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Voorwoord

In deze laatste Seaport van 2018 is het hoofdthema veiligheid. ‘Safety first’ is inmiddels een 
vanzelfsprekendheid in het bedrijfsleven, maar waakzaamheid blijft geboden. De meeste 
ongevallen in het bedrijfsleven gebeuren namelijk juist door routinehandelingen, niet door 
onkunde. 

In de haven van Oostende was Seaport op bezoek bij Falck Safety Services, wereldwijd 
marktleider op het gebied van veiligheidstrainingen. ,,In België en Nederland is het 
veiligheidsbewustzijn met name hoog in de petrochemie, maar in de offshore wind is er nog 
een lange weg te gaan”, zegt Center Manager Peter Van Cauwenberghe in een uitgebreide 
reportage.

De kracht van All Safety, met vestigingen in Terneuzen en Hellevoetsluis, is een totaalaanbod 
voor een veilige werkomgeving. In een interview met directeur-eigenaar Paul de Schrijver 
wordt de no nonsens cultuur van het bedrijf nader belicht.

Op de zakenbeurs Contacta heerste een positief sentiment over de Zeeuwse economie 
en werkgelegenheid. Zie de sfeerreportages met betrekking tot het Walcheren Plein en 
de gezamenlijke stand van de drie Zeeuwse Rabobanken. Ad de Korte, Directievoorzitter 
Rabobank Oosterschelde, onderstreept in zijn column het belang van goed risicomanagement.

Het Havenbedrijf Rotterdam tekende onlangs een contract met Zeehavenbedrijf Dordrecht 
voor de ingebruikname van de Willem-Alexanderkade, met een diepgang van bijna tien 
meter. Zie het nadere verslag.

Aandacht is er ook voor Het Portaal van Vlaanderen in Terneuzen, dat in het teken staat van 
de bouw van De Nieuwe Sluis. Teruggeblikt wordt op het algensymposium in Middelburg 
van kunstmestgigant Yara en op de bijeenkomst van Energy Port Zeeland in Vlissingen. 

Verder zijn er bedrijfsreportages te lezen over Hanse Staalbouw en Ad Stouten BV, het 
grootste autodemontagebedrijf van Zuidwest Nederland. 

In de rubriek Havenberoepen is het woord aan Hans Coenen, Operations Manager bij 
Franklin Offshore Europe BV.

Henk van de Voorde
H o o f d r e d a c t i e
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Safety first is inmiddels  
een vanzelfsprekendheid

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

In het bedrijfsleven is er sprake 

van een cultuuromslag die ertoe 

heeft geleid dat ‘safety first’ inmid-

dels een vanzelfsprekendheid is. 

Waakzaamheid blijft echter gebo-

den want de meeste ongevallen in 

het bedrijfsleven gebeuren juist 

door routinehandelingen, niet door 

onkunde. Een goede oog-, gehoor-, 

ademhalings-, hand- en valbescher-

ming zijn dan ook van het grootste 

belang. Van brandvertragende kle-

ding tot gehoorbescherming: het is 

een must. De medewerkers moeten 

aan het eind van de dag gezond en 

wel naar huis kunnen gaan. Sectoren 

waar men verhoogde veiligheidsrisi-

co’s loopt zijn bijvoorbeeld de bouw, 

de (petro)chemie en de offshore. 

Calamiteiten
De Nederlandse en Europese regelgeving op 
het gebied van veiligheid is de laatste jaren 
flink aangescherpt. Als er op een bedrijf een 
ongeval gebeurt, terwijl de medewerkers 
onvoldoende zijn opgeleid met betrekking 
tot veiligheid, zit de werkgever met een pro-
bleem. Niet alleen in de (chemische) indu-
strie, maar ook in het midden en kleinbedrijf 
kunnen calamiteiten zich eerder voordoen 
dan men op het eerste gezicht zou vermoe-
den.

Missie
,,Het bewustzijn rond veilig werken neemt 
gelukkig verder toe. All Safety draagt bij 
aan een veilige werkomgeving. Onze mis-
sie is meewerken. Veilig werken begint met 
een goede bronbescherming én het juiste 
gedrag. Gevaren dienen in eerste instantie 
bij de bron te worden aangepakt. Voor 
overgebleven bedreigingen zijn er onder 
andere de persoonlijke beschermingsmid-
delen”, aldus Paul de Schrijver, directeur-
eigenaar van All Safety. Zijn bedrijf biedt 
een totaalaanbod voor een veilige werk-
omgeving. 

Ontgassen van tanklichters
De Mobile Vapour Recovery Unit-1100 van 
maritieme specialist MariFlex uit Vlaardingen 
is een veilige en duurzame oplossing voor 
alle zeehavens in Nederland en België. De 
innovatieve installatie biedt namelijk uit-
komst voor het veilig terugdringen van de 
uitstoot van schadelijke gassen en dampen 
uit tanklichters. MariFlex legt hiermee ont-
gassen in de open lucht aan banden. Dat 
‘afvaltoerisme’ zorgde jarenlang voor veel 
ongewenste emissies van gevaarlijke gassen 
en stankoverlast.

Unieke systeem
Het unieke systeem om legaal af te gas-
sen is een stimulans voor het ship tot ship 
laden en lossen. De MVRU-1100 is derhalve 
een verrijking voor de chemieclusters in de 
havens van Rotterdam en Antwerpen. Na de 
milieuvergunning van de DCMR en een peri-
ode van proefdraaien is de MVRU inmiddels 
volledig operationeel. 

Mobiel inzetbaar
Met deze mobiele installatie kan MariFlex 
tanks en schepen snel en eenvoudig ontgas-
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sen, inert maken en alle resterende dampen 
van de lading opvangen en afvoeren, zon-
der dat daar reststoffen bij vrijkomen of 
afval ontstaat. De MVRU heeft de afmeting 
van een 20 voets container, weegt ‘slechts’ 5 
ton en is daardoor overal mobiel inzetbaar. 

Toepassing
De installatie kan toegepast worden bij het 
overpompen van lading tussen zeeschepen 
en binnenvaartschepen, voor het leegpom-
pen van schepen en tanks bij reparatie en 
onderhoud op een scheepswerf, bij inspec-
ties van schepen en bij het leegmaken van 
opslagtanks en terminals in havens.

Bakermat
MariFlex is uitgegroeid tot een van ’s werelds 
toonaangevende spelers in het overslaan 
van vloeibare ladingen in de scheepvaart. 
Naast de bakermat Vlaardingen, waar 
hoofdkantoor en werkplaats zijn gevestigd, 
beschikt MariFlex ook over vestigingen in de 
Verenigde Staten (Houston) en Zuid-Afrika 
(Kaapstad). 

Veilige werkplek op hoogte
Om op (grote) hoogte te kunnen werken 
zijn steigers onmisbaar. Het monteren 
van een veilige steiger is een ingewikkeld 
proces, mede vanwege de aangescherpte 
regelgeving. Steigers moeten onder alle 
omstandigheden veilige werkplekken zijn. 
Het Zeeuwse HDV Steigerbouw is nauw 
betrokken bij projecten in de bouw, haven & 
industrie en offshore. Variërend van nieuw-
bouw en restauratie tot industriële en infra-
structurele projecten. ,,Aan veiligheid doen 
wij nooit concessies. Wij zorgen voor een 
veilige werkplek op hoogte, zowel op land 
als boven het water. Onze kracht vormen 
steigers voor complexe bouwprojecten. 
Het is essentieel dat de veiligheid van de 
mensen wordt gewaarborgd. Daar doen wij 
nooit concessies aan. We voldoen dan ook 
aan alle benodigde certificeringen. Naast 
het monteren en demonteren van steigers 
zijn we ook specialist in de afscherming van 
steigers ter voorkoming van overlast van 
stof bij asbestverwijdering of straalwerk-
zaamheden”, aldus directeur Jørgen Geurts 
van HDV Steigerbouw.

Stormvloedkering
Voor de Getijden Centrale onder de storm-
vloedkering, waardoor energie uit de eb 
en vloedbewegingen van het water kan 
worden gewonnen, waren diverse hangstei-
gers nodig boven sterk stromend water. 
HDV was al vroeg in de voorbereiding 
van het project betrokken om samen met 
Hillebrand en Tocardo het steigerwerk te 
optimaliseren. Eerder heeft HDV de stin-
ger van de Pioneering Spirit van Allseas in 
de steigers gezet en voor Vopak de laad- 
en los steigers gebouwd voor de gassche-
pen. ,,Daarbij moest worden voldaan aan 
de strenge milieu- en veiligheidseisen van 
Rijkswaterstaat. Voorkomen moest worden 
dat bijvoorbeeld deeltjes oude verf in het 
water zouden belanden. De steigers moes-
ten derhalve zorgvuldig met folie worden 
ingepakt. Wij zorgen voor valbescherming 

met dubbele haken. Als de ene haak los is, 
blijft de andere vast zitten. Uitrusting in flu-
orescerende kleuren is eveneens van groot 
belang, zodat de steigerbouwers omwille 
van veiligheid altijd in het zicht blijven.” 

Schouderbescherming
Onderzoek van de Erasmus Universiteit 
heeft uitgewezen dat steigerbouwers per 
dag gemiddeld met de hand tussen 5.000 
en 7.000 kilo verplaatsen. Daardoor is de 
kans op fysieke klachten onevenredig groot 
waardoor er inmiddels verplichte schou-
derbescherming is. Verder zijn uiteraard 
valhelm, veiligheidskleding en veiligheids-
schoenen verplicht. In de chemische indu-
strie is het tevens vereist om een veiligheids-
bril te dragen. Doordat het risico in de stei-
gerbouw veel hoger is, geldt dat ook voor de 
opdrachtgevers. Vandaar dat er veel waarde 
wordt gehecht aan certificeringen, waarmee 
het kaf van het koren wordt gescheiden in 
de steigerbouw. 

Probleemloos
De EB-Groep zorgt ervoor dat het machine-
park van haar klanten veilig en probleem-
loos blijft draaien. Elektromotoren Bracke uit 
het Zeeuws-Vlaamse Clinge, Bracke Elektro 
uit Sint-Gillis-Waas en Boer & Bakker uit 
Waddinxveen zijn specialist bij uitstek op 
het gebied van onderhoud, reparatie en 
revisie van elektromotoren, pompen en 
tandwielkasten. Kortom: echte aandrijfspe-
cialisten.



4

S E A P O R T  N U M M E R  8 - 2 0 1 8

Aandrijftechniek
Elektromotoren Bracke is al meer dan vijftig 
jaar een begrip. De passie voor techniek 
en het plezier in het vakgebied zijn altijd 
centraal blijven staan. ,,We zijn een veelzij-
dige technische specialist met de focus op 
aandrijftechniek. In ruim vijftig jaar tijd zijn 
wij gecontroleerd gegroeid. De continuïteit 
van zowel ons bedrijf als dat van de klant 
staat voorop. Als zijn productieproces onver-
hoopt gestopt is, zorgen wij ervoor dat het 
weer op gang wordt gebracht.” 

Beweging
Overal waar elektrische energie wordt 
omgezet in beweging zitten de klanten van 
de EB-Groep. ,,Voor elke vorm van industrie 
worden motoren gebruikt. Variërend van 

ventilatoren in koelhuizen tot kraanmotoren 
voor het lossen en laden van schepen. Zeker 
op kapitaalintensieve productielocaties is 
er het nodige budget gereserveerd voor 
onderhoud en reparatie. Stilstand kost geld. 
Als bij een havenlogistiek bedrijf de kraan 
niet werkt en een schip een dag langer voor 
de kant moet liggen, dan kost dat een ver-
mogen”, licht Bracke toe.

Efficiënter
De EB-Groep denkt constant mee met de 
klant, zoals op het gebied van nieuwe bestu-
ringen voor motoren en pompen in diverse 
branches. ,,Het geeft ons een kick als we een 
industriële machine van de klant nauwkeuri-
ger kunnen laten functioneren. Bijvoorbeeld 
een afwijking van 1 procent reduceren tot 

Afwegingen
,,Hoe ga je de toekomst in zonder zorgen? 
Ondernemen is eigenlijk risicomanagement. 
Het is een kwestie van afwegingen maken. 
Welke risico’s kan ik nemen en ben ik daartoe 
bereid? Ik hou van rust in de organisatie en 
probeer een stabiele factor te zijn. De con-
tinuïteit van de onderneming staat namelijk 
voorop. Dat zorgt voor rust bij de medewer-
kers en rust in hun thuissituatie. Daardoor 
komen onze mensen niet gestrest op het 
werk, waardoor de cirkel rond is. Ik hecht 
dan ook veel waarde aan een goede balans 
tussen werk en privé”, aldus Joris Bracke, 
directeur-eigenaar van de EB Groep.
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0,1 procent waardoor er veel efficiënter 
gewerkt kan worden.” 

Voedselveiligheid
Supermarktondernemers willen alleen pro-
ducten van topkwaliteit in hun schappen 
hebben. Het belang van de volksgezond-
heid staat tenslotte voorop. Voedingswaren 
die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen 
zijn ook goed voor het imago van de retail. 
Supermarkten willen zich graag profileren 
met groenten en fruit dat niet alleen voldoet 
aan de hoogste nationale en Europese regel-
geving, maar hier zelfs nog (bovenwettelijk) 
bovenuit stijgen. 

Food en feed
De nationale en Europese eisen op het 
gebied van food en feed zijn steeds verder 
aangescherpt. Voedingswaren komen van 
alle continenten ons land binnen. Met voed-
sel is veel geld te verdienen, van grondstof 
tot retail, waardoor de kans op misstan-
den onevenredig groot is. In het afgelo-
pen decennium zijn er diverse schandalen 
geweest met betrekking tot voedingswa-
ren. Dit heeft de levensmiddelensector en 
diervoedingsbranche in een lastig parket 
gebracht. Dergelijke rampspoed moet dus 
aan banden worden gelegd. Goed bemon-
steren, analyseren en onderzoeken zijn dus 
van het grootste belang.

Laboratoria
Via Europese en landelijke wetgeving 
wordt aangegeven welke gehaltes aan resi-

duen van bestrijdingsmiddelen op groen-
ten en fruit mogen zitten. In laborato-
ria wordt de restwaarde geanalyseerd en 
getoetst aan de maximale residu limiet. 
Pesticiden worden onder andere gespoten 
om insecten tegen te gaan, tegen schim-
mels of als onkruidbestrijdingsmiddel. In 
Europa gelden maximale residu waarden 
(MRL, Maximum Residue Level), terwijl er 
eveneens in de nationale wetgeving van 
verschillende EU staten is opgenomen dat 
bepaalde stoffen niet of slechts beperkt zijn 
toegestaan. 

Residu analyses
Residu analyses worden primair uitgevoerd 
om de veiligheid van mens, dier en milieu te 
garanderen. Overheden, telers, veilingen en 
supermarkten monitoren regelmatig of de 
groenten en fruit voldoen aan de Europese 
MRL’s. Dit geschiedt als er vermoedens zijn 
van overschrijdingen van de MRL, met name 
als een product uit een bepaald risicoland 
komt. Veel telers zijn Globalgap gecertifi-
ceerd, waarvoor residu analyses vereist zijn. 
Het is tegelijkertijd een bewijs dat de telers 
volgens de wettelijke normen spuiten.

Falck Safety Services is wereldwijd marktleider in veiligheidstrainingen.
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All Safety biedt alles voor een 
veilige werkomgeving

Paul de Schrijver, directeur-eigenaar van  
All Safety: „Horizontale no nonsense cultuur."

De kracht van All Safety is een totaal-
aanbod voor een veilige werkomge-
ving. Vanuit haar drie vestigingen in 
Terneuzen en Hellevoetsluis wordt 
een compleet pakket aan ondersteu-
nende middelen geboden. Zeeland 
Supply Industrial Stores uit Terneuzen 
en All Safety Supply en All Safety 
Rental uit Hellevoetsluis opereren 
vanaf medio september onder één 
naam: All Safety. Met één gezamen-
lijke uitstraling is de onderneming 
klaar voor de toekomst. De naamswij-
ziging viel samen met de feestelijke 
opening van het nieuwe pand van All 
Safety Rental. Tegelijkertijd werd de 
nieuwe huisstijl en de nieuwe web-
site geïntroduceerd. ,,Het is altijd de 
wens geweest om van de drie bedrij-
ven één uniform sterk merk te maken. 
Hiermee wordt onze marktpositie 
verstevigd. Met de opening van het 
nieuwe pand in Hellevoetsluis is die 
wens ook officieel werkelijkheid 
geworden. Onze gezamenlijke missie 
blijft onveranderd: zorgen voor een 
veilige werkomgeving”, aldus Paul de 
Schrijver, directeur-eigenaar van All 
Safety. Kwaliteit, betrouwbaarheid 
en flexibiliteit zijn de pijlers waarop 
de onderneming is gegrondvest. 
All Safety bedient sectoren als de 
(petro)chemie, haven & industrie en 
de bouw. 

