kooiman Marine Group in Zwijndrecht. 
De boten zijn ruim inzetbaar en uitgerust 
met hydraulische pennen, hydraulische kra-
nen en state of the art brug apparatuur voor 
een veilige werkomgeving. 

Dubbele roeren
,,Deze schepen hebben een behoorlijke trek-
kracht en zijn voorzien van dubbele roeren, 
waardoor ze beter manoeuvreren en sturen 
dan met enkelvoudige roeren. De Dutch 
Power en Dutch Pearl staan ook bekend om 
hun veelzijdigheid en compleetheid. Mede 
daardoor kunnen we actief meedenken in 
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Gerrit Bouwman: ,,De lokale betrokkenheid van 
de Rabobank spreekt ons aan.” 

Martin Kole: ,,De korte lijnen worden op prijs 
gesteld. Dan blijf je op de hoogte en kun je 

gericht meedenken over de ontwikkelingen.” 

The Dutch Pearl en Dutch Power hebben een behoorlijke trekkracht en zijn voorzien van dubbele roeren, waardoor ze beter manoeuvreren en sturen. 

het proces van de opdrachtgever en (extra) 
toegevoegde waarde leveren”, legt Gerrit 
Bouwman uit.

Werkpaarden
,,Het zijn mooie schepen. Echte werkpaar-
den. Rabobank Oosterschelde is huisbankier 
van Bouwman sinds de Dutch Pearl in 2015 
werd aangekocht door dit Zeeuwse familie-
bedrijf. Ik werd gebeld door de accountant 
van Bouwman die mij kende vanuit de vis-
serij. Of wij ook interesse hadden in de 
financiering van de Dutch Pearl. Daar hoefde 
ik niet lang over na te denken. In no time 
was het rond. Dat was nodig want er zat een 
behoorlijke druk op vanwege een belangrijk 
karwei. Ik blijf graag op de hoogte van het 
reilen en zeilen van het bedrijf. Dan kun je 
ook gericht meedenken over de ontwik-
kelingen. De korte lijnen met de Rabobank 
worden op prijs gesteld”, vertelt Martin Kole. 

Bunkerservice
G. Bouwman Towing & Shipping heeft 
dit jaar de bunkerservice overgenomen 

van T.D. Bouwman & Zn te Zierikzee. Dat 
betekent het voorzien van brandstof en 
smeermiddelen voor scheepvaart, visserij 
en industrie. Inclusief de logistiek, het leve-
ren aan en bevoorraden van schepen. Zo 
vaart bijvoorbeeld het bunkerschip Dutch 
Petrol vanuit de haven in Zierikzee elke 
vrijdag naar Neeltje Jans om te leveren 
aan de beroepsvaart. Bouwman vaart ook 
op afroep over de Oosterschelde om de 
beroepsvaart te voorzien van brandstof en 
smeermiddelen.
 
Track record
Gerrit Bouwman is al ruim vier decennia 
actief in de wereld van duw- en sleepwerk 
met werkboten die multifunctioneel kun-
nen worden ingezet. De boten zijn onder 
andere uitgerust met luchtcompressor, 
kraan, moonpools, deklieren en een ruim 
werkdek. Het familiebedrijf heeft een mooi 
track record van succesvol uitgevoerde 
sleepreizen. Zowel op projectbasis als losse 
sleepreizen. 

Roots
De roots van het scheepvaartbedrijf liggen 
in 1959 toen zijn vader Willem Bouwman sr. 
1959 aan ’t Luitje te Zierikzee van start ging 
met de firma W. Bouwman & Zn. De vierde 
zoon Gerrit Bouwman begon in 1977 bij het 
bedrijf van zijn vader. Na het overlijden van 
de grondlegger hebben de vier gebroeders 
tot 1996 W. Bouwman & Zn samen voortge-
zet. Na opsplitsing zijn allen verder gegaan 
met een eigen bedrijf in de scheepvaart, 
duw- en sleepvaart. 

Stormvloedkering
,,Mijn vader kocht in 1977 zijn eerste werk-
boot. We deden van alles voor diverse 

projecten in Zeeland, met name voor de 
Stormvloedkering. Vooral personenvervoer 
van en naar het werkeiland en sleepwerk-
zaamheden. Stortwerk, stenen, zand: alles 
wat moest gebeuren in die tijd”, vertelt 
Gerrit Bouwman. 

Hinkley
Anno 2018 verricht Bouwman Towing & 
Shipping mondiaal allerhande werkzaam-
heden, met het zwaartepunt in de havens 
van West-Europa. Vooral in Engeland en 
Duitsland. Voor de nieuwe Hinkley kerncen-
trale in Somerset, aan het Kanaal van Bristol, 
verrichtte Bouwman anderhalf jaar allerlei 
werkzaamheden.

Avonmouth
,,Wij opereerden vanuit de haven 
Avonmouth en leverden gasolie, water, 
materialen, containers. We assisteerden ook 
met alles wat verplaatst moest worden.” 
Ook voor bijvoorbeeld het Russische Yamal 
project, waar een installatie voor vloeibaar 
aardgas is gebouwd, verrichte Bouwman 
allerhande werkzaamheden.
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Gould Services: complete oplossingen 
voor de on- en offshore wind

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

Managing Director Mattheo Rozemond van Gould Services: ,,De overname van Total Wind Benelux 
heeft de slagkracht van Gould Services vergroot.” 

In de Eemshaven werd voor General Electrics de pre assemblance van 66 Haliade 150-6MW turbines verzorgd.

De bouw van het nieuwe kantoor van Gould 
Services met loodsen voor opslag, reparatie 
en onderhoud van windmolens gaat begin 
volgend jaar van start. Tevens wordt een 
logeergebouw gerealiseerd, waar het on- en 
offshorebedrijf een veertigtal onderhouds-
monteurs kan accommoderen. 

Nieuwe vestiging 
In het najaar van 2019 zal de nieuwe vesti-
ging van Gould Services operationeel zijn. 
De onderneming biedt momenteel werk 
aan ongeveer 85 mensen, die vanuit het 

hoofdkantoor in Middelburg worden aange-
stuurd. Gould Services kan worden onder-
verdeeld in drie kernactiviteiten: Windpark 
Services, Offshore Service Base en Logistics.

Hub
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. De werkgelegen-
heid met betrekking tot beheer, onderhoud 

De windparken die voor de kust van 
Borssele worden gerealiseerd, bieden 
enorme kansen voor Zeeuwse bedrij-
ven die actief zijn in de offshore wind 
sector, inclusief een brede groep toe-
leveranciers en constructiebedrijven. 
Dat geldt zowel voor Borssele 1 en 2 
die aan Ørsted zijn gegund, als voor 
Borssele 3 en 4 waarvan de aanbe-
steding is gewonnen door het con-
sortium van Eneco, Mitsubishi, Shell 
en Van Oord. De windparken in de 
Noordzee zullen de regio Vlissingen 
dan ook veel nieuwe bedrijvigheid 
en werkgelegenheid opleveren. Zo 
zal Gould Services zich medio 2019 
aan de Eerste Binnenhaven vestigen, 
met 175 meter kade voor offshore 
vessels. Dit bedrijf biedt turn key 
solutions voor haar klanten in de on- 
en offshore wind energiemarkt. De 
dienstverlening van Gould Services 
omvat engineering, constructie, repa-
ratie, onderhoud, transport, op- en 
overslag van onderdelen en facilitaire 
dienstverlening. Gould Services levert 
zowel de mensen als de tools, met 
technische en logistieke oplossingen 
op maat.
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De haven van Vlissingen heeft zich ontwikkeld tot hub voor de offshore windenergiemarkt. 

en toegevoegde waarde activiteiten zal waar-
schijnlijk meer bedragen dan op het gebied 
van de bouw van de windparken zelf.

Strategisch
,,Geografisch gezien ligt Vlissingen heel 
gunstig met betrekking tot de diverse 
windparken op de Noordzee. De haven 
van Vlissingen - aan diep vaarwater, op 
nog geen twintig kilometer van een aan-
tal windmolenparken - is strategisch gele-
gen. Windmolenmonteurs kunnen binnen 
korte tijd op de plaats van bestemming 
zijn. De vraag naar facilitaire dienstverlening 
zal alleen maar toenemen. Vandaar dat wij 
ook in de huisvesting van het personeel 
voorzien”, aldus managing director Mattheo 
Rozemond van Gould Services. 

Track record
Het bedrijf heeft op 1 mei 2018 Total Wind 
Benelux overgenomen, dat een behoorlijk 
track record heeft opgebouwd met pro-
jecten als Walney Extension OWF (Ørsted), 
Blightbank OWF (MHI Vestas) en diverse 
windparken onshore. Zo levert Gould 
Services momenteel ook technische onder-
steuning aan Nederlandse windparken  
onshore, zowel aan eindgebruikers als aan 
turbinefabrikanten.

Overname
,,Het was een spannende tijd rondom de 
overname, maar dankzij de steun van de 
klanten van Total Wind Benelux en de 
zakenpartners van Gould Services konden 
we deze geweldige doorstart maken. Dit 
betekent het behoud van de werkgelegen-
heid voor de medewerkers, het mogelijk 
maken van de voortzetting van geïniti-
eerde projecten en het vergroten van de 
slagkracht van Gould Services in onze drie 
kernactiviteiten. Total Wind was actief in 
11 landen, in een erg fluctuerende markt. 
Het was betrokken bij de realisering van 70 
procent van alle windparken. Vertrouwend 
op ons team, met veel kennis en ervaring, 
kijken we uit naar toekomstige samenwer-
king met belangrijke spelers in de renewa-
bles”, legt Mattheo Rozemond uit.

The Greater Gabbard
Voor zijn functie als managing direc-
tor van Gould Windpark Services en Total 
Wind Benelux was hij operations leader bij 

Verbrugge Terminals, dat in 2009 de logistiek 
verzorgde rond de bouw van het destijds 
grootste offshore windmolenpark ter wereld 
voor de Engelse kust, The Greater Gabbard 
OWF project in opdracht van Fluor.

Merkur Offshore Windpark
Tot de met terugwerkende kracht overgeno-
men activiteiten van Total Wind behoort het 
contract met General Electrics Renewable 
Energy voor de pre assemblance van 66 
Haliade 150-6MW turbines, als onder-
deel van het Merkur Offshore Windpark in 
het Duitse deel van de Noordzee. Dit pro-
ject in de Eemshaven is onlangs voltooid. 
GeoSea heeft de topside geïnstalleerd voor 
dit nieuwe windpark voor de kust van het 
Duitse waddeneiland Borkum. Naast General 
Electrics en GeoSea weten ook andere grote 
concerns Gould Services goed te vinden, 
zoals MHI Vestas, Nordex, Ørsted en de Jan 
de Nul Group. 

www.foundgould.com.
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  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.

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om hun goederen of bulk via het 
water te vervoeren. De ‘Blue Road’ is een logische stap als het gaat om 
kosteneffeciënt en duurzaam transport. 

Vervoer uw containers of bulk via binnenvaart. In de havens van 
Port of Zwolle zijn verschillende bedrijven die u van dienst kunnen zijn. 

