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Transport met
Zwitserse precisie

Voor dagelijks transport
van al uw goederen
naar en van Zwitserland
LTT BV. Een Nederlands bedrijf dat al vele jaren kwalitatief transport
waarborgt. Snel en ﬂexibel. Met een zeer hoge klantwaardering.
Transport als een Zwitsers uurwerk: betrouwbaar en punctueel!
Het Nederlandse bedrijf LTT BV in Weert werd in
1985 opgericht en strategisch gevestigd nabij
de A2 in Limburg. Vele verladers, expediteurs
en fabrikanten uit Nederland, België, Duitsland,
Frankrijk en Zwitserland maken sindsdien
gebruik van de transportdiensten van LTT BV.
Onze planners, chauffeurs én voertuigen zijn
op hun taak voorbereid. Van intake tot en met
levering van uw goederen.

Veiligheid voorop
Alle vrachtwagens voldoen aan de hoogste
milieunormen. Iedere vrachtwagen is voorzien
van de voorgeschreven materialen volgens de
richtlijnen van het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR-uitrusting). Dit garandeert
dat uw goederen deskundig, verantwoord en
veilig de plaats van bestemming bereiken.

Schakel LTT BV in voor transport van...
• pallets, stukgoederen, machines en
volumetransport
• gevaarlijke stoffen
• (kwetsbare) planten en bomen
• en meer...

Douane- en grensformaliteiten
door ons geregeld
LTT BV neemt de douane- en grensformaliteiten
volledig van u over. Wij zorgen voor de juiste
documentatie, melden zendingen aan en
af en zorgen voor het in- en uitklaren bij
de douane.

Edisonlaan 2, 6003 DB Weert,
tel.: +31 (0)495 45 73 57, e-mail: info@lttbv.nl
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Voorwoord
Het is alweer de laatste uitgave in 2017 van Seaport Magazine Transport & Logistiek. Een jaar
waarin het herstel van de economie verder is doorgezet. Hoofdthema in deze Seaport 8 is
veiligheid. Het allerbelangrijkste is om de medewerkers aan het eind van de dag gezond en
wel naar huis te kunnen laten gaan. Safety first!
Op bezoek in Vlaardingen bij MariFlex, specialist op het gebied van overslaan van vloeibare
ladingen in de scheepvaart. werd Seaport bijgepraat over de MVRU-1100. Deze installatie
biedt een unieke oplossing voor het veilig terugdringen van de uitstoot van schadelijke gassen en dampen uit tanklichters. Na de milieuvergunning van de DCMR en een periode van
proefdraaien staan alle seinen op groen voor de MVRU-1100.
In een uitgebreid interview met CEO Ivan Vinck in het Vlaamse Malle wordt de successtory van ASK Romein ontvouwd. Bouw, staalbouw, offshore en bruggenbouw zijn de
pijlers waarop de onderneming is gegrondvest. Na de acquisitie van het Middelburgse
Constructiebedrijf Hillebrand begin dit jaar, volgde in september de overname van Oostingh
Staalbouw uit Katwijk.
Projectleider Mariane ter Veen van INNOPAY geeft uitleg over iSHARE. INNOPAY won vorig
jaar de door de Topsector Logistiek uitgezette tender voor het opzetten van een afsprakenstelstel om het delen van data in de logistieke sector voor iedereen mogelijk te maken.
Op een drukke bijeenkomst bij Zeeland Airport werd het havenbedrijfsleven van Zeeland
door Dong Energy (inmiddels Örsted) geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond de
realisering van Windpark Borssele 1 en 2. Seaport was erbij.
In een verslag over de drie Zeeuwse Rabobanken wordt teruggeblikt op de Contacta in Goes,
de grootste bedrijvenbeurs van Zuidwest Nederland.
Historie en heden worden met elkaar verbonden in een sfeerreportage over de Middelburgse
Bedrijven Club, op bezoek bij wijnspecialist ’t Vliegendt Hert.