Totaalaanbod
Klanten kunnen bij All Safety huren of zelf 
aanschaffen en rekenen op service, onder-
houd, certificering en training. Juist dat totaal-
aanbod aan producten en diensten voor vei-
lig werken zorgt voor een onderscheidend 
karakter. Per 1 januari 2019 opent All Safety 
ook een vestiging in Antwerpen. Het concern, 
waar een dertigtal mensen werkzaam zijn, 
bedient de Nederlandse en Belgische markt. 

Rental
Vanuit de Rental divisie verhuurt All Safety 
materialen voor adembescherming, onafhan-
kelijke ademluchtunits en veiligheidsmate-
rialen in de meest brede zin van het woord. 
Binnen de afdeling Services worden onder-
houd en certificering van veiligheidsmateria-
len verzorgd. Daarnaast plaatst All Safety on-
site bij de klant tijdelijke safety shops en biedt 
het services op de supply artikelen zoals het 
wassen van werkkleding. 

Adembescherming
De verhuurdivisie is gespecialiseerd in zowel 
afhankelijke als onafhankelijke adembescher-
ming. Daarbij staat maatwerk centraal. All 

Persoonlijke beschermingsmiddelen
All Safety staat als leverancier garant voor ver-
strekking, voorlichting, onderricht, instructie, 
onderhoud, reparatie, correcte opslag, ver-
vanging en afvalbeheer rondom werkkle-
ding, PBM’s en industrial supplies. Het aanbod 
bestaat uit persoonlijke beschermingsmidde-
len, bedrijfs-, doorwerk-, veiligheidskleding, 
veiligheidsmaterieel, reddingsmiddelen en 
alles voor gasdetectie. Sommige artikelen 
worden individueel aangemeten zoals brillen 
op sterkte en gehoorbescherming op maat. 

Volledig ontzorgd
Door grote voorraden in huis te hebben kan 
er snel worden geleverd. De klant wordt volle-
dig ontzorgd door bijvoorbeeld ook een pal-
let drinkwater, vuilniszakken, bekers, drankjes 
en andere randartikelen mee te leveren. Via 
de afdeling Supply kan de klant persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM’s), werkkleding 
en industrial supplies aanschaffen. 
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Paul de Schrijver en Eef van Hasselt (directeur All Safety Rental) bij een elektrische mobiele 
ademluchtunit. 

Safety levert op de man. Het ademluchtma-
terieel wordt letterlijk overhandigd aan de 
mensen die er mee gaan werken. Het assor-
timent wordt door gespecialiseerde mede-
werkers onderhouden, zodat de betrouw-
baarheid kan worden gewaarborgd. Als de 
werkzaamheden zijn afgerond, dan worden 
de maskers en slangen gereinigd, getest en 
opnieuw gecertificeerd. 

Collectief veiligheidsbewustzijn
,,De gebruikers hebben als vanzelfsprekend 
een basistraining ademlucht gehad, maar in 
aanvulling daarop verschaffen we een dui-
delijke uitleg over hoe de unit werkt. Ook 
geven we een deelname-instructie af waarin 
staat dat men bekwaam is om met onze unit 
te werken. Zo dragen we bij aan een hoger 
collectief veiligheidsbewustzijn. Doordat de 
mensen precies weten hoe ze het materieel 
moeten gebruiken zorgt dit ook voor minder 
storingen”, zegt Paul de Schrijver.

Life support units
All Safety beschikt onder andere over een 
aantal high tech life support units. Deze onaf-
hankelijke ademluchtwagens zijn voorzien 
van een primair luchtsysteem met als back up 
een secundair luchtsysteem. De aangezogen 
lucht wordt permanent gemonitord door een 
gasdetectiesysteem. Mocht dit systeem iets 
waarnemen, dan schakelt de unit automa-
tisch over op het secundaire systeem, dat is 
voorzien van een aantal luchtcilinders. 

Elektrisch
Een echte innovatie zijn de mobiele adem-
luchtunits, die volledig elektrisch zijn uit-
gevoerd conform de nieuwe SIR-richtlijnen. 
De voordelen zijn groot: geen uitstoot, 
geen geluidsoverlast, kostenbesparend én 
gebruiksvriendelijk.

Afwisseling
De afwisseling in werkzaamheden houdt de 
medewerkers van All Safety scherp en gemo-
tiveerd. Het bedrijf kenmerkt zich door een 
horizontale bedrijfscultuur, betrokken men-
sen en nauwelijks verloop. Dat wordt ook 
naar de klant uitgestraald.

No nonsense
,,Het veiligheidsbewustzijn groeit nog steeds. 
Dat merken we ook in de gestage groei van 
ons klantenbestand, dat mede een gevolg 
is van goed op de centjes te passen en een 
no nonsens cultuur. Daardoor kunnen we 
onze mensen zekerheid bieden, zowel in 
goede als in slechte tijden. Die continuïteit 
komt onze klanten ten goede, maar ook onze 
leveranciers. De keten begint tenslotte bij de 
producent”, vertelt Paul.

Face fit
Naast services als reinigen en onderhoud, zowel 
van eigen verhuurspullen als eigen materiaal 
van de klant, is All Safety ook gespecialiseerd 

in zogenaamde face fit testen, om te kijken of 
het masker goed past op het gezicht van de 
gebruiker en in trainingen over hoe om te gaan 
met de persoonlijke adembescherming.

Digitalisering
All Safety heeft in de afgelopen jaren ook 
een flinke virale slag gemaakt. ,,Wij heb-
ben een verregaande digitalisering door-
gevoerd. Bestellingen worden steeds vaker 
online gedaan. Een nieuwe ontwikkeling 
is ook het gebruik van disposable kleding. 
Terwijl vroeger meestal werd gereinigd, kie-
zen klanten nu vaak voor wegwerpkleding, 
en -kappen.”

Trainingsbureau
All Safety zal binnenkort in Hellevoetsluis, 
samen met een gespecialiseerd oplei-

dingsbureau, een trainingsbureau opzet-
ten. Onder andere SIR-opleidingen als 
Ademlucht, BHV, en VCA kunnen daardoor 
voortaan in eigen huis worden aangebo-
den. 

Antwerpse havengebied
,,Wij willen de specialist op het gebied van 
levering van persoonlijke beschermings-
middelen en ademlucht units zijn en blijven; 
inclusief verhuur, service en onderhoud. 
Ons marktgebied is naast Nederland ook 
België. Vandaar ook onze nieuwe vestiging 
in Antwerpen. Naast de Gentse Kanaalzone 
is dan ook het Antwerpse havengebied 
een belangrijke groeimarkt voor ons”, aldus 
Paul de Schrijver. 

www.allsafety.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;
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Verhaal op de buurman: 
de beperking van 

art. 6:197 BW
Een verzekeraar treedt in de rechten van haar verzekerde door 
uit te keren onder een verzekeringspolis, zo bepaalt artikel 7:962 
lid 1 BW. Deze ‘subrogatie’ in de rechten van de verzekerde 
heeft als gevolg dat de verzekeraar de verzekeringsuitkering 
tot dat bedrag op een aansprakelijke partij kan verhalen. Dit is 
slechts de hoofdregel, want de wet kent belangrijke en veelom-
vattende uitzonderingen die de regresmogelijkheden van de 
verzekeraar beperken. 

De belangrijkste uitzondering op de hoofdregel is de ‘Tijdelijke 
regeling verhaalsrechten’ opgenomen in art. 6:197 BW. De 
regeling houdt in dat een verzekeraar een door hem gedane 
verzekeringsuitkering niet kan verhalen op een aansprakelijke 
partij, indien die aansprakelijkheid enkel kan worden gebaseerd 
op een risicoaansprakelijkheid.

Risicoaansprakelijkheden zijn aansprakelijkheden waar schuld 
van de mogelijk aansprakelijke partij geen rol speelt. Het gaat 
om gevallen waar de hoedanigheid van deze partij belangrijk 
is. Zo heeft de wetgever bijvoorbeeld bepaald dat de eigenaar 
van een dier in moet staan voor de schade veroorzaakt door dat 
dier, ongeacht of de eigenaar iets kan worden verweten. Andere 
belangrijke risicoaansprakelijkheden zijn de aansprakelijkheden 
voor gebrekkige (roerende of onroerende) zaken, werknemers 
en producten. 

De verzekeraar kan zich bij het nemen van regres niet beroepen 
op een van deze risicoaansprakelijkheden en wordt daarmee 
dus behoorlijk in zijn mogelijkheden beperkt. De verzekeraar 
moet in dat geval bij het nemen van regres terugvallen op art. 
6:162 BW: de ‘gewone’ onrechtmatige daad. Dat betekent dat 
moet worden aangetoond dat de aangesproken partij iets kon 
worden verweten en dat kan een stuk lastiger zijn. Dit bewijs 
hoeft bij een risicoaansprakelijkheid niet te worden geleverd.

Stelt u zich nu eens voor: in een nabij liggend gebouw is een 
grote brand ontstaan en dit heeft ook veel schade aan uw 
pand veroorzaakt. U weet dat uw buurman zich netjes aan de 
brandveiligheidsvoorschriften houdt, dus u denkt niet dat hem 
veel kon worden verweten. Er wordt weliswaar uitgekeerd door 
uw verzekeraar, maar u leed eigenlijk veel meer schade dan het 
bedrag waar u recht op heeft onder de verzekeringspolis. Uw 
verzekeraar is ook niet gelukkig, want de regresmogelijkheid 
op uw buurman op basis van onrechtmatige daad is weinig 
kansrijk. Dit leidt tot de vraag of het voor u niet verstandiger zou 
zijn om zelf uw buurman aan te spreken. U kunt zich immers wel 
beroepen op de risicoaansprakelijkheid voor gebrekkige zaken 
en u maakt aanspraak op vergoeding van de volledige schade. 

Bovenstaande oplossing kan verstandig zijn, maar hangt van 
veel factoren af. Denk bijvoorbeeld aan de vraag: biedt mijn 
buurman verhaal? Laat u daarom altijd eerst goed adviseren 
door uw advocaat of juridisch adviseur. 

Heeft u vragen, neem dan contact op met Smallegange Advocaten/Richard Latten 
via de hieronder genoemde contactgegevens.

C O L U M N

smallegange “Specialistische en juridische 
assistentie tegen een 

redelijke prijs”
Smallegange - law firm with a view

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

w w w.smal legange - law yers.com

“Dé juridisch specialist voor 
haven en logistiek”

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

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

HIER HUREN?

info@qmakelaars.nl
085 - 040 62 01

www.qmakelaars.nl 

Het kantoorgebouw is gesitueerd op een zicht-
locatie centraal gelegen in het Rotterdamse 
Waalhavengebied. Door de gunstige ligging 
aan de Ring, is deze locatie vanuit alle richtingen 
uitstekend bereikbaar. Eigen parkeerplaatsen.

Een hoogwaardig, multifunctioneel en verrassend 
kantoorgebouw bestaande uit vier verdiepingen. 

High-end kantoorruimte van ca. 1.150 m2 
Deelhuur bespreekbaar ca. 370 m2 (1e verdieping) of 780 m2 (2e verdieping).

WORLDHOUSE ROTTERDAM
Rotterdam - Waalhaven | Albert Plesmanweg 61

Dick de Graaff nieuwe 
directeur PTA

Dick de Graaff, MA (48) is per 1 januari 2019 benoemd 

tot de nieuwe directeur van Passenger Terminal 

Amsterdam (PTA). Hij volgt René Kouwenberg op die 

per dezelfde datum met pensioen gaat.

De Graaff is goed bekend met de cruisesector en kent de 
Amsterdamse passagiersterminal van binnen uit. Vanaf december 
2004 bekleedde hij de functie van commercieel directeur bij PTA 
en was hij verantwoordelijk voor de groei van het aantal cruise 
ontvangsten en voor de 
uitbating van de passa-
giersterminal als locatie 
voor beurzen en evene-
menten.

Samen met Kouwenberg 
en zijn team zorgde hij 
ervoor dat PTA in 2016 
de Port of the Year Award 
won, de Oscar in de crui-
sewereld. In datzelfde jaar 
én in 2017 ontving PTA 
ook de Cruise Critic Award, 
een publieksprijs voor 
beste cruisebestemming. Dick de Graaff
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Falck Safety Services is marktleider 
in veiligheidstrainingen

Falck Safety Services is wereldwijd 
marktleider op het gebied van veilig-
heidstrainingen voor de maritieme 
sector, traditionele offshore, renewa-
bles en andere hoog-risico industrie-
en. Het toonaangevende concern 
zet internationaal de standaard in 
veiligheidstrainingen. Falck biedt het 
breedste pallet nationaal en interna-
tionaal geaccrediteerde trainingen. 
De toenemende veiligheidseisen bij 
zowel grotere als kleinere bedrijven 
leiden tot een verdere uitbesteding 
aan een professionele partner. Falck 
Safety Services traint personeel in 
veilig gedrag en overlevingstechnie-
ken, gericht op het voorkomen van 
ongevallen en verwondingen. Vanuit 
haar oorsprong in Denemarken heeft 
Falck deze activiteiten uitgebouwd 
tot een mondiaal opererend bedrijf 
waar duizend medewerkers actief 
zijn, verspreid over 33 centra in 20 
landen. 

Falck heeft in Nederland vestigingen in 
Amsterdam en Rotterdam. In België ope-
reert het concern vanuit de haven van 
Oostende. Falck heeft in de afgelopen 
decennia een enorm track record opge-
bouwd in bovengenoemde sectoren. 
Vandaag de dag kunnen klanten bij de 
ervaren veiligheidsspecialist kiezen uit 
meer dan 750 opleidingen: klassikaal, prak-
tisch en e-learning. 

Offshore wind 
Met name de offshore wind energiesector is 
ook voor Falck een enorme groeimarkt van-
wege de bouw van de vele windparken in 
Noordwest Europa. ,,In België en Nederland 
is het veiligheidsbewustzijn met name hoog 
in de petrochemie, maar in de offshore wind 
is er nog een lange weg af te leggen. Zeker 
in vergelijking met ons omringende landen 
als het verenigd Koninkrijk en Duitsland die 
kunnen bogen op een verleden in de traditi-
onele offshore. Mede door incidenten is het 
veiligheidsgevoel ingebakken in die sector. 
Voor de lage landen is de offshore wind een 
relatief nieuwe groeimarkt. De bouw van de 
diverse windparken in de Noordzee - zowel 
in België, Nederland als Duitsland – brengt 
alles in een stroomversnelling”, aldus Center 
Manager Peter Van Cauwenberghe. Hij is 
verantwoordelijk voor Falck Safety Services 
in België op het gebied van alle mogelijke 
veiligheidstrainingen in de maritieme sec-
tor, olie & gas en offshore wind.

Mindset
Falck ontzorgt in alle facetten op het gebied 
van veiligheid. Van Cauwenberghe legt uit 
dat alleen trainingen niet voldoende zijn. 
Het begint bij de mindset om te komen tot 
veilig gedrag. ,,Veiligheid is een combina-
tie van bekwaamheid, procedures en heel 
veel oefeningen. Samen met alle stakehol-
ders moet het belang van veiligheid worden 

bewaakt, zodat alle spelers op dezelfde lijn 
zitten. Zonder veiligheidscertificaten kom je 
niet aan de bak.”

Commerciële druk
De Center Manager benadrukt dat dit voor 
een grote commerciële druk zorgt bij de 
instructeurs. ,,Het gaat er om of iemand com-
petent is op basis van de veiligheidsnormen. 
Onze instructeurs beslissen in feite over een 
arbeidsvergunning. Zonder certificaat heb je 
een probleem. Uiteindelijk beslissen zij dus 
de over de professionele toekomst van de 
medewerkers. Dat is een zware verantwoor-
delijkheid waarbij er weinig of geen plaats 
is voor compromissen. De sector heeft een 
soort zelfregulerend karakter op basis van 
minimale normen. Bij veiligheidstrainingen 
geldt dan ook: meer mag, minder niet. Wij 
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zorgen voor een hoge toegevoegde waarde 
door extra oefeningen aan te leren en extra 
aanbevelingen te doen.”

Scenario based oefeningen
De praktijk is de beste leerschool. ,,Onze trai-
ningen bevatten slechts 20 procent theorie 
en voor het overgrote deel scenario based 
oefeningen. Wij trainen op herkenbare situ-
aties, uit het leven gegrepen. Daarbij hoort 
ook een stukje hoogtevrees. Voor de cursus 
‘werken op hoogte’ trainen we op 25 meter 
boven de grond. In werkelijkheid zijn de 
windmolens vaak 120 meter hoog, maar we 
willen wel de werkomgeving zo dicht moge-
lijk benaderen.”

Crisissituaties
In het zwembad van Falck in Oostende wor-
den daarom ook golven, hevige regenval, 
donder, bliksem en duisternis nagebootst. 
,,Zo worden de mensen geconfronteerd met 
crisissituaties. Door de leef- en werkomge-
ving te simuleren mag ervan worden uitge-
gaan dat bij werkelijke calamiteiten men op 
de automatische piloot gaat handelen. In 
ieder geval is de kans veel groter dat de vei-
ligheidsregels dan goed worden nageleefd. 
Het gaat om het creëren van meerwaarde. 
Onze opdracht is om de mensen hun cer-
tificering te laten behalen door training in 
de best denkbare omstandigheden”, aldus 
de voor België verantwoordelijke Center 
Manager.