Voordelen van Port of Zwolle:   
• strategisch gelegen in het midden van Nederland
• gelegen aan grote binnenvaarwateren 
• meerdere afvaarten per week van en naar de grote zeehavens
• mogelijkheden voor vervoer, op- en overslag van verschillende soorten 
   ladingen (bulk en containers)  
 
Meer informatie over de mogelijkheden vindt u op www.portofzwolle.nl. 

Blue Road
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Investeren in een duurzame toekomst
Als bank willen we 
graag faciliteren in de 
nieuwe wereld, die 
met de energietransitie 
gepaard gaat. Zo wor-
den ook de energiela-
bels in de utiliteit in toe-
nemende mate leidend 
bij het al dan niet finan-
cieren van vastgoed. Als 
panden niet voldoen 
aan de labels die ze in 
de toekomst moeten 
hebben, heeft dat een 
negatieve impact op de 
waarde van de woning. 
Er dient dus in de brede 
linie geïnvesteerd te 
worden in een duurza-
me toekomst.

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van 

beleid van de Rabobank. Als coöperatieve bank 

zijn wij dan ook voorstander van milieuvriendelijke 

transportmodaliteiten zoals het vervoer over het 

water. 

Nederland is per traditie een echt binnenvaartland. 
De economie blijft verder doorgroeien en ook de bin-
nenvaart trekt dankzij een toename van de vervoersvo-
lumes weer aan. De binnenvaart is bij uitstek geschikt 
voor de distributie van goederenstromen vanuit de 
Nederlandse havens naar het Europese achterland. De 
uitstoot van CO2 per ton vervoerde lading is zes keer 
minder dan bij vervoer over de weg. Deze duurzame 
voorsprong moet de sector wel weten te behouden. 
Om ook op termijn rendabel te blijven, dient de sector 
dan ook continu te investeren in duurzaamheid. Door 
de aantrekkende economie en de druk vanuit overheid 
en verladers om schoner te vervoeren, zijn er diverse 
initiatieven om de binnenvaart verder te verduurza-
men. Voorbeelden zijn LNG-aangedreven motoren, 
elektrische aandrijving, nabehandelingssystemen en 
On Board Monitoring. 

Ad de Korte

Directievoorzitter Rabobank Oosterschelde
E-mail: Info.oosterschelde@rabobank.nl
www.rabobank.nl/oosterschelde

Onder een stralende zon werd eind 
september in hartje Terneuzen de 
vernieuwde Beurtvaartkade offici-
eel in gebruik genomen. Een nieuwe 
kademuur met ligplaatsen voor rivier-
cruiseschepen en binnenvaartsche-
pen is het resultaat van de werken. De 
Beurtvaarkade, gelegen aan Zijkanaal 
A in Terneuzen, was aan renovatie 
toe. North Sea Port en de gemeente 
Terneuzen sloegen de handen in elkaar 
voor een kadereconstructie, om een 
aantal bedrijven te herlokaliseren en 
om faciliteiten voor riviercruisesche-
pen en binnenvaart uit te bouwen. 
Daarnaast is er een woontoren voor-
zien. Deze aansluiting van het water 
met de stad krijgt hiermee meteen een 

gezicht.

Bescherming
Het resultaat is een hele nieuwe kademuur die 
voor de oude werd gebouwd en die voor een 
periode van vijftig jaar voldoet. De kademuur 

Vernieuwde Beurtvaartkade Terneuzen officieel in gebruik genomen
is voorzien van kathodische bescherming om 
corrosie tegen te gaan. Aan de 220 meter 
lange kade kunnen riviercruiseschepen met als 
bestemming Terneuzen aanmeren. Er zijn ook 
ligplaatsen voor binnenvaartschepen voorzien. 
Dat laatste is van belang omdat de binnen-
vaartschippers er dan extra wachtplaatsen heb-
ben tijdens de bouw van de nieuwe Sluis.

Walstroom
De riviercruises en de binnenvaartschepen 
kunnen tegen het einde van dit jaar gebruik 
maken van walstroom zodat hun dieselmoto-
ren niet hoeven te draaien om elektriciteit op 

te wekken. Daarnaast wordt ook tegen het eind 
van dit jaar een drinkwatertappunt voorzien.

Woontoren 
Het braakliggend terrein rondom de kade werd 
door North Sea Port verkocht aan de gemeente 
Terneuzen. De gemeente gaat vervolgens aan 
de slag met een aannemer voor de ontwikke-
ling van een woontoren met hotelfunctie.

De werkzaamheden waren in februari gestart 
en werden in augustus afgerond.
Met het project was een bedrag van 1,2 miljoen 
euro gemoeid.
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Fluxys maakt zich op voor 
doorbraak LNG-gebruik in 

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

Luchtfoto van de terminal van begin mei met de grote nieuwe opslagtank in aanbouw en twee grote 
LNG-carriers aan de steigers. 
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De Belgische gasinfrastructuurbe-
heerder Fluxys, tegenhanger van de 
Nederlandse Gasunie, maakt zich op 
voor een doorbraak in het kleinscha-
lig gebruik van vloeibaar gemaakt 
aardgas (LNG). In dit kader werkt 
Fluxys met partners gestaag door aan 
de uitbreiding en de versterking van 
de infrastructuur voor de distributie 
van LNG als brandstof voor de scheep-
vaart, voor de vrachtwagens die trans-
port over lange afstanden doen en 
voor de industrieën in zones die niet 
aangesloten zijn op het aardgasnet-
werk (deze toepassingen worden aan-
geduid als kleinschalig LNG). 

Op het terrein van de terminal is druk gewerkt 
aan de oplevering van het tweede truck-
laadstation dat inmiddels operationeel is. De 
laadcapaciteit voor trucks in Zeebrugge zal 
daarmee verdubbelen van 4000 naar 8000 
laadoperaties op jaarbasis. Het faciliteren van 
de distributie van LNG via trucks is voor Fluxys 
van groot belang omdat lang niet alle moge-
lijke gastoepassingen zijn aangesloten op het 
gasleidingennetwerk. Van de truckladingen is 
rond de 50 procent bestemd voor industriële 
klanten in Europa die niet via een leidingnet 
zijn ontsloten. De andere helft gaat voor 40 
procent naar afnemers in het wegtransport en 
10 procent naar zee- en binnenvaart.

Daarnaast is er een stijgende vraag naar LNG 
in tankcontainers. Veel hiervan gaat per ferry 
of containerschip naar klanten in Noordwest-
Europa. Zo is Fluxys bijvoorbeeld betrokken 
bij het Pipe on Jetty-project in Gothenburg dat 
deze maand in gebruik wordt genomen. De 
hiervoor benodigde LNG wordt aangevoerd 

vanaf de Zeebrugge terminal. Ondertussen 
loopt een keer per maand de Coral EnergICE 
Zeebrugge aan. Met een laadvermogen van 
18.000 kubieke meter distribueert dit schip 
de LNG vanuit Zeebrugge in onder andere 
Zweden en Finland. De Coral EnerICE is een 
ijsversterkte gastanker van de Rotterdamse 
rederij Anthony Veder die ook tijdens de win-
termaanden op de Oostzee kan blijven varen. 
In Scandinavië varen al tientallen schepen op 
LNG rond en ook stijgt het gebruik hiervan in 
industrie en huishoudens.

Uitbreiding bunkerfaciliteiten
Naast deze hubfunctie van de terminal is 
Fluxys ook druk bezig om de infrastructuur 
voor het gebruik van vloeibaar aardgas in 
België zelf te versterken. In de haven van 
Antwerpen kunnen aan kaai 526 schepen LNG 
bunkeren vanuit trucks (truck-to-ship opera-
tie). Inmiddels maken hier maandelijks twee 
à drie binnenvaartschepen gebruik van. Er 
loopt een project om een LNG-opslagtank 
te bouwen en ook ship-to-ship-transfers via 
LNG-bunkerschepen mogelijk te maken. De 
verwachting is dat het vorig jaar in gebruik 
genomen LNG-bunkerschip ENGIE Zeebrugge 
op termijn ook afnemers in de haven van 
Antwerpen zal gaan bedienen. Veel reders, 
vooral degene die actief zijn in de shortsea, 
overwegen hun nieuwbouwschepen op LNG 
te laten varen. In de haven van Zeebrugge 
bedient de ENGIE Zeebrugge al een tweetal 
op LNG varende autocarriers. Maar binnenkort 
zullen daar ook een paar ferry’s bij komen.

Naast de scheepvaart ontwikkelt vooral het 
wegtransport zich steeds sterker als afnemer 
voor LNG. Na de eerste LNG-tankstations van 
Total in Kallo (bij Beveren onder de rook van 
Antwerpen) en Eric Mattheeuws Transport in 
Veurne vlakbij de Franse grens worden er 
inmiddels in Lokeren (door Tankterminal) en 

door Shell in Herstal (bij Luik) twee bijko-
mende LNG-tankstations in dienst genomen. 
Het project voor de bouw van een vijfde LNG-
tankstation is dat van transporteur Remitrans 
in Ninove. Daarnaast zijn er nog een paar 
projecten voor de bouw van LNG-tankstations 
op korte termijn in studie.

Het gebruik van LNG in het wegtransport 
staat voor een doorbraak nu bijna alle grote 
fabrikanten van trucks ook dual-fuel moto-
ren voor gebruik van LNG aanbieden. Een 
paar fabrikanten (waaronder Iveco) stelt zelfs 
trucks ter beschikking die enkel op LNG rij-
den, wat nog veel beter is voor wat betreft de 
uitstoot van schadelijke polluenten en broei-
kasgassen. Het directoraat-generaal MOVE 
van de Europese Commissie verwacht dat 
het gebruik van LNG in het transport tegen 
2025 is gegroeid tot 17 BCM (miljard kubieke 
meters) per jaar. Dat staat gelijk aan het jaar-
lijkse aardgasverbruik van België. Naast een 
aantal transportbedrijven hebben ook enkele 
bekende Franse supermarktconcerns grote 
aantallen op LNG rijdende trucks besteld. Op 
LNG rijdende trucks zijn niet alleen veel scho-
ner dan diesel aangedreven vrachtwagens 
maar maken ook nog eens aanzienlijk minder 
herrie waarmee bedrijven hun milieu-imago 
flink kunnen oppoetsen. Naast vrachtwagens 
kennen bussen ook een doorbraak, met een 
op LNG rijdend model van Scania dat op de 
IAA in Hannover is tentoongesteld. 

Augustus recordmaand
In augustus legden maar liefst 12 schepen aan 
op de LNG-terminal in Zeebrugge: 5 kwamen 
lossen, 5 kwamen laden en 2 andere kwa-
men voor rechtstreekse scheepsoverslag. Een 
recordmaand voor de scheepstrafiek sinds de 
indiensstelling van de terminal in Oktober 
1987. Sinds begin dit jaar tot eind september 
ontving de terminal van Fluxys al 53 LNG-
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Bouwers leggen de laatste hand aan het tweede trucklaadstation, een project waarvoor de 
Europese Commissie subsidie heeft verleend. 

schepen. Dat is nu al meer dan de 37 sche-
pen voor het volledige jaar in 2017. Wie weet 
breekt de terminal het record van de laatste 5 
jaar, namelijk 69 schepen in 2015. Het absolute 
record was 82 schepen in 2009.