Peelveldlaan 70
6071 TV Swalmen
T +31 (0)475 507 207
F +31 (0)475 507 209
I www.grafigroepzuid.nl

In de rubriek Havenberoepen staan deze keer Aad Stout en Cock Wammes van STC BV uit
Rotterdam in de schijnwerpers.
Henk van de Voorde
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Cultuuromslag op het gebied
van veiligheid
D o o r : H en k van de Voorde

De medewerkers in bedrijven en
instellingen moeten aan het eind
van de dag gezond en wel naar huis
kunnen gaan. Door een goed en
doordacht veiligheidsplan kunnen
risico’s beperkt worden. Diverse
bedrijven trainen ook op veiligheidsbewustzijn en plannen regelmatig veiligheidsvergaderingen in.
De Nederlandse en Europese regelgeving op het gebied van veiligheid is de laatste jaren flink aange-

Persoonlijke beschermingsmiddelen op de
werkvloer, variërend van brandvertragende
kleding tot gehoorbescherming, zijn van
levensbelang. Analoog aan het dragen van
de autogordel is dat besef inmiddels wijd en
zijd doorgedrongen. Niet alleen in de (chemische) industrie, maar ook in het midden
en kleinbedrijf kunnen calamiteiten zich eerder voordoen dan men op het eerste gezicht
zou vermoeden. Een goede oog-, gehoor-,
ademhalings-, hand- en valbescherming zijn
essentieel. Vooral in sectoren waar men veiligheidsrisico’s loopt, zoals in de bouw en de
(petro)chemie.

werkgever met een probleem. Meest

Lassers bijvoorbeeld kunnen met speciale
lashelmen extra worden beschermd tegen
rookgassen. Via een motortje in de helm
wordt telkens verse lucht ingeblazen. De
rook kan niet onder de helm kruipen en de
longen blijven beschermd. De trap oplopen
zonder de leuning vast te houden? In de
(chemische) industrie is dat not done.

risicovol is de dagelijkse bediening

ATEX Richtlijn

van machines zoals lopende ban-

Een blijvend veilige werkomgeving voor
medewerkers en omgeving staat voorop.
In de werkplaats dient alles goed en veilig te
verlopen. Maar hoe borg je als werkgever dat
wat veilig is, ook veilig blijft? De Europese
ATEX 137 (ATmosphères Explosives) richtlijn schrijft voor dat medewerkers tegen
explosiegevaarlijke materialen of processen dienen te worden beschermd. De ATEX
Richtlijn) borgt een explosieveilig gebruik
van materialen. Repareren is en blijft mensenwerk. Ook al beschikt men over de beste
systemen en machines: het allerbelangrijkste is het feit dat de mensen op de werkvloer
goed getraind en geschoold zijn. Bij reparatie van een elektromotor bijvoorbeeld,
moet voorkomen worden dat deze op wat
voor wijze dan ook een ontstekingsbron kan
vormen.

scherpt. Als er op een bedrijf een
ongeval gebeurt, terwijl de medewerkers onvoldoende zijn opgeleid
met betrekking tot veiligheid, zit de

den, draaibanken en snijmachines.
In het bedrijfsleven is er sprake van
een cultuuromslag die ertoe heeft
geleid dat ‘safety first’ een vanzelfsprekendheid is. Wel moet men
steeds blijven hameren op veiligheid om nonchalance te mitigeren.
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Veilige werkplek op hoogte
Om op (grote) hoogte te kunnen werken
zijn steigers onmisbaar. Het monteren
van een veilige steiger is een ingewikkeld
proces, mede vanwege de aangescherpte
regelgeving. Steigers moeten onder alle
omstandigheden veilige werkplekken zijn.
HDV Steigerbouw is nauw betrokken bij
projecten in de bouw, haven & industrie
en offshore. Variërend van nieuwbouw en
restauratie tot industriële en infrastructurele projecten. “Aan veiligheid doen wij
nooit concessies. Wij zorgen voor een veilige werkplek op hoogte, zowel op land als
boven het water. Onze kracht vormen steigers voor complexe bouwprojecten. Het is
essentieel dat de veiligheid van de mensen
wordt gewaarborgd. Daar doen wij nooit
concessies aan. We voldoen dan ook aan
alle benodigde certificeringen. Naast het
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monteren en demonteren van steigers zijn
we ook specialist in de afscherming van steigers ter voorkoming van overlast van stof
bij asbestverwijdering of straalwerkzaamheden”, aldus directeur Jørgen Geurts van HDV
Steigerbouw.