Simulatoren
Simulatoren zijn een veilige manier om prak-
tische ervaring op te doen met risicovolle 

situaties. Ze vormen dan ook een geïnte-
greerd onderdeel van de trainingen. Ze zijn 
van onschatbare waarde voor het aanleren 
van praktische vaardigheden en om te zor-
gen dat de mensen vol vertrouwen en kalm 
handelen in geval van reële noodsituaties. 

Te gevaarlijk
,,Voordat er simulatoren werden ingevoerd, 
waren bepaalde noodscenario's op de werk-
plek gewoon te gevaarlijk om na te spelen. 
Simulatoren maken het mogelijk om geva-
ren veilig na te bootsen, om de vaardighe-
den en het bewustzijn van de situatie bij 
de deelnemers aan te scherpen. Wanneer 
medewerkers en hulpdiensten de druk van 
risicovolle situaties en moeilijke omstandig-
heden eerder hebben gevoeld en hebben 
geleerd hoe te reageren, zijn ze veel eerder 

geneigd om veilig en competent te hande-
len in een echte noodsituatie. Zo verzekeren 
ze de veiligheid van zichzelf en hun col-
lega’s”, zegt Van Cauwenberghe.

Onshore en offshore
Falck verzorgt al decennia lang duidelijke 
en kernachtige trainingen op internatio-
nale basis, zowel onshore als offshore. Een 
groot deel van de trainingen zijn volledig 
geaccrediteerd door organisaties als de 
Internationale Maritieme Organisatie en 
conform de STCW standaard, zodat ze alle-
maal blijven voldoen aan de strenge vei-
ligheidsnormen van de maritieme sector. 
Van het ondersteunen van mensen bij het 
ontwikkelen van hun professionele vaardig-
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heden, tot en met het organiseren van elk 
aspect van training-, competentie- en cri-
sismanagement voor multinationals: Falck 
Safety Services ontzorgt.

Trainingsportfolio
De trainingsportfolio omvat persoonlijke 
veiligheid, overleven op zee, medische zorg, 
brandbestrijding, crisismanagement en de 
afhandeling van incidenten met gevaarlijke 
stoffen. Falck biedt een breed scala aan (scena-
rio-based) trainingen op maat. De combinatie 
van de deskundige instructeurs en realistische 
trainingsomgevingen bereidt de medewer-
kers goed voor op onverwachte voorvallen op 
zee of in de haven.

Trainingscentra
In de trainingscentra worden dus echte 
werkomgevingen nagebootst, inclusief 
geavanceerde brandbestrijdingsfacilitei-
ten en simulatoren voor het ontsnappen 
uit een helikopter onder water. Daarnaast 
wordt ook graag gebruik gemaakt van de 
kracht van virtual reality en e-learning om 
trainingen nóg efficiënter en boeiender te 
maken. 

Duurzame energie
,,Wij bieden bijvoorbeeld praktijkgerichte 
en realistische veiligheidstrainingen, die 
volledig toegesneden zijn op de sector 
duurzame energie. Door te investeren in 
specifieke voorzieningen op onze oefenlo-
caties, waaronder windturbine-trainingsto-
rens en boottransfer-simulatoren, kunnen 
we wereldwijd voldoen aan alle klantbe-
hoeften op het gebied van veiligheid en 
technische training”, verklaart Peter Van 
Cauwenberghe.

Ongeëvenaarde Expertise
Met haar ongeëvenaarde expertise tilt Falck 
organisaties naar een hoger niveau. Dit leidt 
tot betere efficiëntie, kostenbesparing en 
meer vertrouwen in de toekomst. ,,Wij reiken 
klanten solide en relevante veiligheidscom-
petenties aan, die verder gaan dan alleen 
compliance. Daardoor zijn wij de internatio-
nale veiligheidspartner waarop de klant kan 
bouwen.” Gedoeld wordt op de diepgang 
van het trainingsaanbod, de uitgebreide trai-
ningsmethodieken en constante drive om de 
beleving te verbeteren.

Veiligheidsstandaarden
,,Of wij nu aan de slag gaan voor een multina-
tional of een lokale leverancier: we zijn door-
drongen van het belang van een veiligheids-
training- en compliance-model dat toegesne-
den is op het beoogde doel en dat voldoet aan 
de lokale regelgeving. We onderkennen dat 
veiligheidsstandaarden steeds vaker wereld-
wijd gaan gelden, ingegeven door incidenten 
die over de hele wereld het nieuws halen en 
door de toenemende invloed van keurings-
instanties. Aan de andere kant beseffen we 
ook dat trainingen op lokaal niveau moeten 
plaatsvinden om de kosten te beperken en te 
zorgen dat specifieke trainingen voldoen aan 
lokale regelgeving en wensen op het gebied 
van taal of cultuur. Onze mix van wereldwijde 
beschikbaarheid en lokale flexibiliteit zorgt 
voor een goede balans.” 

Thema’s
De Center Manager in Oostende benadrukt 
dat er vanuit het offshore en maritieme 
trainingscentrum op basis van een aantal 
thema’s wordt gewerkt met betrekking tot 
de olie- & gas en de offshore wind. 

Medische component
Allereerst is er de medische component 
met zelfreddend vermogen. ,,Werken in de 
offshore wind is meer risicovol dan in de 
olie & gas. Op een olie- of gasplatform is 
er 24 uur per dag medisch personeel, een 
operatietafel en alle mogelijke veiligheids-
maatregelen die onshore ook aanwezig 
zijn. Bij werken op een windmolen op zee 
ben je aangewezen op 2 of 3 mensen. Je 
moet dus medische basiskennis hebben 
om in een crisissituatie het eerste uur te 
overbruggen.” 

Sea Survival
Sea Survival ziet op alle aspecten van overle-
ven op zee, tot en met het evacueren vanuit 
de windmolen in zee. Belangrijk is dus dat er 
beschermende kledij, reddingsvesten, over-
levingspakken en reddingsvlotten.

Fire fighting
Fire fighting in de offshore wind is niet gericht 
op blussen, maar op het zelf in veiligheid bren-
gen. ,,Het team is te klein om de windmolen 
te redden. Boven in de nacelle, op 120 meter 
boven de zeespiegel, zit je in een kooi gevan-
gen. Het enige dat je moet doen is maken dat 
je weg komt!”, zegt Van Cauwenberghe. 

Boatlandings
Falck beschikt ook over eigen reddingsbo-
ten en een eigen boatlandings site zodat op 
een goede manier kan worden geoefend op 
het veilig overstappen van het schip naar de 
windmolen en omgekeerd. 

www.falcksafety.com
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BOW Terminal uit Vlissingen heeft besloten om haar toe-

komstige offshore windactiviteiten uit te breiden met een 

nieuw logistiek knooppunt in de Eemshaven in Groningen. 

Zij heeft hiervoor een koopovereenkomst met Groningen 

Seaports getekend voor de aankoop van in totaal 22 ha 

grond in het oostelijk gedeelte van de Eemshaven. 

Op deze toekomstige locatie zal BOW Terminal zich richten op de 
volgende vier markten: heavy lift, decommissioning, oil & gas en 
natuurlijk offshore wind. BOW Terminal heeft op haar terminal in 
Vlissingen reeds bewezen dat ze de ervaring en expertise hebben om 
deze kernactiviteiten uit te voeren. 

Logische stap
“Met het oog op de energietransitie in West-Europa en het aantal 
geplande projecten in het gebied is deze uitbreiding voor BOW 
Terminal een logische stap om aan de behoeften van haar diverse 
klanten te voldoen”, zegt directeur Ludolf Reijntjes. "We hebben 
verschillende positieve sessies gehad met Groningen Seaports en 
we hebben er alle vertrouwen in dat deze nieuwe terminal een extra 
aantrekkingskracht zal uitoefenen op onze markten”. 

De nieuwe terminal zal direct gelegen zijn langs een in totaal  
525 meter lange kade in de Wilhelminahaven. BOW Terminal zal het 
voorkeursrecht hebben op 220 meter kade, die specifiek voor o.a. 

BOW Terminal vestigt zich in Eemshaven

offshore wind onderdelen opgewaardeerd wordt tot een sterkte van 
10 ton/m2. Het havenbekken Wilhelminahaven heeft een aanzienlijke 
diepte van 16 meter en is daarom geschikt voor diepzeevaartuigen. 
"BOW Terminal Eemshaven zal haar klanten voorzien van een team 
van lokale experts in het veld", zegt Reijntjes, wat betekent dat er kan-
sen zijn voor lokale bedrijven en bewoners. 

Groningen Seaports is erg verheugd met de komst van BOW Terminal 
naar de Eemshaven. Directeur Cas König: “De Eemshaven heeft de 
laatste jaren een sterke positie in de offshore wind industrie opge-
bouwd en zal deze met de investering van BOW verder verstevigen”. 

Voor meer informatie over de BOW-terminal: www.bowterminal.com 

De nieuwe vestiging van BOW Terminal in de Eemshaven.

Het Prinses Amaliaviaduct op de Maasvlakte 2 is vrijdag 

16 november jl. officieel in gebruik genomen. Het gaat 

om een ongelijkvloerse kruising die de komende jaren de 

nieuwe containerterminals goed bereikbaar moet houden.  

Boskalis Nederland BV startte in 2017 met de bouw van 

het viaduct dat in totaal 38 miljoen euro heeft gekost. 

Prinses Amaliaviaduct verbetert 
bereikbaarheid Maasvlakte 2

“In de haven bouwen we om files voor te blijven. Het Prinses 
Amaliaviaduct zorgt voor een zogenoemde toekomst vaste bereik-
baarheid voor de containerterminals aan de Amaliahaven en het 
zuidelijk gedeelte van Maasvlakte 2”, aldus Ronald Paul, COO van het 
Havenbedrijf, die samen met Johan van der Hoek, directeur Boskalis 
Nederland, het viaduct opende. 
Het Prinses Amaliaviaduct verbetert de doorstroom op de 
Maasvlakteweg aanzienlijk. Zo is de weg over vijf kilometer verbreed 
van 2x1 baan naar 2x2 banen en een vluchtstrook aan beide zijden. 
Bij het Prinses Amaliaviaduct komen meerdere wegen samen, name-
lijk: de Maasvlakteweg, Prinses Máximaweg, Maasvlakteboulevard 
en de Amoerweg. Daarnaast kruisen de spoorlijn, de leidingenstrook 
en ook de toekomstige Container Exchange Route (CER) hier op het 
gelijkvloerse kruispunt. 

Innovatief bouwmateriaal 
De aanleg van het viaduct is het eerste grootschalige project waarbij 
gebruik is gemaakt van Beaumix. Dit is een nieuw soort schoonge-
wassen materiaal uit de afvalverbrandingsoven ter vervanging van 
zand. 230.000 ton voormalig afval is hergebruikt voor het Prinses 
Amaliaviaduct. 

Routewijziging 
Het Prinses Amaliaviaduct vervangt een gelijkvloerse kruising en 
is eerder op de Maasvlakteweg te vinden dan het oude kruispunt. 
Containerverkeer (havens 8800-9000) en strandgangers moeten er 
dus op letten dat zij bij dit viaduct al de juiste afslag nemen. Het Prinses Amaliaviaduct zorgt voor een betere doorstroming.
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Risicomanagement
de ondernemer brengen 
onze verzekeringsadvi-
seurs de risico’s onder de 
aandacht. Inzicht wordt 
verschaft in de bedreigin-
gen voor de bedrijfscon-
tinuïteit en het welzijn 
van de werknemers. Aan 
de ondernemer wordt 
door onze adviseurs een 
verslag verstrekt over de 
geïnventariseerde risico’s 
en maatregelen. Hierin 
staat niet alleen een 
betrouwbaar beeld van 
de belangrijkste risico’s 
met betrekking tot zijn 
bedrijf, maar ook advies 
op maat over beheers-
maatregelen. 

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Welke 

gevaarlijke stoffen liggen in het bedrijfspand? Gaat 

deze debiteur ooit de rekening betalen? 

Voor Rabobank zijn een veilige werkomgeving en risicoma-
nagement belangrijk thema’s. Door een goed en doordacht vei-
ligheidsplan kunnen risico’s grotendeels beperkt worden. Hoe 
ga je de toekomst in zonder zorgen? Ondernemen is eigenlijk 
risicomanagement. Het is een kwestie van afwegingen maken. 
Daar horen risico’s bij. Een ondernemer komt voor diverse keu-
zes te staan, bijvoorbeeld bij het kopen van een nieuw pand, 
een nieuwe machine of het uitbreiden van de dienstverlening 
naar het buitenland. Welke risico’s kan de ondernemer nemen 
en is hij daartoe bereid? Onze professionele verzekeringsad-
viseurs brengen risico’s in kaart en bespreken bijbehorende 
preventiemaatregelen met de ondernemer. Wat kan de onder-
nemer doen om risico’s te beperken of te vermijden? Het 
risico van ziekte bij de medewerkers kan een ondernemer deels 
beperken, bijvoorbeeld door het stimuleren van een goede 
werksfeer. Via preventieve maatregelen kan een bedrijfspand 
zo veilig mogelijk worden gemaakt, maar calamiteiten honderd 
procent uitsluiten is onmogelijk. 

Ondernemers zijn zich er vaak niet van bewust welke risico’s 
ze allemaal lopen. Tijdens een bezoek aan het bedrijf van 

Ad de Korte

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

Meer dan 200 bedrijven vernamen op donderdag 22 
november tijdens het evenement ‘Missie Multimodaal’ 
in ArtCube te Gent wat North Sea Port en Vlaanderen te 
bieden hebben om goederen duurzamer en met minder 
fileleed te vervoeren. Een brede doelgroep van verla-
ders, logistieke dienstverleners, overheden en havens uit 
Vlaanderen en Nederland, transporteurs en terminaluit-
baters woonden het evenement bij.

Veel belangstelling voor ‘Missie Multimodaal’
Drempel
Multimodaliteit staat vandaag met stip in het logistieke woorden-
boek geschreven, maar de economische realiteit maakt de drem-
pel voor heel wat bedrijven vaak nog wat hoog. Snel, efficiënt 
en duurzaam goederen vervoeren houdt in dat bedrijven kiezen 
tussen vervoer over de weg, via binnenwateren, over het spoor of 
via pijpleiding. 

Modal shift
North Sea Port en Multimodaal.Vlaanderen zetten in op duur-
zaam vervoer waarbij de ‘modal shift’ van vervoer via de weg 
naar water, spoor of pijpleiding een cruciale rol speelt naast een 
betere en efficiëntere benutting van de beschikbare capaciteit 
op de weg. 

North Sea Port
North Sea Port toont als logistiek knooppunt dat multimodaal 
vervoer in haar DNA zit. Ruim 50 procent van het vervoer tussen 
haven en achterland gaat nu al over de binnenwateren. De haven 
ligt dan ook op het kruispunt van de Europese waterwegen waar-
langs binnenvaartschepen in alle windrichtingen kunnen varen.

Snijvlak
North Sea Port ligt eveneens op het snijvlak van de twee belang-
rijkste snelwegen die Europa van noord naar zuid en van west 
naar oost doorkruisen: de E17 en de E40. Ook via het spoor kun-
nen goederen in alle richtingen worden vervoerd. Sinds kort zelfs 
tot in China. Momenteel loopt er ook een studie naar de moge-
lijke uitbreiding van buisleidinginfrastructuur om de klimaatam-
bities waar te maken.
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Haven Dordrecht bloeit op na 
vijf jaar onder regie van HbR

Luchtfoto Dordrecht Inland Seaport (Foto Havenbedrijf Rotterdam)

Ondertekening contract tussen ZHD Stevedores en Havenbedrijf Rotterdam. Vlnr: Alain Bornet (ZHD),  
Wick Bornet (ZHD), Allard Castelein (HbR) en Jeroen Steens (HbR).

Na vijf jaar samenwerking met het 

Havenbedrijf Rotterdam (HbR) 

kan in de haven van Dordrecht en 

omliggende bedrijventerreinen het 

oogsten beginnen. Op 17 septem-

ber werd al de oplevering gevierd 

van de renovatie van het tegen de 

haven aan gelegen oude bedrij-

venterrein Louterbloemen. Begin 

oktober tekende het Havenbedrijf 

Rotterdam, dat in het havengebied 

van Dordrecht de regie voert, met 

Zeehavenbedrijf Dordrecht een con-

tract voor de ingebruikname van de 

Prins Willem-Alexander-kade. 

De voor 2020 geplande ingebruikname van 
de Prins-Willem Alexander-kade betekent 
een forse uitbreiding van de activiteiten van 
ZHD Stevedores. Het ongeveer acht hectare 
grote terrein met een kadelengte van 400 
meter heeft lang braak gelegen maar op 5 
oktober tekenden Wick Bornet (directeur van 
Zeehavenbedrijf Dordrecht, het moederbe-
drijf van ZHD Stevedores) en Allard Castelein 
(president-directeur van Havenbedrijf 
Rotterdam) de overeenkomst voor de uitgifte 
van het terrein. Het water langs de PWA-kade 
heeft een diepgang van 9,45 meter, diep 
genoeg voor alle zeeschepen die de haven 
van Dordrecht kunnen aandoen. 

