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Voorwoord

In deze editie van Seaport zijn de schijnwerpers gericht op het Noordzeekanaalgebied. Veruit 
de grootste haven in deze regio is die van Amsterdam. Het is een belangrijke toegangspoort 
tot Europa voor grondstoffen en goederen. De overslag in het Noordzeekanaalgebied 
bereikte in 2018 met bijna 102 miljoen ton een absoluut record. De groei zet zich ook in 
2019 door.

De haven van Amsterdam heeft de focus onder andere op short sea, met name richting 
het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de Baltische staten en Scandinavië. Voor het transport van 
containers op de route Amsterdam-Utrecht-Rotterdam is de binnenvaart van essentieel 
belang. Jaarlijks worden op deze wijze ruim 250.000 containers vervoerd. Inmiddels 
heeft Samskip ook een wekelijkse binnenvaartverbinding opgezet die Amsterdam met 
Nijmegen en Duisburg verbindt. 

Voor Port of Amsterdam is duurzaamheid speerpunt van beleid. Behalve duurzame 
vervoersmodaliteiten als short sea en spoor, zet de haven stevig in op de renewables. Zo is 
de offshore energiemarkt booming business. Vandaar dat in deze Seaport ook uitgebreid 
aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld het netwerk Amsterdam IJmuiden Offshore 
Ports (AYOP), dat een enorme database is van human capital, kennis en ervaring. 

Zeehaven IJmuiden heeft een uitstekende reputatie op het gebied van food, offshore 
en leasure. Peter van de Meerakker (algemeen directeur Zeehaven IJmuiden N.V.) licht 
in een interview de nieuwe ontwikkelingen in de veelzijdige zeehaven toe. De nieuwe 
windparken voor de Hollandse kust bieden grote kansen voor de havens en de bedrijven 
in het hele Noordzeekanaalgebied.

Verder is er onder andere een interview met Jacoba Bolderheij (directeur Port of Den 
Helder) en Conny van den Hoff (directeur van Den Helder Airport). De energietransitie op 
de Noordzee van fossiel naar duurzaam biedt ook voor Den Helder grote mogelijkheden. 

In de rubriek havenberoepen staan vader en zoon Leo en Robert van der Hout van 
Uitzendbureau Intercedent centraal.

Henk van de Voorde
Hoofdredactie

Inhoud nummer 4-2019

Recordoverslag in het Noordzeekanaalgebied ...............................................................................................................................................2

Column Smallegange ...............................................................................................................................................................................................9

Amsterdams Scheepvaartmuseum ook weer voor de serieuze bezoeker ..........................................................................................10

North Sea Energy Gateway benut kracht Den Helder ................................................................................................................................12

Food, Energy en Leisure zijn sterke pijlers in Ijmuiden ...............................................................................................................................16

De grens is slechts een litteken in het landschap .........................................................................................................................................18

In de rubriek Havenberoepen: Leo en Robert van der Hout, Uitzendbureau Intercedent ............................................................22

Nieuws op het spoor ...............................................................................................................................................................................................24

Ter Haak Group neemt Container Terminal Beverwijk over ......................................................................................................................25

Boekbesprekingen ...................................................................................................................................................................................................28 



2

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

Havenregio Amsterdam: 
sneller, slimmer en schoner

Havenbedrijf Amsterdam NV heeft in 
2018 bij een licht gestegen omzet een 
nettoresultaat behaald van € 68,5 mil-
joen, een stijging van 12,5 procent 
ten opzichte van het resultaat in 2017  
(€ 60,9 miljoen). De opbrengsten 
(omzet) namen in 2018 toe met 5 pro-
cent naar € 157,4 miljoen, met name 
door een record aan gronduitgiften 
van 45,1 hectare (2017: 18 hectare) 
en toegenomen havengelden als 
gevolg van het overslagrecord van 
82,3 miljoen ton goederen (2017: 81,3 
miljoen ton). De jaarcijfers laten een 
financieel gezonde positie zien van 
het havenbedrijf, dat profiteert van 
het gunstige economische klimaat. De 
toegevoegde waarde van de haven 
nam met ruim 4 procent toe tot € 7,2 
miljard en de havengebonden werk-
gelegenheid steeg met ruim 2 procent 
naar 68.399 banen. Opvallend aan de 
opbrengsten uit gronduitgiften is het 
grote aandeel in erfpacht uitgegeven 
vierkante meters aan bedrijven met 
biobased en circulaire activiteiten. Van 
de 45,1 hectare uitgegeven terrein 
werd ruim twintig procent (9,1 hecta-
re) aan dit type bedrijven toegewezen  
(2017: 2 procent), zoals twee bedrijven 
die plastics omzetten in nieuwe grond-
stoffen. 

,,Gevoed door gesprekken aan klimaattafels, 
nieuwe duurzame initiatieven en door de ves-
tiging van nieuwe spelers die actief zijn in de 
energietransitie en de circulaire economie, zien 
wij dat de haven kantelt. Het aandeel nieuwe 

bedrijven met een duidelijk duurzaam profiel 
begint omvang te krijgen. We worden sneller, 
slimmer en schoner. Dat is een goede ont-
wikkeling”, aldus Koen Overtoom, CEO Port of 
Amsterdam.

Niet eerder geëvenaard
De overslag in de Amsterdamse haven groeide 
in 2018 tot een record van 82,3 miljoen ton. 
Ook de overslag in het Noordzeekanaalgebied 
bereikte met 101,8 miljoen ton een niet eer-
der geëvenaard volume. Verder was 2018 een 
recordjaar wat betreft het aantal scheepsbe-
zoeken. In het Noordzeekanaalgebied nam 
het aantal zeevaartscheepsbewegingen met 
7 procent toe naar 17.952 (2017: 16.813).  
De bezoeken van cruiseschepen steeg met 180 
zeecruiseschepen en 2.007 riviercruiseschepen 
naar nieuwe hoogten.

Vooruitzicht
De Amsterdamse haven speelt bij het bevor-
deren en realiseren van de duurzame ambities 
van stad en metropoolregio een belangrijke 
rol. Ook dit jaar investeert Port of Amsterdam 

weer in het creëren van duurzame toegevoeg-
de waarde voor stad en regio. Duurzaamheid 
en ruimte voor bedrijvigheid zijn thema’s die 
blijvend aandacht krijgen.

Renewables
Met duurzaamheid als belangrijk speer-
punt van beleid zet de havenregio 
Amsterdam uiteraard in op de renewables. 
Het Noordzeekanaalgebied heeft immers 
unieke eigenschappen voor een snelle en 
efficiënte aanleg van de windparken voor 
de Hollandse Kust, zoals voldoende kade-
ruimte, een goede infrastructuur en beperkte 
vaartijd tot het windpark. Amsterdam pakt  
offshore wind gezamenlijk met IJmuiden op. 
Het Noordzeekanaalgebied is zeer gunstig 
gelegen. Logisch dus dat deze nieuwe wind-
parken vanuit de Noordzeekanaalregio wor-
den opgebouwd. Bovendien is er veel exper-
tise opgebouwd vanwege de al bestaande 
windparken in de regio. Naast de ontwikkeling 
en bouw is dit gebied ook ideaal voor operati-
ons en onderhoud van de windparken voor de 
Hollandse Kust.
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AYOP
Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) 
biedt een netwerk van bedrijven met ervaring 
in eerdere windparken, een groot arbeidspo-
tentieel in aan de haven gelegen industrie-
gebieden, een keuze tussen twee of meer 
leveranciers voor elk onderdeel in de keten 
en korte lijnen met de havenautoriteiten. Alle 
expertise voor installatie, exploitatie- en onder-
houd voor Hollandse Kust is aanwezig. 

Windparken
Het netwerk AYOP bestaat al zo’n dertig jaar 
in het Noordzeekanaalgebied. Het is in feite 
een enorme database van human capital, ken-
nis en ervaring. De eerste drie offshore wind-
parken zijn gebouwd vanuit de regio en het 
near shore Westermeerwind. AYOP Met een 
zeer uitgebreid pakket onderscheiden we ons 
van andere havens. Variërend van logistieke 
dienstverlening voor installatie, onderhoud van 
windparken en toelevering tot allerlei techni-
sche werkzaamheden; bijvoorbeeld op en rond 
een schip, zoals reparatie, mobilisatie en demo-
bilisatie”, verklaart Van Velzen. De clustering van 
bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied is 
voor Port of Amsterdam een reden om samen 
te werken en offshore wind regionaal aan te 
pakken.

Vattenfall
‘The Essential Guide for installation and opera- 
tions & maintenance Hollandse Kust wind farms’ 
is begin 2018 aangeboden door Amsterdam 
IJmuiden Offshore Ports aan Vattenfall dat het 
offshore windpark Hollandse Kust Zuid 1 en 
2 gaat realiseren. AYOP gaat in de gids nader 
in op de kansen voor de bedrijvenkoepel van 
samenwerking met Vattenfall, het moederbe-
drijf van onder andere Nuon. Bij de netwerk-
organisatie uit het Noordzeekanaalgebied zijn  
75 bedrijven en overheden aangesloten. 

Hollandse Kust Zuid
Hollandse Kust Zuid, het eerste windpark in 
Nederland zonder subsidie, is een doorbraak. 

De windparken Luchterduinen, Prinses Amalia 
en Egmond zijn goed voor 365 MW. In de 
periode tot 2020 komt daar 2100 MW bij via 
de windparken Hollandse Kust Zuid (1400 
MW) en Hollandse Kust Noord (700 MW). Dat 
betekent dat duurzame energie geproduceerd 
zal worden voor 3 á 4 miljoen huishoudens. 
Doelstelling van het kabinet is namelijk 14 pro-
cent duurzaam vermogen in 2020. Het kabi-
net wil de gaskraan in Groningen helemaal 
dichtdraaien. Eerst naar tussen de vier en de 
zeven miljard kubieke meter gas in 2023 en op 
termijn naar nul. Dat houdt in dat 40 procent 
van de energievoorziening duurzaam van de 
Noordzee moet worden afgehaald.

Vermogen
,,In drie jaar tijd zes keer zoveel als het ver-
mogen van de bestaande parken! Vanuit het 
samenwerkingsverband Amsterdam IJmuiden 
Offshore Ports (AYOP) hebben we met alle 
betrokken bedrijven en overheden een 
koers uitgestippeld voor de komende jaren. 

Doelstelling in het Energieakkoord is om in 
2025 in totaal 4.500 MW geïnstalleerd ver-
mogen te hebben”, aldus Dorothy Winters die 
vanuit Port of Amsterdam is gedetacheerd bij 
AYOP als programmamanager. 

Tenders
Op grond van het regeerakkoord moet er tus-
sen 2025 en 2030 voor nog eens 7 gigawatt 
aan windparken op zee bij komen. In de drie 
nieuwe gebieden op de Noordzee voor de 
windparken Hollandse Kust West, Wadden-
Eilanden en IJmuiden Ver kan ongeveer  
6,1 GW duurzame energie worden opgewekt. 
De aanleg van de windparken geeft een 
sterke impuls aan de economie en levert 
naar schatting werkgelegenheid voor 10.000 
banen op. Vanaf 2021 opent het kabinet 
de tenders voor de nieuwe windparken. 
Port of Amsterdam en Amsterdam IJmuiden 
Offshore Ports zetten zich actief in om hele-
maal klaar te zijn voor eisen en wensen van 
offshore wind klanten. 

Arbeidspool
Het cluster aan bedrijvigheid in het 
Noordzeekanaalgebied zorgt van oudsher voor 
veel industriële verwerking. ,,Het is tegelijkertijd 
een arbeidspool voor allerlei technische func-
ties. Het arbeidspotentieel en de technische 
opleidingen in de regio Amsterdam zorgen 
voor extra aantrekkingskracht. Het is belang-
rijk om goed voorbereid te zijn. De energie- 
transitie is gaande, maar ook de bottleneck 
op de technische en logistieke arbeidsmarkt is 
gaande. Nieuwe aanwas, switchers, zij-instro-
mers: we hebben ze allemaal nodig”, bena-
drukt Winters. Daarom is samen met MyTec 
en NovaCollege de MBO variant voor Wind 
Technician opgezet. Het is een opleiding tot 
monteur voor windturbines voor zowel op 
land als op zee.
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Wind Europe Ports Platform 
,,Amsterdam is leidend als fossiele distribu-
tie- en opslag hub, maar zit ook volop in de 
energietransitie en zet in op CO2 reductie. De  
offshore wind is de driver voor de energie- 
transitie. We staan echt aan de vooravond van 
een hele grote ontwikkeling. In Nederland, 
maar in feite in heel Europa. Als Port of 
Amsterdam maken we dan ook deel uit van het 
Ports Platform van Wind Europa. Dit zorgt voor 
kennisdeling tussen diverse Europese havens 
op het gebied van de offshore wind energie-
markt en fungeert als aanspreekpunt voor de 
industrie”, verklaart Dorothy Winters.

Paviljoen
Eind dit jaar staat AYOP met een groot pavil-
joen op de offshore Offshore Energy beurs 
in de Rai te Amsterdam. Naast de zeehavens 
van Amsterdam en IJmuiden presenteren 
zich op dit paviljoen 30 bedrijven uit het 
Noordzeekanaalgebied. 

Short sea
Naast de offshore wind zet de havenregio 
Amsterdam In het kader van duurzaamheid 
ook sterk in op short sea, met name rich-
ting het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de 
Baltische staten. Tevens is er ook speciale aan-
dacht voor het spoor. Zo biedt bijvoorbeeld 
de nieuwe Zijderoute veel mogelijkheden. 
,,Short sea en spoor zijn duurzame vormen 
van vervoer die goed de concurrentie kunnen 
aangaan met wegtransport. Deze modaliteiten 
zijn niet afhankelijk van deep sea of feeders, 
maar eigen specifieke marktsegmenten”, aldus 
Femke Brenninkmeijer, Head Energy, Cargo & 
Offshore van Port of Amsterdam. 

Samskip
Het internationale logistieke bedrijf Samskip 
is ruim een jaar geleden een lijndienst gestart 
tussen Amsterdam en Hull in Engeland. Tussen 
beide plaatsen vaart drie keer per week een 
containerschip en aanvullende multimodale 
transportdiensten met het achterland worden 

geboden via binnenvaart-, rail- en wegver-
bindingen. De introductie van de nieuwe lijn-
dienst volgde op een overeenkomst tussen 
Samskip en TMA Logistics. 

TMA Terminal Amsterdam
De lijndienst regelt dat scheepsaanlopen van 
Samskip worden afgehandeld op de strate-
gisch gelegen terminal van TMA Logistics aan 
de Amsterdamse Amerikahaven. Deze TMA 
Terminal Amsterdam heeft de beschikking 
over drie sporen met een lengte van 750 meter, 
waarmee op efficiënte wijze de koppeling kan 
worden gelegd met het spoornet en daarmee 
met belangrijke achterlandverbindingen. De 
lijndienst vertrekt vanuit Amsterdam op maan-
dag, woensdag en zaterdag. 