Stormvloedkering
Voor de Getijden Centrale onder de stormvloedkering, waardoor energie uit de eb
en vloedbewegingen van het water kan
worden gewonnen, waren diverse hangsteigers nodig boven sterk stromend water.
HDV was al vroeg in de voorbereiding
van het project betrokken om samen met
Hillebrand en Tocardo het steigerwerk te
optimaliseren. Eerder heeft HDV de stinger van de Pioneering Spirit van Allseas in
de steigers gezet en voor Vopak de laaden los steigers gebouwd voor de gasschepen. “Daarbij moest worden voldaan aan
de strenge milieu- en veiligheidseisen van
Rijkswaterstaat. Voorkomen moest worden
dat bijvoorbeeld deeltjes oude verf in het
water zouden belanden. De steigers moesten derhalve zorgvuldig met folie worden
ingepakt. Wij zorgen voor valbescherming
met dubbele haken. Als de ene haak los is,
blijft de andere vast zitten. Uitrusting in fluorescerende kleuren is eveneens van groot
belang, zodat de steigerbouwers omwille
van veiligheid altijd in het zicht blijven.”

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

opleidingen, variërend van VCA tot BHV
en van Heftruck tot Veilig Werken met de
Verreiker. Voor de agrarische en maritieme
sector zijn er specifieke opleidingen, zoals
met betrekking tot grondverzetmachines
en reachstackers. Het bedrijf verzorgt een
totaalpakket in Zuidwest Nederland op het
gebied van opleidingen, zowel voor de productie- als voor de administratieve omgeving.

EVO
Bijna tien jaar geleden kwam Kramer via de
EVO terecht in opleidingsland. “De EVO, nog
steeds een gewaardeerde partner, was op
zoek naar opleiders in het kader van diverse
certificeringen. Daar heb ik me flink op toegelegd, met het volgen van alle mogelijke
opleidingen op het gebied van veiligheid.
Ik gaf destijds als ZZP’er onder andere trai-

ningen op terminals in de havengebieden.”
Ondanks de strengere wettelijke veiligheidseisen, staan opleidingen onder druk. Het
UWV verschuift vanwege bezuinigingen het
opleiden van werkzoekenden steeds meer
naar de toekomstige werkgever.

Cultuuromslag
“In Nederland zijn er zowel geschikte Arbo
gerelateerde opleidingen als goede veiligheidsmiddelen, zoals oog-, gehoor-, ademhalings-, hand- en valbescherming. Het lijkt
wel alsof we een bepaalde opleiding pas
volgen en persoonlijke beschermingsmiddelen pas gebruiken als we er toe worden
gedwongen. Gelukkig is er inmiddels een
cultuuromslag gaande. De bewustwording
in de hele maatschappij met betrekking
tot het grote belang van veiligheid neemt
steeds meer toe”, aldus Kramer.

Haven & industrie
De Nederlandse en Europese regelgeving
op het gebied van veiligheid in de sector
haven & industrie is de laatste jaren flink
aangescherpt. “Als er op een bedrijf een
ongeval gebeurt, terwijl de medewerkers
onvoldoende zijn opgeleid met betrekking
tot veiligheid, zit de werkgever met een probleem. De meeste certificaten zijn vijf jaar
geldig, maar de cursus BHV bijvoorbeeld
moet ieder jaar opnieuw gevolgd worden”,
aldus directeur-eigenaar Peter Kramer van
DINS Safety Training en NHI Opleidingen,
met bakermat in Terneuzen. DINS Safety
Training verzorgt diverse Arbo gerelateerde
3

ALCONET HRS DEPOT
OFFERS;
 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

Specialized workshop in Vlissingen-Oost:
> lifting gear > wire rope > rigging equipment > fall arrest equipment
> hydraulic tools > chain and accessories > testing > inspection > heavy load testing