Tegelijkertijd ondertekenden Alain Bornet 
(directeur van ZHD Stevedores) en Castelein de 
‘ontwikkelovereenkomst Wilhelminahaven’. 
Hierdoor krijgt ZHD de optie om vóór 2021 
zijn bestaande bedrijfsactiviteiten aan de 

Wilhelminahaven uit te breiden. ZHD heeft 
nu aan de Wilhelminahaven een 20 hectare 
grote terminal maar wil deze met nog eens 
10 hectare uitbreiden door hiervoor een deel 
van de Wilhelminahaven te dempen.
De uitgifte past in het streven van het HbR 
om de bestaande haventerreinen in wat 
tegenwoordig in moderne marketingtermen 
Dordrecht Inland Seaport heet, te revitalise-
ren met daarbij aandacht voor de circulaire 
economie, duurzaamheid en watergebonden 
bedrijvigheid, aldus Allard Castelein in AD/
De Dordtenaar. Voor ZHD Stevedores bieden 
beide uitbreidingen de mogelijkheid tege-
moet te komen aan de groeiende behoefte 
van de markt aan watergebonden terreinen 
voor open en overdekte overslag. 

Overslag groeit
Want de overslag in Dordrecht Inland 
Seaport groeit flink. In de periode van 2013, 
het moment dat Havenbedrijf Rotterdam de 
exploitatie overnam, tot en met 2017 is de 
overslag van goederen met meer dan een 
miljoen ton gegroeid van 2,6 miljoen naar 3,7 
miljoen ton. Hiervan was 2.873.572 ton droog 
massagoed (ertsen, kolen, granen, schroot 
e.d.), 696.147 ton nat massagoed (allerlei 
soorten oliën en chemicaliën) en 149.331 
ton was non bulk, denk aan containers en 
stukgoed.
Dordrecht Inland Seaport beslaat zo’n 290 
hectare, waarvan 172 hectare bedrijfsterrein. 
In het havengebied zijn zo’n tweehonderd 
bedrijven gevestigd, goed voor 4000 arbeids-
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Artist impression van de toekomstige Clean Energy Hub op het zogeheten Duivelseiland.

plaatsen. De maximale diepgang bedraagt 
9.45 meter. Dordrecht Inland Seaport behoort 
samen met Louterbloemen tot de noorde-
lijkste en oudste bedrijventerreinen op de 
Westelijke Dordtse Oever. Ten zuiden daarvan 
zijn in de loop der tijd de bedrijventerreinen 
Dordtse Kil I, II, III, IV en Willemsdorp ontwik-
keld. Op deze in totaal 500 hectare (inclusief 
Dordrecht Inland Seaport) bedrijfsterrein zijn 
maar liefst zo’n 750 bedrijven gevestigd die 
14.044 arbeidsplaatsen bieden.

‘Brown Field’
De gemeente Dordrecht haalde vijf jaar 
geleden het Havenbedrijf Rotterdam aan 
boord omdat het worstelde met een afkal-
vend en verpauperend havengebied en 
Louterbloemen, een zogeheten ‘brown field’, 
een term voor een in verval geraakt, ver-
ouderd bedrijventerrein. Het Havenbedrijf 
Rotterdam had hiervoor veel ervaring opge-
daan bij het revitaliseren van zijn eigen 
‘brown field’, de Waalhaven en de aangren-
zende bedrijventerreinen die sinds de inge-
bruikname vlak na de Eerste Wereldoorlog 
ook danig in verval waren geraakt. 

Volgens de door het HbR aangestelde 
gebiedsmanager voor Dordrecht, Rik 
Dalmeijer, was er op het uit de jaren vijf-
tig, zestig daterende Louterbloemen geen 
scheiding meer tussen publiek en privaat 
eigendom. Het eerste wat is gebeurd is de 
‘wild-west’ in de openbare ruimte aanpakken. 
De parkeeroverlast is teruggedrongen, een 
glasvezelnetwerk aangelegd voor snel inter-
net, bewegwijzering verbeterd, straatverlich-
ting voorzien van effectieve en spaarzame 
LED-lampen en is het Parkbos toegankelijk 
gemaakt waardoor personeel van de omlig-
gende bedrijven daar nu een mooie lunch-
wandeling kan maken. 

In het gebied van Dordrecht Inland Seaport 
heeft het HbR een veelvoud van projecten 
opgestart. Havens zijn op contractuele diepte 
gebracht, met een maximale diepte van -9.45 
NAP. Naast de uitgifte van het terrein aan de 
PWA-kade en de uitbreiding van de bestaan-
de terminal van ZHD Stevedores werkt het 
HbR aan de verdere herinrichting van de 
Wilhelminahaven. Onderzocht wordt nog of 
het oude steigerdek aan de zuidkant kan 
worden gesloopt. Een andere erfenis uit het 
verleden was een flinke hoeveelheid munitie 
die hier na de Tweede Wereldoorlog was 
gedumpt en bij het uitbaggeren naar boven 
is gehaald.

Boord-boord overslag
Verder komen er nieuwe boeien om boord-
boord-overslag tussen schepen met een drij-
vende kraan ertussen mogelijk te maken. Het 
gaat vooral om het slimmer inrichten van de 
haven waardoor er een efficiënter gebruik 
van kan worden gemaakt en een betere aan-
en afvoer van lading van en naar het achter-

land mogelijk wordt gemaakt per binnen-
schip of spoor. Met het oog op dat laatste is 
ook de bestaande spoorlijn vernieuwd.
Om de toegankelijkheid van de haven te 
verbeteren heeft het HbR net als in het 
Rotterdamse havengebied nieuwe beweg-
wijzering met havennummers geïntrodu-
ceerd. Verder is ook de handhaving van de 
regelgeving strenger gemaakt met de aan-
stelling van BOA’s, bijzonder opsporingsamb-
tenaren die de bevoegdheid hebben boetes 
uit te delen. Het HbR hoopt dat al deze inves-
teringen in het revitaliseren van het haven-
gebied net als in Rotterdam ook in Dordrecht 
een duidelijk mooier havengebied opleveren.

Op hun beurt moeten al deze maatregelen 
weer leiden tot private investeringen van 
zittende bedrijven of nieuwkomers. Als voor-
beeld van zo’n zittend bedrijf dat recent flink 
heeft geïnvesteerd in uitbreiding had het 

kade heeft. Het lossen zelf gebeurt meestal 
met een kraanschip. De opgeslagen produc-
ten verlaten het bedrijf weer per binnen-
vaartschip, container of truck. Zo doet Silo 
Dordrecht 4000 containers per jaar.

Voor de revitalisering van Dordrecht Inland 
Seaport heeft het HbR het gebied opgedeeld 
in BIZ’s wat staat voor Bedrijven Investerings 
Zones. Via de OZB dragen alle gevestigde 
bedrijven bij aan de herontwikkeling van 
het gebied waarin ze zitten, herindeling van 
kavels, verbeteren van openbaar groen en 
beveiliging en het organiseren van nieuwe 
busverbindingen met NS Station Dordrecht 
die het havengebied beter ontsluiten voor 
personeel.
Zo wil het HbR de Rotterdamse kwaliteit ook 
doorvoeren in het gebied van Dordrecht 
Inland Seaport. In Louterbloemen is dat nu 
gebeurt. Maar de komende jaren staat er 
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HbR tijdens een perstour op 17 september 
een bezoek gearrangeerd aan Silo Dordrecht. 
Huidig eigenaar Agro Delta Group van John 
van Belle heeft Silo Dordrecht in 1991 over-
genomen. De afgelopen jaren heeft Van Belle 
flink geïnvesteerd in renovatie en uitbreiding 
van het bedrijf. In het kader hiervan zijn 
onlangs zijn twee nieuwe loodsen opgele-
verd.

Rijst in keukenkastje
Silo Dordrecht heeft zich gespecialiseerd in 
de opslag van nicheproducten. In de loop 
der tijd zijn veel silo’s verdwenen omdat 
veel afnemers hun aanvoer van grondstof-
fen tegenwoordig vaak rechtstreeks geleverd 
krijgen en direct verwerken. Maar veel rijst 
wordt nog altijd bij Silo Dordrecht opge-
slagen. ‘De rijst uit uw keukenkastje komt 
bijna altijd hier vandaan,” aldus Van Belle. 
Silo Dordrecht krijgt zijn agrarische produc-
ten veelal aangeleverd per schip waarvoor 
het aan de Julianahaven een laad-en los-

nog een reeks aan andere projecten op sta-
pel. Zowel het HbR op het zogeheten eiland 
aan het einde van de Van Leeuwenhoekweg 
een clean energy hub realiseren. Daar moet 
op grond die nu nog in eigendom is van 
Rijkswaterstaat in de toekomst een bunker-
station komen voor binnenvaartschepen die 
op (bio-)LNG kunnen varen en een station 
voor het wisselen van accu’s voor gebruik in 
elektrische binnenvaartschepen. 

Verder probeert het HbR in Dordrecht 
Inland Seaport bedrijven te helpen die wil-
len uitbreiden. Daarvoor is het vaak nodig 
om grond te ruilen met buren of bedrijven 
te verplaatsen. Inmiddels hebben zich tal 
van bedrijven nieuw gevestigd of geïnves-
teerd in uitbreiding of vernieuwing van hun 
bestaande vestiging zoals Standic tankop-
slag, het eerdergenoemde Silo Dordrecht, 
ZHD, Jansen recycling Group, Meijndert 
Tanktransport, Quartzline, VSM, DSV Air&Sea 
BV, Engie, Valk Logistics en Dimco. 
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Toenemende bedrijvendynamiek 
in Zeeland

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

Ad de Korte, Directievoorzitter Rabobank Oosterschelde. 

De Contacta heeft zich ontwikkeld tot de belangrijkste zakenbeurs van Zuidwest-Nederland. 
De dynamiek op de Contacta in Goes 
was een goede afspiegeling van de 
bloeiende economie in Zeeland. 
De drie Zeeuwse Rabobanken zijn 
gezamenlijk kennispartner van deze 
grootste zakenbeurs van Zuidwest 
Nederland. Op de gezamenlijke 
stand van Rabobank Oosterschelde, 
Rabobank Walcheren Noord-Beveland 
en Rabobank Zeeuws-Vlaanderen 
werd er op informele wijze, onder het 
genot van een hapje en een drankje, 
weer volop van gedachten gewisseld. 
,,Het waren weer drie prachtige dagen 
op de Contacta. Logisch dat we er 
ieder jaar met een gezamenlijke stand 
aanwezig zijn. Deze zakenbeurs is een 
laagdrempelige manier om in korte 
tijd vele mensen te spreken. De con-
tacten worden aangehaald en toe-
komstplannen besproken. Vervolgens 
kan er in een vervolgafspraak die-
per op de zaken worden ingegaan. 
Groei voor de ondernemer staat bij 
ons centraal. De wereld verandert in 
snel tempo. Er is toenemende concur-
rentie vanuit het buitenland, gepaard 
gaand met de alsmaar stijgende digi-
talisering. Hoe voorkom je dat de con-
currentie sneller en slagvaardiger is 
dan jezelf? Wij gaan samen met de 
ondernemers het gesprek aan over 
hun groeipotentieel”, aldus Ad de 
Korte, Directievoorzitter Rabobank 

Oosterschelde. 

Netwerken, kennisdelen en gezelligheid 
stonden centraal. Op de stand gaven ook 
een aantal specialisten uitleg over actu-
ele thema’s. Zo vertelde Ester Barendregt 
over de invloed van de Brexit, Marieke de 
Vries over internationaal financieren en Lars 
Stringeling over de gevolgen van cyber-
crime voor ondernemers.

Economische vitaliteit
Met jaarlijks 300 miljoen euro aan nieuwe 
zakelijke uitzettingen zijn de drie Zeeuwse 
Rabobanken de grootste financiële dienst-
verlener in de Zuidwestelijke provincie. De 
coöperatieve bank wil graag een bijdrage 
leveren aan de economische vitaliteit van 
Zeeland. ,,We willen ondernemers dan ook 
faciliteren bij de groei van hun bedrijf. Dat 
blijkt uit onze kredietverlening, waarbij 
we telkens meer verstrekken dan het jaar 
ervoor, maar ook uit sponsoring van diverse 
sportieve, culturele en sociaaleconomische 
evenementen.”

Leefbaarheid
Er is de Rabobanken veel aan gelegen om de 
leefbaarheid in Zeeland op peil te houden. Ik 
word moe van de discussies over een krim-
pregio. Zeeland is juist de provincie met de 
laagste werkloosheidscijfers, heeft al ruim 
tien jaar lang een relatief hoge economi-
sche groei en was tijdens de crisisjaren zelfs 
de enige groeiregio. De dynamiek in het 
bedrijfsleven en op de woningmarkt heeft 
zich in 2018 doorgezet”, benadrukt De Korte.

E-commerce bedrijven
Bij het verstrekken van financiële middelen 
en kennis zijn voor de Rabobank thema’s als 
innovatie, duurzaamheid, ketensamenwer-
king, digitalisering en veiligheid belangrijk. 
De Rabobanken bedienen meer dan de helft 
van de zakelijke markt in Zeeland. Naast 
traditionele sectoren als de agribusiness, de 
binnenvaart en recreatie & toerisme worden 
in toenemende mate e-commerce bedrijven 
door de Zeeuwse Rabobanken gefinancierd. 
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Ad de Korte, Daniël Lodders (directeur Saman Groep) en André Smit (sr accountmanager grootbedrijf Rabobank Oosterschelde). 

Maatwerk
,,Bij het klankborden met de ondernemer 
voeren de adviseurs van de Rabobank kriti-
sche gesprekken, conform de aangescherp-
te wettelijke zorgplicht en de strengere 
eisen van de financiële toezichthouders. Via 
een goed onderbouwd plan en goede prog-
noses, zijn we met Zeeuwse nuchterheid 
graag bereid om maatwerk te bieden dat 
past bij de wensen en ambities van onze 
klanten”, zegt De Korte.

Energietransitie
Duurzaamheid wordt als speerpunt van 
beleid steeds belangrijker. De energietransi-
tie, de overgang van traditionele brandstof-
fen naar schone duurzame energie, is onom-
keerbaar. Of het nu gaat om wind-, zonne- of 
getijdenenergie. De ondertekening van het 
klimaatakkoord in Parijs in december 2015 
zal verregaande effecten hebben op ons 
energieverbruik en daarmee ook op de gang 
van zaken in heel Zeeland. 

Zonnepark Zierikzee
,,De energietransitie biedt kansen voor 
bedrijven die openstaan voor nieuwe acti-
viteiten. Vandaar dat wij met financiële mid-
delen en kennis bijvoorbeeld het Zonnepark 
Zierikzee ondersteunen, op initiatief van 
Saman Groep”, legt De Korte uit. Naar ver-
wachting zal de eerste stroom van het in 
aanbouw zijnde Zonnepark al in december 
aan het energienet geleverd worden.

Midden in de samenleving
,,We hebben voor de Rabobank gekozen 
omdat het een bank is die midden in de 
Zeeuwse samenleving staat. De adviseurs 
weten precies wat er leeft in de streek. Ze 
zijn goed ingevoerd in de materie en ook 

prima op de hoogte van wat er speelt in de 
branche”, aldus Daniël Lodders, algemeen 
directeur van Saman Groep.

Agrarische sector
Ad de Korte vindt het ook een goed idee 
om de daken van agrarische bedrijven te 
benutten voor zonnepanelen. ,,We onder-
zoeken momenteel de mogelijkheden. 
Zeker in het licht van de asbestsanering is 
het een interessante optie. Een oplossing 
met deze zonnepanelen is goed voor de 
agrariër, het installatiebedrijf en de con-
sument.” 

Branches
Ook in 2018 zagen de drie Zeeuwse 
Rabobanken de financieringen voor haar 
zakelijke klanten fors groeien. Een bedrag dat 
rechtstreeks ten goede komt aan de Zeeuwse 
economie en werkgelegenheid. Naast finan-
ciële middelen ondersteunt de Rabobank 
de bedrijven met uitgebreide kennis van de 
branches en nieuws over de binnen- en bui-
tenlandse economie. Er wordt dan ook veel 
waarde gehecht aan kennisoverdracht en het 
ontsluiten van netwerken voor zowel particu-
lieren als ondernemers. Daar is de Contacta 
een goed voorbeeld van.
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Hans Coenen: “Dit vak is een ambacht dat je alleen in de praktijk kunt leren. Wie hier na een maand 
nog zit, is gechipt en gaat niet meer weg. Er zit zo veel achter, dat het personeel zich kan blijven 

ontwikkelen op het gebied van inspectie, advies en accreditatie”.