Nieuwbouw vijfde tank 
Medio volgend jaar vindt de oplevering plaats 
van de nieuwbouw van de vijfde, grootste 
opslagtank op de terminal in Zeebrugge waar-
door de aanvoer en de overslag van LNG 
vanuit het Russische Yamal volop van start 
kan gaan. De terminal omvat momenteel vier 
tanks waarvan de eerste drie van 80.000 kubie-
ke meter, en de vierde van 140.000 kuub. De 
aanbouw van de vijfde tank, die dus maar liefst 
180.000 kuub LNG kan bevatten (dat lijkt veel 
maar een van de zestien, grote nieuwe LNG-
carriers voor het Yamal-gas vervoert 170.000 
kubieke meter LNG), zal de totale opslagcapa-
citeit verhogen tot 560.000 kuub LNG.

De terminal van Fluxys in Zeebrugge is door 
de Russen gekozen als hub voor de overslag 
in West-Europa van hun aardgas dat wordt 
gewonnen op het in de Poolcirkel gelegen 
schiereiland Yamal en verder wordt vervoerd 
naar andere afzetmarkten aan boord van con-
ventionele methaantankers. Dit aardgas wordt 
in Zeebrugge aangevoerd met grote, ijsbreken-
de LNG-tankers die een groot deel van het jaar 
kunnen blijven doorvaren, ook als het poolijs 
2 meter dik is. De LNG-terminal in Zeebrugge 
biedt momenteel 150 aanmeerrechten voor 
rechtstreekse LNG-scheepsoverslag tot eind 
2018, en in dit kader zijn begin mei en begin 
augustus al de eerste ladingen LNG vanuit 
Yamal in Zeebrugge aangevoerd om deze van 
schip-naar-schip over te pompen op andere 
methaantankers die de lading elders kunnen 
distribueren. Die aanmeerrechten zijn tegen 
een concurrerende prijs beschikbaar volgens 
het ‘first come, first served’ principe.

Met het Russische Yamal-project heeft de LNG-
terminal in Zeebrugge nu vier klanten die 
hier LNG aanvoeren en opslaan, zonder reke-

ning te houden met de klanten die aanmeer-
beurten hebben geboekt voor kleinschalige 
activiteiten. Naast Yamal gaat het om lang-
jarige contracten met Total, het Franse EDFT 
en het Italiaanse ENI die met z’n vieren de 
LNG-terminal in Zeebrugge gebruiken voor 
aanvoer, overslag en verder vervoer van hun 
als LNG aangevoerde aardgas. Het meeste in 
Zeebrugge op de terminal aangelande gas 
kwam tot nog toe uit Qatar. Sinds kort biedt 
Fluxys ook residuele opslagcapaciteit aan 
zodat terminal gebruikers grotere volumes 
LNG kunnen lossen en voor een langere tijd 
kunnen opslaan.

Hoeksteen gastransportnet
Naast de terminal voor de aanvoer per schip 
komen bij Fluxys in Zeebrugge nog drie pijp-
leidingen binnen, vanuit Noorwegen, het 
Verenigd Koninkrijk en een verbinding met 
de LNG-terminal in het Franse Duinkerke 
(die onlangs deel is geworden van de Fluxys 
groep). In totaal bedraagt de transfercapaciteit 
van aardgas via Zeebrugge 57 miljard kubieke 
meter per jaar, genoeg om te voorzien in 12 
procent van de Europese behoefte. Op jaarba-

sis levert Fluxys Belgium ongeveer 17 BCM aan 
de Belgische markt. Daarvan gaat 50 procent 
naar de beheerders van het nationale distri-
butienetwerk, 25 procent naar de industri-
ele eindverbruikers en 25 procent is bestemd 
voor de voeding van de elektriciteitscentrales. 
Daarnaast vervoert Fluxys Belgium ongeveer 
28 BCM van grens tot grens voor verder ver-
voer naar andere eindverbruikersmarkten in 
Europa dankzij haar 18 interconnectiepunten 
met buurnetten. Hervergast LNG uitgezonden 
door Zeebrugge en Duinkerke terminals kan 
bijvoorbeeld op die manier zonder probleem 
bijkomende hoeveelheden rijk gas leveren 
aan de Duitse grens om er de overgang van 
laagcalorisch gas naar hoogcalorisch gas 
naadloos te laten verlopen. 

Toekomstige energiemix
Al met al blijft Fluxys geloven in een belang-
rijke rol voor aardgas. Fluxys is van mening dat 
er geen wondermiddel bestaat voor de door 
de politiek gewenste energietransitie in de 
strijd tegen de klimaatverandering. Volgens 
Fluxys bestaat de beste oplossing in het vin-
den van een juist evenwicht door een mix 
van energiebronnen die elk vanuit hun eigen 
sterkte bijdragen tot het geheel. Fluxys blijft 
er bij dat gas, gastechnologie en gasinfra-
structuur integraal deel uitmaken van alle 
tot nog toe ter beschikking staande oplos-
singen voor een geslaagde energietransitie. 
Ze garanderen alle belanghebbenden een 
energievoorziening die niet alleen duurzaam 
en betrouwbaar is maar ook betaalbaar blijft. 
Overschakelen op aardgas voor verwarming 
en vervoer zorgt volgens Fluxys meteen voor 
een verlaging van zowel de CO2-uitstoot als 
de emissie van fijn stof en andere stoffen (NOx 
en SOx) die de luchtkwaliteit negatief beïn-
vloeden. En naarmate er naar verwachting in 
de nabije toekomst gaandeweg steeds meer 
koolstofneutraal groen gas (biomethaan, 
groen waterstof en synthetisch gas) in de gas-
infrastructuur instroomt, kan de CO2-uitstoot 
verder omlaag.Met het nieuwe trucklaadstation verdubbelt de laadcapaciteit van 4000 naar 8000 laadoperaties.
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TU Delft benoemt Zili Li tot 
professor Railsystemen en 
Monitoring 

De Technische Universiteit Delft heeft Zili Li benoemd 
tot professor Railsystemen en Monitoring bij de facul-
teit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG).

ProRail en NS krijgen nul op het 
rekest voor verbeterplan HSL 

ProRail en NS hebben een plan opgesteld om 
de prestaties op de HSL-Zuid de komende jaren 
flink te kunnen verbeteren. De investeringen die 
daarvoor nodig zijn bedragen tussen de 478 en 
697 miljoen euro. Staatssecretaris Stientje van 
Veldhoven vindt de kosten echter te hoog.
 

HRI: veiligheid in het geding 
door te weinig geld voor 
spooronderhoud 

Als er niet meer geld wordt uitgetrokken voor 
het spooronderhoud, dan gaat het een keer fout. 
Daarmee reageert Holland Rail Industry (HRI), 
de ondernemersvereniging van de spoorsector 
op de Miljoenennota van het kabinet.
 

Meer impactvolle storingen in 
eerste helft van 2018 

In het eerste halfjaar van 2018 waren er meer 
impactvolle storingen dan in dezelfde periode in 
2017. Dat blijkt uit de halfjaarverantwoording van 
ProRail. In het eerste halfjaar van 2017 ging het 
om 321 storingen, tegenover 334 in 2018 over 
dezelfde periode.
 

APM Terminals Rotterdam 
start verbinding met Venlo 

APM Terminals heeft een rechtstreekse spoor-
dienst opgezet tussen de terminal op de Tweede 
Maasvlakte in Rotterdam en de Cabooter-
terminal in Venlo. In totaal worden drie treinen 
per week op deze terminal geladen en gelost.
 

Succesvolle proef met ERTMS 
Baseline 3 versie 2 in Zweden 

Trafikverket en Bombardier Transportation heb-
ben eind augustus de eerste succesvolle test 
afgerond met het beveiligingssysteem ERTMS 
Level 2 Baseline 3 versie 2. Dat gebeurde op een 
testbaan in het zuiden van Zweden

Vervoer gevaarlijke stoffen 
per spoor afgenomen in 2017 

Over het spoor is in 2017 13 procent minder 
gevaarlijke stoffen vervoerd dan het jaar ervoor. 
Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg 
nam in datzelfde jaar juist met 8 procent toe.
 

SAS en RailAlert gaan samen 
verder 

De Stichting Arbeidsomstandigheden en 
Spoorwegveiligheid (SAS) en de Stichting RailAlert 
zijn op 1 september gefuseerd tot één orgaan. Het 
doel van de fusie is de veiligheid van alle werkne-
mers in de railinfrabranche te waarborgen.

Reistijd Amsterdam-Frankfurt 
met hyperloop nog maar 50 
minuten 

Een reis met de hyperloop tussen Amsterdam en 
Frankfurt met zeven tussenstations zal ongeveer 
vijftig minuten duren. Hardt Hyperloop maakte 
onlangs de resultaten bekend van een studie 
naar de potentie van deze verbinding.
 

TNO en RailTD starten 
studie naar restlevensduur 
dwarsliggers 

TNO en RailTD gaan een methode ontwikkelen 
om de restlevensduur van dwarsliggers te bepa-
len. De spoorsector kiest er steeds vaker voor 
om dwarsliggers uit het spoor te hergebruiken.
 

Perronwanden met 
geluidsabsorptiepanelen 
verminderen geluidsoverlast 

De toepassing van speciale perronwanden met 
geluidsabsorptiepanelen is een nieuwe methode 
om geluidsoverlast van het spoor tegen te gaan. 
Deze worden geplaatst bij haltes en treinstations.

NS: aantal meldingen bedelaars 
in trein neemt toe 

Het aantal meldingen over bedelaars in de trein is 
volgens spoorvervoerder NS na de zomer toege-
nomen. Met name de ‘zakdoekjesleggers’ wekken 
ergernis bij reizigers. Hierbij worden pakjes papie-
ren zakdoekjes door de gehele coupe neergelegd. 
Het pakje wordt begeleid met een emotionele 
tekst waarmee geld wordt gevraagd.

ProRail gunt Strukton contract 
spoorverdubbeling Zevenaar-
Didam 

Aannemer Strukton Rail gaat in opdracht van 
ProRail het spoor tussen Zevenaar en Didam 
verdubbelen. Het tracé in Gelderland is ongeveer 
vier kilometer lang. De spoorlijn moet eind 2019 
in gebruik worden genomen.
 

Swietelsky nu ook erkende 
aannemer voor treinbeveiliging 

Swietelsky Rail heeft de erkenning 
‘Treinbeveiliging’ behaald. Daarmee is het 
bedrijf erkend spooraannemer in alle cate-
gorieën, namelijk Energievoorziening, 
Bovenleiding en Draagconstructies, Spoorwerk 
en Treinbeveiliging. Dat meldt spoorbeheerder 
ProRail.
 

Railforum en Railcenter 
lanceren evenementenkalender 
voor de spoorsector 

Spoorprofessionals kunnen vaak door de bomen 
het bos niet meer zien door een overvloed aan 
seminars, congressen en andere kennisevene-
menten die soms ook nog eens op dezelfde 
dag vallen. Om dit overzichtelijker en diverser 
te maken, hebben Railforum en Railcenter de 
website Spooragenda.nl ontwikkeld.
 

Studie bepleit nieuwe 
strategie voor Belgisch 
spoorgoederenvervoer 

Bundelen van goederen, beprijzen van het 
wegvervoer, integraal overheidsbeleid en een 
sterke marktautoriteit kunnen de concurren-
tiepositie van het spoorgoederenvervoer in 
België ten opzichte van andere vervoersvormen 
verbeteren.
 