Location: Vlissingen-Oost
Tel.: +31 (0)118-488 450
Fax: +31 (0)118-488 451
E-mail: vlissingen@liftal.com

Also settled in Yerseke and Temse

S E A P O R T

N U M M E R

8 - 2 0 1 7

Uden
DINS Safety Training heeft per 1 augustus in
samenwerking met Insignia BV en Werkvloer
BV aan de Liessentstraat 7 in Uden een tweede opleidingscentrum geopend. Daarbij
speelde het project ‘Statushouders voor de
Logistiek’ een belangrijke rol. Een trainingen begeleidingsprogramma om de statushouder op te leiden en te begeleiden naar
werk in de logistiek. DINS Safety Training
verzorgt de machinetrainingen als heftruck,
reachtruck en stapellaar.

Sociaal maatschappelijk
Het is een sociaal maatschappelijk project
waar deelnemers en bedrijven een groot
voordeel ondervinden in het ontwikkelen en vinden van logistieke werknemers.
DINS Safety Training gaat op deze locatie
ook Arbo gerelateerde veiligheidsopleidingen verzorgen, onder andere VCA, BHV,
Heftruck, Hoogwerker en ook Code 95 voor
de beroepschauffeurs. Tevens zal ook NHI
Opleidingen hier de opleidingen kunnen
verzorgen, zoals Office, secretariële opleidingen of praktijkdiploma boekhouden.

Voordeel
Peter van den Eijnden heeft een brede waaier aan leidinggevende functies bekleed bij
SABIC. Zijn huidige en laatste functie voor
zijn pensionering is veiligheids- en milieu
manager.
Een EHS&S Manager moet gezag uitstralen,
mede om medewerkers te kunnen beïnvloeden en inspireren. Van eminent belang
in de petrochemie waar het ‘safety first’ is.
“Als veiligheidsmanager is het wellicht een
voordeel als je wat grijze haren hebt. Met
een zekere ‘seniority’ kun je mensen sneller
aanspreken op hun gedrag. Zeker in het
kader van veiligheid is dat essentieel.”

SABIC, Bergen op Zoom.

Stimuleren

Toolbox meetingen

Op het gebied van veiligheid gaat het om
observeren, corrigeren, accepteren en tot
slot waarderen. Voor dat laatste is er in
Nederland een hele cultuuromslag nodig.
“Wij stimuleren juist het feit dat medewerkers elkaar aanspreken op onveilig gedrag
zodanig dat het geaccepteerd wordt. Dit
aanspreken is tenslotte niet om te pesten,
maar om te voorkomen dat mensen gewond
raken. Het is voor hun eigen goed. Hoe kun
je mensen op een positieve manier aanspreken? Door de verantwoordelijkheid bij
de mensen zelf te leggen, kun je vaak meer
bereiken dan zaken verplicht te stellen. Met
straffen of disciplinaire maatregelen kun je
maar beperkte resultaten boeken”, aldus Van
den Eijnden.

Vooral in de chemie is het veiligheidsbewustzijn hoog, maar er moet wel continu op
safety worden gewezen. Via toolbox meetings gaat speciale aandacht uitgaat naar
gevaarlijke stoffen, zware lasten en gevaarlijk gereedschap. Daar moet men steeds
bewust op blijven. De meeste ongevallen in
het bedrijfsleven gebeuren juist door routinehandelingen, niet door onkunde. Cijfers
wijzen uit dat het op het werk veel veiliger
is dan thuis. Anders gezegd is de kans veel
groter om thuis iets op te lopen dan op het
werk. Wat betreft werkgerelateerde ongevallen zijn er de meeste incidenten in de
landbouw, gevolgd door de bouw en als
derde transport & logistiek.
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Uniform, simpel en gecontroleerd