 Havenberoepen
In het voormalige pand van 

de Rotterdamse Droogdok 

Maatschappij, waar ooit gewerkt is 

aan de SS Rotterdam, vindt Franklin 

Offshore Europe onderdak. Het 

hoofdkantoor staat in Singapore met 

veertien locaties wereldwijd. De vesti-

ging in Rotterdam is een van de twee 

grootste en de enige in Europa. Hier 

ontwerpt, produceert en inspecteert 

deze industriële innovator kabels 

voor de transportsector en de olie- 

en gasindustrie. Daarnaast biedt het 

logistieke ondersteuning bij meren 

en hijsen, projecten en berging en 

levert het haspels met staaldraad 

aan klanten. Qua arbeid is Franklin 

Offshore Europe een dienstverlenend 

bedrijf. De belangrijkste verdienste 

zit in de levering van zwaar hijsma-

teriaal op de constructieschepen in 

de offshore, met daarbij advies en 

inspectie ter plaatse. Momenteel ligt 

de focus op de offshore wind.

Dit verhaal spitst zich toe op de kerntaak: het 
verwerken en het aanbrengen van bewerkin-
gen op staaldraad. Hans Coenen is als ope-
rations manager verantwoordelijk voor het 
productieproces. Een bevlogen mensenmens, 
die met zijn niet te stuiten enthousiasme zijn 
mannen het toch wel zware en vuile werk 
accuraat en gemotiveerd weet te laten uitvoe-
ren. Hans Coenen: “Wet en regel is harmonie. 
Dus de mensen weten wat ze mogen en wat 
ze kunnen. Dan krijgen ze van mij alle vrijheid. 
Dat vind ik belangrijk, want anders ga je men-
sen heel erg onder de duim houden”.

Hij kwam op een natuurlijke wijze in de haven 
terecht. “Ik was zo’n eigenwijs Rotterdams 
jochie en ik wilde varen en matroos zijn”, ver-
telt Hans. “Geen radarspecialist of zoiets, nee, 
echt matroos. Pa en ma vonden dat akkoord 

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

Het in elkaar vlechten van de staaldraden tot een lus. De staalkabels betrekt Franklin Offshore 
Europe uit een fabriek en bewerkt die conform de klanteisen van lengte en breuklast door 

zes buitendraden om de hartkabel heen te draaien. De drie draden zijn op het uiteinde eerst 
opengemaakt en worden met een splitsspijker er een voor een omheen gelegd. Elke draad heeft een 

bepaalde slaglengte, waardoor die exact naast elkaar in de vorm terugkomt.

en zo ben ik naar de marine gegaan en heb 
daar vier jaar als kortverbandvrijwilliger 
gediend. Na vier jaar kun je elk jaar bijtekenen 
of weggaan het bedrijfsleven in. Aan boord 
van het bevoorradingsschip van de marine 
kwamen mensen van Hendrik Veder, een oud 
en bekend familiebedrijf uit Rotterdam, en 

dat vond ik heel interessant, want als matroos 
zit je veel in de staaldraden. Ik op mijn fietsje 
erheen om te vragen of er vacatures waren 
en het was gelijk van ‘nou kom maar binnen 
jongen’. Als ‘jollenmannetje’ begon ik kabels 
te maken met mijn handen. De grote mannen 
brachten de staalkabels aan in de kraan, dus 

Naam:
Hans Coenen

Leeftijd:
50

Functie:
Operations Manager

Bedrijf: 
Franklin Offshore Europe BV

Werkzaam in de haven sinds:

1990
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De strop wordt vastgezet in een klem en daarna 
zodanig samengeperst dat die nooit meer los 

komt. De kabel met strop is vijf keer sterker dan 
het toegestane hijsvermogen.

Voorbewerking voor de fixatie met synthetic resin. De kabel wordt uitgepluisd voor de lengte van 
het conische gedeelte van de socket, daarna ontvet, met water schoongemaakt en gedroogd.

Een alternatieve vorm van fixeren van de kabel 
aan een zgn. socket gebeurt met synthetische 
hars. Een mengsel van poeder en een harder, 

dat na het gieten eerst blauw dan geel wordt; 
daarbij komt veel warmte vrij. Geel is de 

indicatie dat het uitgehard is en de hechting 
100 procent. Onderin de socket stopverf tegen 

het lekken en dan gaat de kunsthars erin.

het inscheren van de kranen. En dan mocht 
ik mee als loopjongen om op te ruimen en 
het tuigage bij elkaar te binden en te wassen. 
En ja, ik vond het hartstikke leuk. Nog steeds. 
Natuurlijk moet ik op kantoor ook berekenin-
gen maken, dat hoort erbij, maar als voorman 
wil ik binding houden met de werkvloer en de 
ontwikkelingen in het oog houden. Als ik niet 
bij klanten ben, ben ik daar zeker 60 procent 
van de tijd te vinden. Die diversiteit, die flexi-
biliteit en het op heel korte termijn schakelen 
vind ik echt heel leuk.”
Hans klom in een gestaag tempo naar een 
managementfunctie. Men zag zijn potentie 
en zo kon hij mee in elke carrièremove. Tot 
de general manager van Franklin Offshore 
International hem zei dat ze iemand zochten 
om de operaties te gaan organiseren. Hans: 
“Dan denk je: een van de grootste spelers in 
de wereld; hier kan ik me veel verder ontwik-
kelen en dan beslis je.”

Leerschool en toevluchtsoord
Hans Coenen is het levende bewijs dat je 
in het vak van scheepstuiger carrière kunt 
maken, als je het in de vingers hebt en betrok-
ken blijft. Hij gunt zijn mannen een toekomst 
en straalt uit dat hij met gemak mensen iets 
aanleert. “Het is een ambacht”, zegt hij. “In 
het beroepsonderwijs is er voor dit vak geen 
opleiding. Je moet het in de praktijk leren. Het 
helpt als je uit een havengerelateerde wereld 
komt, maar we hebben veel Poolse medewer-
kers die zo uit de kassen van het Westland zijn 
gekomen en zich hier tot prima tuigagemede-
werkers ontpoppen.”
“Als ze wat willen weten, komen ze naar me 
toe. Als ik zie dat het fout gaat, ga ik ze hel-
pen. En dan niet als een baas van ‘hé, wat ben 
jij aan het doen’, maar als een meewerkend 
voorman vertellen hoe je het moet doen en 
dat meteen laten zien. En uitleggen welke 
gevaren er zijn als je het anders doet, want 
we werken hier wel met veiligheidsfactoren.”

Mensen met weinig perspectief op de 
arbeidsmarkt krijgen hier een kans. “Ik heb 
snel de indruk of het blijvertjes zijn. Zulke jon-
gens zijn leergierig en dan maakt het niet uit 
of ze fouten maken, want die houden we hier. 
Dat is belangrijk. De klant zal dat nooit zien. 
Er is een lang traject in het productieproces 
voordat een fout niet meer te keren is. Pas na 

“Natuurlijk, het is zwaar en vuil werk, maar ze 
hebben er wel zin in. We shiften de ploegen, 
dus geen repeterend werk; één dag zware 
kabels, de volgende dag lichte. Om het wel-
zijn te bevorderen, zet Hans soms de muziek 
wat harder en gaat hij hossen, “zodat iedereen 
denkt dat zij de enige normalen zijn, maar 
daarmee krijg je zo veel goodwill terug. Daar 
hoef ik niets voor te doen en het maakt het 
voor mij ook leuk. Dat sociale en het naar je 
zin hebben, verklaart waarom ik al dertig jaar 
in de hel werk, zoals wij dat noemen”. Vanuit 
welzijnsperspectief is Hans daarom ook voor-
stander van externe cursussen met een diplo-
ma dat universele waarde heeft. “Met een 
vorkheftruckdiploma en een vca-accreditatie 
in de rugzak komen ze hier of elders verder.”

De lat ligt hoog
Het mag dan een cultuur zijn van fouten 
mogen maken, de lat ligt wel hoog waar het 
veiligheid betreft. Een kabel met een toege-

staan hijsvermogen van 35 ton, breekt bij 197 
ton. Hans: “Het blijft materiaal en je weet nooit 
hoe zich dat houdt. De limiet opzoeken kun-
nen we ons niet permitteren.” Correct gebruik 
van alle veiligheidsmiddelen is één, gedrag 
is twee. “Alcohol en drugs zijn uit den boze. 
Wekt iemand de indruk ‘een lange avond’ te 
hebben gehad, komt er een ademtest; betrap-
pen op drugs betekent ontslag op staande 
voet. We houden wekelijks een hazard hunt en 
dat houdt ons allemaal scherp.”

“Het vak van 
scheepstuiger leer 
je in de praktijk”

de laatste controle gaat de strop in de klem 
en wordt samengeperst, waarna hij voorgoed 
vastzit. Het personeel krijgt de ruimte om 
zich te ontwikkelen.” 
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BCTN opent samen met  
Gheys haar 8e terminal

 

De eerste containers van Gheys op 

de nieuwe terminal in Beringen zijn 

inmiddels uit de barge gelost. Dit is 

voor Gheys de 2e terminal. Voor BCTN 

is dit de 8e terminal in haar netwerk, 

waarvan er 3 zijn gevestigd in België. 

Deze partnership tussen Gheys en 

BCTN is weer een stap dichter bij het 

verduurzamen van de logistieke sec-

tor. Hiermee realiseren beide bedrij-

ven zo min mogelijk CO2-uitstoot 

door containers via waterwegen te 

vervoeren.

Gheys heeft aan BCTN een langdurig gebruiks-
recht toegekend op haar terrein in Beringen, 
op een oppervlakte van 20.000 m2. Gheys 
is met haar logistieke site, van meer dan  
50 ha groot, gelegen op het industrieterrein 
Ravenshout. Momenteel behandelt BCTN 
Meerhout meer dan 10.000 containers per 
jaar voor Gheys. De nieuwe terminal heeft 
via het Albertkanaal een directe verbinding 
met de havens van Antwerpen, Zeebrugge en 
Rotterdam. Er zal gewerkt worden met duw-
bakken, waarbij er dagelijks twee duwbakken 
in Beringen operationeel zijn en permanent 
een duwbak in de Antwerpse haven. De termi-
nal is operationeel van 07:00 uur tot 19:00 uur.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is voor beide partijen van 
groot belang. Hierin speelt het vervoer over 
binnenwateren een grote rol. Vervoer over 
water is een duurzame en efficiënte oplos-
sing voor een reducering van de CO2-uitstoot. 
“De terminal heeft een totale capaciteit van 
ca. 50.000 containers. Door de start van deze 
nieuwe terminal halen wij samen met Gheys 
meer dan 50.000 vrachtwagenritten van de 
weg en realiseren wij hiermee een enorme 
vermindering van CO2-uitstoot”, aldus BCTN 

CEO Joop Mijland. Op termijn kan dit zelfs 
groeien naar een vermindering van 80.000 
vrachtwagenritten per jaar. “Om onze operatie 
zo duurzaam mogelijk te maken, is de terminal 
uitgerust met een elektrische portaalkraan en 
is deze tevens voorzien van LED-verlichting”.

Derde ster
In mei 2018 is het certificaat van de derde 
Lean & Green star aan alle terminals van BCTN 
toegekend. BCTN, met de locaties Meerhout, 
Geel en Beringen, is het eerste bedrijf in België 
dat een certificaat voor de derde ster heeft 
behaald. Momenteel is BCTN hard op weg om 
de derde Lean and Green star te behalen door 
onder andere te investeren in het verduurza-
men van containervervoer per barge.

De nieuwe containerterminal laat toe de 
last mile over de weg te schrappen. In het 
verleden werden de containers nog vanuit 
de BCTN terminal in Meerhout gependeld,  
18 km over de weg. “We winnen zowel op vlak 
van milieu (minder CO2), veiligheid en con-
gestie (minder vrachtwagens) en efficiëntie”, 
aldus Ronny Joos van GHEYS. “De terminal zal 
samen met de uitbreiding van onze logistieke 
site te Beringen / Tessenderlo met meer dan  
30 hectare vele nieuwe mogelijkheden bie-
den, waaronder het aantrekken van nieuwe 
goederenstromen op de logistieke site van 
Gheys. Dit zal de economie en de tewerkstel-
ling in de regio ten goede komen. Hierop zijn 
we als Gheys best fier”.

Over Gheys 
Gheys is al meer dan 100 jaar actief in de trans-
portwereld en verleent sinds 1992 ook logis-
tieke oplossingen met toegevoegde waarde 
aan haar klanten. Het bedrijf specialiseerde 
zich de laatste 3 decennia in vervoer, opslag 
en behandeling van polymeren voor de petro-
chemische sector. 

Over BCTN
Al sinds 1987 is BCTN actief met een contai-
ner terminal in Nijmegen. Dit initiatief heeft 
inmiddels veel navolging gekregen. Inmiddels 
wordt al een groot gedeelte van de containers, 

bestemd voor de binnenlandse markt, via een 
van de acht inland terminals van BCTN af- en 
aangevoerd. Steeds meer bedrijven zien de 
voordelen van deze duurzame manier van 
transport.

Over Lean & Green
Lean & Green is binnen Europa het meest 
toonaangevende programma op het gebied 
van duurzame logistiek. Het stimuleert orga-
nisaties om met elkaar te groeien naar een 
hoger duurzaamheidsniveau, door maatrege-
len te nemen die niet alleen kostenbesparin-
gen opleveren, maar gelijktijdig milieubelas-
ting reduceren én tot een efficiëntere inrich-
ting van de bedrijfs- en logistieke processen 
leiden. De uiteindelijke doelstelling van Lean 
& Green is zero-emissie, gesymboliseerd door 
de 5e Lean & Green Star.



24

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

NS test snelle intercityverbinding 
tussen Groningen en Randstad 

NS wil in 2021 snelle intercity’s laten rijden tus-
sen Groningen en de Randstad. Om de reistijd 
te verkorten, worden stations Assen en Lelystad 
overgeslagen. NS voert begin volgend jaar een-
malig een test uit.
 

ING: Nieuwe Zijderoute wordt 
serieuze concurrent Schiphol 

De positie van Nederland als toegangspoort naar 
Europa gaat veranderen door de opkomst van de 
Nieuwe Zijderoute. De impact van deze Chinese 
handelsroute naar Europa op de Rotterdamse 
haven blijft weliswaar beperkt, maar het wordt 
wel een concurrent voor de luchthaven Schiphol.
 

Cabooter Group start twee 
nieuwe spoordiensten 

De Limburgse Cabooter Group is met twee 
spoordiensten gestart. Het gaat om een vier-
de verbinding naar Italië en één naar Turkije. 
Laatstgenoemde gaat vervolgens verder richting 
Azerbeidzjan en China.
 

ProRail partner in Europees 
onderzoeksproject 

ProRail wordt partner van het Shift2Rail-
onderzoeksprogramma IN2TRACK2. Het program-
ma omvat verschillende spoorprojecten die zich 
onder andere richten op voorspelling en alterna-
tieven voor fysiek testen en levensduurverlenging 
van bruggen en tunnels.
 

Freek Bos aangesteld als 
nieuwe directeur Rover 

Freek Bos (31) is per 1 november benoemd tot 
nieuwe directeur van Reizigersvereniging Rover. Bos 
is sinds 2015 werkzaam op het landelijk kantoor van 
Rover. Eerst als beleidsmedewerker en lobbyist, en 
de laatste maanden als plaatsvervangend directeur.
 

Recordomzet voor Eurostar in 
derde kwartaal 2018 

Hogesnelheidstreindienst Eurostar heeft een 
recordomzet in het derde kwartaal van 2018 
behaald. Volgens Eurostar komt dat voornamelijk 
door een ‘sterke zakelijke markt’ en een toename 
in Amerikaanse passagiers.

Gestolen trein WO II voor de 
kerst terug in Rotterdam 

Een elektrische trein die in de Tweede 
Wereldoorlog werd gestolen, komt definitief terug 
naar Rotterdam. In november vertrekt het rijtuig 
per wegtransport uit Duitsland, vertelt Ronald 
Hegmans van Stichting Hofpleintrein.
 

NS breidt treindienst Eurostar 
Amsterdam-Londen verder uit 

NS wil vanaf maart 2019 één extra Eurostar-
hogesnelheidstrein per dag in beide richtingen 
tussen Amsterdam Centraal en Londen laten rijden. 
Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Werk van 17.000 
spoormedewerkers verandert 
door komst ERTMS 

Het werk van zo’n 17.000 mensen in de spoorsec-
tor zal veranderen door de komst van het Europese 
beveiligingssysteem ERTMS. Dat werd duidelijk 
tijdens de officiële opening van het ERTMS Center 
in het Railcenter in Amersfoort.
 

Regelgeving blokkeert 
optimaal gebruik big data 

De prestaties van het spoor kunnen flink verbe-
teren als alle data die vrijkomen bij monitoring 
en analyse van het spoor worden gebruikt. Maar 
omdat regelgeving nog onvoldoende aansluit bij 
nieuwe technologieën, wordt lang niet alle data 
benut.
 

Langere treinen tussen 
Nijmegen en Schiphol in 
najaar 2019 

Door een aanpassing op station Nijmegen kan NS 
op het hele traject Nijmegen-Schiphol in najaar 
2019 met langere treinen gaan rijden. Nu kun-
nen er treinen van tien rijtuigen lang rijden, dat 
worden straks twaalf rijtuigen.
 