Infrabel wil 1.400 nieuwe 
werknemers aantrekken met 
grote wervingscampagne 

Infrabel wil in de komende twee jaar maar liefst 
1.400 nieuwe werknemers werven. De Belgische 
spoorbeheerder lanceerde vorige week donder-
dag een grote wervingscampagne. Volgens het 
spoorbedrijf zijn nieuwe mensen hard nodig, 
want veel personeelsleden bereiken de pensi-
oenleeftijd.

Intercity en stoptrein op apart 
spoor levert capaciteit op

Als intercity’s en stoptreinen op eigen sporen 
zouden rijden, dan kan dat de capaciteit op het 
spoor opkrikken. Dat zegt onderzoeker Openbaar 
Vervoer Wijnand Veeneman van de TU Delft.

Werkkleding spoorwerkers 
wordt oranje 

De kleur van de werkkleding voor spoorwerkers 
verandert vanaf 1 juli 2019 van geel naar oranje, 
meldt stichting RailAlert. De organisatie die zich 
bezighoudt met veilig werken op het spoor geeft 
hiermee gehoor aan geluiden uit de spoorsector.
 

Pilz organiseert tweede editie 
Master of Safety 

Pilz, leverancier van beveiligingssystemen voor 
de spoorsector, organiseert op donderdag 1 
november opnieuw het congres Master of Safety. 
Tijdens dit kennisevenement leren bezoekers 
in één dag alles over industriële veiligheid. Het 
congres vindt plaats in Nieuwegein.
 

Jan Kees Hofker nieuwe 
directeur Stichting RailAlert 

Jan Kees Hofker is met ingang van 1 oktober de nieu-
we directeur van Stichting RailAlert. Hij volgt Robert 
Oosterhof op. Hofker is nu nog bij Strukton Rail werk-
zaam als Manager Safety, Health & Environment.

CER: 10 miljard extra nodig voor 
digitalisering van spoorwegen 

De Community of European Railway and 
Infrastructure Companies (CER) zegt dat er 10 
miljard euro extra nodig is voor het transport-
subsidieprogramma Connecting Europe Facility 
(CEF) om de implementatie van treinbeveili-
gingssysteem ERTMS te ondersteunen.
 

Nieuwe voorzitter 
brancheorganisatie 
werkplekbeveiliging rail 

Jo Urlings is benoemd tot nieuwe 
voorzitter van de Branchevereniging 
Werkplekbeveiligingsbedrijven Railinfra. Het 
bestuur van de organisatie heeft op 22 augus-
tus met hem de laatste details afgerond voor 
zijn benoeming tot onafhankelijk voorzitter.
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Wereldprimeur Gazelle met 
e-cargo fiets

Gazelle presenteerde onlangs op de 

toonaangevende internationale beurs 

van Hannover met de D10 e-cargo 

de ideale pakketbezorger. Hiermee 

springt Gazelle in samenwerking met 

Aluca, Mobility as a Service (MaaS) 

en startup DOCKR op eigen wijze 

in op de vraag naar slimme, snelle, 

groene en (kosten)efficiënte ‘last-mile’ 

transportoplossingen voor binnenste-

delijke gebieden. Naar verwachting 

komt de Gazelle D10 e-cargo, die in 

de Gazelle-fabriek in Dieren gepro-

duceerd gaat worden, medio 2019 op 

de markt. Gazelle start binnenkort in 

samenwerking met PostNL de eerste 

pilots in Amsterdam. 

De D10 maakt deel uit van een bredere visie van 
de ontwikkelingspartners – Gazelle, DOCKR en 
Aluca - op het gebied van ‘mobility as a service’ 
en zero emission stadslogistiek. Met als ach-
terliggend doel het schoner, veiliger, bereik-
baarder en duurzamer maken van steden. De 
D10 e-cargo is bij uitstek geschikt voor de ‘last 
mile’ aflevering van onder meer pakketten en 
(gekoelde) etenswaren in verstedelijkte gebie-
den. Elke zending is snel ter plekke omdat de 

laadvermogen van 100 kg. De traponder-
steuning van de D10 is elektrisch en lokaal 
emissievrij door middel van een 250W Bosch 
Performance CX-motor in combinatie met 
een batterij met een capaciteit van 1.000Wh. 
Met de ondersteuning is een maximumsnel-
heid van 25 km/u te halen. De ondersteuning 
zorgt ervoor dat de D10 zelfs met zware 
belading eenvoudig en vlot door het verkeer 
beweegt. Ook dit draagt bij aan de snelheid 
van de transportdienst. Voor de D10 is geen 
kenteken vereist.

Easy cross docking
In binnensteden is met name de overslag 
van grote naar compacte transportmiddelen 
uitdagend. Het Boxz concept van de D10 is bij 
uitstek geschikt om op een gestandaardiseer-
de manier goederen uit te wisselen van truck, 
naar bestelauto en vervolgens probleemloos 
naar de D10 e-cargo bike. Slim, snel en flexibel 
wisselen zijn hierdoor gegarandeerd.

Diverse voordelen
Aluca – specialist in inrichting van bedrijfswa-
gentoepassingen – heeft het Boxz-concept 
ontwikkeld. Het uitgangspunt daarbij is een 
bagagebox met Euro Pallet-afmetingen 
(1.200x800x1.100 mm), een inhoud van 1 m3 
en een laadvermogen van 100 kg. De trans-
portfiets heeft standaard plaats voor één box 
(D10) en zelfs twee (D20) in combinatie met 
een aanhanger. Het slimme Boxz-concept 
heeft diverse voordelen. Zo zijn de bagage-
boxen vanaf zowel de linker- als rechterzijde 
van de fiets eenvoudig te monteren mid-
dels een standaard railsysteem en daarmee 
zeer geschikt voor ‘easy cross docking’. Dat 
betekent dat de boxen in elke fase van het 
logistieke proces uitermate eenvoudig zijn te 
gebruiken: vanaf het logistieke centrum via 
vrachtwagen en/of bestelbus naar de D10. 

●  Gazelle onthult ideale 
pakketbezorger

●  Marktintroductie medio 2019,  
pilot start dit najaar in 
Amsterdam

●  Duurzaam en kostenefficiënt 
transport

●  Licht Elektrisch Vrachtvervoer 
(LEVV)

De Gazelle D20 heeft plaats voor twee bagageboxen

wendbare D10 geen last heeft van opstop-
pingen. Hij is toegelaten op fietspaden en kan 
zelfs op trottoirs komen. Parkeerproblemen 
in drukke binnensteden kent de D10 daarom 
niet. Bovendien is de innovatieve e-cargo fiets 
welkom in elke milieuzone.

Vlot door de binnenstad
De Gazelle D10 is een e-cargo fiets met elek-
trische trapondersteuning. Hij biedt plaats 
aan maximaal twee standaard bagageboxen 
met Euro Pallet-afmetingen (1.200 x 800 x 
1.100 mm), een inhoud van 1 m3 en een 

De Gazelle D10 e-cargo is een ideale pakketbezorger voor in de binnenstad
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goed moet lezen, interpreteren en inschat-
ten; zien wat het betekent voor de sector 
en daarin ook zelf een visie ontwikkelen om 
daarmee de sector verder te helpen.
Je moet een goed luisterend oor hebben 
voor wat er bij de achterban leeft en wat 
in de omgeving. Je moet een neus heb-
ben voor wat er maatschappelijk en politiek 
gebeurt. Wat wij doen ligt op het raakvlak 
van privaat en publiek. Uiteindelijk verdedig 
je het belang van de sector, maar ook zorg 
je dat die sector op tijd mee kan en wil met 
de ontwikkelingen. Het is een sterk verbin-
dende functie.”

“En je hebt absoluut een lange adem nodig. 
Ik kom zelf uit het bedrijfsleven, dus daar 
moet je aan wennen als je hier begint. 
Vraagstukken die in het bedrijfsleven snel 
worden opgelost, duren hier soms jaren. 
Dat heeft onder anderen te maken met het 
grensoverschrijdende karakter van de bin-
nenvaart. Dus je hebt met Europese belan-
gen te maken. Voordat de besluitvorming 
rond is, gaan er jaren overheen omdat lan-
den het eerst met elkaar eens moeten wor-
den, eerst over de doelstelling en dan over 
hoe we het gaan doen. Daar zitten landen 
binnen Europa bepaald niet altijd op een 
lijn.”

Robert Kasteel, directeur Centraal Bureau voor 
de Rijn- & Binnenvaart

Naam:
Robert Kasteel

Leeftijd:
64 jaar

Functie:
Directeur

Bedrijf: 
Centraal Bureau voor de  

Rijn- & Binnenvaart

Werkzaam in de haven sinds:

1983

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

Kantoorpand van het Havenbedrijf van 
Rotterdam, een belangrijke gesprekspartner 

van het CBRB

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en 

Binnenvaart (CBRB) is de belangen-

behartiger voor de vervoerders en 

de vervoersorganisatoren in de bin-

nenvaart. Een vereniging met leden 

en geassocieerde leden uit de sector. 

Het is een platte organisatie met een 

directie en staf van zeven mensen, 

aangestuurd door een bestuur van 

vertegenwoordigers uit de diverse 

deelmarkten. Samen met de staf 

van CBRB bepalen zij het beleid. De 

uitvoering ligt bij het CBRB en zijn 

directeur is Robert Kasteel.

Robert Kasteel kwam voor zijn stu-
die Bedrijfseconomie aan de Erasmus 
Universiteit naar Rotterdam en bleef de stad 
trouw tot op de dag van vandaag. Hij begon 
zijn carrière bij Van Ommeren, het latere 
Vopak, en werkte er zo’n drie decennia. 
In zijn laatste functie als verantwoordelijke 
voor de binnentankvaartpoot zat hij ook in 
het bestuur van de CBRB. Het toenmalige 
bestuur vroeg hem in 2013 het stokje over te 
nemen van de scheidende directeur.
“Voor onze ledengroepen houden we ons 
bezig met grote thema’s. Onze drijfveer 
is een belangrijke bijdrage te leveren aan 
de mobiliteit van de BV Nederland in een 
schone leefomgeving. Ik ben eindverant-
woordelijk voor een groep mensen die zich 
daarvoor inspant en functioneer als mee-
werkend voorman.”

Belangenbehartiging
CBRB lobbyt, draagt zijn visie uit en pro-
beert de sector vooruit te brengen. 
“Belangenbehartiging is intensief werk”, ver-
telt Robert Kasteel. “Veel vergaderen, veel 
overleg, veel op pad. Naar het Havenbedrijf 
in Rotterdam en de Rijksoverheid in Den 
Haag, naar de commissies in Brussel en 
naar de Centrale Rijnvaart Commissie in 
Straatsburg, want we hebben continu te 
maken met veranderende regelgeving. 
Daarnaast leveren we bijdragen aan beleids-
notities, assisteren we bij teksten en leveren 
we commentaar. Uiteraard plegen we hierbij 
voortdurend overleg met onze achterban.”