Met iSHARE data delen
verderop in de keten
D o o r : A n toon A. O osti n g

Het moet een belangrijke sleutel gaan vormen in het efficiënter
maken van de Nederlandse logistieke sector, het eind november op
de beurs ICT & Logistiek gepresenteerde iSHARE, waarbij de i staat
voor controle bij de data-eigenaar
en SHARE voor het delen van data.
“iSHARE is net als de creditcard een

INNOPAY is het bedrijf dat vorig jaar de
door de Topsector Logistiek uitgezette tender won voor het opzetten van een afsprakenstelstel om het delen van data in de
logistieke sector voor iedereen mogelijk te
maken. Een opdracht die vóór en vooral ook
door de logistieke sector zelf moest worden
uitgevoerd. In een proces van co-creatie. Op
die manier moest ervoor worden gezorgd
dat iSHARE ook zo snel mogelijk breed door
de hele logistieke sector wordt omarmd.

iSHARE valt onder het Neutraal Logistiek
Informatie Platform, een van de actielijnen
van Topsector Logistiek, dat als doel heeft
om data delen in de logistieke sector aan te
jagen. Hiermee moet de Nederlandse logistieke sector zijn toppositie kunnen blijven
behouden, ook op de langere termijn. Er
wordt al op grote schaal data gedeeld, maar
toch valt er nog een wereld te winnen. Er zijn
nogal wat belemmeringen om verder data
delen in de keten te bewerkstelligen. Er is

afsprakenstelsel. Achter dat simpele
pasje zit immers een heel stelsel van
afspraken dat wereldwijd betalingen mogelijk maakt,” legt projectleider Mariane ter Veen van INNOPAY
uit.

Jan Bert Schutrops, President Vopak Nederland en voorzitter van de Stuurgroep van het
Neutraal Logistiek Informatie Platform, nam op 27 juni de beta-versie van iSHARE
in ontvangst van Mariane ter Veen, projectmanager iSHARE
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Dit heeft geresulteerd in iSHARE afspraken
die voor alle partijen in de logistiek bruikbaar zijn. “Vanaf maart volgend jaar zullen
een aantal ‘launching customers’ iSHARE in
gebruik nemen. Verderop in 2018 gaan we
live zodat iedereen in de sector met iSHARE
aan de slag kan,” vertelt Ter Veen. Op de
vakbeurs ICT en Logistiek in Utrecht konden
bezoekers al in een aantal sessies meemaken hoe het afsprakenstelsel in de praktijk
werkt. Daarbij waren ook de eerste livetransacties te zien.
een wildgroei ontstaan in het aantal oplossingen voor identity en access management. En de toenemende behoefte aan data
roept ook vragen op over veiligheid. Want
data vertegenwoordigt kennis en waarde
die je als bedrijf natuurlijk niet zomaar aan
alles en iedereen weggeeft; als je data deelt,
wil je wel dat dit veilig gebeurt.

Bedrijven behouden controle
Vandaar dat ervoor is gekozen om eerst deze
belemmeringen voor verder data delen weg
te nemen, met het ontwikkelen van een
afsprakenstelsel. “iSHARE is beslist geen platform voor het uitwisselen van data”, benadrukt Ter Veen. “Het iSHARE-project gaat
over het maken van afspraken over identificatie, authenticatie en autorisatie oftewel
het beantwoorden van de vraag wie wanneer toegang tot welke data krijgt en op
welke manier.”
In het kader van de co-creatie hebben grote
en kleinere partijen in de logistiek zoals
Rijkswaterstaat, KLM Cargo, bevrachtingsplatform voor de binnenvaart 4Shipping,
containeroverslagbedrijf APMT, de Douane,
Dakosy, GroentenFruit Huis, NxtPort,
PortBase, Secure Logistics, Cargonaut,
Yellowstar, Ritra Cargo, Loodswezen, e-Herkenning, TransFollow, UC Group, Globis, en
SmartLoxs zich bij het iSHARE-project aangesloten om mee te werken aan de ontwikkeling van het afsprakenstelsel. Daarvoor
hebben ze vanaf begin dit jaar deelgenomen
aan het co-creatieproces dat onder andere
bestaat uit een viertal werkgroepen voor het
oplossen van functionele, technische, juridische en operationele vraagstukken. “Wij
faciliteren dat logistieke partijen samen dit
stelsel maken,” en: “Elke partij aan tafel kon
zijn eigen concrete probleem inbrengen
om daar gezamenlijk een oplossing voor te
vinden,” vertelt de projectleider.