Uitbreiden
,,TMA is een trimodale terminal, waarbij we 
shortsea verbinden met het achterland via 
barge, spoor en weg. Wat onze terminal 
zo uniek maakt is dat we voldoende capa-
citeit hebben, er geen congestie is en dat 
we beschikken over alle modaliteiten, inclu-

sief spoor. Bovendien is de terminal strate-
gisch gelegen en is er een zeer flexibele work 
force. De nieuwe lijndienst is een belangrijke 
aanvulling op Samskip’s shortsea-verbin-
dingen tussen Rotterdam en Hull en tussen 
Rotterdam en Tilbury en Grangemouth. Ook 
vanuit Amsterdam kunnen we nu het hele 
Verenigd Koninkrijk bereiken, van Zuid tot 
Noord”, aldus general manager Michael van 
Toledo van TMA Logistics. Hij geeft aan dat 
TMA ook graag zou uitbreiden met vaste dien-
sten vanuit Amsterdam op Scandinavië en de 
Baltische Staten. Inmiddels onderhoudt TMA al 
een shortsea dienst tussen Amsterdam en de 
Oostkust van Zweden.

SCS Multiport
De ruim een jaar geleden gestarte dienst van 
Amsterdam op het verenigd Koninkrijk is ook 
een mooie aanvulling op de reeds bestaande 
dienst van SCS Multiport met eveneens drie 
keer per week een afvaart van Amsterdam 
naar Tilbury. Amsterdam heeft aldus een dage-
lijkse verbinding met het Verenigd Koninkrijk. 
De terminal operators garanderen zeer snelle 
verwerkingstijden van schepen, treinen en 
vrachtwagens.

Hub-functie
Met de nieuwe verbinding is het belang van 
Amsterdam als hub-functie voor het verladen 
van goederen verder gegroeid. Met name 
van en naar Noord- en Oost Nederland is 
de Amsterdamse haven een groeiend logis-
tiek knooppunt waar voordelig en efficiënt 
multimodale diensten worden aangeboden. 
Ook internationaal sluit de nieuwe shortsea-
dienst goed aan bij de toenemende capa-
citeitsvraag uit de markt. Zo is de lijndienst 
een aanvulling op initiatieven als de nieuwe 
zijderoute. 

Duurzaam
,,Wij willen als haven inzetten op short sea en 
dat is onder andere door TMA prima opge-
pakt. De strategische ligging van Amsterdam, 
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de uitgebreide achterlandverbindingen en 
onze gezamenlijke toewijding en service aan  
logistieke partners leveren winst op voor de 
regio, de Europese industrie en de consumen-
ten. Niet alleen vanwege het toenemende 
transport- en overslagvolume, maar ook omdat 
goederen hiermee zo duurzaam mogelijk wor-
den vervoerd”, aldus Brenninkmeijer.

Extra dimensie
De lijndienst geeft een extra dimensie aan 
Samskip’s duurzame transportoplossingen 
voor alle soorten intermodale ladingen en type 
containers. Het multimodale concept kan in 
het algemeen grenscontroles verminderen en 
is minder afhankelijk van het groeiende tekort 
aan vrachtwagenchauffeurs. 

Aantrekkingskracht
Van Toledo verwacht met de overeenkomst 
de business van TMA Logistics verder te laten 
groeien en de multimodale verbindingen 
belangrijk uit te breiden. ,,Het realiseren van 
deze lijndienst laat duidelijk de aantrekkings-
kracht zien van Amsterdam op de verbinding 
tussen Nederland en Engeland. Het geeft ook 
aan dat TMA Logistics in staat is een volledige 
range aan te bieden van afhandeling, opslag 
en distributie”, aldus Van Toledo. 

Activiteiten
,,Amsterdam profiteert dankzij haar gunsti-
ge ligging ook van de congestie in andere 
havens. Het is fascinerend om te zien hoe de 
TMA Terminal Amsterdam bol van de acti-
viteiten staat door de verhuizing van SCS 
naar deze terminal, de komst van Samskip 
en de start van de nieuwe Zijderoute”, zegt 
Brenninkmeijer. De regionale functie van de 
haven wint aan belang tegenover de grote 
doorvoer. ,,Primaire bestemming van goede-
ren is de metropoolregio Amsterdam, secun-
dair Noord-Holland en Midden-Nederland en 
ten derde Duitsland. Daarnaast zijn er groei-
mogelijkheden (met name via short sea) 
richting het Verenigd Koninkrijk, Ierland (dat 

de hoogste economische groei van Europa 
heeft) en de Baltics”, vervolgt ze. Verder wordt 
er volop geïnvesteerd in Hoogtij in Zaanstad 
waar containerterminal CTVrede en logis-
tiek dienstverlener GAM Bakker zich hebben 
gevestigd. Ook de ontwikkeling van Hoogtij 
geeft een impuls aan de concurrentiekracht 
van het Noordzeekanaalgebied. Op Hoogtij 
kan CTvrede zowel binnenvaart- als shortsea 
schepen afhandelen.

Water en spoor
Een toenemend aantal mensen hebben spul-
len nodig die hier naartoe vervoerd moeten 
worden. ,,Daarom zoeken wij zoveel mogelijk 
naar verkeer via water en spoor want teveel 
vrachtverkeer over de weg zorgt voor files. 
Water en spoor zijn sneller én duurzamer”, ver-
klaart Van Toledo.

Dienst Nederland-Italië
De eind vorig jaar gestarte spoordienst 
Nederland-Italië van Samskip biedt Amsterdam 

multimodale voordelen. Met deze dienst ver-
trekken treinen vanuit Melzo, net ten oosten 
van Milaan. 24 uur later zijn de treinen klaar 
om gelost te worden op het 750-meter lange 
intermodale spoor naast de terminal van TMA 
in Amsterdam. Buiten het feit dat de steeds 
vaker voorkomende vertragingen op het 
Europese wegennet worden vermeden, vallen 
de aankomsten in Amsterdam samen met de 
shortsea-afvaarten van Samskip naar Hull. Dit 
creëert een naadloze multimodale optie die 
problemen met grenscontroles na Brexit mini-
maliseert. Het doel is om tegen het einde van 
het jaar zes treinen per week tussen Melzo en 
Amsterdam te laten rijden, mits er voldoende 
volume voor gegenereerd wordt.

Frequent
De nieuwe spoorverbinding komt bovenop 
de wekelijkse spoordiensten tussen Melzo en 
Rotterdam. Deze zullen even frequent blijven 
rijden voor de aansluiting op shortsea-diensten 
naar havens in het Verenigd Koninkrijk (Tilbury, 
Hull en Grangemouth), Ierland, Noorwegen, 
Scandinavië en de Baltische staten.

Brexit
,,Het uitbreiden van spoorcapaciteit op een 
belangrijke gegroepeerde vrachtroute toont 
de inspanningen van Samskip om de concur-
rentiepositie van zijn Brits-Italiaans multimo-
dale aanbod te versterken met het oog op 
de komende Brexit”, aldus UK Trade Manager 
David Besseling. Samskip heeft uitvoerings-
garanties afgesproken met zijn terminalbe-
heerpartners. Hierin zijn snelle omlooptijden 
voor schepen, vrachtwagens en spoordiensten 
afgesproken.

Afvaarten 
,,Samskip biedt inmiddels diverse afvaarten 
per week van Rotterdam, Amsterdam en 
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Gent naar Hull. De haven van Amsterdam drie 
keer per week via het spoor verbinden met 
Italië ondersteunt Samskip in het kader van 
snelle, kostefficiënte en betrouwbare multi- 
modale diensten tussen Europa en het 
Verenigd Koninkrijk.”

Intermodale strategie
,Port of Amsterdam is blij met de nieuwe 
treinverbinding van Samskip. Het draagt 
bij aan haar intermodale strategie en biedt 
haar klanten aanzienlijk meer opties. Verder  
versterkt de dienst de shortsea-verbindingen 
en bevestigt het de capaciteiten en ligging van 
de Amsterdamse haven als een logistiek en 
multimodaal Europees knooppunt.

Weerbaarheid
De nieuwe verbinding met Amsterdam 
moet ook een grotere weerbaarheid van de 
Nederlands-Italiaanse spooroptie creëren. 
Verbindingen tussen Amsterdam en Rotterdam 
maken gebruik van verschillende routes, wat 
meer flexibiliteit biedt om te reageren op ver-
tragingen op het spoor of in de haven.

Optimaal
,,Deze verbinding maakt optimaal gebruik van 
de faciliteiten die onze terminal biedt. De extra 
dienst is daarnaast een logische vervolgstap 
om Amsterdam als shortsea-haven op de kaart 
te zetten”, aldus Gerben Matroos, Managing 
Director van TMA Logistics.

Congestie-arm
TMA Logistics beschikt in het Noordzee- 
kanaalgebied, met multipurpose terminals in 
Amsterdam en Velsen, over 89.000 vierkante 
meter loodsruimte. Met een trimodale ont-
sluiting verbindt TMA het directe Europese 
achterland en China met shortsea bestem-
mingen in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en 
Finland. De strategisch gelegen terminals zijn 
congestie-arm en liggen direct aan belangrijke 
rijks-, spoor en waterwegen. TMA is een flexi-
bele logistieke draaischijf in Noord-Holland, of 
het nu gaat om containers, breakbulk, project-
lading of RoRo. 

North West Central Corridor
TMA Logistics, CTU en VCL hebben onlangs 
de North West Central Corridor opgericht. De  
bundeling van lading heeft een betrouw-
baarder barge-product tot resultaat en leidt 
daardoor tot duurzamer transport en minder 
vertraging bij de afhandeling aan de termi-
nals. Het initiatief wordt ondersteund door de 
deepsea containerterminals in Rotterdam, Port 
of Amsterdam, het Havenbedrijf Rotterdam 
en het duurzaam logistiek programma Lean & 
Green Europe.

Binnenvaart
Voor het transport van containers op de route 
Amsterdam - Utrecht - Rotterdam is de bin-
nenvaart van essentieel belang. Jaarlijks wor-
den op deze wijze ruim 250.000 containers 

vervoerd. Sinds 18 februari wordt deze lading 
gebundeld. De samenwerking betekent in 
de praktijk dat schepen bij de verschillende  
terminals minimaal 150 tot 200 containers 
combineren voor één deepsea containerter-
minal in Rotterdam (RWG, APMT, ECT Delta, 
ECT Euromax). Per week verzorgen zeven bin-
nenvaartschepen zeventien afvaarten, waar-
mee zo'n 5.000 containers vervoerd worden.

Sectorbelang
De Havenbedrijven van Rotterdam en 
Amsterdam zijn verheugd met het initiatief. 
,,We ondersteunen dit soort projecten waarbij 
het belang van de sector voorop staat, van 
harte. Een goede afhandeling van de con-
tainerbinnenvaart is van groot belang voor 
de ontwikkeling van Nederland als de meest 
efficiënte en betrouwbare logistieke hub van 
Europa", aldus Rob Smit, manager Achterland 
van Port of Amsterdam.

Energy Observer
De havenregio Amsterdam omarmt ook de 
waterstofeconomie. Begin april is de Energy 

Observer in de Amsterdamse haven aan- 
gemeerd. Deze door waterstof aangedreven 
catamaran is bezig met een Odyssey van zes 
jaar, met 101 tussenstops in 50 landen. Doel 
van de reis is om onder extreme weersomstan-
digheden waterstof uit te testen. Waterstof is 
belangrijk voor de energietransitie en draagt 
bij aan schone scheepvaart. Het schip stoot 
geen broeikasgassen en fijnstof uit en is heel 
stil. De Energy Observer vertrok in 2017 vanuit 
Frankrijk en zal in 2020 Tokyo aandoen tijdens 
de Olympische Spelen. Amsterdam is de 35ste 
tussenstop. 

Zeewater omzetten in waterstof
Het schip van 30 meter lang wordt aangedre-
ven door elektromotoren die worden opge-
laden door zonne-energie. De 168 m2 zonne- 
panelen aan boord zorgen voor 28Kw aan 
energie. Ook heeft het schip een elektroly-
ser aan boord die groene waterstof opwekt. 
Deze zet zeewater om in waterstof. De 
Energy Observer is het eerste schip in de 
wereld dat volledig zelfstandig waterstof 
kan produceren. 



  80000 m2 depot & repair facilities for empty containers

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

  Reefer pti services, STEK approved, with 90 reefer plugs

 Periodic Tank container testing, GL Approved

  Covered workshops for IICL Reefers and tank repairs

 Container Sales & rental and modifications

 40’open top rebuild for sale, Lloyds certified

For more information, please contact our company;

ALCONET BV
Theemsweg 48  |  Port nr 5120  |  Rotterdam
Tel. 0031 (0) 181 25 44 00  |  Fax: 0031 (0) 181 25 44 09
www.alconet-containers.com  |  info@alconet.nl

ALCONET HRS DEPOT 
OFFERS;

Montrealweg 140
Havennr. 4267
3197 KH 
Rotterdam-Botlek
T. 010 - 428 77 44
F. 010 - 428 77 49
i. www.bek-verburg.nl  
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van “GROEN” 
inzamelen, scheiden 

én verwerken! 
Van Scheepsafval naar grondstof 

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

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

Uw boodschap 
moet overkomen!
Dat begrijpen wij als geen ander

E-mail: info@seaport-magazine.nl | Tel.: +31 6 497 06 637
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Seaport Transport & Logistiek:
toonaangevend vakblad

Seaport Transport & Logistiek be-
staat ruim 25 jaar en is een gerenom-

meerd vakblad in de sectoren trans-
port & logistiek, haven & industrie 

en offshore/energy. Het magazine 
heeft de focus op logistiek, zee- en 

binnenvaart, wegtransport, spoor, 
op- en overslag, distributie, expedi-

tie, verzekering, douane, financiële 
en juridische aspecten. 

Seaport is het medium bij uitstek 
om producten en diensten onder de 

aandacht te brengen bij klanten in 
bovengenoemde sectoren.

De onafhankelijke redactie draagt 
zorg voor interessante bedrijfsre-

portages en advertorials. We infor-
meren u graag over de mogelijk-

heden.

Uitgever JVD Productions, Dahliastraat 85, 6002 WX Weert
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28e JAARGANG

TARIE VEN 2019

WWW.SEAPORT-MAGAZINE.NL

Vraag gerust naar onze
tarievenkaart 2019.
Met info over de thema's,
diverse mogelijkheden
en zeer aantrekkelijke
combinatietarieven!
Voor een goed mediaplan.

Da's goed gezien!

QUA-VAC IS YOUR TURNKEY
SOLUTIONS SUPPLIER FOR:

EVAC mEmbRANE SEwAgE TREATmENT 
SYSTEmS, FOR EACh TYPE OF VESSEL. 
EVAC VACUUm SYSTEmS ANd VACUUm TOILETS.

Evac vacuum toilets, 
Optima 5

•	 Evac	marine	sewage	treatment	systems	are	designed	to	fulfil	
the	requirements	of	the	Rhine	regulations

•	 Evac	marine	sewage	treatment	systems	are	designed	to	fulfil	
the	requirements	of	IMO	MEPC	227	(64)

EVAC ROSR type approval certifcation number: R1*II*0003*01

•	 Custom	design	and	engineering	for	new	build	and	refit	
projects
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Het Weens Koopverdrag 
– enkele voor- en 

nadelen
Wij komen in onze praktijk veel internationale koopcon-
tracten tegen waarin geen afspraken zijn gemaakt over het 
toepasselijke recht op de overeenkomst. Dat kan beteke-
nen dat zonder dat partijen zich hier bewust van zijn het 
Weens Koopverdrag van toepassing is. Aan de andere kant 
zien we ook contracten waar de toepasselijkheid van dit 
verdrag wordt uitgesloten, zonder dat partijen zich hebben 
afgevraagd wat de gevolgen zijn voor hun positie als koper 
of verkoper. Hieronder noemen we een aantal belangrijke 
voor- en nadelen van de toepasselijkheid van het Weens 
Koopverdrag.