De binnenvaart is vaak betrokken bij de 
grote vraagstukken uit het maatschappe-
lijke veld. “Neem het Klimaatakkoord van 
Parijs”, zegt Robert Kasteel. “Wat betekent 
dat voor de sector? Daartoe zitten we met 
andere vertegenwoordigers van logistiek 
Nederland aan de Mobiliteitstafel, die dit 
vraagstuk adresseert. Aan de Mobiliteitstafel 
wordt op hoofdlijnen gekeken hoe wij het 
beste kunnen bijdragen aan een oplossing. 
Daaronder hangt de deeltafel binnenvaart, 
die focust op specifieke binnenvaartproble-
matiek.”

Lobbyen blijkt een zintuiglijke bezigheid 
te zijn, want het vergt een luisterend oor, 
een scherp oog, een goede neus en een 
lange adem. Robert Kasteel: “Je kijkt met 
een scherp oog naar de regelgeving, die je 
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Tankvaart en duwvaart zijn twee van de negen deelmarkten in de binnenvaart

Omgekeerde 
modal shift is wel 

het laatste wat 
Nederland wil

Onderhandelingspositie
De Nederlandse binnenvaart beslaat 70 pro-
cent van de totale binnenvaart in Europa. 
Dat zou een voorsprong in de onderhan-
delingspositie vermoeden, maar die kan 
behoorlijk tegen je werken, vindt Robert 
Kasteel. “De Europese landen zeggen al snel 
dat het daarmee een Nederlands probleem 
is en ‘los het zelf maar op’. Op het gebied van 
regelgeving, financiën en Europese subsi-
dies krijgen we veel minder makkelijk steun 
van de EU dan bijvoorbeeld het spoor, waar 
hele grote Duitse en Franse belangen mee 
gemoeid zijn. Dat vertaalt zich in een sterke 
lobby van die landen en wij zijn daarbij 
afhankelijk van de Nederlandse overheid. 
Nederland heeft aanzienlijk minder macht 
dan Duitsland en Frankrijk. Dat grote landen 
dingen makkelijker voor elkaar krijgen, is 
een realiteit.”

nisch ingewikkeld is ze te mariniseren en 
dat is duur. Daar zit de sector in technische 
zin klem. De vooruitlopers hebben gemerkt 
dat klanten nog niet bereid zijn daarvoor te 
betalen. Dat maakt veel binnenvaartonder-
nemers terughoudend en daardoor is het 
tempo van vergroening relatief laag. Europa, 
de Rijksoverheid en de sector zullen een 
gezamenlijke stap moeten zetten om erin 
te investeren. Dit is wel een van de grootste 
uitdagingen, want het spoor is elektrisch en 
daarmee een stuk schoner. Je moet oppas-
sen dat je als modaliteit niet achterop raakt 
bij de concurrentie.”

Omgekeerde modal shift
Congestie in de haven van Rotterdam is een 
structureel probleem en vertoont de afge-
lopen 1,5 jaar een ongewenste situatie voor 
heel Nederland, namelijk een omgekeerde 
modal shift.
Robert Kasteel: “Er is uitgebreid onderzoek 
gedaan door Ernst en Young naar de oor-

zaak van congestieproblemen en daaruit 
bleek klip en klaar wat iedereen eigenlijk 
al wist: de zeevaart veroorzaakt de facto de 
congestie, omdat voorheen schepen 3000 
TEU losten en nu circa 12.000 TEU per call. 
Dientengevolge is het feederverkeer vanuit 
kleinere havens met 60-70 procent toege-
nomen, omdat dergelijke megaschepen de 
kleinere havens niet aanlopen. Gevolg: op 
de kades loopt alles vast. En daar doet zich 
het fenomeen voor dat, anders dan het 
wegvervoer en het spoor, de binnenvaart 
op dezelfde kade laadt en lost als de zee-
schepen. Dus ook de feeders en dan delft de 
binnenvaart het onderspit, want de zeevaart 
gaat voor.” 

Bovendien wordt er een congestietoeslag 
toegepast vanwege de opgelopen wacht-
tijden, dus de klanten betalen voor een 
slechter product. “Dat is dodelijk voor de 
containerbinnenvaart”, zegt Robert Kasteel. 
“Met name de klanten in Duitsland zeggen 
dat de binnenvaart onbetrouwbaar is en 
kiezen weer voor de vrachtauto, wat een 
omgekeerde modal shift is en dat is wel het 
laatste wat Nederland wil; slecht voor de 
haven, slecht voor de mobiliteit.”
“Iedereen voorzag wel dat de A15 de ver-
wachte groei niet kon opvangen”, vervolgt 
Robert Kasteel zijn betoog, “maar er is onvol-
doende nagedacht over de afvoer van de 
goederen, die ook groen moest zijn. De zee-
vaart heeft via schaalvergroting zijn eigen 
sea leg geoptimaliseerd en de binnenvaart 
zit nu met de gebakken peren. Een oplos-
singsrichting is overflow hubs, waar pieken 
kunnen worden opgevangen. Dat is een 
dubbele handling, niet ideaal, maar je moet 
naar een oplossing toe. Dit is een complex 
vraagstuk en we zitten druk in overleg met 
alle partijen, die allemaal een eigen belang 
hebben. Uit maatschappelijk oogpunt is het 
echter essentieel dat we hier uit komen.”

Een grote speler in een kleine markt levert 
ook al geen voordeel op als het gaat om 
schone motoren in het streven naar een 
schoon milieu. Een nieuwe Europese richt-
lijn schrijft voor dat er na 2019 alleen nog 
met bepaalde schone motoren gevaren mag 
worden. “Als je na die datum een nieuwe 
motor in je schip zet, moet die aan bepaalde 
eisen voldoen”, legt Robert Kasteel uit. “Het 
probleem is dat die motoren er niet zijn. 
Ze zijn vergelijkbaar met Euro-6-motoren 
die in vrachtauto’s zitten. Maar, de markt 
voor vrachtautomotoren is mondiaal heel 
groot en die voor binnenvaartschepen klein. 
Terwijl het om dezelfde fabrikanten gaat, 
heeft het niet hun prioriteit, omdat het tech-
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Upgrading Dordse zeehavens sorteert effect
Het volledig hernieuwde bedrijven-
terrein Louterbloemen in Dordrecht 
Inland Seaport is onlangs geopend 
door Maarten Burggraaf (wethou-
der gemeente Dordrecht), Ronald 
Paul (COO Havenbedrijf Rotterdam) 
en Leen de Koning (voorzitter BIZ 
Louterbloemen/Duivelseiland). Het is 
een tastbaar visitekaartje van de revi-
talisering en upgrading van de Dordse 
zeehavens die de gemeente Dordrecht 
en het Havenbedrijf Rotterdam zo’n 
vijf jaar geleden zijn gestart. De 
nieuwe richting legt geen windeie-
ren. De overslag van Dordrecht Inland 
Seaport steeg in de periode 2013 tot 
en met 2017 met meer dan een mil-
joen ton tot ruim 3,7 miljoen ton.

Vlnr Maarten Burggraaf (wethouder gemeente Dordrecht), Ronald Paul (COO Havenbedrijf 
Rotterdam) en Leen de Koning (voorzitter BIZ Louterbloemen/Duivelseiland) .

Ontwikkeling overslag Dordrecht Inland Seaport in tonnage
 2013 2014 2015 2016 2017

Droog massagoed 2.157.435 2.013.635 2.039.122 2.441.908 2.873.572

Nat massagoed 532.320 627.207 735.992 864.260 696.147

Non bulk 
(containers/stukgoed) 0 0 72.926 109.065 149.331

Totaal 2.689.755 2.640.842 2.848.040 3.415.233 3.719.050

4.000 mensen werkzaam in Dordrecht Inland 
Seaport.
 
Louterbloemen
De gemeente en het Havenbedrijf hebben 
gezamenlijk zo’n 4 miljoen euro geïnvesteerd 
in de ‘make over’ van Louterbloemen, die 
onder andere bestond uit het herinrichten van 
de openbare ruimte. Ook is er een convenant 
afgesloten voor een betere handhaving door 
BOA Rotterdam en Stadsbeheer Dordrecht.
 
Hotspot
“Naast de opknapbeurt voor Louterbloemen 
hebben we ook de havens op diepte gebracht 
en Kilkade 7 gereed gemaakt voor ver-

“Een mooie mijlpaal richting een nog betere 
toekomst is bereikt”, aldus wethouder Maarten 
Burggraaf die namens de gemeente de ope-
ning verrichtte. “De revitalisering wordt weer-
spiegeld in stijgend vertrouwen van onder-
nemers in het gebied. Niet alleen is het aantal 
bedrijven toegenomen, maar ook reeds geves-
tigde ondernemers hebben de afgelopen tijd 
fors geïnvesteerd in het gebied. Ik denk dan aan 
Standic, Silo Dordrecht, ZHD, Jansen Reycling 
Group, Meijndert Tanktransport, Quartzline, 
VSM, DSV Air&Sea BV, Engie, Valk Logistics en 
Dimco. Goed voor de economie, maar ook 
voor de werkgelegenheid!” Er zijn meer dan 

dere ontwikkeling”, zegt Ronald Paul, COO 
van het Havenbedrijf Rotterdam. “Ook zijn 
de OV-verbindingen, onder andere met NS 
station Dordrecht, sterk verbeterd. Voor de 
komende jaren staat de optimalisatie van de 
Wilhelminahaven op het programma, met 
onder meer ligplaatsen voor de binnenvaart 
en een duwbakvak. Dordrecht groeit zo echt 
uit tot een hotspot voor bulkoverslag, mari-
tieme maakindustrie en logistieke dienstver-
leners.”
 
Dordrecht Inland Seaport beslaat ongeveer 
290 hectare, waarvan 172 hectare bedrijfster-
rein. De maximale diepgang voor scheepvaart 
bedraagt 9,45 meter.
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Haven Oostende gaat samen met enkele 
partner-havens in de Noordzeeregio op zoek 
naar aangepaste managementsystemen en 
technologieën om het energieverbruik en de 
CO2-voetafdruk van de haven te verminderen. 

Met aandacht voor innovatie, milieu en veiligheid 
wisselen deze Noordzeehavens hun ervaringen 
uit en wordt een evaluatie gemaakt van de 
gerealiseerde investering ten overstaan van de 
reductie van CO2-emisssies. Het gebruik van LNG, 
waterstof, windenergie en slimme LED verlichting 
zitten in het pakket. Dit alles gebeurt in het kader 
van het project Dual ports (Interreg VB Noordzee). 
www.dualports.eu

INNOVATIE & ONTWIKKELING
veiligheid | gezondheid |leefmilieu

www.portofoostende.be

offshore windenergie

cruises & ferries

visserijsectorbulk & projectcargo

circulaire economie

Seaport_HavenOostende.indd   1 8/10/2018   11:23:48
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D o o r :  H e n k  va n  d e  Vo o r d e

Juiste diepgang schip is dankzij 
Tanido geen issue meer

Het is al meer dan dertig jaar de missie 

van Tanido om de scheepvaartwereld 

te ondersteunen bij het juist vaststel-

len van het gewicht van bulkladingen 

en brandstoffen aan boord van zee-

schepen en binnenvaartschepen. ,,We 

zijn als het ware de weight watchers, 

de politieagenten in het internatio-

nale handelsverkeer. Door gebruik te 

maken van eeuwenoude en beproef-

de natuurkundige principes elimi-

neert ons team de onzekerheid én de 

ergernis die de relatie tussen de han-

delspartners ernstig aantast. Als resul-

taat van onze doortastende en unieke 

aanpak gaan zij elkaar gelukkig weer 

respecteren en vertrouwen. Daardoor 

besparen ze veel geld, tijd en energie. 