iSHARE in de binnenvaart
Als concreet voorbeeld van wat voor voordelen iSHARE kan opleveren, noemt de
projectleider de binnenvaart. Als schippers
gevaarlijke stoffen aan boord hebben, moeten ze dat nu melden bij Rijkswaterstaat.
Met behulp van iSHARE kan Rijkswaterstaat
data over locatie en inhoud van deze vracht
– met goedkeuring van de schipper – direct
delen met derden, zoals terminals, sluizen, bruggen en hulpdiensten. Daardoor
is Rijkswaterstaat in staat om een snelle en
veilige sluispassage aan te bieden.

Kijk voor een animatie over
iSHARE in de binnenvaart op:
https://www.ishare-project.org/
nieuws/hoe-werkt-ishare-de-praktijk
Ter Veen ziet nu al dat verschillende partijen
in de logistiek “gaan lopen met wat iSHARE
voor hen kan gaan betekenen”. “Belangrijke
vraag in de logistiek is altijd wanneer lading
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aankomt bij distributiecentra. Voor de grootste transporteurs is die vraag wel gedekt
maar voor veel kleinere niet. Met iSHARE
kan dat straks wel. Fabrikanten en transporteurs, groot en klein, kunnen via iSHARE afspreken hun data te delen waardoor
ook de supermarkt kan zien wanneer zijn
nieuwe voorraad levensmiddelen beschikbaar is. Transporteurs kunnen via iSHARE
hun data doordelen met de concullega of
subcontractor die de bij het distributiecentrum afgeleverde goederen weer moeten
ophalen om te kunnen distribueren over de
supermarkten. De supermarkt kan zien wanneer de nieuwe voorraad bij hem voor de
deur staat.” Het voordeel van iSHARE is dat
deelnemende partijen van tevoren kunnen
bepalen wat ze wel en niet willen delen met
hun eigen Transport Management Systeem.

Draagvlak groeit
Ter Veen maakt zich geen enkele zorgen
over het benodigde draagvlak voor de
invoering van iSHARE. “Bij het lanceren van
de beta-versie van iSHARE in juni zagen we
al een grote toename van partijen die het
afsprakenstelsel graag willen beproeven.
Alle partijen die meedoen, doen dit omdat
ze verwachten hier profijt van te hebben.
Ter Veen ziet dat de eerste partners uit
het co-creatieproces van het iSHARE-project inmiddels bekijken hoe ze het systeem
in eigen huis kunnen implementeren.
Daarnaast is er een groeiend aantal nieuwe
ICT-partijen die aanhaken om de markt voor
de implementatie van het iSHARE-systeem
verder te gaan ontwikkelen.

Oplossingen voor hele sector
Het begin dit jaar gestarte co-creatieproces heeft in juni een beta-versie van het
afsprakenstelsel opgeleverd wat het afgelopen jaar met een nieuwe, wijdere kring
van inmiddels een twintigtal partners uit de
sector is uitgetest, die een ‘proof of concept’
doen, zoals dat heet.

Mariane ter Veen, projectmanager iSHARE
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MariFlex Group

Your professional partner
in Liquid Cargo handling
and more!
SHIP TO SHIP SERVICES

LIQUID CARGO HANDLING

MARIFLEX VAPOR RECOVERY

BARGING SERVICES

FILTERING SERVICES

SALVAGE SUPPORT

PUMPS AND POWERPACKS

FIRE FIGHTING EQUIPMENT

INERT GAS/N2 GENERATORS

MARIFLEX GROUP Maassluissedijk 101, 3133 KA Vlaardingen. Port no.: 738. The Netherlands. Phone +31 (0) 10-434 44 45 (24 hrs.) info@mariflex.net - www.mariflex.net
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Kennisuitwisseling
over douane op
grote schaal
Fontys Techniek en Logistiek Venlo werkt samen, innoveert, onderzoekt en ontwikkelt op het thema Douane en
Trade compliance. Meerdere partnerships zijn aangegaan
om kennis over douane in te bedden in het onderwijs en
te creëren door onderzoek- en innovatieprojecten. Zo
bezocht Fontys Venlo vorige week het Shanghai Customs
College in China, een gerenommeerde kennisinstelling
in Douane en Trade Compliance. Het doel van dit bezoek
was om kennis uit te wisselen en mogelijkheden voor
samenwerking te zoeken.