In het algemeen wordt het Weens Koopverdrag een “ver-
kopervriendelijk” verdrag genoemd. Het grootste verschil 
tussen Nederlands recht en het Weens Koopverdrag is dat 
het ontbinden van een overeenkomst onder Nederlands 
recht veel makkelijker gaat. Onder het Weens koopverdrag 
moet er sprake zijn van een “wezenlijke tekortkoming” (“fun-
damental breach”), terwijl naar Nederlands recht in beginsel 
iedere tekortkoming een reden voor ontbinding kan zijn. Het 
Weens Koopverdrag verkiest schadevergoeding boven ont-
binding, waarbij de schadevergoeding niet hoger mag zijn 
dan de “voorzienbare” schade. De verschillen in mogelijke 
remedies kunnen echter ook betekenen dat een verkoper 
geen recht heeft op het herstellen of vervangen van een 
gebrekkig product, waar dat onder Nederlands rechter vaak 
wel mogelijk is.

Een ander belangrijk verschil is de wijze waarop algemene 
voorwaarden van toepassing kunnen worden verklaard. 
Onder Nederlands recht is het bij een overeenkomst tussen 
twee professionele partijen in beginsel voldoende om de 
algemene voorwaarden schriftelijk van toepassing te ver-
klaren. Onder het Weens Koopverdrag moeten de algemene 
voorwaarden echter ook ter beschikking gesteld worden aan 
de andere partij. Het behoeft geen betoog dat het onver-
wachts niet van toepassing zijn van algemene voorwaarden 
zeer vervelende gevolgen kan hebben.

Het voorgaande betreft natuurlijk slechts enkele voorbeel-
den van belangrijke verschillen tussen Nederlands (koop)
recht en het Weens Koopverdrag. De vraag of de verschillen 
als positief of negatief moeten worden bestempeld hangt 
steeds af van uw rol als koper of verkoper. Het is dus belang-
rijk om stil te staan bij de vraag welk recht voor uw positie het 
meest voordelig is.

Hebt u vragen over het Weens Koopverdrag of wat voor uw situatie de beste 
oplossing is, 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

Voorkeur voor werkschepen met  
LNG-aandrijving in Rotterdamse haven 

Werkendam voor het 
eerst aan het werk

De Werkendam van Van Oord is medio mei aan zijn eer-
ste project begonnen. Dit eerste kraanschip ter wereld 
dat draait op LNG verricht onderhoudswerkzaamheden 
in de Botlek. De baggerdiepte van circa 12 meter en 
de korte transportafstand naar het stort lenen zich bij 
uitstek voor dit eerste project.

Opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam is blij met de ingebruik-
name: “We stimuleren de transitie van stookolie naar LNG als 
brandstof voor de scheepvaart. Het is goed dat maritieme dienst-
verleners en de aannemerij voor hun vloot nu ook het voortouw 
nemen. Wij zullen daar als Havenbedrijf ook meer op gaan inzet-
ten”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf. 

Het kraanschip de Werkendam draait volledig op LNG.
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De Werkendam is ook het eerste schip van Van Oord dat volle-
dig draait op LNG. Met een opslagtank op het achterdek kan de 
Werkendam genoeg LNG opslaan om veertien dagen te varen en 
te opereren zonder bij te tanken. Ten opzichte van een diesel-
aangedreven schip stoot de Werkendam ruim 80% minder fijnstof 
uit en 70% minder stikstof. Bovendien wordt er een CO2-reductie 
geboekt van 25%. 

“Wij zijn trots op dit ingenieuze kraanschip. Het schip is een 
concrete invulling van onze voortrekkersrol op het gebied van 
duurzaamheid”, aldus Ronald Schinagl, Directeur Nederland bij 
Van Oord. Van Oord gaat het kraanschip vooral inzetten op 
Nederlandse projecten van dochteronderneming Paans Van Oord. 

Zuinige kraan
Behalve de voortstuwing op LNG heeft de Werkendam meer 
duurzame innovaties aan boord. Zo is de elektrische kraan uitge-
voerd met zogeheten ultracaps; daarmee wint hij energie terug 
bij bijvoorbeeld het laten vieren van een last.
De Werkendam is medegefinancierd door de Europese Unie.
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Amsterdams Scheepvaartmuseum 
ook weer voor de serieuze bezoeker

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

Geen zorgen, voor families met kin-

deren zal het Scheepvaartmuseum 

in Amsterdam altijd een fantastische 

attractie blijven, verzekert directeur 

museale zaken Vera Carasso. Maar 

vanaf nu moet ook de serieuzere bezoe-

ker weer volop aan zijn trekken komen 

als hij op zoek gaat naar het verhaal 

achter de groei en bloei van dat kleine 

landje aan de Noordzee tot wat ooit 

een maritieme wereldmacht was. Het 

museum heeft hiervoor heel veel ver-

borgen schatten uit het depot gehaald. 

‘U zult verbaasd zijn wat wij nu laten 

zien,’ verzekert ons Carasso.

Met een nieuwe hoofdgalerij met de ten-
toonstelling Republiek aan Zee wil het 
Scheepvaartmuseum laten zien hoe Nederland 
als maritieme natie is gevormd. Aan de 
hand van ruim vijftig topstukken vertelt het 
Scheepvaartmuseum het verhaal van de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
in de 17e en 18e eeuw. Deze periode van veel 
oorlogen, opkomst en bloei zou de geschiede-
nis ingaan als de Gouden Eeuw. De tentoon-
stelling Republiek aan Zee vormt de nieuwe 
Hoofdgalerij en is daarmee het nieuwe startpunt 
van het museumbezoek. Het laat zien hoe sterk 
de maritieme wereld en de Nederlandse samen-
leving al eeuwenlang verbonden zijn.
Na de grootschalige verbouwing van het voor-
malige Arsenaal (wapenopslagplaats) van de 
Admiraliteit van Amsterdam in 2011 heeft het 
Scheepvaartmuseum volgens Carasso veel suc-
ces gehad als laagdrempelig museum gericht 
op families met kinderen. De tentoonstellingen 
in de oostvleugel van het imposante, perfect 
vierkante gebouw blijven hiervoor gereser-

veerd. Maar de museumdirectie had, vooral met 
de kennis van wat er allemaal voor moois in het 
depot lag opgeslagen, het gevoel dat de histo-
rische collectie en het verhaal van de Republiek 
als maritieme natie wat te veel op de achter-
grond verkeerde.

Weer meer in evenwicht
Met de nieuwe permanente tentoonstellin-
gen Republiek aan Zee en de tegelijk hiermee 
geopende nieuwe presentatie Cartografie & 
Curiosa, die vooral laat zien hoe Nederlandse 
zeevaarders vanaf de 17e eeuw hun weg von-
den en op welke wijze deze reizen het Europese 
wereldbeeld bepaalden, is volgens de directeur 
museale zaken Carasso het Scheepvaartmuseum 
weer meer in evenwicht. Naast een attractie voor 
de hele familie kan het museum hiermee ook 
weer laten zien dat het een echt kennisinstituut 
is met heel veel informatie en museumstukken 
die een goed beeld geven van hoe het er in het 
Nederland van de 17e eeuw aan toeging.
De beide tentoonstellingen werden donderdag-

avond 9 mei op feestelijke wijze geopend met 
alle medewerkers en genodigden van onder 
andere de fondsen die de herinrichting met 
de nieuwe tentoonstellingen mogelijk hebben 
gemaakt. Deze fondsen zorgden er ook voor dat 
het Scheepvaartmuseum drie belangrijke nieu-
we aanwinsten in de tentoonstelling Republiek 
aan Zee kon opnemen. Dat betreft een schilderij, 
Zicht op Recife, geheten, de hoofdstad van de 
kolonie van de West-Indische Compagnie in 
Brazilië, een portret van vlootvoogd Maarten 
Harpertszoon Tromp, en een Chinees beeldje 
van een Afrikaanse man die een Europese koop-
man rond 1720 in China heeft laten maken. In dit 
beeldje zijn typisch Chinese stijlelementen zicht-
baar zoals de rok en lotusblad, terwijl de zon op 
het voorhoofd verwijst naar het Afrikaanse con-
tinent. De gouden halsband is echter een dui-
delijke – Europese – verwijzing naar de slavernij.

Zogeheten Driehoekshandel
Deze slavenhandel was onderdeel van de zoge-
heten driehoekshandel of driehoeksvaart, de 
handel tussen Europa, Afrika en Amerika en 
Afrika. Schepen vertrokken uit West-Europa met 
als handelswaar vooral vuurwapens, buskruit, 
ijzer en textiel. Die werd in West-Afrika met 
de plaatselijke machthebbers en Afrikaanse en 
Arabische slavenhandelaren geruild voor slaven, 
goud en ivoor. 
Vanuit West-Afrika vertrokken Hollandse, Britse 
en Franse schepen met slaven vervolgens via de 
Middenpassage naar met name het Caribisch 
Gebied en Noord-Amerika. Zuid-Amerika was 
met uitzondering van een stukje Hollands 
Brazilië het domein van de Spanjaarden en 
Portugezen die ook in slaven handelden. De 
omstandigheden van de slaven waren tijdens 
de reis erbarmelijk en velen stierven. De slaven 
werden in Amerika verkocht als plantagearbei-
ders. De schepen vertrokken uit Noord-Amerika 
en het Caribische gebied naar West-Europa met 
luxegoederen zoals suiker, rum, koffie, katoen, 
zilver en tabak.

Chinees famille noire beeld, maker anoniem, 
circa 1720, foto Twycer.
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Opkomst Amsterdam
De tentoonstelling Republiek aan Zee gaat over 
de cruciale rol van water in de geschiedenis 
van de Republiek. Dankzij de voorspoed uit de 
maritieme handel maakten Nederlandse steden 
een grote groei door. Vooral Amsterdam ontwik-
kelde zich tot een havenstad met wereldwijde 
betrekkingen. Terwijl elders in Europa de adel en 
de kerk het voor het zeggen hadden, trokken in 
de Lage Landen de kooplieden aan de touwtjes. 
Zij dreven handel tot in alle uithoeken van de 
wereld en droegen zo bij aan een stijgende 
welvaart. De Amsterdamse (invloed)rijke elite 
liet zich graag voornaam portretteren, zoals in 
1654 Isaac Sweers en Constantia Bloemaart. Hij 
maakte carrière binnen de vloot en werd uitein-
delijke vice-admiraal. Zij kwam uit een vooraan-
staande Antwerpse familie die naar Amsterdam 
was verhuisd en zichtte zich onder meer op het 
besturen van liefdadigheidsinstellingen.

Maritieme cultuur
De wereldwijde handel zorgde ook voor de 
opkomst van een maritieme cultuur. Water 
speelde een grote rol in het leven van veel 
inwoners van de Republiek. Kooplieden, admi-
ralen en kapiteins gaven kunstenaars opdracht 

Republiek ging ten koste van het welzijn van 
andere volken en leidde tot koloniale overheer-
sing en slavernij. 

Nadagen van de Republiek 
In de tweede helft van de 18e eeuw groeide 
de Nederlandse economie minder hard dan 
die van de omringende landen. Tegelijkertijd 
bleef het handelsnetwerk nog twee eeuwen 
in stand. Vooral internationale politieke ont-
wikkelingen hadden een negatief effect op de 
Republiek. Het laatste deel van de tentoonstel-
ling gaat over de nadagen van de Republiek. De 
tentoonstelling eindigt met een model van de 
Koningssloep, als symbool van de vooruitblik 
naar het koninkrijk dat in 1813 werd gesticht. De 
echte Koningssloep buiten aan de museumstei-
ger is voor de bezoeker een logisch vervolg op 
de tentoonstelling Republiek aan Zee. 

Cartografie en curiosa
De tentoonstelling Cartografie & Curiosa brengt 
de ontwikkeling van cartografie en de ontmoe-
ting met een nieuwe wereld in beeld. Vanaf 
het begin van de zeventiende eeuw waag-
den Nederlandse zeelieden zich steeds verder 
van huis. Hun bevindingen van onbekende 
gebiedsdelen vormt de basis voor kaartmate-

Portret van Isaac Sweers, Isaak Luttichuys 
(1616-1673), Amsterdam, 1654, olieverf op 

doek (particuliere collectie).

Gezicht op Batavia, Ottens, ca. 1740.

riaal dat steeds verfijnder wordt. Er was aan-
dacht voor de kleinste details en de schoon-
heid van de illustraties maakt elke kaart een 
kunstwerkje op zich. De kaarten, die behoren 
tot de topcollectie van de wereld, vertellen 
veel over de reizen die werden gemaakt en 
over de wetenschap van de cartografie. De 
bezoeker gaat aan de hand van deze eeuwen- 
oude kaarten ‘op reis’ naar de locaties die de 
Nederlandse geschiedenis vormden: Zuid-
Afrika, Indonesië, Japan, Australië en Brazilië. De 
spectaculaire wandkaart van Amsterdam van 
Pieter Bast uit 1597 vormt het startpunt. 

Pronken zonder schaamte 
Het tweede deel van de tentoonstelling omvat 
het curiositeitenkabinet: een schatkamer vol 
oogstrelende objecten, die werden meegeno-
men en de onbekende wereld – letterlijk – in 
huis haalden. Voorwerpen zoals kokosnoten en 
nautilusschelpen waren zeldzaam en werden als 
pronkstukken meegebracht. Ze waren zo kost-
baar dat ze werden voorzien van een zilveren 
of gouden montuur. De prachtige verzameling 
curiositeiten in de tentoonstelling bevat een 
groot aantal - nog nooit eerder geëxposeerde - 
objecten uit een privécollectie. 

Fondsen
De presentaties zijn mede mogelijk gemaakt 
door de BankGiro Loterij, het Mondriaanfonds, 
de P.W. Janssen’s Friesche Stichting, de 
Samenwerkende Maritieme Fondsen en Het 
Compagnie Fonds. Het Scheepvaartmuseum 
laat zien hoe water werelden verbindt. Het 
museum presenteert topstukken uit één van 
de meest vooraanstaande maritieme collec-
ties ter wereld. Met 350.000 bezoekers per jaar 
bevindt het museum zich in de top 5 van de 
meest populaire, leerzame dag attracties van 
Nederland en is daarmee een trekpleister voor 
binnen- en buitenlandse bezoekers. 