Vráág het ze maar!”, aldus onderne-

mer Jaap Beemster van Tanido B.V. uit 

Terneuzen.

Diepgangsmetingen bij zeeschepen
Dit eigenzinnige nautisch-technisch expertise-
bureau verricht diepgangsmetingen (draught 
surveys) op zeeschepen. ,,We wegen als 
het ware schepen op basis van de Wet van 
Archimedes. Sinds 1998 hebben we een busi-
ness relatie met staalgigant ArcelorMittal uit 
Gent, dat met Panamax bulkcarriers grote hoe-
veelheden kolen en ijzererts aanvoert. Deze 
schepen komen met een maximale diepgang 
aan en moeten eerst ankeren op de Put van 
Terneuzen. Daar wordt een gedeelte van hun 

nenvaartschepen wordt er ‘geijkt’ en wordt 
‘de Meetbrief’ gebruikt. Onderzoeken die 
Jaap Beemster reeds in 1983 heeft gedaan 
brachten aan het licht dat de traditionele 
methode van ladinggewicht berekening via 
de Meetbrief op de grotere schepen niet 
juist is! En ook hier biedt Tanido de helpen-
de hand. In samenwerking met de TU Delft 
en het innovatieve Scheepsbouw Advies 
en Reken Centrum (SARC) in Bussum werd 
een veel effectievere aanpak ontwikkeld. De 
methode is uitgebreid getest op bunkersche-
pen en levert ongekend betrouwbare resul-
taten op. Deze unieke aanpak is compatible 
met het LOCO-PIAS programma waarmee 
vele binnenvaartschepen reeds verplicht zijn 
uitgerust. ,,Met dit concept maken we van 
ieder schip een perfecte weegschaal!”, onder-
streept Jaap Beemster. 

www.tanido.com

lading gelicht totdat zij op de juiste (maxi-
mum) diepgang liggen waarmee ze het kanaal 
mogen opvaren.”

Vertrouwen
Meting van diepgang, trim en rompbui-
ging van een voor anker liggend zeeschip 
is geen ‘makkie’. Zeker in het licht van de 
woelige baren en harde stroming van de 
Westerschelde zijn de prestaties van Tanido 
extra opvallend. Haar doortastende aanpak 
geeft betrokken partijen zoals de kapitein van 
het schip en Rijkswaterstaat het vertrouwen 
dat de juiste diepgang van het schip geen 
issue meer is. ,,ArcelorMittal is er op haar beurt 
van verzekerd dat er ook geen ton ‘te veel’ 
wordt gelicht. Iedereen blij dus!”, legt Jaap uit.

IJken van binnenvaartschepen
Voor het berekenen van het ladingge-
wicht dat is geladen of gelost door bin-
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Dutch Marine BV gaat graag gecompliceerde uitdagingen aan 

Regisseur voor bijzondere  
sleep- en bergingsprojecten 

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

Project berging pijpleiding Engelse Oostkust, met geheel links Paul Verschure. 

Gecompliceerde uitdagingen? Het is 

koren op de molen van Dutch Marine 

BV. Corebusiness? Bijzondere sleep- 

en bergingsprojecten. De klanten 

worden professioneel ondersteund bij 

de uitvoering van projecten die niet 

tot hun dagelijkse werkzaamheden 

horen. De activiteiten van maritieme 

ondernemer Paul Verschure omvatten 

met name het prepareren en verzor-

gen van sleeptransporten, het bege-

leiden van reparaties van schepen, 

het laten bouwen van duwbakken en 

het uitvoeren van bergingsoperaties. 

Daarnaast is de Zeeuws-Vlaming met 

Brabantse roots technisch adviseur 

voor Rijkswaterstaat. Dutch Marine 

heeft in het afgelopen jaar drie duw-

bakken laten bouwen in Groningen 

en een in Friesland. Het bedrijf fun-

geert vaak als regisseur tussen de 

betrokken partijen. Dit loopt uiteen 

van het afstemmen en plannen van 

werkzaamheden tot overleg met 

autoriteiten en belanghebbenden om 

de vereiste vergunningen en mede-

werking te verkrijgen. 

Nieuwbouw binnenvaart
Voor een Engelse klant voerde Dutch Marine 
nieuwbouw begeleiding uit voor zeven beun-
duwbakken van 54 meter en 1700 ton. ,,Helaas 
ging de oorspronkelijke werf failliet gedu-
rende de constructie van de vierde duwbak. 

We hebben samen met de klant een selectie 
gemaakt van geschikte werven en offertes 
aangevraagd. De gebouwde secties die al 
eigendom waren van de klant hebben we in 
december 2017 weggehaald en per ponton 
naar IBIS in Sumar gevaren alwaar we de 
bak verder hebben afgebouwd.” De overige 
drie duwbakken zijn bij Pattje Waterhuizen 
gebouwd. Alle duwbakken zijn inmiddels in 
Engeland afgeleverd.

Aan boord
Het bijzondere aan dit project is dat Dutch 
Marine erin slaagde de meeste van de betrok-
ken onderaannemers en leveranciers aan 
boord te houden en de reeds in opdracht 
staande staalpakketten lieren, bolders en mas-
ten af te nemen. 

Duwbakken
Hiertoe is Dutch Marine Projects BV opgericht 
om het gehele project ook administratief en 
financieel in goede banen te leiden. De laatste 
drie duwbakken zijn binnen acht maanden 
gebouwd en binnen budget opgeleverd. De 
coördinatie met Klasse RINA en Ilent en de 
registraties in Nederland en Engeland zijn 
eveneens door Paul Verschure verzorgd. 

Engelse Oostkust
Dutch Marine heeft vorig jaar voor een Noorse 
klant een bergingsoperatie uitgevoerd op 
de Engelse Oostkust. Een zevental drijvende 
kunststof pijpleidingen met een totale lengte 
van 3.525 meter en een diameter van 2500 
mm was aangevaren door een containerschip. 
De leidingen waren gebroken en bij slecht 

Sleeptransport Dok 3 (230 meter) van Vlissingen naar Rotterdam.
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weer spoelde een aantal leidingen aan op de 
Engelse kust. In twaalf weken tijd zijn van de 
kust gehaald; een leiding was 485 meter lang 
en lag over een aantal strekdammen heen. 
Deze is ter plaatse in twee stukken gezaagd en 
vervolgens weg gesleept. 

Grote uitdaging
,,De grote uitdaging was dat de eindstukken 
door hun gewicht naar de bodem zonken en 
als een grote molensteen elke verankering let-
terlijk kapot maalden. Net voordat een staartje 
van de orkaan Harvey het risico van opnieuw 
aanspoelen te groot maakte. Dankszij meerde-
re duikteams, twee duikvaartuigen, elf werk-
schepen en sleepboten en de medewerking 
van de Engelse autoriteiten konden we vrijwel 
alle leidingen veilig in de haven krijgen. Twee 
leidingen waren nog in een bebouwbare con-
ditie en hebben we na het vernieuwen van de 
sleepverbindingen veilig terug kunnen slepen 
naar de fabriek.in Noorwegen. De overige lei-
dingen waren te zwaar beschadigd en zijn in 
stukken gezaagd. 233 stukken van 11,4 meter; 
dit is 1755 meter ketting zagen. Een team van 
Van Oord verzorgde het zagen”, legt Paul uit.

Coördineren
Het verzorgen van bijzondere transporten 
over zee is heel wat anders dan de dagelijkse 
werkzaamheden van de klant. ,,Wij brengen 
de beste partners voor een specifiek transport 
bij elkaar en coördineren de hele expeditie”, 
verklaart Paul Verschure. De sleep van een drij-
vend droogdok uit Göteborg was bijvoorbeeld 
zo’n bijzonder project. Dutch Marine maakte 
in opdracht van een internationaal scheeps-
bouw en reparatiebedrijf het drijvend droog-
dok met een lengte van 260 meter sleepklaar. 
Het dok is onder begeleiding van het Zeeuws-
Vlaamse bedrijf uiteindelijk gesleept vanuit 
Zweden naar Vlissingen. Alle werkzaamheden 
met betrekking tot het zeewaardig maken van 
het drijvende dok werden met gebruikmaking 

dat dateert van omstreeks 1450 en in oktober 
2012 werd gevonden bij sonaronderzoek van 
de rivierbodem van de IJssel bij Kampen. Paul 
Verschure leverde zijn bijdrage op het gebied 
van technische haalbaarheid, veiligheid en 
samenwerking tussen de verschillende disci-
plines van archeologen en bergers.

Netwerk
Projecten als het sleepklaar maken van een 
drijvend droogdok worden door Dutch Marine 
gefaciliteerd met gebruikmaking van haar uit-
gebreide netwerk van toonaangevende bedrij-
ven. ,,De klant blijft zelf controle houden omdat 
wij in zijn naam de noodzakelijke zaken rege-
len, waarbij de kosten continu zichtbaar zijn 
en vooraf geaccordeerd worden. Tijdens de 
uitvoering van het project verzorgen wij ook 
on site de coördinatie en houden we de klant 
continu op de hoogte van de ontwikkelingen.”

www.dutchmarinebv.com

van het netwerk van de klant in amper twee 
maanden tijd uitgevoerd.

Baltic Ace
Paul Verschure is regelmatig actief met betrek-
king tot spraakmakende projecten, zoals met 
de berging van de Baltic Ace. Deze autocarrier 
was met 1.417 nieuwe Mitsubishi’s onderweg 
van het Belgische Zeebrugge naar Kotka in 
Finland. Op 5 december 2012 kwam de Baltic 
Ace in het Nederlandse deel van de Noordzee 
in aanvaring met het containerschip Corvus 
J. De Baltic Ace zonk door de aanvaring bin-
nen vijftien minuten. Dutch Marine assisteerde 
Rijkswaterstaat met haar kennis en ervaring 
op het specifieke vakgebied van berging van 
zeeschepen. 

Koggeschepen
Dutch Marine was ook technisch adviseur met 
betrekking tot de berging van de IJsselkogge. 
Het is een gaaf bewaard gebleven Koggeschip 
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Een deel van de voor transport in stukken gezaagde pijpleiding

De sleep van een drijvend droogdok vanuit Zweden naar Vlissingen. 
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,,Wie in Nederland of België een ligplaats en vergun-
ning voor de voormalige partyboot Le Formidable 
weet te regelen kan rekenen op een vergoeding van 
10.000 euro”, aldus hotelier Salar Azimi. De Zeeuws-
Vlaming met Iraanse roots maakt zich met The 
Lambo, de nieuwe naam voor Le Formidable, sterk 
voor een all inclusive restaurant op het water. Voor 
één prijs met onbeperkt eten en drinken. Op deze 
formule draait ook De Elderschans in Aardenburg, 
het grootste hotel in Zeeuws-Vlaanderen. Salar Azimi 
(36) en zijn broer Sassan (32) zijn derhalve op zoek 

Azimi’s loven 10.000 euro uit voor ligplaats restaurant op het water

naar een definitieve vaste ligplaats voor de voor-
malige partyboot Le Formidable, die beschikt over 
250 zitplaatsen. De in 1957 gebouwde boot werd 
bijna twee jaar geleden gekocht door de gebroeders 
Azimi. De boot is nagenoeg operationeel zodat The 
Lambo in een mum van tijd in gebruik kan worden 
genomen. 