Onderzoek naar haalbaarheid 
spoorlijn Twente-Groningen 

Er komt een onderzoek naar de haalbaar-
heid van de Nedersaksenlijn, een spoorlijn die 
Twente met Groningen verbindt. Een voorstel 
van de ChristenUnie in de Provinciale Staten van 
Overijssel heeft voldoende steun gekregen.

Trams en metro’s GVB rijden 
per 1 januari op groene stroom 

De trams en metro’s in Amsterdam rijden per 1 
januari 2019 op groene stroom uit Nederland. 
GVB heeft na een aanbestedingstraject gekozen 
voor Nuon/Vattenfall als energieleverancier. Het 
contract loopt door tot en met december 2028.

Vervoer over Betuweroute 
vorig jaar gegroeid 

Het vervoer via de goederenspoorlijn Betuweroute 
is vorig jaar gestegen, na twee achtereenvolgende 
jaren van achteruitgang. Het aantal treinen steeg 
met 17 procent tot 23.950.

Eén leverancier gaat eerste 
zeven baanvakken met ERTMS 
uitrusten 

Eén leverancier zal de eerste zeven baanvakken op 
het Nederlandse spoor de komende jaren met ERTMS 
uit gaan rusten. Eerder was het programmabureau 
ERTMS nog van plan om het eerste deel van de 
installatie van het Europese beveiligingssysteem, dat 
tot 2030 loopt, in twee percelen aan te besteden.
 

Spoorsector loopt achter met 
integratie IT in bedrijfsvoering 

De internationale spoorsector heeft nog een flinke 
slag te maken bij het integreren van informatie-
technologie (IT) in de bedrijfsvoering. Dat blijkt uit 
het jaarlijkse klantonderzoek van CGI.
 

Van Boxtel: maak station 
Amsterdam Zuid onderdeel 
van Schiphol 

NS-directeur Roger van Boxtel wil station 
Amsterdam Zuid onderdeel maken van Schiphol 
door middel van een korte treinverbinding. NS, 
Schiphol en KLM willen dat reizen vanuit Nederland 
naar Europese bestemmingen zoals Berlijn en Parijs 
met internationale treinen worden afgelegd.
 

NS-dochterbedrijf Abellio lijdt 
flink verlies op het Britse spoor 

NS-dochterbedrijf Abellio heeft flinke verliezen 
geleden bij twee van de drie concessies in het 
Verenigd Koninkrijk. Dat meldt Het Financieele 
Dagblad op basis van jaarcijfers over 2017. NS 
moest Abellio daarom 54 miljoen euro lenen.

ProRail: spoorwegovergang 
Scheemda eind 2019 beveiligd 

De spoorwegovergang aan de Vogelzangsterweg 
in Scheemda wordt versneld beveiligd met slag-
bomen, bellen en lampen. Naar verwachting kan 
al het verkeer er eind 2019 gebruik van maken.
 

NS: aantal reizigers 
Amsterdam-Berlijn verdubbelt 
met snelle trein 

Het aantal treinreizigers tussen Amsterdam en 
Berlijn kan verdubbelen naar twee miljoen reizi-
gers door de reistijd te verkorten naar vier uur. Dat 
verwacht spoorvervoerder NS.
 

Flitsmeister waarschuwt 
straks bij spoorwegovergang 

Gebruikers van verkeersinformatie- en navigatie-
app Flitsmeister krijgen waarschuwingen als ze 
een spoorwegovergang naderen en als er een 
trein aan komt. Om dit mogelijk te maken hebben 
Flitsmeister en ProRail een overeenkomst getekend.
 

Inspectie: rangeerder niet 
meer achterop wagon bij 
onbewaakte overweg 

Rangeerders mogen niet meer achterop een rangeer-
deel staan als die een onbewaakte spoorwegover-
gang passeert. Dat heeft de Inspectie SWZ bepaald 
na een ongeluk op de Vondelingenplaat in Rotterdam, 
waarbij een rangeerder zwaargewond raakte.
 

ProRail: voorkom 
trillingshinder bij nieuwbouw 
huizen aan het spoor 

ProRail trekt aan de bel: bij het bouwen van 
nieuwe huizen in de spooromgeving moeten van 
te voren maatregelen worden genomen om tril-
lingsoverlast te voorkomen, omdat het treinver-
keer in de komende jaren toeneemt.
 

Thyssenkrupp: spoor 
vaker alternatief voor 
‘droogvallende’ Rijn 

Thyssenkrupp Veerhaven (tkV), een van de groot-
ste vervoerders in de binnenvaart, gaat onder-
zoeken of het spoor vaker kan worden ingezet als 
alternatief voor de Rijn, die steeds vaker te maken 
krijgt met periodes van extreem laagwater. 
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D o o r :  H e n k  va n  d e  Vo o r d e

Hét maritiem informatiecentrum in de Kanaalzone 

Portaal vertelt alles over bouw 
Nieuwe Sluis 

De expositie over De Nieuwe Sluis geniet een stijgende belangstelling.

Het nieuwe uitkijkpunt is inmiddels voor de bezoekers toegankelijk. 

Nieuwe Sluis (artist impression). 

Dankzij de afgelopen zomer geopende 
expositie over de Nieuwe Sluis weten 
steeds meer belangstellenden de weg 
naar het Portaal te vinden. Tijdens de 
bouw van de nieuwe zeesluis wordt 
de tentoonstelling continu ge-update. 
Hoe wordt een van de grootste slui-
zen ter wereld gebouwd? De exposi-
tie geeft een goed beeld van wat er 
buiten op het bouwterrein allemaal 
gebeurt. Op verschillende plaatsen in 
Terneuzen wordt tot en met 2022 aan 
de Nieuwe Sluis gewerkt. Het nieu-
we uitkijkpunt bij de bouwlocatie is 
inmiddels voor de bezoekers toegan-
kelijk. De Nieuwe Sluis is sinds de rea-
lisering van de Westerscheldetunnel 
het grootste infrastructurele project 
van Zeeuws-Vlaanderen. Het Portaal 
van Vlaanderen trekt normaliter jaar-
lijks ongeveer 7.000 bezoekers. Door 
de bouw van de Nieuwe Sluis zal het 
aantal bezoekers aan het eind van het 
jaar uitkomen op rond de 10.000.

Hét maritiem informatiecentrum in de 
Kanaalzone vertelt al 25 jaar over het reilen 
en zeilen van de havens en de scheepvaart. 
Daarnaast kan men uiteraard ook terecht voor 
vaste elementen, zoals de historie van het 
sluizencomplex en informatie over de lading 
van de passerende schepen. Hoe vaar je veilig 
vanaf de Westerschelde naar Gent? Hoe wordt 
een binnenvaartschip of een zeeschip door 
een sluis geloodst? Hoe worden geïmpor-
teerde producten vervoerd naar het achter-
land? Het hele maritieme gebeuren passeert 
de revue. Het Portaal organiseert per traditie 

rondvaarten over het Kanaal Gent-Terneuzen, 
maritieme fiets- en wandelroutes, rondleidin-
gen over het sluizencomplex en allerlei eve-
nementen. 

Veiligheid
Hoe zit het met de veiligheid in de haven? Wat 
is de rol van een havenmeester of van een 
loods? Hoe werkt een sluis? Waarom zijn de 
sluizen zo belangrijk? Bij een bezoek aan het 
Portaal van Vlaanderen krijgt men antwoord 
op dergelijke vragen. Door de aanleg van 
de Nieuwe Sluis wordt de haven van Gent 
bereikbaar voor de grootste zeeschepen en zal 
er een eind komen aan een belangrijk capaci-
teitsknelpunt voor de binnenvaart. 

Sluiswachter
,,Wij willen de economische en toeristische 
verbinding tussen de stad, de haven en de 
bedrijven stimuleren. Het Portaal heeft een 
soort scharnierfunctie tussen werken, leven 
en recreëren”, aldus voorzitter Arie de Bode 
van Het Portaal van Vlaanderen. Het infor-
matiecentrum verhuist begin 2019 van haar 
tijdelijke locatie aan de Binnenvaartweg naar 

de benedenverdieping van appartementen-
complex De Sluiswachter. ,,Dat is een aantrek-
kelijke locatie, rechtstreeks gelegen aan de 
haven, waar regelmatig cruiseschepen afme-
ren”, benadrukt de preses. 

Openingstijden van het Portaal: dinsdag tot 
en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur; rond-
leidingen woensdag en zaterdag om 13.30 en 
15.00 uur.

www.portaalvanvlaanderen.nl; 
www.nieuwesluisterneuzen.eu
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www.rabobank.nl

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

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

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

Derde zeehaven van Nederland

 van de
provinciale
economie.

Zeeuwse
havens zijn het
kloppend hart
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Hanse Staalbouw staat voor 
Zeeuwse degelijkheid

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

Bouw van een nieuwe koel vrieshal voor Kloosterboer op de Tweede Maasvlakte. 

Nieuwbouw Voorwinden Groep + uitbreiding Havecon. 

Nieuwbouw van de biomassacentrale in Sirjansland.
Hanse Staalbouw uit het Zeeuwse 
Nieuwerkerk verzorgt in opdracht 
van de samenwerkende telers DES BV 
momenteel de nieuwbouw van hout-
opslag en stookruimte voor Van Noord 
in Sirjansland. DES - bestaande uit VOF 
Prominent Grevelingen, DT van Noord 
tomaten en Van Duijn aubergines - 
realiseert in Sirjansland een uniek 
duurzaam energie project. De houtge-
stookte biomassacentrale zal zorgen 
voor een besparing van aardgas en 
gebruik van groene CO2.
Voor de logistieke gigant Kloosterboer, 
specialist in temperatuur gecondi-
tioneerde goederen, bouwt Hanse 
momenteel op de Tweede Maasvlakte 
een grote koel vrieshal. In Bleiswijk 
realiseerde Hanse na de zomer het 
project nieuwbouw Voorwinden 
Groep + uitbreiding Havecon. 

Hanse Staalbouw is gespecialiseerd in nieuw-
bouw en renovatie van bedrijfspanden in 
de agrarische, industriële en utiliteitssector. 
De ruim 111 jaar jonge onderneming zorgt 
in eigen beheer voor engineering, produc-
tie, conservering en gevelbekleding. Hanse 
koopt profielbalken in op grote lengtes, om 
ze vervolgens te verwerken. De stalen bal-

ken worden in het CNC computergestuurde 
machinepark precies volgens de werkteke-
ning gezaagd, gesneden en geknipt. 

Internationaal
Hanse Staalbouw is ook steeds meer inter-
nationaal actief, onder andere in verband 
met diverse staalleveranties voor het 

Duitse Siempelkamp in Brazilië, Polen en 
de Verenigde Staten. In Kenia ondersteunt 
Hanse Staalbouw boeren met haar ken-
nis van agrarische bewaarloodsen. Voor de 
agrarische sector is Hanse internationaal 
ook actief in Canada, Sierra Leone, Tanzania 
en Senegal.

Particuliere markt
Hanse richt zich inmiddels via www.stalen-
woning.nl ook op de particuliere markt. De 
staalconstructie is de basis voor een duur-
zame woning. In de stalen woning voeren 
esthetiek en duurzaamheid de boventoon. 
Creëer samen met Hanse Staalbouw een 
architectonisch hoogstandje met een unie-
ke energieprestatie. 

www.hansestaalbouw.nl
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D oor :  Henk van de Voorde  (Foto’s  Camile  S chelstraete)

Geslaagd algensymposium 
kunstmestgigant Yara Sluiskil

Algen zijn prima geschikt voor de zuivering van proceswater.

De aftrap voor het symposium werd verricht door gedeputeerde Jo-Annes de Bat. 
Bij de Provincie Zeeland was er een 
geslaagd algensymposium, georga-
niseerd door Yara Sluiskil. De kunst-
mestgigant is samen met de Provincie 
Zeeland, Wageningen Universiteit, 
Evides, Hogeschool Zeeland en Avans 
overtuigd dat algen proceswater goed 
kunnen zuiveren. Op het symposium 
van het project Nutrients Of Water 
REmoval by ALgae (NOW REAL) in de 
filmzaal van het Abdijcomplex werden 
de interessante ontwikkelingen bespro-
ken. Het was een mooie gelegenheid 
voor Yara om de resultaten van de afge-
lopen jaren, inclusief de conclusies en 
vervolgstappen, te delen met een visie 
vanuit de wetenschap, de landbouw 
en de aquacultuur. Yara Sluiskil maakt 
graag gebruik van innovatieve ont-
wikkelingen, omdat het bedrijf ‘naast 
produceren ook graag kijkt hoe dat zo 
duurzaam mogelijk kan’ vertelde dag-
voorzitter Jan Willem Mulder van Evides, 
nadat gedeputeerde Jo-Annes de Bat 
het symposium officieel had geopend. 
Vervolgens gaf het Yara projectteam 
een inkijkje in de resultaten tot nu toe 
en werd de toekomst van het algen-
project NOW REAL geschetst. Daarbij 
gaven studenten van de Universiteit 
van Wageningen en de HZ in Vlissingen 
uitgebreide presentaties. Om het algen-
project verder op te schalen wordt 
onderzocht of naast het proceswater 
ook reststromen zoals koolstofdioxide 
uit rookgassen en fosfaat benut kunnen 
worden. Mogelijkheden die onderzocht 
worden als toepassing van de algen 
zijn gebruik in schelpdiervoeding en als 
additief voor minerale meststoffen in 
de tuinbouw. 

Dr. Ir Marcel Janssen van Wageningen 
University & Research nam de zaal vervolgens 
mee in de wereld van algenkweek voor aller-
lei toepassingen. ”We zijn in 1996 begonnen 
om algen te produceren op afvalwater. Algen 
bevatten onder andere eiwitten en koolhydra-
ten. Met algen kun je bijvoorbeeld levensmid-
delen, diervoeding, cosmetica, bioplastics en 
kleurstoffen produceren. Een specifiek voor-
beeld is de aquacultuur. Vismeel en visolie 
kunnen van algen worden gemaakt. Algen 

hebben geen zuurstof nodig en extra CO2 
toedienen betekent een snellere groei”, aldus 
de universitair docent bioprocestechnologie. 

Voedselketen
Jasper van Houcke van de Hogeschool 
Zeeland of Applied Sciences gaf uitleg waar-
om de groeiende aquacultuursector behoefte 
heeft aan micro-algen en wat de voorwaarden 
zijn voor deze toepassing. Als voeding voor 
oesters zijn algen het begin van de voedselke-
ten. “Wat maakt micro-algen geschikt als voer? 
Ze zijn het natuurlijke voedsel van schelpdie-
ren, ze vormen de basis van de voedselketen 
van vissen en zijn één van de belangrijkste 
bronnen van de omega-3 vetzuren in aller-
lei aquacultuur producten. Algen bevatten 
natuurlijke bouwstoffen voor allerlei organis-
men”, aldus de docent aquacultuur aan de HZ. 
Van Houcke promoveerde aan de Universiteit 
van Wageningen op onderzoek naar oesters. 

Kringlooplandbouw
Trienke Elshof, voorzitter van LTO Nederland, 
ging nader in op de mogelijkheden van algen 
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Aan het slot van de bijeenkomst beantwoordde het forum vragen uit het publiek. 

Gezamenlijke foto na afloop. De bloemen zijn voor Remy Bun die afscheid neemt bij Yara Sluiskil. 

voor de landbouwsector. De Friezin, die thuis 
een melkveehouderij runt, was voor de speci-
ale gelegenheid helemaal uit Harlingen naar 
Middelburg afgereisd. ”Ik zit niet zo in de tech-
niek, maar wel in beleid en lobby voor de land-
bouwsector. Met het oog op de transitie naar 
kringlooplandbouw heeft de sector opgaven 
op het gebied van klimaat en biodiversiteit. 
Het toepassen van algen als feed of meststof 
biedt kansen om daaraan invulling te geven. 
Nadelen zijn dat de kostprijs van algenpro-
ductie nog hoog is en de bestaande mestwet-
geving weinig ruimte biedt voor alternatieven. 
Samenwerking tussen partijen is noodzakelijk 
om van een experiment naar een volwassen 
technisch toepasbare en economisch aantrek-
kelijke algenteelt te gaan”, aldus de LTO por-
tefeuillehouder gezonde omgeving. Omdat 
de algen bij Yara op reststromen worden 
gekweekt en geen zogenaamde reincultuur 
zijn ligt de kostprijs laag, wat wellicht kansen 
biedt voor afzet als veevoeradditief.

Waterstof
Het slotakkoord was voor Ben de Reu. De 
gedeputeerde Energie & Industriële symbiose 
onderstreepte het belang van de klimaatdoel-
stellingen, de energietransitie en biodiversi-
teit. Daarbij passeerde ook de Green Deal 
‘Waterstof voor de regio’ de revue, waarbij Yara 
een reststroom waterstof van DOW gebruikt 

voor de productie van kunstmest. Nu bedrij-
ven binnen hun eigen hek tegen de grenzen 
van de verduurzamingsmogelijkheden van 
hun processen aanlopen, is het zaak samen te 
werken als regio om verder te komen. 