Schepen op een Hollandse rede, Adam Willaerts (1557-1664), Utrecht, 1627.

schilderijen te maken van hun schepen op verre 
kusten of tijdens succesvolle zeeslagen. Er ont-
stond een nieuw genre: de zeeschilderkunst. 
Daarnaast zochten de rijksten voor hun ple-
zier het water op. Zij zeilden in een jacht naar 
hun buitenhuis of voeren mee in spiegelge-
vechten. Een voorbeeld hiervan is het schilderij 
Spiegelgevecht o p het IJ door Abraham Storck 
(circa 1700). Het grootste object uit de tentoon-
stelling is een Zaans tentjacht uit circa 1760-80 
waarmee welgestelde burgers pleziertochtjes 
maakten op de binnenwateren. 
De grote welvaart had ook een keerzijde. 
Nederlandse schepen van de Vereenigde 
Oostindische Compagnie en de West-Indische 
Compagnie vochten zich letterlijk een weg naar 
Azië en Amerika. De economische groei van de 



12

Bouw van windparken in de Noordzee biedt grote kansen voor de 
Kop van Noord-Holland 

North Sea Energy Gateway 
benut kracht Den Helder

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

De Kop van Noord-Holland staat 
voor een grote opgave vanwege ver-
grijzing, ontgroening en wegvallen 
van oude bedrijvigheid. De energie-
transitie op de Noordzee van fossiel 
naar duurzaam biedt echter grote 
kansen. Het Helderse bedrijfsleven 
biedt een uitstekend track record 
op het gebied van de offshore.  
Deze expertise zet men nu al in 
ten behoeve van de windparken 
die elders in operatie zijn. Met het 
samenwerkingsverband North Sea 
Energy Gateway geven Port of Den 
Helder, Den Helder Airport, haven- 
en scheepvaartvereniging HSV en 
Tech@Connect, onder regie van het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN, extra 
impulsen aan de regio. Deze partijen 
hebben de handen ineen geslagen 
om de Kop van Noord-Holland zowel 
nationaal als internationaal goed 
voor het voetlicht te brengen. Den 
Helder biedt met toonaangevende 
kennisinstituten in de nabije omge-
ving, de zeehaven, de aanwezige 
helikopterluchthaven Den Helder 
Airport en de unieke geografische 
ligging een uitstekend vestigingskli-
maat voor de operatie en het onder-
houd van offshore windparken. 

De bundeling van krachten is gericht op de 
offshore energiemarkt, zowel de huidige olie 
& gas winning als de ontwikkeling van diver-
se windparken voor de Hollandse kust. De 
strategische ligging, het innovatieve bedrijfs-
leven en de aanwezigheid van kennis en 
logistieke verbindingen spelen Den Helder 
in de kaart. Mede dankzij de directe ligging 
aan de Noordzee en de nabijheid van lucht-
haven Schiphol heeft Den Helder een sterke 
concurrentiepositie. Den Helder is strategisch 
gelegen langs een van de drukste zeeroutes 
ter wereld, ideaal voor zowel de traditionele 
offshore als de hernieuwbare energie.

Regio
,,De regio speelt een belangrijke rol in de 
energiemarkt met haar unieke ligging, infra-
structuur, kennis en ervaring. In plaats van 
individuele marketing profileren we ons 
met North Sea Energy Gateway onder één 
brand met het offshore cluster in Den Helder 
en in de rest van de regio Holland boven 
Amsterdam. Samen sta je sterk en kun je 
laten zien wat je in gezamenlijkheid te bie-

den hebt. Vandaar dat we ons ook op beur-
zen gezamenlijk presenteren”, aldus Jacoba 
Bolderheij, directeur van Port of Den Helder.

Energietransitie
De haven van Den Helder is van origine een 
offshore haven vanwege de olie- en gaswinning 
op de Noordzee. ,,We willen echter ook graag de 
energietransitie bedienen. Vandaar dat North 
Sea Energy Gateway in het leven is geroepen. 
De windparken komen op een goed te bereiken 
afstand voor de kust van Den Helder te liggen. 
Ideaal om van hieruit operatie en onderhoud 
aan de windparken te verzorgen.”

Concurrentie
De ambities van andere regio’s en havens ziet 
Bolderheij als vanzelfsprekend. ,,De taart op 
de Noordzee wordt zo groot, dat er voor alle 
havens in dit gebied genoeg werkzaamhe-
den zullen zijn. Daarbij zal er gezien onze lig-
ging ook voor Den Helder een grote rol weg-
gelegd zijn. Het bedrijfsleven in Den Helder is 
van oudsher ingericht op de offshore en die 
functie willen we verder uitbouwen met de 
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renewables. De kracht van Den Helder ligt in 
onderhoud, service, logistiek én kennis.”

Waterstof
Daarbij heeft Bolderheij het vizier ook op de 
langere termijn, met een potentiële rol van 
Den Helder in de waterstof economie. De stra-
tegische ligging kan een belangrijke rol spelen 
in de systeemintegratie van wind en gas. ,,Voor 
de windparken verder op zee wordt waterstof 
gezien als de toekomstige energiedrager. Voor 
de productie, opslag en distributie van dit 
waterstof bestaan concrete plannen om mede 
gebruik te maken van de bestaande gasin-
frastructuur. Den Helder komt in beeld voor 
de aanlanding van waterstof als strategisch 
knooppunt tussen de gasleidingen op zee en 
op het land. Als de bestaande infrastructuur 
daarvoor benut kan worden, is dat een econo-
misch aantrekkelijke uitgangspositie en biedt 
dat weer mooie kansen voor ontwikkeling in 
de haven van Den Helder!” 

Regionale economie
De haven van Den Helder en het gevestigde 
bedrijfsleven zijn van groot belang voor de 
regionale economie en de werkgelegen-
heid. Het is een a-typische haven, met weinig 
op- en overslag, maar wel een toegevoegde 
waarde van ongeveer 300 miljoen euro per 
jaar. De haven is goed voor 2500 directe en 
3800 indirecte arbeidsplaatsen volgens de 
Havenmonitor van de Erasmus Universiteit, en 
dat is exclusief de Koninklijke Marine!

Olie- en gaswinning
Vanuit Den Helder worden traditiegetrouw 
diverse olie- en gasplatforms in de Noordzee 
bediend, met een breed scala aan logistieke 
en onderhoudsactiviteiten. ,,We blijven kijken 
naar een verdere ontwikkeling van de haven 
om het bedrijfsleven zo goed mogelijk te faci-
literen. We zijn daarom blij dat de investerings-
aftrekmogelijkheden worden verbreed. Dat 
betekent ook dat de gasvelden in de Noordzee 
weer meer tot ontwikkeling kunnen komen. 
De olie- en gaswinning zal nog decennia door 
gaan. Het is fijn dat het kabinet extra ruimte 
heeft vrijgemaakt om ook de traditionele off-
shore te stimuleren. We kunnen nog steeds 
niet van het gas af. Jaarlijks varen er nog 1800 
schepen vanuit Den Helder naar de olie en 
gasplatforms”, verklaart Bolderheij.

Civiel-militaire samenwerking
Ze legt uit dat Port of Den Helder wil uit-
breiden voor een bestendige toekomst van 
de haven. ,,Daarom zetten we in op de ver-
dere ontwikkeling van de Paleiskade met 
het Harssensterrein. Het gaat om een uitbrei-
ding van 4 hectare. We willen de markt zicht 
geven op voldoende ruimte in de zeehaven 
voor de toekomst. We zijn in gesprek met 
Defensie om dit gebied voor civiele doelein-
den te ontwikkelen. Momenteel wordt de 
haalbaarheid onderzocht. Vervolgens hopen 
we volgend jaar aan de slag te kunnen. Er 

bestaat al een civiel-militaire samenwerking 
waarbij offshoreschepen kunnen uitwijken 
naar ligplaatsen op het marineterrein. Ook 
is Maritiem Vliegkamp De Kooy/Den Helder 
Airport natuurlijk een prachtig voorbeeld van 
civiel-militaire samenwerking.”

Den Helder Airport
De samenwerking tussen de verschillende 
offshorebedrijven en oliemaatschappijen 
maakt al ruim 45 jaar een effectieve bevoor-
rading van platforms mogelijk. Door een nau-
were afstemming tussen helikoptervluchten 
en schepen wordt gewerkt aan een nog gro-
tere efficiencywinst. De samenwerking met 
Den Helder Airport biedt hiervoor unieke 
kansen. 

Offshorehelihaven
Den Helder Airport heeft zich sinds de begin-
jaren zeventig ontwikkeld tot een van de 
grootste offshorehelihavens van Noordwest-
Europa. Dagelijks vervoeren helikopters off-
shore professionals naar en van booreilan-

den en olie- en gasproductieplatforms op het 
Nederlands Continentaal Plat. Dit dankzij haar 
ideale ligging ten opzichte van de primaire 
offshore energievelden die centraal en in zui-
delijke delen van de Noordzee zijn gelegen.

Nieuw leven
,,Den Helder Airport werkt al heel lang samen 
met de haven, de Haven en Scheepvaart 
Vereniging en het Ontwikkelingsbedrijf 
NHN. Met North Sea Energy Gateway zijn de 
krachten officieel gebundeld. De jarenlange 
samenwerking op het gebied van olie- en 
gaswinning wordt nu aangewend om vorm 
te geven aan de energietransitie. Den Helder 
Airport is een belangrijke offshore energy 
hub, en is één van de zes samenwerkende 
Europese offshore Heliports. De luchthaven 
is een belangrijke logistieke schakel in de 
Noordzee en zal zich daarop verder ontwik-
kelen”, aldus Conny van den Hoff, directeur 
van Den Helder Airport. 

Vervolg op pagina 15
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DHSS
Ze wijst op diverse activiteiten op de 
Noordzee die vanuit Den Helder Airport wor-
den bediend. Zo heeft DHSS, een van de 
gebruikers van Den Helder Airport, onlangs 
een meerjarig contract afgesloten met wind-
turbinebouwer MHI Vestas, ten behoeve van 
het Deutsche Bucht windpark dat momen-
teel wordt aangelegd. Aansluitend wordt het 
windpark voor een periode van 15 jaar geëx-
ploiteerd en onderhouden. Het park wordt 
aangelegd door Van Oord, op ongeveer  
95 kilometer ten noordwesten van het 
eiland Borkum. Voor de helikopter services is  
Den Helder Airport als basis gekozen. 

45 jaar ervaring
,,Vanuit de hele wereld verzamelen wind-
molentechnici zich op Schiphol. Vervolgens 
is het minder dan een uur rijden naar Den 
Helder, van waar de medewerkers meteen 
richting het betreffende windpark vliegen. Er 
is specifiek gekozen voor Den Helder Airport 
omdat we al 45 jaar ervaring hebben in 
de offshore energy sector. We beschikken 
over alle faciliteiten, zijn volledig geoutil-
leerd. Schiphol in het klein”, aldus Van den 
Hoff. Ze voegt hier aan toe dat bijvoorbeeld 
ook bij minder goede weersomstandigheden 
van Den Helder Airport gebruik kan worden 
gemaakt, dankzij het Instrument Landing 
System (ILS).

Vliegbewegingen
Door de jaren heen steeg het aantal vliegbe-
wegingen op Den Helder Airport naar ruim 
22.000 per jaar. Door de teruggang in de 
sector van olie en gaswinning is dat aantal 
gedaald naar zo’n 14.500. De laatste jaren 
passeren gemiddeld 82.000 passagiers per 
jaar de balies van Den Helder Airport. Dit 
betreffen met name mensen die op de plat-
forms in de Noordzee werken. ,,We rekenen 
op een stijging van het aantal vliegbewegin-
gen met de opkomst van offshore wind.” 

Helikoptermaatschappijen
Op Den Helder Airport zijn dertig bedrij-
ven gevestigd, waaronder vier helikopter-
maatschappijen: CHC Helicopter, NHV, Heli 
Holland en Bel Air. Deze bedrijven bieden 
gezamenlijk 500 directe arbeidsplaatsen. Den 
Helder Airport is een belangrijke economi-
sche motor voor de regio en biedt indirect 
werkgelegenheid voor offshore gerelateerde 
bedrijven, havenbedrijven en toeleveranciers. 
,,Wij zijn aan het oriënteren op een directe 
verbinding tussen Den Helder en Esbjerg en 
ook op een lijndienst tussen Den Helder en 
Aberdeen. In september vorig jaar is het ini-
tiatief gelanceerd om een alliantie te vormen 
van de zes grootste helikopterluchthavens 
rond de Noordzee”, verklaart Van den Hoff. 

North Sea Heliports Alliance (NSHA).
Om een nieuwe strategische koers te kun-
nen uitzetten na de energietransitie, heeft 
Den Helder Airport twee onderzoeken laten 
uitvoeren. Eén van de belangrijkste con-
clusies betrof het gebrek aan een centrale 
visie voor de Noordzee offshore luchtvaart-
sector en daarmee een toekomstperspectief 
voor de logistieke uitdagingen voor de ver 
op zee geplande offshore windparken. Op  
initiatief van Den Helder Airport hebben de 
zes grootste heliports van vijf landen rondom 
de Noordzee besloten tot de oprichting van 
een strategische alliantie. ,,De innovaties die 
nodig zijn om de energietransitie voor de 
offshore luchthavens van morgen tot een 
succes te maken, verbinden de directeuren 
van Aberdeen International Airport, Emden 
Airport, Esbjerg Airport, Humberside Airport, 
Stavanger Airport en Den Helder Airport 
sinds 2018 in de North Sea Heliports Alliance 
(NSHA)”, vervolgt Conny Van den Hoff. De drie 
belangrijkste speerpunten van de NSHA zijn 
veiligheid, innovatie en duurzaamheid.

Centre of Excellence
Om Den Helder Airport volledig te kunnen 
laten participeren in de nieuwe offshore ener-
gy economie, betekent ook een transitie naar 
een 2030 businessmodel. Daarin is ruimte om 
in Nederland met enkele kleine satelliet heli-
ports te werken, gekoppeld aan de nationale 
hub in Den Helder. ,,Den Helder Airport gaat 
daarin fungeren als centre of excellence waar-
in training (veiligheid, hoisting en opleiding), 
innovatie (drones) en duurzaamheid (vergroe-
ning luchthaven) ook zijn verpakt in een totaal 
nieuwe toekomstvaste formule voor de North 
Sea Energy Gateway”, zegt Van den Hoff.
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Food, Energy en Leisure zijn 
sterke pijlers in IJmuiden

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

De ontwikkelingen binnen de clusters 
Food (visserij), Energy (olie- en gas-
winning en offshore wind) en Leisure 
(ferry- en cruisevaart) leiden tot veel 
bedrijvigheid in Zeehaven IJmuiden. 
Daarmee is en blijft IJmuiden een 
veelzijdige hub. In het afgelopen 
decennium is Zeehaven IJmuiden ook 
een echte specialist geworden voor  
offshore windenergie op de Noordzee. 
Vanuit de havenstad aan de mon-
ding van het Noordzeekanaalgebied 
wordt al jaren het onderhoud ver-
richt voor de windmolens van het 
Prinses Amaliapark voor de kust van 
IJmuiden, van Luchterduinen voor de 
kust van Zandvoort en voor het off-
shore windpark Egmond aan Zee. De 
bouw binnen afzienbare tijd van de 
windparken Hollandse Kust Zuid en 
Hollandse Kust Noord zullen onge-
twijfeld voor een ongekende spin 
off aan bedrijvigheid zorgen voor de 
havenstad aan de monding van het 
Noordzeekanaalgebied. De olieprijs 
begint flink aan te trekken. Dat leidt 
tot stijgende activiteiten van de tra-
ditionele offshore op de Noordzee. 
Doordat de investeringsaftrek 
voor opsporing van aardgas op de 
Noordzee omhoog gaat van 25 naar 
40 procent, brengt dit een extra boost 
voor de traditionele offshore teweeg. 

,,De drillingactiviteiten, het boren naar nieu-
we olie- en gaswingebieden, nemen dit jaar 
een hoge vlucht vanuit de IJmondhaven. 
Een verklaring voor deze toename vormen 
waarschijnlijk de hogere olie- en gasprijs én 
de investeringsaftrek van 40 procent die in 
de nieuwe mijnbouwwet is voorzien”, aldus 
Peter van de Meerakker, algemeen directeur 
Zeehaven IJmuiden N.V. 