Metamporfose
De ondernemers met Iraanse roots zorgden voor 
een grondige metamorfose van het voormalige 

Salar Azimi en zijn vrouw Annika bij de voormalige partyboot Le Formidable. 

Salar Azimi (foto) en zijn broer Sassan werden vermogende ondernemers 
dankzij hard en slim werken. 

West Zeeuws-Vlaanderen is een regio die te maken 
heeft met een dubbele krimp door een vergrijzende 
bevolking en wegtrekkende jongeren. Hoe kan 
dit gebied, ondanks de disbalans in de bevol-
kingspiramide, aantrekkelijker worden gemaakt? 

Carrièreswitch
Marco maakte na 15 jaar Rabobank een car-
rièreswitch naar de automotive. ,,Ik hield me bij 
de Rabobank bezig met facilitaire zaken zoals 
gebouwenbeheer, ict, telefonie en verzorgen van 
geldautomaten. Door een reorganisatie kwam 
mijn functie te vervallen, maar ik ben blij met 
mijn nieuwe uitdaging. Ik kwam Jos Harte tegen 
en hij maakte me enthousiast. Van jongs af aan 
heb ik altijd een passie voor auto’s gehad. Anders 
zou het lastig zijn om dit vak in te rollen”, vertelt 
Marco de Houck.  

Autoschadeherstelbedrijf
Met de komst van ASP Goes beschikt Auto Poppe 
sinds 2014 ook over een door de fabriek gecerti-
ficeerd autoschadeherstelbedrijf voor de merken 
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Kia. Bij ASP 
Vlissingen, dat een jaar geleden het levenslicht zag, 
worden via One Day Repair kleine optische schades 
binnen een dag hersteld.  n

https://autopoppe.nl/proefrijden-voor-een-dagMarco de Houck is de nieuwe verkoopleider van Auto Poppe Oostburg. 

Auto Poppe draagt steentje bij aan leefbaarheid West Zeeuws-Vlaanderen

De ontwikkelingen in Breskens en Cadzand en de 
nieuwe Oost-West verbinding zorgen voor flinke 
kwaliteitsimpulsen. Auto Poppe tracht een steentje 
bij te dragen aan de leefbaarheid van de regio. Als 
officiële dealer voor Audi en Volkswagen is het 

bedrijf al decennia een begrip in heel Zeeland. 
Na de start in Vlissingen in de jaren zestig volgen 
vestigingen in Terneuzen (2003) en Goes (2009). 

Decentralisatie
In een tijd van schaalvergroting en centralisatie geeft 
Auto Poppe via decentralisatie een positieve draai aan 
de economie en werkgelegenheid in West Zeeuws-
Vlaanderen. ,,Wij komen juist naar de mensen toe. 
Oudere mensen uit West Zeeuws-Vlaanderen kopen 
liever in hun eigen regio een auto dan dat ze daarvoor 
speciaal naar Terneuzen of verder moeten rijden”, 
aldus Marco de Houck van Auto Poppe Oostburg. 

Jongste loot
De vestiging van de Audi en VW dealer in West 
Zeeuws-Vlaanderen is in 2016 de jongste loot aan 
de stam van het bedrijf van de ondernemers Jan 
Jaap Hietkamp en Bram Lokers. Op alle locaties is 
de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in werkplaats, 
showroom en medewerkers. Marco de Houck is 
per 1 september Jos Harte opgevolgd als nieuwe 
verkoopleider in Oostburg.

congrescentrum. Vervolgens werd De Elderschans 
in 2016 gekozen tot beste all Inclusive hotel van 
Nederland. Het werd bovendien door Zoover tot 
populairste hotel van in ons land uitgeroepen. 

Le Formidable
Le Formidable werd door TV presentator Joris 
Linssen omgedoopt tot The Lambo. Hij volgde 
Salar en zijn vrouw Annika voor het NPO1-
programma 'Hartstikke Hollands'. De familie 
Azimi was eerder ook te zien in de Vlaamse 

reallifesoap 'The Sky is the Limit', een echte 
kijkcijferhit bij onze zuiderburen. 

Vermogend
Salar en Sassan Azimi verruilden 22 jaar geleden 
samen met hun ouders Iran voor Nederland. Door 
dag en nacht hard en slim te werken groeiden ze uit 
tot vermogende ondernemers. Concrete tips over een 
ligplaats voor The Lambo? info@elderschans.nl (ter 
attentie van Salar Azimi).  n

www.elderschans.nl
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Een toast op degelijk 
vermogensbeheer

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

Sfeerbeeld van het feest van Verwer & Janssen in de Sint Jan in Roosendaal.

Zeeuws-Vlaming Evert Verwer (rechts) klinkt samen met zijn compagnons Walter Janssen (midden) en 
Johan van Sprundel (links) op het 15-jarig bestaan van Verwer & Janssen Vermogensmanagement.

Verwer & Janssen Vermogens- 

management vierde het 15-jarig 

bestaan met een sfeervolle party 

in de monumentale Sint Jan in 

Roosendaal. Evert Verwer vertelde 

in een notendop over de ontwikke-

lingen van het bedrijf. Zo nam hij de 

talrijke aanwezigen, met name uit 

Brabant en Zeeland, in een bevlo-

gen toespraak mee naar het prille 

begin. In een tijd waarin het niet 

echt vanzelfsprekend was om een 

bedrijf in vermogensbeheer op te 

starten. Toch waagde hij samen met 

zijn compagnons Walter Janssen en 

Johan van Sprundel de sprong in 

het diepe. ,,Na de beurscrash van 

1987 en 1989 was er bij de start van 

ons bedrijf het Ahold-schandaal, de 

Golfoorlog en hadden we te kam-

pen met de naweeën van 9/11. En 

wij begonnen een bedrijf in ver-

mogensbeheer…”, verzuchtte Evert 

Verwer. 

Bancaire ervaring
Door een degelijke methodiek met 
gestructureerde beleggingsproducten 
is Verwer & Janssen steeds gestaag door 
blijven groeien. De Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) kende op 1 oktober 2006 
aan Verwer & Janssen het statuut voor 
Vermogensbeheerder toe. In 2010 werd 

Kansen
De terugtrekkende rol van de grootban-
ken in de afgelopen tien jaar schiep kansen 
voor Verwer & Janssen. ,,Het landschap voor 
beleggen was aan het veranderen, waarbij 
de grootbanken steeds meer de koers verleg-
den naar confectie. De kennis en creativiteit 
van de beleggingsadviseur binnen de ban-
caire sector werd kennelijk niet meer nodig 
geacht. Een groot deel van de vermogende 
beleggers hecht juist veel waarde aan per-
soonlijke aandacht en onafhankelijke advise-
ring”, verklaart Evert Verwer. 

Maatwerk
Verwer & Janssen Vermogensmanagement 
is vandaag de dag specialist in Zuidwest-
Nederland in maatwerkportefeuilles met 
beheersbare risico’s en onbegrensde winst-
potentie. 
Naast maatwerk vanaf 100.000 euro, kan men 
via de website VenJ-online.nl al beleggen 
vanaf 5.000 euro (kinderen vanaf 2.000 euro).

www.vermogensmanagers.nl

een nieuw hoofdkantoor in Roosendaal 
betrokken. Van daaruit zijn een tiental 
medewerkers actief, met een breed pallet 
bancaire expertise. Begin dit jaar werd VIP 
Vermogensbeheer uit Breda overgenomen. 
In zijn jubileumtoespraak roemde Evert 
het team van Verwer & Janssen en ook alle 
medewerkers individueel om hun kennis, 
ervaring en betrokkenheid. 

Rustige aanpak
De rustige aanpak bezorgde de klanten in 
de afgelopen jaren prima rendementen. De 
filosofie? Wel mee kunnen profiteren van 
mogelijk stijgende markten, maar niet tegen 
iedere prijs. ,,We hebben in de afgelopen 15 
jaar heel wat voor onze kiezen gehad, maar 
alle routine nemen we effectief mee in onze 
bedrijfsvoering. Als goed huisvader passen 
we op de vaak duur verdiende centen van 
onze klanten, zodat zij goed kunnen slapen. 
Ze brengen hun vermogen op eigen naam 
onder bij een depotbank en wij beheren het 
vermogen conform het met de klant over-
eengekomen beleggingsprofiel.” 
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Groningen Seaports en 
Baggerbedrijf de Boer uit 
Sliedrecht hebben onlangs het 
vijfjarige baggeronderhoudscon-
tract voor de haven van Delfzijl 
ondertekend. In het winnen van 
de aanbesteding speelde de ver-
duurzaming van injectievaartuig 
‘Airset’ een belangrijke rol. 

De aanbesteding werd gewonnen op basis van 

Baggerbedrijf de Boer wint onderhoudscontract Delfzijl

De verduurzaamde ‘Airset’ 

economisch meest voordelige inschrijving waar-
bij milieu-eisen, zoals de vermindering van de 
uitstoot van kooldioxide (CO2) en stikstofoxide 
(NOx), een belangrijke rol speelden. Speciaal 
hiervoor besloot Baggerbedrijf de Boer de ‘Airset’ 
dusdanig om te bouwen, dat het voldoet aan 
de Euro 6-normering. Deze, van oorsprong uit 
de vrachtwagenindustrie afkomstige normering, 
geeft aan dat er tot vijf keer minder stikstofoxide 
uitstoot plaatsvindt dan de, in de aanbesteding, 
gevraagde IMO Tier 3-eis.  n

Meer lading van de weg naar het water en spoor

Noord West Connect werkt aan ontwikkeling 
van nieuwe intermodale kansen in Noord-
Holland en Flevoland. Minder vrachtwagens op 
de weg zorgen voor een betere bereikbaarheid 
van de regio en voor minder uitstoot van CO2. 
Dat is het doel van de partners de Amsterdam 
Logistics Board, Provincie Flevoland, 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV, 
de Omgevingsdienst IJmond, de Hogeschool 
van Amsterdam, Port of Amsterdam en Connekt 
(Topsector Logistiek). Dit in de overtuiging dat 
de economische ontwikkeling en verbetering 
van leefbaarheid en bereikbaarheid samen 
kunnen gaan. 

Vakbeurs ICT & Logistiek

De huidige digitale transforma-
tie biedt de logistieke sector 
ongekende mogelijkheden. 
Door verbindingen tussen leve-
ranciers, afnemers, mensen 
en systemen worden proces-
sen gerealiseerd en geopti-
maliseerd. De vakbeurs ICT & 
Logistiek staat daarom volle-
dig in het teken van Connected 
Logistics.