Vergroening industrie
Het algenproject van Yara Sluiskil is in 2013 
gestart met steun van de Provincie Zeeland, 
omdat het de ambities van de Provincie 
voor verdere vergroening van de industrie 
ondersteunt. Het is een testcase om erachter 
te komen of stikstofverbindingen uit water 
zuiveren via algenkweek een reële optie is. 
Yara Sluiskil neemt jaarlijks ongeveer 3.8 mil-
joen kubieke meter water in en gebruikt dat, 
naast het maken van stoom en koeling, in 
eindproducten, zoals bijvoorbeeld Air-1 en 
ammoniakwater, die hun toepassing vinden 
in rookgasreiniging van industriële installaties, 
schepen en voertuigen. 

Nutriënten
Een relatief kleine hoeveelheid van het water 
dat niet meer in de producten kan worden 
verwerkt loost Yara via de Afval Water Leiding 
Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen (AWL). Het 
deel vanuit de deminwaterstraat gaat richting 
het kanaal. Het project heeft als doel om het 
water dat nu nog naar het kanaal gaat, verder 
te zuiveren en wellicht te hergebruiken op de 
site. De algen, die op de overtollige nutriënten 

in het afvalwater groeien, bevatten allerlei 
stoffen waarin verschillende afnemers geïnte-
resseerd zijn, zo bleek op het symposium. 

Algenbassin
Voor het project is een pilot plant gebouwd 
die bestaat uit een open algenbassin waarin 
het water continu in circulatie wordt gehou-
den met behulp van een schoepenrad. In en 
om het bassin zit online meetapparatuur om 
de chemische samenstelling van het water 
en de groei van de algen in real time te 
kunnen meten. De aanwezige biomassa in 
het algenbassin is geen monocultuur, maar 
bestaat uit verschillende algensoorten en 
bacterieculturen. 

Mix
De mix van aquatische micro-organismen 
creëert een flocculerende cultuur, wat voor 
het oogsten een technisch en economisch 
voordeel geeft. De flocculatie leidt namelijk 
tot bezinking van de zogenaamde geaggre-
geerde biomassadeeltjes. Een beperking van 
de mix van robuuste biomassa is dat voedings-
supplementen en cosmetica waarschijnlijk 
geen reële toepassingsopties zijn. Een voor-
deel is dat de heterogene cultuur uitermate 
geschikt is voor het doel van de pilot, namelijk 
zuivering van proceswater. 

www.yara.nl



30

Nieuwe General Manager Dachser Zevenaart

Nieuwe plattegrond voor Empack, Automation en 
Logistics & Distribution in Brabanthallen

De Brabanthallen in ’s-Herto-
genbosch is sinds de afgelopen 
editie van Empack, Automation 
en Logistics & Distribution in 
2017 flink verbouwd. Door het 
middenterrein van ruim 7.000 
vierkante meter te overkappen 
met een lichtdoorlatend dak is 
een nieuwe hal ontstaan. Deze 
hal geldt als nieuwe centrale 
hoofdentree en is toeganke-
lijk vanuit alle individuele hal-
len. Deze uitbreiding heeft ook 
invloed op de indeling van de 
plattegronden van Empack, 
Automation en Logistics & 
Distribution welke gelijktijdig 

plaatsvinden op 3 en 4 april 
2019 in de Brabanthallen.

Vanuit de nieuwe entree zijn twee ingan-
gen gecreëerd om de hallen van Empack (de 
Brabanthal, de Langstraathal en de Kempenhal) 
te betreden, voor een vlotte doorstroom van 
bezoekers. Op deze manier is er een gelijke ver-
deling over de drie Empack-hallen en wordt 
de oversteek naar Automation en Logistics & 
Distribution optimaal gestimuleerd. De nieuwe 
plattegrond zorgt tegelijkertijd voor een nieuwe 
verdeling van de in totaal 440 exposanten. De 
deelnemers staan nu anders gepositioneerd ten 
opzichte van de vorige editie, wat een nieuwe 
en verrassende impuls brengt aan de bezoekers-
beleving.  n

Stefan Raimondo

Stefan Raimondo wordt met 
ingang van 1 juli 2019 de nieu-
we directeur van de DACHSER 
vestiging in Zevenaar.

Na een gedegen inwerkperiode van bijna  
8 maanden zal Stefan Raimondo het stokje over-
nemen van John van den Berg, de huidige direc-
teur in Zevenaar die Country Manager wordt van 
de Ierse DACHSER organisatie.  n

Easyfairs ‘Onderneming van het Jaar’ in België

Eric Everard, CEO Easyfairs

De moederorganisatie van Easyfairs 
Evenementenhal – het Belgische 
Easyfairs – is uitgeroepen tot 
‘Onderneming van het Jaar’ 2018 
in België. Deze prestigieuze award 
wordt al sinds 1996 uitgereikt aan 
de ‘absolute elite’ van de Belgische 
bedrijfswereld. Een onafhankelijke 
jury van specialisten kende de 
award dit jaar toe aan Easyfairs op 
basis van criteria als strategische 
focus, innovatie, openheid naar de 
wereld toe, voorbeeldig manage-
ment, sterk beheer en financiële 
prestaties. De award is een initiatief 
van de krant L’Echo, Ernst & Young 
en BNP Paribas Fortis.

“Easyfairs onderscheidt zich als toonaangevende 
eventorganisator en manager van eventlocaties in 

onder andere België en Nederland en staat sinds 
de overname van Evenementenhal in 2016 ook in 
de top 20 van eventorganisators wereldwijd”, zegt 
oprichter en CEO Eric Everard. "Deze award is dan 
ook een gigantische blijk van vertrouwen en het 
resultaat van de gemeenschappelijke inspanningen 
van ons hele team. Daarnaast is dit een enorme 
boost voor al onze toekomstige uitdagingen."  n

Marco Swenne neemt afscheid Port of Zwolle

Marco Swenne

Per 1 november jl. heeft general manager Marco 
Swenne afscheid genomen van Havenbedrijf Port 
of Zwolle. Hij heeft besloten een andere weg in 
te slaan en maakt de overstap naar Sweco. Marco 
Swenne is sinds 2013 betrokken geweest bij 
Havenbedrijf Port of Zwolle. In eerste instantie als 
projectleider vanuit de gemeente Meppel en na 
de officiële oprichting als één van de directieleden. 
In de afgelopen jaren heeft hij zich enthousiast, 
doelgericht en doortastend ingezet voor de oprich-
ting van Port of Zwolle en heeft het havenbedrijf 
op de kaart gezet. Mede door zijn inzet heeft Port 
of Zwolle zich ontwikkeld tot een betekenisvolle 
speler in de havensector. 

Port of Zwolle, de Raad van Advies en de algemene 
leden van Port of Zwolle bedanken Marco Swenne 

voor wat hij de afgelopen jaren heeft betekend voor 
de organisatie en wensen hem veel succes met zijn 
nieuwe functie.  n

Container Terminal Twente succesvol

Container Terminal Twente (CTT) heeft drie 
binnenvaartterminals in Nederland. De nieuw-
ste terminal is gelegen in Almelo op het XL 
Businesspark Twente en kent een explosieve 
groei dankzij de ontwikkeling van de T-Port 

‘Just-in-time’ varen bespaart honderdduizenden 
tonnen CO2

Wanneer zeeschepen beter worden geïnformeerd 
over de beschikbaarheid van ligplaatsen en zij 
hun snelheid daarop aanpassen, leidt dit tot sub-
stantiële besparing van brandstof en koolstofdi-
oxide (CO2). Dit blijkt uit een onderzoek dat het 
Havenbedrijf Rotterdam en TNO recent hebben 
uitgevoerd.
Als zeeschepen met name in de laatste twaalf 
uur voor aankomst regelmatig op de hoogte wor-

Nieuw internationaal verpakkingsevent in Nederland

Packaging Innovations presenteert Pentawards 
Live! Het nieuwe, internationale verpakkings-
event dat ’s werelds allesbepalende design 
guru’s het podium biedt voor een dialoog 
over do’s en don’ts in creatief en effectief 
verpakkingsdesign. Pentawards Live vindt op  

13 februari 2019 plaats in de design hoofdstad 
van Nederland en de voormalige broedplaats 
van Packaging Innovations: Passenger Terminal 
Amsterdam.
Meer informatie is te vinden op www.penta-
wardslive.nl.  n

den gehouden van wanneer hun ligplaats precies 
beschikbaar is, dan kunnen zij hun vaarsnelheid 
hierop aanpassen. Doorgaans betekent dat vaart 
verminderen om ‘just-in-time’ aan te komen. Dat 
leidt weer tot minder brandstofverbruik en dus 
minder uitstoot van ongewenste emissies zoals 
koolstofdioxiden, zwaveloxiden en stikstofoxiden. 
Ook met kortere wachttijden van schepen in anker-
gebieden zijn flinke besparingen mogelijk.  n

Logistic Campus van Heylen Warehouses en de 
komst van Bleckmann en V-Tech Europe.
CTT verwacht een groei op deze terminal in de 
komende jaren naar ongeveer 30.000 contai-
ners, een stijging van bijna 84%.  n
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Windpark Borssele biedt grote 
kansen voor Zeeuwse bedrijvigheid

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

Drukbezochte bijeenkomst van Energy Port Zeeland bij Scalda in Vlissingen. 

Gespreksleider Stefan de Bruijn van Ørsted begeeft zich tussen het publiek.

Geografisch gezien ligt Vlissingen heel 
gunstig met het oog op de diverse 
windparken op de Noordzee. De wind-
parken die voor de kust van Borssele 
worden gerealiseerd, bieden tegelij-
kertijd grote kansen voor Zeeuwse 
bedrijven die actief zijn in de offshore 
wind sector, inclusief een brede groep 
toeleveranciers en constructiebedrij-
ven. Dat was de teneur op de tjok-
volle bijeenkomst van Energy Port 
Zeeland bij Scalda in Vlissingen. Het 
evenement werd geopend door gede-
puteerde Jo-Annes de Bat van eco-
nomische zaken. Aansluitend werd 
Steven Engels geïntroduceerd, de 
nieuwe General Manager Continental 
Western Europe bij Ørsted. Keynote 
speaker was Henrik Egholm.
De Sloehaven heeft zich ontwikkeld 
tot logistieke hub voor de offshore 
windenergiemarkt. Zeeland loopt op 
het gebied van logistiek zelfs voor-
op in de offshore wind. De ambitie 
is echter om ook uit te groeien tot 
centraal onderhoudscentrum voor 
windmolens op zee. Met installatie, 
beheer, onderhoud en logistieke acti-
viteiten van Borssele Windpark is voor 
zo’n 25 jaar veel directe en indirecte 
werkgelegenheid gemoeid. Zo bouwt 
Cordeel, dat ook een kantoor heeft in 
Vlissingen, de onderhoudsbasis voor 
Ørsted voor Borssele Windpark 1 en 2. 

Cordeel
Bouwbedrijf Cordeel heeft al een flink trackre-
cord op het gebied van bouw en uitbreiding 
van bedrijven in de haven van North Sea Port. 
Adri de Rijcke, commercieel manager Cordeel 
Zeeland, gaf een algemene uiteenzetting over 
het Belgische familiebedrijf. Bedrijfsleider Joan 
van Burg van Cordeel Zeeland ging nader in 
op de bouw van de O&M basis in de Vlissingse 
Buitenhaven. 

Werving
Theo Nieboer maakte namens Oceanwide 
Vlissingen bekend dat het de werving van 
personeel voor Ørsted gaat verzorgen voor 
Windpark Borssele 1 en 2. Jan Klaassen, 
Business Unit Manager Offshore Renewables 
bij GeoSea, vertelde over de specialismen van 
het tot de DEME Groep behorende bedrijf. 
Namens Sif gaf Richard Jongen, Commercial 
Manager Wind Foundations, een uitgebreide 
presentatie.

Technische kennis
De offshore wind biedt in de hele linie kansen 
voor diverse werkzoekenden, variërend van 
ervaren professionals uit de olie- en gassector 

tot zij-instromers en jonge mensen die net 
hun studie hebben afgerond. Bij een opleiding 
tot windmolenmonteur bijvoorbeeld komt 
veel diepgaande technische kennis kijken met 
betrekking tot hydrauliek, pneumatiek, elek-
tronica en ICT. 

Kansen
De kansen voor de Zeeuwse economie en 
werkgelegenheid zijn zowel van toepassing 
op Borssele 1 en 2 die aan Ørsted zijn gegund, 
als op Borssele 3 en 4 waarvan de aanbeste-
ding is gewonnen door het consortium van 
Eneco, Mitsubishi, Shell en Van Oord.

Hoofdaannemers
Ørsted heeft de volgende hoofdaannemers 
aangewezen voor de aanleg van Borssele 1 en 
2. Nexan levert de kabels en Van Oord gaat ze 
installeren op de zeebodem. GeoSea verzorgt 
het transport en de installatie van de funderin-
gen en de turbines. Sif levert een deel van de 
monopiles, evenals EEW dat tevens een deel 
van de transition pieces verzorgt. Ook Bladt 
Industries levert een deel van de tp’s. Cordeel 
bouwt, zoals hierboven al aangegeven, de 
O&M basis in de Buitenhaven.
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Ontdek een nieuwe standaard in TIG-lassen 
met de nieuwe Fronius TIG-lasmachines: 
de MagicWave 230i, 190 en TransTig 230i.

   Veelzijdig toepasbare stroombron voor 
wissel- en gelijkstroom lassen

   Bijzonder handzaam, krachtig en stil
   Gegarandeerd de hoogst mogelijk 

boogstabiliteit met de laagst mogelijke 
geluidsemissie dankzij de snelle 
processoren die altijd zorgen voor precies 
de juiste stroomsterkte

   Intuïtieve menunavigatie voor het 
in slechts enkele stappen vinden van 
de juiste parameters

   Nieuw ontwerp lastoortsen met 
ergonomische handgreep, standaard 
wisselsysteem voor het toorts lichaam en 
geïntegreerde krachtige LED verlichting

EQIN werkt exclusief samen met:
GT Lastechniek voor de verkoop en verhuur van 
Fronius lasapparatuur in Noordoost Nederland.
Reva Lastechniek voor de verkoop en verhuur 
van Fronius lasapparatuur in Friesland Metalas voor 
de verkoop van Fronius lasapparatuur in België.

0800 837 48 73

Nieuwe interactieve 
Fronius TIG-lasmachines

Fits in by standing out

NU 
VERKRIJGBAAR 

BIJ 
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Positief sentiment heerst op het 
Walcheren Plein

Sfeervol netwerken bij New Motion in Middelburg. 

Presentatie van ondernemer Peter Vermunt voor de leden van de MBC. 

Bram van Stel, voorzitter van de Middelburgse Bedrijven Club, brengt op het Walcheren Plein  
van de Contacta een toast uit met burgemeester Rob van der Zwaag van Veere (links) en  

burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen. 
Samen met de Vlissingse Bedrijven 
Club (VBC) en de Federatie 
Ondernemersvereniging Veere (FOV) 
was de Middelburgse Bedrijven Club 
(MBC) van 6 tot en met 8 novem-
ber nadrukkelijk aanwezig op het 
interactieve Walcheren Plein van de 
Contacta in Goes. Aldaar werd de 
drukbezochte Walcherse onderne-
mersborrel ingeluid door een toast 
van MBC voorzitter Bram van Stel 
met burgemeester Rob van der 
Zwaag van Veere en burgemeester 
Bas van den Tillaar van Vlissingen.

In het afgelopen half jaar bracht de MBC 
interessante bedrijfsbezoeken aan achter-
eenvolgens jubilaris Van Keulen Transport, 
New Motion en Prison Island. 

Een week geleden (op dinsdag 27 novem-
ber) zette de MBC koers naar attractiecen-
trum Prison Island op bedrijventerrein De 
Mortiere, op de plaats waar voorheen het 
betaald voetbal museum was gevestigd. 
Prison Island is een combinatie van een 
Escape room en TV hit programma's als Fort 
Boyard en Wie is de Mol. 

New Motion
Eind september was er een rondleiding bij 
New Motion - producent van conveyor, hand-
ling en palletising systemen - op bedrijven-
terrein Arnestein. Onder leiding van onderne-
mer Peter Vermunt worden de transporteurs 
en palletisers in de eigen werkplaats vervaar-
digd. Desgewenst worden ze op locatie bij de 
klant in bedrijf gesteld.

Antwerpen en Rotterdam om zeecontainers 
te vervoeren in de hele Benelux. We zien 
de toekomst met vertrouwen tegemoet, 
mede gezien alle nieuwe ontwikkelingen 
in de havens”, verklaarde Edwin van Keulen. 
Samen met zijn vader Wim was hij present 
op het Walcheren Plein, waar een positief 
sentiment heerste over de bedrijvigheid in 
Zeeland.

Van Keulen Transport
In april vierde de MBC aan de 
Uijterschootweg het jubileum van het 
75-jarige Van Keulen Transport Bij de veel-
zijdige logistieke dienstverlener zijn van-
daag de dag een zestigtal mensen in vaste 
dienst. In toenemende mate verzorgt het 
bedrijf transport van zeecontainers.