Alternatieve energiebronnen
De stijgende olieprijs is ook een gunstige 
ontwikkeling voor alternatieve energiebron-
nen. IJmuiden staat er ook met offshore wind 
goed voor. De zeehaven aan de monding 
van het Noordzeekanaalgebied heeft al jaren-
lange expertise opgebouwd op het gebied 
van de hernieuwbare energie. Zo leverde 
IJmuiden een belangrijke bijdrage aan de 
totstandkoming van de windparken Amalia, 
Luchterduinen en Egmond, die gezamenlijk 
goed zijn voor een capaciteit van 357 MW.

Track record
IJmuiden heeft met haar geboden voorzienin-
gen, faciliteiten en kennis een geweldig track 
record opgebouwd. In combinatie met de 
gunstige geografische ligging van de haven 
en gespecialiseerde (kapitaalkrachtige) bedrij-
ven ligt voor IJmuiden een stevige economi-
sche groei van offshorewind activiteiten in het 
verschiet. 

Windcat workboats
Het onderhoudscluster in IJmuiden biedt alle 
kansen op het binnen halen van nieuwe, toe-
komstbestendige offshorewind bedrijvigheid. 
Vandaar dat Zeehaven IJmuiden geïnvesteerd 
heeft in state-of-the-art nieuwe steigers voor 
de windcats, die de onderhoudsmensen dage-
lijks naar de windmolens brengen. Aan de 
Trawlerkade zijn twee drijvende steigers met 
een totale lengte van 46 meter gerealiseerd 
om ligplaatsfaciliteiten te bieden aan zes 
windcats van Windcat Workboats en twee red-
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Peter van de Meerakker, algemeen directeur Zeehaven IJmuiden N.V. 

dingboten van de KNRM. De opstapbordessen 
maken het voor de bemanning mogelijk om 
‘gelijkvloers' en zeer veilig op de schepen op 
te stappen. Windcat Workboats vervoert per-
soneel en materialen vanaf de boatlandings 
in de IJmondhaven naar de offshore gelegen 
windmolenparken voor de kust van IJmuiden. 

AYOP
In de periode tot 2020 komt er 2100 MW bij 
via de windparken Hollandse Kust Zuid en 
Hollandse Kust Noord. Vanuit het samenwer-
kingsverband Amsterdam IJmuiden Offshore 
Ports (AYOP) is er met alle betrokken bedrijven 
en overheden een koers uitgestippeld voor de 
komende jaren. Doelstelling in het regeerak-
koord is om in 2025 in totaal 4.500 MW geïn-
stalleerd vermogen te hebben. Het kabinet 
heeft besloten dat er tussen 2025 en 2030 
voor nog eens 7 gigawatt aan windparken op 
zee moet komen. 

IJmuiden Ver
Om de duurzame energievoorziening op de 
Noordzee op de lange termijn te borgen zijn 
onlangs Hollandse Kust West met een capaci-
teit van 1400 MW en IJmuiden Ver met maar 
liefst 4.000 MW aangewezen. In 2030 zal er 
dus 11,5 gigawatt extra zijn gerealiseerd op de 
Noordzee. Dat is een veelvoud van het vermo-
gen van de bestaande parken.

Bedrijven
Daar spelen havens en bedrijven langs het 
Noordzeekanaalgebied op in. Met ves-
tigingen van Breman Offshore, Eneco, MHI 
Vestas Offshore, C-Ventus Offshore Windfarm 
Services, Vattenfall NUON, Windcat Workboats 
en Wind BV heeft zich in IJmuiden in de loop 
der jaren een mooi offshore windcluster ont-
wikkeld en nieuwe bedrijvigheid dient zich 
verder aan. 

Arbeidspool
Het cluster aan bedrijvigheid in het 
Noordzeekanaalgebied zorgt van ouds-
her voor veel industriële verwerking. Het 
is tegelijkertijd een arbeidspool voor aller-
lei technische functies. Het arbeidspotenti-
eel en de technische opleidingen in de regio 
Amsterdam zorgen voor extra aantrekkings-
kracht. ,,De transitie van fossiel naar hernieuw-
bare energie is volop in ontwikkeling, het-
geen vele extra banen met zich meebrengt. 
Het is een uitdaging om alle technische en 
logistieke vacatures passend in te vullen op 
de steeds krapper wordende arbeidsmarkt”, 
zegt Van de Meerakker. Inmiddels is de MBO 
studie voor Wind Technician opgezet in het 
Noordzeekanaalgebied. Het is een opleiding 
tot monteur voor windturbines voor zowel op 
land als op zee.

Duurzame energiehaven
Ondertussen zijn de bestuurlijke voorberei-
dingen met betrekking tot de voormalige 
Averijhaven in volle gang. Deze haven zou zich 

uitstekend kunnen ontwikkelen tot duurzame 
energiehaven. Het is een ideale plek (vlak bij 
zee) voor assemblage en onderhoud van off-
shore windparken, overslag van nieuwe ener-
gievormen en milieuvriendelijk ontmantelen 
van oude olieproductieplatforms. 

Marktaandeel verse vis
Naast de traditionele olie- en gaswinning en 
de offshore windenergiemarkt heeft IJmuiden 
een uitstekende naam op het gebied van 
op- en overslag van verse en diepgevroren 
vis. Met de wereldwijde groei in de vispro-
ductie en - consumptie liggen er goede kan-
sen voor IJmuiden om zich te ontwikkelen 
tot centrale ‘draaischijf voor vis’ in Europa. De 
veelzijdige Zeehaven IJmuiden heeft binnen 
de elf Nederlandse visafslagen in 2018 een 
marktaandeel van 25 procent gerealiseerd, 
waarmee het na marktleider Urk, de grootste 
visafslag van Nederland is.

Groei
IJmuiden is flink aan het investeren in de visaf-
slag. De nieuwe kistenspoelmachine is inmid-

dels volledig operationeel. Op het hele dak 
van de Hollandse Visveiling zijn zonnepanelen 
aangelegd om energie te leveren voor de 
koelcellen en de nieuwe kistenspoelmachine. 

Reefers
Van de Nederlandse vriescapaciteit van ruim 
zeven miljoen kubieke meter bevindt zich 
bijna een derde deel in de haven van IJmuiden. 
De diepgevroren pakketten vis worden in 
geconditioneerde reefercontainers afgevoerd. 
Er is een toename van stromen vis uit Noord-
Amerika en Canada, zoals koolvis, zalm, kabel-
jauw en kreeft. Vandaar vaste reefer lijndien-
sten tussen Alaska en IJmuiden. Alle vangst uit 
Alaska, bestemd voor Noord-Europa, wordt via 
de draaischijf IJmuiden aangevoerd.

Cruiseschepen
Impulsen in IJmuiden zijn er ook voor het cluster 
leisure. ,,De invoering van de toeristenbelasting 
in Amsterdam leidt dit jaar tot een verdubbeling 
van het aantal aanlandingen van cruiseschepen 
in IJmuiden. Van 30 cruiseschepen in 2018 tot 
60 in 2019”, vertelt Van de Meerakker.

Fraaie steigers voor de windcats, die de onderhoudsmensen dagelijks naar de windmolens brengen.
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De grens is slechts een litteken 
in het landschap

Fo t o :  N i e u w e  S l u i s  Te r n e u z e n

Voor Filip D’havé, de diploma-
tieke gezant van de Vlaamse rege-
ring in Den Haag, heeft het belang 
van goede grensoverschrijdende 
betrekkingen tussen Nederland en 
Vlaanderen het primaat. Een goede 
verstandhouding tussen deze buren 
was ook de achterliggende filoso-
fie van de bijeenkomst ‘de grens 
is slechts een litteken in het land-
schap’. Deze meeting, met onder 
andere een zware delegatie vanuit 
de Vlaamse diplomatieke afvaardi-
ging in Den Haag, werd op vrijdag 
5 april gehouden op instigatie van 
oud-burgemeester Cees van Liere 
van de grensgemeenten Putte en 
Sluis. Na presentaties bij Landlust 
in Nieuwdorp en een bedrijfsbe-
zoek bij het Vlaams-Nederlandse 
concern Cordeel in Vlissingen werd 

koers gezet naar het 
Maintenance Value 
Park voor een rond-
leiding in het fraaie 
nieuwe kantoor 
van Dow Benelux, 
gebouwd door 
Cordeel. Daarmee 
had het selecte gezel-
schap de primeur 
want de officiële ope-
ning van het nieuwe 
kantoor van de mul-
tinational was op 
woensdag 24 april.

Cees van Liere opende de bijeenkomst 
in Landlust met een speech uit de losse 
pols, op de hem bekende wijze. ,,Ik ben 
inmiddels 71 jaar en weer de nestor van 
het gezelschap. Dat wil echter niet zeg-
gen de meest wijze….” De lobbyist uit 
Bruinisse is een echte Vlaanderenkenner 
en heeft een grensoverschrijdend netwerk 
dat zich minimaal uitstrekt tot Den Haag 
en Brussel. Van Liere werd eind 2018 ver-
blijd met een oorkonde van de Vlaamse 
ambassade vanwege zijn vele grensover-
schrijdende verdiensten. ‘Hij is van vitaal 
strategisch belang voor het welbehagen 
van de modale Vlaming’, vermeldt het  
‘huldeblijk’ van de ambassade. 

Landlust
,,Landlust ligt in Nieuwdorp, in het hart 
van Zeeland. De kracht van Zeeland is zee 
en land, eb en vloed. Met havens die de 

motor vormen van de provincie. En ook 
op het feit dat we in Zeeland de meeste 
zonuren van Nederland hebben zijn we 
apetrots.” Van Liere ging vervolgens nader 
in op verschillen en overeenkomsten  
tussen Vlamingen en Nederlanders. ,,We 
spreken wel dezelfde taal, maar er zijn veel 
cultuurverschillen. Waar mogelijk moeten 
barrières geslecht worden. Daarom moe-
ten we investeren in grensoverschrijdende 
samenwerking.” Van Liere, wiens laatste 
burgemeesterspost Noord-Beveland was, 
refereerde en passant nog aan de meer 
informele benadering in Vlaanderen. ,,In 
Vlaanderen wordt eerder dan in Nederland 
gehandeld naar de geest dan naar de let-
ter van de wet.”
 
Offshore wind
Vervolgens was het woord aan Peter 
Geertse, commercieel manager van het 

Vlnr Natasja Duhem, mevr. D’havé, Cees van Liere, Filip D’havé, Henk van de Voorde, Dirk Verlee, 
Peter Geertse, Adri de Rijke en Erik De Bruyn.
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Bedrijfsbezoek vorig jaar van de MBC ter ere van het 75-jarig jubileum van het Middelburgse bedrijf 
Van Keulen Transport.
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Mark de Koeijer (accountmanager) en CEO Bram van Stel van de Prior Group. Van Stel is tevens 
voorzitter van de Middelburgse Bedrijven Club (MBC).

grensoverschrijdende havenbedrijf North 
Sea Port, over de mogelijkheden van de 
offshore wind. Zeeland heeft al een enorm 
track record opgebouwd op het gebied 
van de offshore wind energiemarkt. ,,We 
hebben ons in tien jaar tijd ontwikkeld tot 
marktleider in West-Europa voor vervoer, 
overslag en assemblage van de offshore 
windenergiemarkt. Vlissingen is de hot 
spot voor de offshore wind. De ambitie is 
om ook uit te groeien tot centraal onder-
houdscentrum voor windmolens op zee”, 
aldus Geertse. 

Bedrijvendynamiek
North Sea Port staat voor het 60-kilometer-
lange havengebied van Vlissingen, Borsele 
en Terneuzen in Nederland tot Gent in 
België. Er is veel bedrijvendynamiek en 
volop ruimte voor nieuwe vestigingsmo-
gelijkheden in het uitgestrekte gebied. 

De bedrijven totaliseerden in 2018 een 
goederenoverslag via zeevaart van 70,3 
miljoen ton, tegenover 66,6 miljoen ton 
het jaar ervoor. Een stijging met 5,5 pro-
cent. Ook de binnenvaart kende met een 
toename van 2,5 procent tot 58 miljoen 
ton een recordjaar. De groei deed zich in 
bijna alle segmenten voor. Bovendien zijn 
er diverse bedrijven die relatief weinig 
tonnen verschepen, maar wel zorgen voor 
veel scheepsbewegingen en een hoge 
toegevoegde waarde en de nodige werk-
gelegenheid zoals in de offshore wind, 
scheepsbouw en industrieel onderhoud.

MBC
Bram van Stel, voorzitter van de 
Middelburgse Bedrijven Club (MBC), wees 
in zijn toespraak te Nieuwdorp op de 
enorme spin off die de sector haven & 
industrie biedt voor de provincie Zeeland. 
De Middelburgse Bedrijven Club (MBC) is 

als toonaangevende ondernemersvereni-
ging op Walcheren het cement tussen de 
bedrijven en de overheid. Ze behartigt 
de belangen van de industriële en dienst-
verlenende bedrijven op Arnestein 1 en 
2, Ramsburg, de Mortiere, Park Veldzicht 
en Buitenruststraat. De ondernemerskoe-
pel organiseert jaarlijks diverse plenaire 
bedrijfsbezoeken bij haar leden. Tijdens 
deze ‘MBC borrels’ wordt in een gezellige 
sfeer kennis gedeeld. De grote diversiteit 
aan branches stimuleert het netwerken. 

Spreekbuis
,,We zijn spreekbuis richting lokale en 
provinciale overheid. De MBC is belangen-
behartiger van gemeenschappelijke zaken 
zoals infrastructurele werken, bereikbaar-
heid en veiligheid. We komen op voor 
de gemeenschappelijke belangen van de 
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Luchtfoto Green Blue Offshore Terminal in Vlissingen Oost.

Filip D’havé, de diplomatieke gezant van de 
Vlaamse regering in Den Haag.

bestaande ondernemers en maken ons 
tevens sterk voor nieuwe bedrijvigheid, 
projecten en activiteiten. Primair staan 
welvaart, economie en werkgelegenheid 
in de regio”, aldus de voorman van de 
MBC. 

Bedrijfsbezoeken
Het meest recente bedrijfsbezoek was op 
maandag 27 mei bij Sturm en Dekker aan 
de Kleverskerkseweg in Middelburg, onder-
deel van de Sinke Groep uit Kruiningen. 
Na de openingswoorden van preses Bram 
van Stel volgde een interessante rondlei-
ding. Verwerking van bouw- en sloopafval, 
transport en eventuele asbestsaneringen  
worden volledig in eigen beheer uitge-
voerd. Eerder waren er onder andere 
bedrijfsbezoeken ter ere van het 75-jarige  
bestaan van Van Keulen Transport en  
vanwege de nieuwe vestiging van de HZ 
aan het Groenwoud in Middelburg.

ALL NRG
De uit Wemeldinge afkomstige 
Middelburger is CEO van de Prior Group 
(sterk in consultancy, techniek en human 
capital) dat nauw samen gaat werken 
met ALL NRG in offshore windprojecten. 
Daartoe is onlangs een ‘letter of intend’ 
getekend. ALL NRG is onder andere leve-
rancier voor Ørsted, Vattenfall, Siemens 
Gamesa en MHI Vestas.