Meer dan 140 exposanten tonen (ICT-)oplos-
singen die nodig zijn om logistieke proces-
sen efficiënt in te richten. Binnen het thema 
Connected Logistics wordt invulling gegeven 
aan vijf subthema’s: Big Data & Analytics, Sales 

Verhoging tarieven Eurovignet is onterecht

Transport en Logistiek Nederland 
is niet te spreken over de ver-
hoging van het Eurovignet voor 
zware vrachtauto’s. Het kabinet 
heeft dit aangekondigd in de 
nieuwe Rijksbegroting. Een ver-
laging van de tarieven zou eer-
der voor de hand liggen gezien 
het ingeperkte wegennet.

Het Eurovignet moet in Nederland, Luxemburg, 
Zweden en Denemarken worden betaald voor 
het gebruik van de snelwegen door vrachtauto’s 
boven de 12 ton. Het kabinet heeft met de 
betrokken landen afspraken gemaakt om de 
tarieven vanaf 1 juli volgend jaar te verhogen voor 
de oudere vrachtauto’s (Euroklasse 4 en lager). Zo 
gaat het tarief van een jaarkaart voor een Euro 
4-voertuig in 2019 omhoog van € 1.250 naar € 
1.404. Voor een Euro 3 gaat het om een stijging 

van € 1.250 naar € 1.543 per jaar. Het dagtarief 
wordt voor alle Eurocategorieën verhoogd van € 
8 naar € 12. De wijziging van het verdrag leidt tot 
hogere heffingsontvangsten voor de Nederlandse 
overheid. 

Aanpassing heffingen
TLN begrijpt de gedachte om vanwege het milieu 
oudere, vuilere vrachtvoertuigen zwaarder te 
belasten dan de schoonste typen. Maar omdat 
eerst Duitsland en later België het Eurovignet 
hebben geschrapt, is het wegennet waarop het 
Eurovignet geldt aanzienlijk kleiner geworden. 
Daarom is een verhoging van de tarieven verre 
van logisch. Een verlaging van de tarieven zou 
eerder voor de hand liggen. TLN vindt dat aan-
passing van de heffingen voor het vrachtverkeer 
zou moeten worden geregeld met de vracht-
wagenheffing die het kabinet in 2023 wil gaan 
invoeren.  n

& Operations Planning, Transport & Distributie, 
Warehouse Automation en Supply Chain 
Management.
De beurs maakt een kwalitatieve groei door, 
vanwege verbreding van het aanbod en toe-
name van het aantal exposanten. Speciale 
aandacht is er voor het thema Supply Chain 
Management. ICT & Logistiek kent een bomvol 
inhoudelijk programma met maar liefst 64 uur 
kennisoverdracht in 2 dagen, verdeeld over 8 
beurstheaters. Het KennisDC Logistiek, iShare 
en verschillende exposanten organiseren sessies 
met een breed scala aan onderwerpen: van 
blockchain tot sociale innovatie in de logistiek.

ICT & Logistiek vindt plaats op 7 en 8 november 
in de Jaarbeurs te Utrecht.  n

Deze partijen bundelen hun kennis en ervaring 
en initiëren acties en programma’s, onder meer 
gericht op het anders organiseren van trans-
port van goederen. Een van de initiatieven is 
het programma Noord West Connect, waarin de 
ervaringen die zijn opgedaan in het landelijke 
actieprogramma Lean & Green Off- Road, worden 
benut en toegepast. 

Noord West Connect benadert verladers en onder-
zoekt met hen van welke bestaande of nieuwe 
intermodale verbindingen per rail, binnenvaart 
dan wel short sea zij gebruik kunnen maken voor 
vervoer dat nu nog over de weg gaat.  n
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D o o r :  Fra n k  N e y t s

Diving for Treasure

Recently Whittles Publishing released a mari-
time title, “Diving for Treasure”, written by Vic 
Verlinden and Stefan Panis.
“Diving for Treasure” recounts the efforts over 
many years to dive wrecks that contained tre-
asure in one form or another. The often pro-
longed and sometimes dangerous expeditions 
tell of dives to many ships that were wrecked 
while carrying tons of gold or other valuables. 
Many of the wrecks came to lie at great depths 
which demanded considerable diving expertise 
using rebreathers which allowed longer dives 
to be performed.
The authors are both diving experts and in 
addition to the accounts and historical pictures 
their own photography has been added, con-
veying to readers the challenges of the dives 
undertaken. 
The technical demands were considerable, from 
adjusting the camera housing to accommodate 
the depth, to diving at particular times of the 
year due to many of the wrecks being situated 
in areas of high seas and extreme currents.
It took several years to visit and photograph the 
wrecks that are featured and the challenges of 
diving in what can be a dangerous environment 
are also described. Each entry provides details 
and a brief history of the vessel and the means 
of its demise, enhanced by a modern diving 
account with photographs. As such this liberally 
illustrated book will be of great interest to all 
divers whether active of armchair, and to anyo-
ne with an interest in maritime/military history.

“Diving for Treasure” (ISBN 978-1-84995-325-2) 
is issued as a paperback. The book counts 142 
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.whittlespublishing.com.

Coasters on Canals

Recently Coastal Shipping Publications publis-
hed “Coasters on Canals”, written by Bernard 
McCall.
Anyone visiting mainland Europe cannot fail to 
be impressed by the size of the canals and the 
quantity of commercial traffic. There is some-
thing special about seeing a ship in a canal; 
depending on the context, even a comparatively 

small coaster can seem to be a monster vessel.
In this book the author presents to the reader 
vessels that have passed through with detailed 
information about each canal that is men-
tioned, accompanied by stunning photographs 
in an all-colour album.
Bernard McCall has written over twenty mari-
time books in the last two decades and esta-
blished the popular magazine ‘Coastal Shipping’ 
in 1994. He now owns a publishing company 
which has rapidly gained an enviable reputation 
as one of the leading maritime publishers in 
the UK.
Like all books issued by Coastal Shipping 
Publications, value for money!

“Coasters on Canals” (ISBN 978-1-902953-88-5) 
is a hardback book, 195mm x 245mm – land-
scape format, of 96 pages, lavishly illustrated. 
The price is £16 plus £3.00 European post-
age. Ordering via the bookshop, or directly 
via the publisher, Coastal Shipping, 400 Nore 
Road, Portishead, Bristol BS20 8EZ, UK. Tel/Fax: 
+44(0)1275.846178, www.coastalshipping.
co.uk, e-mail: Bernard@coastalshipping.co.uk. 

The Grey Wolves of 
Eriboll

Recently Whittles Publishing released an 
updated and expanded maritime title, “The 
Grey Wolves of Eriboll”, written by David M. 
Hird.
The surrender of the German U-boat fleet at the 
end of World War II was perhaps the principal 
event in the war’s endgame which signified 
to the British people that peace really arrived.
The revised new edition gives career details of 
not only the 33 commanders who accompanied 
their boats to Loch Eriboll but also of a further 
23 previous commanders of those U-boats, 
including four who might be considered ‘Aces’.
The book also features an analysis of the Allied 
naval operation under which the surrende-
ring U-boats were assembled in Scotland and 
Northern Ireland; asks who first contacted those 
U-boats after the capitulation – armed British 
trawlers, frigates of the Allied navies or air-
craft of the Royal Air Force; and discloses how 
U-boats spared destruction were distributed to 
the navies of the USA, France, USSR and the 
Royal Navy.
A wealth of historical insights are included such 
as the German Surrender Document; detailed 
descriptions of the construction, service careers 

Oorlogsvloot van de 
Rotterdamsche Lloyd 
’40-‘45

Bij uitgeverij Walburg Pers verscheen net 
“Oorlogsvloot van de Rotterdamsche Lloyd ’40-
‘45”. Nico Guns en Frans Luidinga tekenden 
als auteurs.
“Oorlogsvloot van de Rotterdamsche Lloyd” 
verhaalt over de bijdrage die de schepen en 
hun bemanningen van de Rotterdamsche Lloyd 
leverden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Veel van het persoonlijke leven van de zeelieden 
in die oorlogsjaren is onderbelicht gebleven. 
Het speelde zich ver van huis en haard af. 
Het thuisfront verkeerde al die jaren in grote 
onzekerheid over het lot van hun geliefden. 
Het enige contact was af en toe een Rode Kruis 
telegram waarmee en teken van leven werd 
gegeven.
Bijna driehonderd zeelieden van de 
Rotterdamsche Lloyd verloren het leven. 
Anderen kwamen in Jappenkampen terecht. 
De helft van de Lloyd-vloot ging gedurende de 
vijandelijkheden ten onder.
Dit boek richt aan de hand van uniek archief-
materiaal de schijnwerper op de rol van de 
mail- en vrachtschepen van de Rotterdamsche 
Lloyd en van het vlootpersoneel dat op alle 
wereldzeeën dienstdeed onder de meest moei-
lijke omstandigheden.
Deze schepen brachten soldaten, oorlogs-
materieel, voedsel en grondstoffen naar de 
oorlogsgebieden. Vooral in het begin van de 
oorlog genoten zij een minimum aan bescher-
ming. De zeelieden die aanvankelijk nog op 
vrijwillige basis waren aangemonsterd, kwa-
men later onder de verplichtingen van het 
“Vaarplichtbesluit 1942” te vallen.
Een buitengewoon interessant werk!

“Oorlogsvloot van de Rotterdamsche Lloyd ’40-
‘45” (ISBN 9 789462 492905) telt 448 pagina’s, 
werd als hardback uitgegeven. Het boek kost 
49,50 euro. Aankopen kan via de boekhan-
del 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.

and circumstances of each surrendered U-boat; 
details of the frigates that supervised the sur-
renders, contemporary newspaper reports and 
descriptions of the naval Operations Pledge, 
Commonwealth, Cabal, Thankful and Deadlight, 
each of which involved Eriboll U-boats.
The pivotal role played by Loch Eriboll in ending 
the U-boat menace is little-known and lesser 
celebrated – this book rights that wrong.

“The Grey Wolves of Eriboll” (ISBN 978-1-84995-
165-4) is issued as a paperback. The book counts 
270 pages and costs £18.99 or $23.95. 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.whittlespublishing.com.

Polar Ship Operations

The Nautical Institute recently published 
a second edition of the book entitled “Polar 
Ship Operations. A Practical Guide”, written by 
Captain Duke Snider FNI.
Interest in the polar regions is growing as the 
season for accessing these remote and hostile 
areas is lengthening. The nascent shipping ven-
tures in these regions face new challenges and 
risks and this hard, unforgiving environment 
requires diligence and deliberation in the plan-
ning and execution of voyages.
Operating ships within any ice regime requires 
knowledge, skills and awareness beyond that 
of many mariners, particularly when sailing in 
waters affected by hard multi-year and glacial 
ice. Should things go wrong, little assistance is 
available in polar regions, so mariners must be 
self-sufficient.
Captain Snider brings the full benefit of his 
extensive experience in polar shipping and as 
a highly qualified ice navigator to describe the 
human, technical, environmental and operatio-
nal challenges of transiting polar seas. 
This new edition has been updated to take 
account of IMO’s Polar Code, which came into 
force in 2017.

“Polar Ship Operations” (ISBN 978-1-906915-
56-8), 150 pages, is issued as a softback. The 
book can be bought from the better bookshop, 
or one can contact The Nautical Institute, 202 
Lambeth Road, London, SE1 7LQ, UK. Tel. +44.
(0)20.7928.1351, Fax +44.(0)20.7401.2817, 
pubs@nautinst.org, Web: www.nautinst.org. 