Havens 
,,We rijden vanuit de havens van Vlissingen, 

Het Groene Woud
Preses Van Stel, die aan het roer staat van 
de Prior Groep uit Middelburg, blikte op de 
Contacta alvast vooruit naar de gezamen-
lijke nieuwjaarsbijeenkomst van de MBC 
en de VBC. Op woensdag 9 januari 2019 is 
the place to be Het Groene Woud: het nieu-
we pand van de HZ University of Applied 
Sciences in Middelburg.

www.mbcmiddelburg.nl
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Transport met 
Zwitserse precisie

www.lttbv.nl

LTT BV. Een Nederlands transportbedrijf dat al vele jaren kwalitatief 
transport waarborgt. Snel en fl exibel. Met een zeer hoge klantwaardering. transport waarborgt. Snel en fl exibel. Met een zeer hoge klantwaardering. 
Transport als een Zwitsers uurwerk: betrouwbaar en punctueel!

Zwitserse precisie

www.lttbv.nlwww.lttbv.nl

Havenweg 10
6006 SM Weert
Nederland
T. +31(0)495 210210
info@thijs.nl
www.thijs.nl



35

S E A P O R T  N U M M E R  8 - 2 0 1 8

Deze transportbedrijven 
weten de weg...

meer dan een Scandinavië specialist Finding New Ways

Bring – Finding New Ways
 
Griendwerkersstraat 10 | 3334 KB | Zwijndrecht |  Nederland
Schaliënhoevedreef 20T | 2800 | Mechelen  |  België
 

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

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

Voor dagelijks transport 
van al uw goederen van 
en naar Zwitserland

LTT BV. Een Nederlands transportbedrijf dat al vele jaren kwalitatief 
transport waarborgt. Snel en fl exibel. Met een zeer hoge klantwaardering. 
Transport als een Zwitsers uurwerk: betrouwbaar en punctueel!

Transport met 
Zwitserse precisie

www.lttbv.nl

LTT BV. Een Nederlands transportbedrijf dat al vele jaren kwalitatief 
transport waarborgt. Snel en fl exibel. Met een zeer hoge klantwaardering. transport waarborgt. Snel en fl exibel. Met een zeer hoge klantwaardering. 
Transport als een Zwitsers uurwerk: betrouwbaar en punctueel!

Zwitserse precisie

www.lttbv.nlwww.lttbv.nl

Havenweg 10
6006 SM Weert
Nederland
T. +31(0)495 210210
info@thijs.nl
www.thijs.nl

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

Grootste autodemontagebedrijf 
van Zuidwest Nederland
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Een oude straaljager wijst de weg naar het 
bedrijf van Ad Stouten.
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Oosterland is maar een klein dorpje, 

verscholen op Schouwen-Duiveland. 

Aan de rand is echter wel het grootste 

autodemontageberijf van Zuidwest 

Nederland gevestigd. Navigatie is 

niet nodig. Een oude straaljager wijst 

de weg. De Starfighter langs de N59 

is de blikvanger van Ad Stouten BV. 

Via de duurzame onderneming, waar 

een vijftiental mensen hun brood 

verdienen, krijgen de onderdelen 

van demontage-auto’s een tweede 

leven. 

Een rondleiding op het terrein voert langs de 
vele demontage-auto’s, waarvan een aantal 
flink gehavend is door crashes. In de loods 
zijn alle auto-onderdelen keurig gesorteerd: 
carburateurs, motorblokken, startmotoren, 
dynamo’s, koplampen, versnellingsbak-
ken, brandstofpompen, plaatwerk, airbags, 
boordcomputers. Alles wat in de schappen 
ligt staat ook online. Het duurzame auto-
demontageberijf koopt jaarlijks duizenden 
auto’s op van verzekeringsmaatschappijen, 
garagisten en takelbedrijven. 

7.000 auto’s
,,Ik denk dat de teller aan het eind van het 
jaar uitkomt op bijna 7.000 auto’s. Daarmee 
blijven we gestaag doorgroeien. De prog-
noses voor 2019 zijn ook gunstig”, aldus Jan 
Stouten, die samen met zijn vader Ad aan het 
roer van het bedrijf staat. 

Volwaardig
Ongeveer een derde van de schade-auto’s 
wordt doorverkocht aan Oost-Europese en 
Afrikaanse landen. Daar worden ze weer 
opgeknapt tot volwaardig vervoermiddel. 
Het merendeel wordt in Oosterland gede-
monteerd.

Terrein uitgebreid
Zijn bedrijf is bijna een jaar geleden met 8.000 
vierkante meter uitgebreid, terwijl het ter-
rein volgend jaar verder wordt vergroot tot in 
totaal zo’n vier hectare. ,,Mijn vader is ruim 40 
jaar geleden begonnen met een paar auto’s. 
Hij kon destijds tien sloopauto’s kopen van een 
takelbedrijf voor dertig gulden per stuk, die hij 
verkocht voor het dubbele. Zo is het allemaal 
begonnen”, vertelt Jan met een glimlach. 

Akkerbouw
Auto’s slopen was van jongs af aan de passie 
van boerenzoon Ad Stouten. ,,Mijn vader had 
een akkerbouwbedrijf. Op een groot perceel 
teelden we met name aardappelen, uien en 
gladiolen. Het slopen van auto’s vond ik echter 
veel interessanter dan op het land werken. Ik 
haalde voor de Gereformeerde Gemeente in 
Oosterland oud papier op en zo kwam ik ook 
in aanraking met oud ijzer”, blikt Ad terug met 
gevoel voor nostalgie.

www.adstouten.nl 

Webshop
Onderdelen worden zowel door garagebe-
drijven als particulieren in toenemende mate 
besteld via de webshop. ,,In Zeeland passen de 
mensen beter op hun auto dan in de rest van 
Nederland. Ook zijn er vaak minder kilometers 
mee gereden. Dat zie je terug in de kwaliteit 
van de onderdelen”, zegt Ad Stouten. 

Bij Ad Stouten (links) en zijn zoon Jan krijgen auto-onderdelen een tweede leven. 
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Zeilrederij Van 
Starckenborg van Straten

Bij uitgeverij Walburg Pers verscheen net 
“Zeilrederij Van Starckenborg van Straten. Herstel 
in de Amsterdamse scheepvaart en scheeps-
bouw, 1815-1865.” Als auteur tekende Cor 
Scholten.
“Zeilrederij Van Starckenborg van Straten” is 
het product van langjarig bronnenonderzoek 
en levert andere inzichten op dan in gebrui-
kelijke maritieme literatuur. Zo werpt het een 
geheel ander licht op een aantal ‘bekende rede-
rijthema’s’. Het grootste hoofdstuk ‘De Zeilrederij 
Van Starckenborg van Straten 1830-1866’ is een 
tijdgebonden reconstructie van een zich ontwik-
kelende rederij in alle facetten over een periode 
van circa 36 jaar. Bijzonder is de unieke bere-
kening van het rendement van alle 20 schepen 
met hun 166 reizen. Het geheel mag zeker als 
representatief worden beschouwd voor een grote 
zeilrederij in die tijd.
De stoomvaart tekent zich tegen de horizon af. 
Er wordt in het boek eveneens aandacht besteed 
aan de opkomst van de Amsterdamse reders en 
scheepsbouwers in dezelfde periode met diverse 
kwantitatieve gegevens. Trends en de belangrijk-
ste, leidinggevende personen worden besproken.
De gemiste kansen van de Amsterdamse reders 
om zich los te maken van de afhankelijkheid van 
de Nederlandsche Handel-Maatschappij worden 
belicht. Daarnaast wordt het scheepsleven van 
het fregatschip de ‘Generaal List’ beschreven. Het 
boek kan worden gezien als een invulling van de 
maritieme geschiedenis van een grotendeels nog 
onbeschreven eerste helft van de negentiende 
eeuw.

“Zeilrederij van Starckenborg van Straten” (ISBN 
9 789462 492684) telt 351 pagina’s, werd als 
hardback uitgegeven. Het boek kost 29.50 euro. 
Aankopen kan via de boekhandel of rechtstreeks 
bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Postbus 
4159, 7200BD Zutphen. Tel. +32(0)575.510522, 
Fax +31(0)575.542289. . In België wordt het 
boek verdeeld door Agora Uitgeverscentrum, 
Aalst/Erembodegem. Tel. 0032(0)53.78.87.00, 
Fax 0032(0)53.78.26.91, www.boekenbank.be, 
E-mail: admin@agorabooks.com.

In de Schaduw van de 
Javazee

Bij uitgeverij Walburg Pers verscheen net “In de 
Schaduw van de Javazee. Brieven van viceadmi-
raal Pieter Koenraad naar bevrijd Nederland.”. Als 

auteur tekende Theo W.R. Doorman, de jongste 
zoon van Karel Doorman.
Anderhalf jaar voor zijn pensionering wordt 
kapitein ter zee Pieter Koenraad (1890-1968) in 
1938 uitgezonden naar Nederlands Oost-Indië. 
Het zouden uiteindelijk acht enerverende jaren 
worden.
Als commandant der marine in Soerabaja maakt 
hij de strijd tegen de invallende Japanners in 
1942 van zeer nabij mee. Hij luncht met schout-
bij-nacht Karel Doorman, vlak voordat deze met 
het geallieerde eskader uitvaart en de volgende 
dag, op 27 februari, met zijn vlaggenschip Hr.Ms. 
De Ruyter in de Javazee ten onder gaat. Op 2 
maart gelast Koenraad de vernieling van het 
Marine Etablissement in Soerabaja, waar circa 
18.000 mensen werken.
Met de laatst beschikbare onderzeeboot Hr.Ms. K 
12 evacueert hij naar Australië, vanwaar hij door-
reist naar Engeland. 
In 1943 wordt hij benoemd tot marinecom-
mandant Australië en onderbevelhebber der 
strijdkrachten in het oosten. Na de capitulatie van 
Japan is hij nog een aantal maanden waarne-
mend commandant der zeemacht in Nederlands-
Indië en wordt hij geconfronteerd met de geweld-
dadigheden van de Bersiap-periode. Vanaf de 
bevrijding van Nederland in mei 1945 tot en met 
zijn thuiskomst schrijft Koenraad vanuit de Oost 
luchtpostbrieven over zijn belevenissen tijdens de 
oorlog aan zijn familieleden in Nederland.
De brieven bieden het persoonlijke verhaal van 
een hooggeplaatste marineofficier, die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog één van de brandpun-
ten van de strijd tegen Japan meemaakt. “In 
de Schaduw van de Javazee” verschaft de lezer 
op een unieke manier inzicht in de problemen 
waarmee Nederland in Nederlands-Indië, tijdens 
de oorlog en na de capitulatie van Japan, wordt 
geconfronteerd. Pieter Koenraad is openhartig 
over persoonlijke aangelegenheden en kritisch 
over de rol van diverse bekende politici en mili-
tairen in de top van Nederlands’ vaderlandse 
krijgsmacht.

“In de Schaduw van de Javazee” (ISBN 9 
789462 492806) telt 176 pagina’s, werd als 
softback uitgegeven. Het boek kost 22.95 euro.  
Aankopen kan via de boekhandel of rechtstreeks 
bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Postbus 
4159, 7200BD Zutphen. Tel. +32(0)575.510522, 
Fax +31(0)575.542289. . In België wordt het 
boek verdeeld door Agora Uitgeverscentrum, 
Aalst/Erembodegem. Tel. 0032(0)53.78.87.00, 
Fax 0032(0)53.78.26.91, www.boekenbank.be, 
E-mail: admin@agorabooks.com.

“Leren Navigeren” (ISBN 9 789462 492950) 
telt 176 pagina’s, werd als hardback uit-
gegeven. Het boek kost 29.50 euro.  
Aankopen kan via de boekhandel of rechtstreeks 
bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Postbus 
4159, 7200BD Zutphen. Tel. +32(0)575.510522, 
Fax +31(0)575.542289. . In België wordt het boek 
verdeeld door Agora Uitgeverscentrum, Aalst/
Erembodegem. Tel. 0032(0)53.78.87.00, Fax 
0032(0)53.78.26.91, www.boekenbank.be, E-mail: 
admin@agorabooks.com.

Into the Abyss

Recently Whittles Publishing released Volume 1 
of ‘The Diving Trilogy’, an updated and expanded 
maritime title.
Volume 1 was released under the title ‘Into the 
Abyss. Diving Adventure in the Liquid World’. Rod 
MacDonald signed as author for the three titles.
‘Into the Abyss’, the first volume in The Diving 
Trilogy, is a fascinating collection of true life 
diving adventures from Rod’s long en varied 
diving career. It follows his progression from 
novice diver in the 1980s through the dangers of 
the deep air diving era and on to trimix diving in 
het 1990s where divers began to use commercial 
mixed breathing gases as the sport of technical 
diving was born. This opened up vast, previously 
inaccessible, swathes of the seabed, ushering 
in a great era of discovery of virgin shipwrecks, 
lost in time.
Rod takes the reader to famous shipwreck sites 
around the world, from the sunken Japanese 
Fleet at the bottom of Truk Lagoon and Palau in 
the Pacific, to diving the third largest whirlpool 
in the world – the Corryvreckan Whirlpool off 
the west coast of Scotland. He describes this and 
many other terrifying incidents involving him and 
his colleagues.
The book is filled with danger, drama and exci-
tement and chronicles his all-consuming pas-
sion, taking the reader on a spellbinding journey 
beneath the waves. .

“Into the Abyss” (ISBN 978-1-84995-383-2) is 
issued as a paperback. The book counts 201 pages 
and costs £19.99 or $25.95. The book can be orde-
red 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.

Leren Navigeren

Bij uitgeverij Walburg Pers verscheen net “Leren 
Navigeren. 200 Jaar Maritiem Onderwijs in 
Harlingen.” Als auteur tekende Jurjen R. Leinenga.
Harlingen is, na Amsterdam, de gemeente in 
Nederland met de oudste zeevaartschooltraditie. 
Vanaf 1818 tot nu toe konden jongens – en 
sinds 1983 ook meisjes – zich er praktisch en 
theoretisch bekwamen in het varen. Dit boek 
is de eerste grondige studie over deze speciale 
tak van het onderwijs in de stad. Het scheep-
vaartonderwijs in Harlingen kwam op vanuit 
de gedachte dat iemand door goed onderwijs 
in staat wordt gesteld om een positieve bij-
drage aan de maatschappij te leveren en in 
deze havenstad lag zeevaartonderwijs in 1818 
voor de hand. Van veel afgestudeerde leerlingen 
zijn de namen, de prestaties en beoordelingen 
bekend, maar ook waar ze na hun schooltijd 
terechtkwamen. Sommigen kozen met hun 
stuurmansdiploma Grote Zeil- of Stoomvaart 
ervoor om voor een Harlingse reder te gaan 
varen, en dat betekende ’s zomers hout halen 
in Scandinavië. Wie van meer avontuur hield 
trok naar Amsterdam om van daaruit te gaan 
varen op Azië of Noord- en Zuid-Amerika. Aan 
de hand van een oud-leerling als hoofdpersoon 
wordt bij elk hoofdstuk aangegeven hoe het de 
oud-leerlingen daarbij verging. Zonder koelkast 
varen naar Nederlands-Indië, op walvis- of rob-
benvangst gaan rondom Spitsbergen, emigreren 
naar Amerika, overleven in de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog of na 1945 het vervoersnetwerk 
van de autobusmaatschappij FRAM van de grond 
af opbouwen of stoppen met varen en kiezen 
voor lesgeven of werken met computers, het 
komt allemaal aan bod. Wat de school betreft 
was het steeds weer zaak om goed onderwijs 
aan te bieden en goede huisvesting. Soms ging 
het jarenlang goed met de aantallen leerlingen 
en de subsidie van het Rijk, maar af en toe moest 
er stevig onderhandeld worden met de overheid, 
bijvoorbeeld over nieuwe regels in het onder-
wijs, was er concurrentie of juist samenwerking 
met andere scholen voor scheepvaartonderwijs. 
Een enkele keer moest de school de deuren 
sluiten, maar steeds ging het dan later weer 
door. Tweehonderd jaar scheepvaartonderwijs 
in Harlingen, een bijzondere prestatie! Maar ook 
de huidige tijd en de toekomst komen aan bod: 
“droog” leren varen met simulatoren of met een 
van de nieuwe schoolschepen, het leren omgaan 
met robottechnologie of het kiezen voor een 
opleiding scheeps- en jachtbouw.
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Intercedent Uitzendbureau B.V
Vestaplein 14b
3089RK, Rotterdam, Nederland 
Contact: 010 495 16 86
info@intercedentstaffing.com
www.alphabv.nl/nl/intercedent-bv

Uw partner voor flexibele inhuur in de haven.

• Meer dan 30 jaar ervaring .
• Ervaren en gemotiveerd personeel.
•  Ons bestand bestaat uit Sjorders / Terminal medewerkers / 

Terminal trekker chauffeurs/Radio dek /Kraan machinisten ect.
• Laden en lossen van containers.

Neem contact op met ons om te zien hoe Intercedent uw bedrijf 
verder kan helpen met flexibele inzet van onze mensen.