Complementair
,,In ALL NRG hebben we een betrouwbare 
partner gevonden met zowel technische 
kennis als operationele ervaring, die suc-
cesvol activiteiten heeft uitgevoerd aan 
meerdere offshore windprojecten. Tijdens 
onze gesprekken ontdekten we dat onze 
diensten complementair zijn. We kunnen 
bij projecten oplossingen bieden die als 
afzonderlijke organisaties niet mogelijk 
zouden zijn”, verklaarde Van Stel.

Green Blue Offshore
Prior is een gevestigde naam in de uitzend- 
en adviesbranche. Naast Prior Marine & 
Offshore en het engineeringsbureau Prior 
Technical Consultants uit Vlissingen is er 
ook een nauwe samenwerking met het 
elektrotechnische bedrijf PM Elektro uit 
Middelburg. ALL NRG en Prior verken-
nen momenteel de mogelijkheden in de 
Benelux, zoals projectactiviteiten bij de 
nieuwe Green Blue Offshore Terminal in 
de haven van Vlissingen. De terminal biedt 
oplossingen voor de offshore wind indu-
strie op het gebied van fabricage, con-
structie, onderhoud en reparatie.

Scheldeverdrag
Filip D’havé, de diplomatieke gezant van 
de Vlaamse regering in Den Haag, ging 
in zijn toespraak terug in de tijd. Zo werd 
het massale protest in Nederland tegen 

de ontpoldering van de Zeeuws-Vlaamse 
Hertogin Hedwigepolder in herinnering 
gebracht. Hij wees er op dat de gemoede-
ren van destijds volledig tot bedaren zijn 
gekomen. Het Scheldeverdrag is overeen-
gekomen tussen twee bevriende naties en 
goedgekeurd door de regeringen en de 
parlementen. Daar moet dus ook uitvoe-
ring aan worden gegeven.

Misverstanden
De ambassadeur legde uit dat de rela-
tie met Zeeland vanwege de verdieping 
van de Westerschelde door misverstan-
den onnodig onder druk was komen te 
staan. Het Scheldeverdrag omvat drie op 
zich zelf staande domeinen: toegankelijk-
heid, natuurherstel en veiligheid. Dat zijn 
de drie autonome hoofddoelstellingen 
van de langetermijnvisie die Vlaanderen 
en Nederland hebben ontwikkeld met 
betrekking tot het Schelde Estuarium. 

No hard feelings
De discussie over natuurherstel, om land 
terug te geven aan de rivier, was een 
autonome los van de verdieping staan-
de discussie, legde D’havé uit. ,,Door de 
hoofddoelstellingen samen te behande-
len was helaas de indruk ontstaan dat ze 
met elkaar verbonden zijn. Gelukkig is dit 
goed gekomen en zijn er nu geen hard 
feelings meer”, zei D’havé met een zucht 
van verlichting. De ambassadeur onder-
streepte met de case van de ontpoldering 
dat zowel een goede diplomatie als juiste 
communicatie van eminent belang zijn bij 
het onderhouden van vriendschappelijke 
betrekkingen tussen landen onderling. 
Naast D’havé waren vanuit Den Haag ook 
Natasja Duhem (plaatsvervangend diplo-
matiek gezant) en Dirk Verlee (economisch 
en handelsattaché van Vlaanderen) afge-
reisd naar Zeeland voor de grensover-
schrijdende bijeenkomst. 

Cordeel
Erik de Bruyn, algemeen directeur Cordeel 
Nederland, gaf een algemene uiteenzet-
ting over het Belgische familiebedrijf. 
Bouwbedrijf Cordeel heeft een flink track 
record opgebouwd in heel België en 
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Het nieuwe kantoor ofwel het Diamond Centre van Dow Benelux.

Nederland, zoals met bouw en uitbreiding 
van bedrijven in het grensoverschrijden-
de havengebied van North Sea Port. Zo 
bouwt Cordeel, dat ook een kantoor heeft 
in Vlissingen, de onderhoudsbasis van 
Ørsted voor Borssele Windpark 1 en 2 in de 
Vlissingse Buitenhaven. Namens Cordeel 
gaf op informele wijze ook Adri de Rijke 
(commercieel manager Zeeland) een toe-
lichting over de projecten van het bouw-
bedrijf in de regio aan het Nederlands-
Vlaamse gezelschap.

Duurzame onderhoudsbasis
De nieuwe duurzame onderhoudsbasis 
wordt de eerste vestiging van de Deense 
firma Ørsted in Nederland. De uitdagende 
bouwlocatie zal dienen als standplaats en 
vertrekpunt voor Ørsted gedurende de 
bouw en onderhoud van het windmolen-
park Borssele 1 en 2, gelegen op 22 km 

Boost
De Kanaalzone kreeg in de afgelopen 15 
jaar een enorme boost met grote infrastruc-
turele werken als de Westerscheldetunnel, 
de Sluiskiltunnel en de verdubbeling van 
de Tractaatweg. Bovendien wordt momen-
teel druk gebouwd aan de Nieuwe Sluis 
en zijn er plannen voor de Seine Nord 
binnenvaartroute en de Oostelijke spoor-
verbinding. 

Yara Sluiskil
De drukbezochte Open Dag op zaterdag 
25 mei was het slotakkoord van de feest-
week bij de 90-jarige kunstmestgigant 
Yara Sluiskil, eveneens een toonaange-
vende werkgever in de Kanaalzone. Yara 
maakt ammoniak van de basisgrondstof 
aardgas en van de combinaties van ammo-
niak en CO2 ureum. In Seaport 5 volgt een 
uitgebreid sfeerverslag over de feestweek 
van Yara Sluiskil. 

in zee. Op de locatie in de Buitenhaven 
van Vlissingen verrijst een kantoor met 
bijbehorende opslag, van waar iedere dag 
vier schepen van en naar het windpark 
Borssele zullen varen gedurende de bouw 
en onderhoud van het windmolenpark 
op zee. 

Dow Benelux
Na het bezoek aan Cordeel Vlissingen 
toog het gezelschap naar het Diamond 
Centre, zoals het nieuwe kantoor van Dow 
Benelux op het Maintenance Value Park 
inmiddels wordt genoemd. Het duurzaam 
gebouwde kantoor van de petrochemi-
sche reus heeft alleen open werkplekken, 
speciaal ontworpen om alle medewerkers 
nog effectiever te laten samenwerken. 
Dow Benelux is de grootste werkgever van 
Zeeland. Het concern produceert hoofdza-
kelijk halffabricaten, bijvoorbeeld voor de 
automotive. 



22

Directie Intercedent B.V. - vader en zoon Leo en Robert van der Hout.

Vader en zoon Van der Hout wer-

ken gestaag aan de uitbouw van 

hun onderneming, een uitzendbu-

reau dat personeel rekruteert op 

de internationale markt van logis-

tiek, constructie, techniek, energie 

en bovenal de havengerelateerde 

bedrijven. Vader Leo heeft twee 

uitzendbureaus. De eerste start-

te hij in 1982 voor de exporteurs 

van groente, bloemen en fruit. De 

tweede kocht hij er in 1986 bij, het 

onderhavige Intercedent B.V. op 

de Heijplaat in Rotterdam, waarbij 

RoRo de grootste sector is die het 

bedient, en verder de ferries, de 

op- en overslag en de containers.  

Zoon Robert voegde zich in 2016 

bij het bedrijf. Hij is internationaal 

georiënteerd. Robert bracht zijn 

prille jeugd in Spanje door en zat 

daar op een internationale school. 

Zijn opleiding zette hij voort op de 

British School of The Netherlands in 

Voorschoten, haalde zijn Bachelor 

Business in het Verenigd Koninkrijk 

en trok verder naar Londen voor zijn 

Master of Management. In die stad 

zette hij zich in voor grote bedrijven 

in de olie- en gassector om men-

sen te detacheren en op zoek te 

gaan naar projectleiders. Zijn doel 

was voor Intercedent B.V. een olie- 

en gasafdeling op te zetten. Een 

goed idee, maar een slecht moment 

omdat de crisis uitbrak en bedrijven 

hun projecten staakten. Robert: “Nu 

richt ik me op de haven en wil ik mijn 

legacy voortzetten en uitbouwen.”

De uitzendbranche in de haven is relatief 
beperkt. De havenarbeiders van Rotterdam 
waren georganiseerd en hun arbeidsmarkt 
was betrekkelijk afgeschermd. Daar is een 
kentering in gekomen. Tegenwoordig draait 
het om openheid en flexibiliteit. Dat biedt 
kansen. Voor Intercedent, maar ook voor 
bedrijven en starters op de arbeidsmarkt. 
Een uitzendbaan is immers een opstap naar 
een vaste baan. Leo: “Wij proberen een 
beheerste groei te realiseren door waar te 
maken wat we zeggen, zelden nee te verko-

tijd, want in de haven telt elk uur. Het weer 
heeft invloed, het schip kan te laat komen, 
de lading kan afwijken. Wij spelen daar flexi-
bel op in, want dat, en betrouwbaarheid 
staan hoog in ons vaandel. Bij een regulier 
uitzendbureau is dat anders; daar kun je om 
18.00 uur niet even zeggen dat de oproep-
krachten niet meer nodig zijn. Bij ons kan 
dat wel”. 

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

 Havenberoepen
Naam:
Leo en Robert van der Hout

Leeftijd:
Leo 64 jaar, Robert 29 jaar

Functie:
Directeur met opvolger

Bedrijf: 
Uitzendbureau Intercedent B.V., 

Rotterdam

Werkzaam in de haven sinds:

Leo 1986, Robert 2016

“Elke goede arbeider 
kunnen wij aan een 

baan helpen”
Leo van der Hout

pen en al helemaal niet tegen vaste klanten. 
In ruim 90 procent van de gevallen is dat zo”. 
“We zijn selectief met nieuwe klanten”, vult 
Robert hem aan. “Met een te snelle groei stel 
je je eigen klantenbestand in de waagschaal. 
We willen geen gaten trekken bij het ene 
bedrijf om het andere snel ter wille te zijn.” 
Leo: “Wij onderhouden langdurige relaties; 
met sommige bedrijven zelfs al 25 jaar. Als 
een stuwadoor een boot voor de kant heeft 
en voor de overslag tien man nodig heeft, 
leveren we die tien man, en geen vijf. En op Uiteenlopende functies in op- en overslag. 
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Hoe ziet een werkdag eruit?
Robert: “Ik begin mijn dag met een check 
bij de coördinator over wat er speelt en of 
alle vacatures zijn ingevuld. We hebben drie 
coördinatoren, want we werken 24/7. Als er 
problemen zijn, spring ik bij en anders ga ik 
onze klanten bellen om de relaties te onder-
houden en uit te breiden. Of ik doe een 
intake. Kandidaten uitnodigen en intervie-
wen, omdat ik zelf wil zien wat zij ambiëren en 
of ze gemotiveerd zijn. Er zijn formulieren in te 
vullen conform het veiligheidshandboek en er 
moet een verklaring van goed gedrag komen. 
Nieuwkomers die we inzetten, koppelen we 
aan een ervaren kracht. Met name in de RoRo-
sector en de expeditie is dat nodig. In feite 
doen wij het voortraject. De praktijkopleiding 
verzorgen de bedrijven zelf. Wij hebben geen 
invloed op de werkvloer zelf.”

“Wij groeien 
met onze klanten 

mee”
Robert van der Hout

Wij willen de hele goede graag vasthou-
den om bij moeilijke situaties snel genoeg 
mensen op de plek te krijgen. Dat is in ons 
aller voordeel. Wij bouwen aan vertrouwen; 
de havenmannen kunnen veel uren maken 
tegen een loon dat ze op dat niveau in geen 
andere tak verdienen kunnen. En de bedrij-
ven hebben in de aanloopfase de tijd om 
een goede keuze te maken welke mensen 
ze vast in dienst willen nemen. Elke goede 
arbeider kunnen wij aan een baan helpen.”

Welke kwaliteiten vraagt het vak van 
intercedent?
Leo: “Mensenkennis, inzicht, netwerken en 
relaties opbouwen, stressbestendigheid, 
overwicht, bestand zijn tegen klachten en 
vooral goed kunnen schakelen, want anders 
verlies je uren, de mensen en je eigen tijd.”
Robert is weliswaar hoog opgeleid, maar hij 
vindt dat het eerder een kwestie van karakter 
is dan van diploma’s en komt met een voor-
beeld op hun kantoor. “Een van de dames is 
hier ooit begonnen als uitzendkracht, maar 

Uiteenlopende functies in de RoRo-sector.

Intercedent B.V. is gevestigd in Rotterdam-Heijplaat, het innovatieve hart van de Rotterdamse 
haven met een aanlegsteiger voor de waterbus.

groeide door naar onze administratie en is nu 
planner. Je leert dit vak in de praktijk.”

Mannenwereld
Op het kantoor van Intercedent B.V. is de ver-
houding min of meer fifty/fifty, maar de uit-
zendkrachten werken vooral als sjorder, ter-
minaltrekkerchauffeur, expeditiemedewer-
ker, reachstackerchauffeur, heftruckchauffeur 
en car wrapper; de mensen die de folies van 
de nieuwe auto’s halen. Ook chauffeurs die 
de auto’s van de car carriers rijden. “Daar 
komen nauwelijks vrouwen op af, terwijl het 
theoretisch goed kan”, zegt Leo. “Vuil werk 
is er allang niet meer en zwaar werk eigen-
lijk ook niet. In het stukgoed zijn sommige 
dozen 15-20 kg, maar in de vrieshuizen zijn 
de tonijndozen hooguit 6 à 7 kg.”

Hoe zien jullie de toekomst?
Leo: “Met vertrouwen, want er zal altijd 
behoefte zijn aan flexibele arbeidskrachten. 
Bovendien, de volgende generatie staat klaar. 
We hebben een sterk klantenbestand en de 
klanten weten dat ze ons kunnen bellen en 
op ons kunnen bouwen”.
Robert: “Zolang de economie draait, draaien 
wij. E-commerce is een nieuwe impuls die 
veel extra werk oplevert. 80 procent van 
onze klanten groeit en wij groeien met onze 
klanten mee”.
Vader en zoon zien Brexit ook als een kans. “Er 
is al sprake van sluiting van autofabrieken in 
het Verenigd Koninkrijk, wat”, zo stelt Robert, 
“betekent dat hier op- en overslag van onder-
delen zal toenemen en het terug verschepen 
van geassembleerde auto’s. In de Europoort 
zitten de loodsen vol, wat extra stickerwerk 
en uitsorteren van pallets betekent.” “Al dat 
extra werk”, vult Leo aan, “vraagt mensen en 
daar ligt onze kracht. Nu weten de bedrijven 
zelf nog niet wat Brexit voor hen zal beteke-
nen, maar als ze in de klem komen, hopen wij 
ze te kunnen helpen.”

“Veel van de uitzendkrachten zijn multifunc-
tioneel, wat voor alle partijen voordelen 
oplevert”, zegt Robert. “De uitzendkracht 
heeft daardoor garantie van uren, leert meer 
en vangt een hoger salaris. Wij kunnen ze 
makkelijk inzetten en overzetten, wat flexi-
biliteit oplevert waardoor we de klanten snel 
en goed van personeel kunnen voorzien.”

Leo: “Wij hebben een personeelsbestand van 
100 man en dat bindt klanten aan ons, door-
dat we met zo’n grote keuze goed kunnen 
leveren. Momenteel is er een trend gaande 
van vaste contracten. En we zien doorstro-
ming. Globaal maken de uitzendkrachten 
drie fases door. Fase A duurt anderhalf jaar 
waarin ze de vaardigheden eigen maken. 
Fase B bestaat uit acht contracten van zes 
maanden. Fase C is een vast contract bij ons. 
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Contracten getekend 
voor spoorvernieuwingen 
Amsterdam 

ProRail tekende begin deze maand contracten met 
ingenieursbureaus Movares en Sweco voor de aan-
passing en vernieuwing van de stations en het spoor 
rondom Amsterdam Centraal en Sloterdijk.
 

ProRail past handbediende 
overwegen aan na incident 
in Oss 

ProRail past drie handbediende overwegen in 
Nederland aan. Dat doet de spoorbeheerder naar 
aanleiding van een incident op 16 augustus 2018 
in Oss. Een goederentrein passeerde daar stapvoets 
de overweg Kanaalstraat terwijl de spoorbomen 
openstonden.

Ministerie beperkt 
miljoenentekort PHS met 
versoberingsmaatregelen 

Het mogelijke financiële tekort van Programma 
Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is opgelopen tot 
354,6 miljoen euro. Het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat kijkt naar versoberingsmaatregelen.
 

Station Lelystad wordt ERTMS-
proeftuin 

Station Lelystad wordt de komende jaren als proeftuin 
ingericht om ervaring op te doen met het Europese 
beveiligingssysteem ERTMS op emplacementen. Dat 
blijkt uit de Tiende voortgangsrapportage van het 
programma ERTMS.
 

Onderzoek grondtransacties 
NS: IenW publiceert per abuis 
vertrouwelijke gegevens 

Door een administratieve fout zijn er rapporten over 
grondtransacties van de NS verstuurd naar de Tweede 
Kamer. Hierin waren vertrouwelijke- en persoonsge-
gevens niet onleesbaar gemaakt.
 

Pandrol lanceert lasapp 

Leverancier van lassystemen en bevestigingsma-
terialen voor spoorstaven Pandrol heeft een app 
ontwikkeld voor het vinden en vastleggen van data 
over lasnaden. De app is, net als de producten van 
Pandrol, in Nederland verkrijgbaar via Alom Railway 
engineering & Supply.

Paul Carsten wordt directeur 
Inkoop bij ProRail 

Paul Carstens start op 1 juli als directeur Inkoop 
(Procurement) bij ProRail. Hij volgt Dimitri Kruik op 
die sinds kort leiding geeft aan de afdeling Vervoer 
en Dienstregeling.

Bureau ICT-toetsing: aanpak 
ERTMS nog ‘onvoldoende 
gedegen’ 

De aanbestedingen voor de installatie van ERTMS in 
de spoorbaan en in de eerste serie treinen gaan vier 
maanden later van start. Ook gaat het grote spoor-
project 23 miljoen euro meer kosten.
 

Prijsstijging elektriciteit 
Polen drijft kosten 
spoorgoederenvervoer op 

De kosten van het spoorvervoer van en naar Polen 
zijn flink gestegen als gevolg van een verhoging 
van de elektriciteitsprijzen in het land. Het gaat om 
een prijsverhoging van gemiddeld 60 procent voor 
intermodale treinen.
 

Infrabel lanceert open data-
platform 

Spoorbeheerder Infrabel startte onlangs met het 
publiceren van gegevens over de Belgische spoor-
infrastructuur op een open data-website. Op het 
openbare webplatform is onder meer informatie te 
vinden van overwegen, energieverbruik en het traject 
van alle reizigerstreinen.
 

Utrecht investeert ruim 150 
miljoen euro in vernieuwing 
SUNIJ-tramlijn 

De modernisering van de regionale tramlijn Utrecht-
Nieuwegein-IJsselstein (SUNIJ-lijn) gaat volgend jaar 
in april van start. Er komt nieuw materieel en aan-
nemer BAM Infra Rail gaat o.a. de haltes verlengen 
en verlagen. 

ProRail besteedt perronbouw 
en bodemonderzoek aan 

Spoorbeheerder ProRail heeft de gunning bekendge-
maakt van vier verschillende projecten. Onder meer 
het herstel van perrons in Beesd en Enschede en 
bodemonderzoek in Amsterdam en Rijswijk gaan 
binnenkort van start.

Nieuwe spoordienst tussen 
Amsterdam en Wuhan 

Er komt een nieuwe spoorverbinding tussen het 
Chinese Wuhan en Amsterdam. Wuhan Asia Europe 
Logistics WAE, Nunner Logistics, Samskip, TMA 
Logistics en de Amsterdamse haven tekenden hier-
voor afgelopen maand een intentieovereenkomst 
in China.
 

ProRail: koperdiefstal in 2018 
historisch laag 

Het aantal koperdiefstallen of pogingen tot koperdief-
stal is in 2018 gedaald tot 92 gevallen. In 2017 waren 
het er nog 130. Spoorbeheerder ProRail spreekt van 
een “historisch laag aantal koperincidenten”.
 

UNIFE pleit voor Europees 
platform digitalisering 
spoorsector 

De Europese spoorbranchevereniging UNIFE roept 
de Europese Commissie op een coördinerende rol te 
vervullen voor de digitalisering van de spoorbranche. 
Ook zou er een centraal Europees platform moe-
ten komen waar alle relevante partijen de krachten 
bundelen.

Fietsenstalling Amsterdam 
Amstel geopend 

Op station Amsterdam Amstel is eind april een ver-
nieuwde, uitgebreide en bewaakte stalling geopend, 
met plaats voor 3.300 fietsen. In de nieuwe fietsenstal-
ling hangen digitale informatieschermen waarop staat 
waar en hoeveel parkeerplekken beschikbaar zijn.
 

ProRail zoekt nieuwe 
leverancier van seinen 

Spoorbeheerder ProRail start begin juni met de aan-
besteding voor het ontwikkelen, leveren en in stand 
houden van seinen. Partijen kunnen inschrijven tot 
en met 2 september 2019. Het gaat naar verwachting 
om minimaal 500 systemen.

Vossloh reorganiseert en 
schrapt 190 banen 

Toeleverancier van spoorinfra-onderdelen en rollend 
materieel Vossloh AG start dit jaar met een ingrij-
pende reorganisatie. Zo wordt onder meer gesnoeid 
in het personeelsbestand en gaat het bedrijf activitei-
ten afstoten die onvoldoende rendement opleveren.

Thales Group neemt specialist 
digitale veiligheid Gemalto over 

Thales Group heeft vorige maand het bedrijf Gemalto, 
dat zich specialiseert in digitale veiligheid, over-
genomen voor 4,8 miljard euro. Thales is onder 
meer leverancier van spoorbeveiligingssystemen en 
OV-chippoorten op stations.

Belgische goederenvervoerders 
Railtraxx en Captrain Belgium 
fuseren 

Railtraxx en SNCF-dochter Captrain Belgium gaan 
samen verder onder de naam Railtraxx. De Belgische 
spoorgoederenvervoerder werd begin april overge-
nomen door de Franse spoorvervoerder SNCF. Deze 
besloot het bedrijf samen te voegen met zijn eigen 
goederentak in België.

‘Veel misverstanden over 
conditiegestuurd 
spooronderhoud’ 

Over conditiegestuurd spooronderhoud (Condition 
Based Maintenance) bestaan volgens Maarten de 
Vries en Edward de Jong van Ricardo Rail veel misver-
standen. Dat het alle bestaande vormen van onder-
houdsinspecties kan vervangen bijvoorbeeld. 

NS ontvangt nog eens 21 miljoen 
euro voor Fyra-treinen 

Spoorvervoerder NS heeft nog eens 21 miljoen euro 
ontvangen voor de Fyra-treinen. Finmeccanica, 
het voormalige moederbedrijf van treinfabrikant 
AnsaldoBreda, heeft alle hogesnelheidstreinen kun-
nen doorverkopen. Daarmee heeft NS in totaal 146 
miljoen euro ontvangen.
 

International Level Crossing 
Awareness Day in Amersfoort 

ProRail is op 6 juni gastheer van de International Level 
Crossing Awareness Day (ILCAD) in de Rijtuigenloods 
in Amersfoort. Deze dag wordt ieder jaar georgani-
seerd door de internationale spoororganisatie UIC.

Staatssecretaris: kopje koffie 
voor reiziger bij overlast 

Treinreizigers die de dupe zijn van werkzaamheden 
aan het spoor zouden als compensatie een kopje kof-
fie moeten krijgen, vindt staatssecretaris Stientje van 
Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.
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Ter Haak Group neemt  
Container Terminal Beverwijk over

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

De Ter Haak Group en CBOX 
Containers hebben onlangs Container 
Terminal Beverwijk (CTB) overgeno-
men. Richard ter Haak bundelt zo de 
krachten met zijn zoon Michael ter 
Haak van het internationale contai-
nerbedrijf CBOX Containers. De derde 
en vierde generatie Ter Haak werken 
anno 2019 samen op het gebied van 
containeroverslag en vervoer. Per  
1 april hebben ze de activiteiten van 
CTB overgenomen.

 
Container Terminal Beverwijk profiteert hier-
mee van de terminals van de Ter Haak Group 
in Amsterdam en IJmuiden en van de binnen-
vaartdiensten van BCA Intermodal. ,,Door het 
samenvoegen van de activiteiten ontstaat 
een frequenter vaarschema naar de diverse 
terminals in Rotterdam en Antwerpen met 
vaste afvaarten. Hiermee kan CTB een nog 
betere dienstverlening aan haar klanten bie-
den”, aldus Michael ter Haak.

Zeehaven IJmuiden
Het samengaan van de activiteiten heeft ver-
der geen gevolgen voor de terminals van 

Ter Haak en CTB. Amsterdam, IJmuiden en 
Beverwijk blijven onderdeel van het netwerk. 
Per 1 juni 2019 wordt Jurriaan Blom de nieu-
we General Manager van Container Terminal 
Beverwijk. 
Hij werkte eerder in zeehaven IJmuiden bij 
onder andere Svitzer en Peterson. 

AYOP
Daarnaast was Jurriaan Blom algemeen 
bestuurslid bij Amsterdam IJmuiden Offshore 
Ports (AYOP), clustermanager Havens & 
Maritiem van de Ondernemersvereniging 
IJmond en voorzitter van het bestuur van 
Havenfestival IJmond. Tevens was hij inte-
rim directeur van Ondernemersvereniging 
Amsterdam (ORAM). 

Ter Haak Group
De Ter Haak Group is een Amsterdams 
familiebedrijf dat sinds 1911 gevestigd is 
in en rondom de Amsterdamse haven en 

de IJmond. Het concern bestaat uit diverse 
gespecialiseerde havenbedrijven. Moderne 
faciliteiten, vakmensen, optimale bereikbaar-
heid, familietraditie en betrokkenheid zijn de 
pijlers waarop de Ter Haak Group is gegrond-
vest. Deze ingrediënten zorgen ervoor dat 
het familiebedrijf één van de snelst groeiende 
bedrijven in het Amsterdamse Havengebied 
en de IJmond is.

CBOX Containers
CBOX Containers verhuurt en verkoopt een 
breed scala aan nieuwe en gebruikte contai-
ners over de hele wereld. De containers zijn 
onder andere geschikt voor opslag, transport 
en accommodatie. Vrijwel elk type is uit voor-
raad leverbaar: 
•zee- en opslagcontainers
•offshore DNV containers
•koelcontainers
•cabincontainers 
•milieucontainers.

Richard en zijn zoon Michael ter Haak bundelen de krachten.
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Aannemer KWS Infra Roosendaal-Sas 
van Gent heeft in het weekend van 
18 en 19 mei in één weekend aan 
de Binnenvaartweg in Terneuzen een 
rotonde aangelegd met herbruikbare 
materialen. Zo is voor de gemeente 
Terneuzen een veiligere verkeerssi-
tuatie gecreëerd met een sneller én 
duurzamer alternatief voor traditio-
nele rotondes.

Wethouder Ben van Assche van de gemeente 
Terneuzen gaf op vrijdagmiddag 17 mei om 
15.00 uur officieel het startsein voor de werk-
zaamheden. Voor de speciale gelegenheid 
bediende de wethouder van verkeer een mobie-
le kraan om een bak met funderingspuin te stor-
ten. Tijdens het weekend werden tekstwagens 
met zonnepanelen ingezet om het verkeer van 
informatie te voorzien.

Duurzamer
De rotonde in de Binnenvaartweg is voor het 
grootste deel gerealiseerd uit vooraf geprodu-
ceerde (prefab) elementen. Daardoor zijn zowel 
tijd als kosten bespaard in vergelijking met de 

aanleg op traditionele wijze. De nieuwe rotonde 
in Terneuzen is bovendien vervaardigd uit her-
bruikbare betonnen elementen. 

Combimix
Doordat de hinder voor het verkeer beperkt 
was tot één weekend, werd de toename van 
CO₂-uitstoot als gevolg van omrijden tot een 
minimum gereduceerd. Duurzaam was ook de 
toepassing van 2.500 ton granova® combimix 

van Heros Sluiskil, ten behoeve van de funde-
ring van de rotonde. Bovendien werd voor de 
rijbaan gebruik gemaakt van 300 ton van het 
innovatieve asfaltproduct granofalt, dat KWS 
samen met Heros heeft ontwikkeld.

Protonde
Directeur Martin Dees van KWS Infra 
Roosendaal-Sas van Gent heette de aanwe-
zigen van harte welkom bij ‘de aftrap van de 
aanleg van deze snelle circulaire rotonde’. Hij 
legde uit dat het concept ‘Protonde’ wordt 
genoemd, een combinatie van de woorden pre-
fab en rotonde. Wethouder van Assche roemde 
namens het college van B en W van Terneuzen 
de aanleg van ‘deze duurzame rotonde met 
vlotte doorstroming voor het verkeer’. 

Ermelo
Initiatiefnemers KWS Infra Zwolle, Leicon 
Verkeersgeleiding en RvB Groep installeer-
den de eerste Protonde in september 2018 in 
Ermelo. De Protonde in Terneuzen is een hybride 
variant van het concept, doordat hier de rijbaan 
niet met prefab elementen wordt aangelegd 
maar op de normale manier wordt geasfalteerd.

www.kws.nl
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Snelle aanleg van een circulaire rotonde

Aftrap aanleg duurzame rotonde Terneuzen.
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De groei van een duurzaam 
autodemontagebedrijf

Ad Stouten en zijn zoon Jan van het grootste autodemontagebedrijf van Zuidwest Nederland. 

Ad Stouten BV uit het Zeeuwse 
Oosterland is al meer dan 40 jaar een 
begrip in Zeeland. In de jaren zeventig 
is het allemaal bij toeval begonnen. 
Boerenzoon Ad Stouten kon destijds 
tien sloopauto’s kopen van een takelbe-
drijf voor dertig gulden per stuk, die hij 
verkocht voor het dubbele. In de loop 
der jaren is de kleine sloperij uitge-
groeid tot het grootste autodemonta-
gebedrijf van Zuidwest Nederland. Hier 
wordt hard gewerkt om de onderde-
len van demontage-auto’s een tweede 
leven te geven.

Groei
Het bedrijf koopt jaarlijks duizenden auto’s op 
van verzekeringsmaatschappijen, garagisten, 
takelbedrijven en particulieren. ,,We blijven 
gecontroleerd doorgroeien. In 2018 hebben we 
om precies te zijn 6.854 auto’s opgekocht en dit 
jaar zet de stijgende lijn zich voort. Als het zo 
door gaat komen we aan het eind van 2019 uit 
op ongeveer 7.500 auto’s”, aldus Jan Stouten, die 
samen met zijn vader Ad de leiding heeft over 
het demontagebedrijf.

Webshop
Een rondleiding op het terrein voert langs de 
vele demontage-auto’s, waarvan een aantal flink 
gehavend is door aanrijdingen. In de loods zijn 
alle auto-onderdelen keurig gesorteerd: motor-
blokken met toebehoren, koplampen, versnel-
lingsbakken, brandstofpompen, plaatwerk, air-
bags, elektronische onderdelen. Alles wat in 
de schappen ligt staat ook online. Onderdelen 
worden namelijk zowel door garagebedrijven 
als particulieren in toenemende mate besteld 
via de webshop.

Opgeknapt
Ongeveer een derde van de schade-auto’s 
wordt doorverkocht, met name aan Oost-
Europese landen. ,,Veel auto’s gaan naar landen 
als Litouwen, Polen, Georgië, en Oekraïne. Daar 
worden ze weer opgeknapt tot volwaardig 
vervoermiddel. De overige auto’s worden hier 
in Oosterland gedemonteerd”, gaat Jan verder. 
,,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”, voegt 
vader Ad toe. 

Export 
Er gaan voor de export ook regelmatig volle 
containers met onderdelen naar Afrikaanse lan-
den, zoals naar Nigeria. En onlangs nog werden 
in Oosterland containers met motoren opge-
haald met bestemming Griekenland en Israël. 
,,Daarnaast is er ook steeds meer vraag van-
uit België en Frankrijk naar onderdelen. Vooral 
naar motoren en toebehoren. Die worden meer 
verkocht dan bijvoorbeeld versnellingsbakken”, 
merkt Jan op.

Wrakkenpers
Na demontage van de motorblokken en het 
koper gaan de autowrakken meestal linea recta 
naar de wrakkenpers op het buitenterrein van 
Ad Stouten BV. Daar worden er pakketjes oud 
ijzer van gemaakt. ,,Dat brengt vaak meer op 
dan extra onderdelen te slopen uit de wrakken”, 
verklaart Jan Stouten. 

Hergebruik
In het duurzame autodemontagebedrijf wor-
den met behulp van een speciale machine olie, 

benzine, rem- en koelvloeistof professioneel uit 
sloopauto’s verwijderd en opgeslagen in grote 
tanks op het terrein in Oosterland. Vervolgens 
wordt alles milieuverantwoord verwerkt door 
Auto Recycling Nederland (ARN). Het ijzer en alu-
minium wordt hergebruikt in de staalindustrie 
en oude banden krijgen een tweede leven als 
asfalt voor de wegenbouw. 

Uitbreiding
Ad Stouten BV is in 2017 met 8.000 vierkante 
meter uitgebreid, terwijl onlangs het dak van de 
loods compleet vernieuwd is. Inmiddels zijn er 
vergevorderde plannen voor een verdere expan-
sie van het bedrijf tot een terrein van in totaal 
vijf hectare.

Stroomlijn
,,We hebben een aanvraag bij de gemeente 
Schouwen-Duiveland ingediend om uit te brei-
den met 12.000 vierkante meter. Daardoor kan 
de stroomlijn aanzienlijk worden verbeterd. Alles 
staat behoorlijk vol en we moeten soms van hot 
naar her om zaken gedaan te krijgen. Door de 
uitbreiding kunnen we alles makkelijker verwer-
ken”, legt zoon Jan uit.

www.adstouten.nl
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Handling Ships in 
First-Year Ice

The Nautical Institute recently published a 
second edition of the book entitled “Handling 
Ships in First-Year Ice”, written by Johan Buysse 
MM MSc MNI.
First-year ice remains a major obstacle for 
commercial traffic, limiting vessel’s speed 
and manoeuvrability. Ice has the potential to 
damage ships’ propellers, main engines, rudders 
and hull plating, and creates a greater risk of 
collision with structures and other vessels.
Handling ships in ice demands specialist know-
ledge and skills. This well-illustrated book pro-
vides practical guidance on handling class 1A 
and 1AS ships in first-year ice conditions. The 
author uses his wide experience of operating ice 
class vessels in the North Atlantic and the Baltic 
to equip the reader with a good understanding 
of the risks that ice can pose.
This new edition takes into account the Polar 
Code (introduced in 2017), increased ship-
ping traffic in ice-affected waters and ports, 
improved communications and new methods 
of detecting ice. The book has been enhanced 
with new illustrations and more detail on the 
phenomenon of icing.

“Handling Ships in First-Year Ice” (ISBN 978-
1-906915-55-1), 102 pages, is issued as a 
softback. The book can be bought from the 
better bookshop, or one can contact The 
Nautical Institute, 202 Lambeth Road, London, 
SE1 7LQ, UK. Tel. +44.(0)20.7928.1351,  
Fax +44.(0)20.7401.2817, pubs@nautinst.org, 
Web: www.nautinst.org. 

Nederlandse koopvaardij-
schepen in beeld. 
Deel. 17 KPM / KJCPL

In de reeks ‘Nederlandse koopvaardijschepen in 
beeld’ verscheen recent bij Uitgeverij De Alk het 
17de deel “KPM / KJCPL”. Dick Gorter tekende 
als auteur.
In Nederlandse koopvaardijschepen in beeld 
worden aan de hand van het mooiste fotomate-
riaal de schepen die vanaf 1945 deel uitmaakten 
van de vloten van de Nederlandse rederijen voor 
het voetlicht gebracht. De vaak nostalgische 
beelden, voorzien van een toelichting, worden 
voorafgegaan door een korte beschrijving van 
de rederijen, waarvan de schepen in het boek-
deel worden getoond.

Dit deel brengt de rederijen in beeld die hun 
thuisbasis hadden in voormalig Nederlands-
Indië en het Verre Oosten en lijndiensten onder-
hielden in de Indische archipel alsmede naar 
de omringende landen en andere wereldde-
len, met uitzondering van Europa. Het boek is 
dan hoofdzakelijk gewijd aan de Koninklijke 
Paketvaart-Maatschappij en (Koninklijke Java-
China Paketvaart Lijnen (Royal Interocean 
Lines). De innige samenwerking tussen beide 
leidde in 1967 tot een fusie, waarbij KPM 
opging in KJCPL.
In 1970 werd de rederij vooralsnog een aparte 
divisie van Nederlandsche Scheepvaart Unie 
maar enige jaren later werden de lijndiensten 
geïntegreerd in die van Nedlloyd Lijnen.

”Nederlandse koopvaardijschepen in beeld. 
Deel. 17 KPM / KJCPL” (ISBN 978-90-5961-
204-4) werd als hardback op A4-formaat uit-
gegeven en telt 240 pagina’s. Het boek kost 
29,90 euro. Aankopen kan via de boekhan-
del. In België wordt het boek verdeeld door 
Agora Uitgeverscentrum, Aalst/Erembodegem.  
Tel. +32(0)53.78.87.00, Fax +32(0)53.78.26.91,  
www.boekenbank.be, E-mail: admin@agora-
books.com.

Nederlandse koopvaardij-
schepen in beeld. 
Deel 18 Lijnvaart op 
West-Afrika

In de reeks ‘Nederlandse koopvaardijschepen in 
beeld’ verscheen recent bij Uitgeverij De Alk het 
18e deel “Lijnvaart op West-Afrika”. Dick Gorter 
tekende als auteur.
In Nederlandse koopvaardijschepen in beeld 
worden aan de hand van het mooiste fotomate-
riaal de schepen die vanaf 1945 deel uitmaakten 
van de vloten van de Nederlandse rederijen voor 
het voetlicht gebracht. De vaak nostalgische 
beelden, voorzien van een toelichting, worden 
voorafgegaan door een korte beschrijving van 
de rederijen, waarvan de schepen in het boek-
deel worden getoond.
Deel 18 van de serie is gewijd aan de rederijen 
met lijndiensten naar Afrika, met name West-
Afrika. De voornaamste rederij was destijds 
de door onder andere HSM en VNS opgerichte 
Holland West-Afrika Lijn. In beeld komen ook 
Nederlands-Franse Scheepvaart Mij, D. Lijnzaad, 
D.G. ‘Neptun’, Elder Dempster Lines, Vanuden 
Africa Line, Leif Hoegh, NileDutch Africa Line en 
Universal Africa Lines. Rederijen met lijndien-
sten naar Zuid- en Oost-Afrika waren, behalve 

VNS (deel 12 van deze serie), KPM (Adriatische 
Zee-Oost-Afrika), Van Nievelt, Goudriaan (Africa 
Europe Shipping Line en Elephant Shipping 
Line), Joon Shipping & Trading (Koala Express) 
en Safmarine Container Lines.

”Nederlandse koopvaardijschepen in beeld. 
Deel 18 Lijnvaart op West-Afrika” (ISBN 
978-90-5961-205-1) werd als hardback op 
A4-formaat uitgegeven en telt 120 pagina’s. 
Het boek kost 22,50 euro. Aankopen kan via 
de boekhandel. In België wordt het boek ver-
deeld door Agora Uitgeverscentrum, Aalst/
Erembodegem. Tel. +32(0)53.78.87.00,  
Fax +32(0)53.78.26.91, www.boekenbank.be, 
E-mail: admin@agorabooks.com.

Vissen in het Verleden

Bij de Vlaamse Uitgeverij Kannibaal verscheen 
recent een buitengewoon interessant boek geti-
teld “Vissen in het Verleden. 500 Jaar Vlaamse 
Zeevisserij”. Ann-Katrien Lescrauwaet, Jan 
Parmentier en Ruth Pirlet tekenden als auteurs. 
Al in de vroege middeleeuwen was de zeevis-
serij een permanente en drukke activiteit langs 
de Vlaamse kust. De zee werd steeds meer 
gezien als een bron van voedsel, economische 
ontwikkeling en culturele identiteit. De Vlaamse 
zeevisserij beleefde heel wat succesvolle jaren, 
maar werd ook regelmatig geconfronteerd met 
periodes van ellende en ontbering, meestal als 
gevolg van politieke onlusten.
Dit boek is een prachtig geïllustreerd en grondig 
naslagwerk over de rijke visserijgeschiedenis in 
Vlaanderen. Het is het resultaat van uitgebreid 
archief- en literatuuronderzoek, nieuwe data-
reeksen en een nauwe samenwerking tussen 
het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), het 
Museum aan de Stroom (MAS) en het NAVIGO-
Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke.

“Vissen in het Verleden. 500 Jaar Vlaamse 
Zeevisserij” (ISBN 9 789492 677464) telt 240 
pagina’s en werd als hardback uitgegeven. 
Het werk is prachtig geïllustreerd. Aankopen 
kan via de boekhandel of rechtstreeks bij de 
Uitgeverij Kannibaal bvba, Appelmarkt 8,  
B 8630 Veurne, België. Tel.: +32 (0)58 62 37 52.

Compendium voor Kust 
en Zee 2018

In december van vorig jaar lanceerde het 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) het 
“Compendium voor Kust en Zee 2018”. Deze 

‘bijbel’ van het Belgisch zeeonderzoek werd 
uitgewerkt in nauwe samenwerking met 
meer dan 150 experten en geeft een over-
zicht van de mariene kennis in Vlaanderen en 
België. De cijfers illustreren hoe een groeiend 
aantal zeewetenschappers zich inzet om een 
antwoord te bieden op de uitdagingen van 
de zogenaamde Blauwe Groei en het thema 
van duurzaamheid in onze zeeën en oceaan. 
In aanloop naar het VN ‘Decennium van de 
Oceaanwetenschappen’ (2021-2030) is het 
duidelijk dat België in polepositie ligt om zich 
te profileren als een maritieme kennisregio.
De zee beroert de gemoederen meer dan 
ooit. Ook op Europees niveau beweegt er van 
alles. De maritieme industrie tekent zich af 
als een groeipool en de zogenaamde Blauwe 
Groei-strategie kan goochelen met duizeling-
wekkende omzet- en tewerkstellingscijfers. 
Eerder dan onze Noordzee nu te gaan zien 
als een nieuw wingewest, situeert de echte 
Blauwe Groei in Vlaanderen zich echter vooral 
in de opbouw van kennis en expertise, en in 
de demonstratie en vermarkting ervan.
Uit het “Compendium voor Kust en Zee 2018” 
blijkt een divers Belgisch Marien onder-
zoekslandschap, met niet minder dan 114 
onderzoeksgroepen. Samen zijn die goed 
voor 1.600 wetenschappers, waarvan de helft 
(856) verbonden zijn aan Vlaamse univer-
sitaire associaties. Bovendien vertoont deze 
onderzoekscapaciteit aan de Belgische uni-
versiteiten en wetenschappelijke instellingen 
een duidelijke groei in de afgelopen jaren. 
Op wereldschaal scoort enkel Noorwegen 
beter als het aantal mariene onderzoekers 
afgewogen wordt tegen de totale bevolking 
(Global Ocean Science Report 2017). Dit is 
geen toeval. Als klein land heeft België veel 
van zijn welvaart, ook historisch, te danken 
aan de ligging in de zuidelijke punt van de 
Noordzee. De rol van de havens en de sterke 
positie van wereldspelers in de baggerindu-
strie zijn illustratief in deze context. Ook kan 
België bogen op een zeer lange traditie in 
marien onderzoek. Zo staat het Laboratoire 
des Dunes (1843) van de Leuvense professor 
Pierre-Joseph Van Beneden (1809-1894) in 
Oostende te boek als het allereerste marien 
onderzoeksstation ter wereld.

Verdere interesse in het “Compendium voor 
Kust en Zee 2018”? Neem dan contact op 
met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) 
in Oostende. 



Postbus 541, 1970 AM IJMUIDEN, The Netherlands
Halkade 4, IJmuiden 
+31 255 547000 www.zeehaven.nl

De haven van IJmuiden is 
veelzijdig en uniek gelegen

Zeehaven IJmuiden ligt buiten de sluizen, 
direct aan open zee en op 20 minuten afstand 
van Luchthaven Schiphol.

Kernactiviteiten:

• Dagelijkse ferrydienst IJmuiden-Newcastle en cruisehaven

• Draaischijf voor vis

• Basislocatie voor de offshore industrie
 -  Veel ervaring en expertise in olie en gas offshoreprojecten
 -  Basis voor aanleg, installatie en onderhoud van  inmiddels 

3 windparken op de Noordzee
 -  Thuishaven van VESTAS Onderhoud voor de windparken
 - Internationaal georiënteerd 
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www.northseaenergygateway.com

North Sea Energy 

Gateway is a collaboration 

between Den Helder Airport, Port of Den Helder, 

the offshore related business community and the knowledge & 

educational institutions in the region Holland above Amsterdam. With the unique 

combination of the best helicopter airport in the Netherlands and a seaport that is easily accessible, 

even under the most severe weather conditions, we offer the unique infrastructure for the more than 200 

companies in our region that perform their work in the Offshore (Wind) and energy  sector every day.

We are ready for you today and in the future.

North Sea Energy Gateway 
is a collaboration between 
Den Helder Airport, Port of Den Helder, 
the offshore related business community and the knowledge 
& educational institutions in The region North of Amsterdam. 

With the unique combination of the best helicopter airport in the Netherlands and a 
seaport that is easily accessible, even under the most severe weather conditions, we offer 
the unique infrastructure for the more than 200 companies in our region that perform 
their work in the Offshore (Wind) and energy  sector every day.

We are ready for you today and in the future.