Vraag naar douaneprofessionals en goede opleidingen
In steeds complexer wordende internationale logistiek wordt het
managen van douaneprocessen steeds belangrijker: Nieuwe wetgeving en de noodzaak om veiligheid vereisen het nemen van de juiste
maatregelen. Het is dus logisch dat het bezitten van kennis over
douaneprocedures en het managen van financiële en compliance
risico’s dus steeds belangrijker wordt.
Fontys Venlo pakte deze uitdagingen met beide handen aan en
dat resulteerde in meerdere samenwerkingsverbanden. Drie jaar
geleden is de basis gelegd met de Minor Customs Management in
International Business in opdracht van Provincie Limburg en ondersteuning van KennisDC Logistiek Limburg, Douane Nederland en
vele andere onderwijsinstellingen en organisaties. Daardoor is ook
het contact met het Shanghai Customs College ontstaan.

Kennisuitwisseling in China
In een vijfdaags bezoek werden door Fontys Venlo lessen verzorgd,
een ‘serious game’ gespeeld, logistieke trends en ontwikkelingen van
beide regio’s gepresenteerd en concrete vervolgstappen besproken.
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COLUMN

De zelfrijdende (personen)auto
In voorgaande edities van Seaport schreven wij al over het autonome
goederenvervoer via weg en water. In dit artikel besteden we aandacht aan
misschien wel de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van autonome
vervoermiddelen: de autonome personenauto. Uit het rapport ‘Transport
en Mobiliteit 2016’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt namelijk
dat van alle gereden kilometers in Nederland 78% werd afgelegd door personenauto’s. Ter vergelijking werd slechts 5% afgelegd door vrachtauto’s.
Het zal uiteraard nog wel een aantal jaar duren voordat auto’s echt volledig
autonoom rijden, maar semi-autonoom, met een bestuurder die een oogje
in het zeil houdt, is al binnen handbereik. Zowel traditionele autofabrikanten als Ford, General Motors en Volkswagen, alsook de nieuwere ‘techbedrijven’ zoals Google en Apple timmeren namelijk hard aan de weg. De
opkomst van de autonome personenauto is ook de nieuwe regering niet
ontgaan. Zo valt in het regeerakkoord te lezen dat de regering het oogmerk
heeft bij alle infrastructuurprojecten rekening te houden met autonome
voertuigen en de daarvoor benodigde systemen.
In een ideale wereld zullen met de opkomst van autonoom vervoer verkeersongevallen uiteindelijk tot het verleden behoren. Realistisch gezien
zal dit echter nog wel even duren. Niet in de laatste plaats omdat dit soort
nieuwe technologieën nou eenmaal ongemerkte gebreken of ‘bugs’ kunnen vertonen. De vraag is dan ook wat voor consequenties het juridisch
zou hebben als een verkeersongeval veroorzaakt zou worden door een
software-‘bug’.
Bij een aanrijding met een voetganger of fietser zal de ‘automobilist’
gewoon nog aansprakelijk zijn op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet
(WVW). De ‘kwetsbare’ verkeersdeelnemer komt in Nederland grote
bescherming toe, en dit lijkt niet te veranderen. Anders is de situatie wanneer er een ongeluk ontstaat tussen twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers, zoals twee auto’s. Dan biedt artikel 185 WVW namelijk geen bescherming. Doorgaans wordt de veroorzaker dan aansprakelijk gesteld op grond
van het algemenere leerstuk van de ‘onrechtmatige daad’, neergelegd in
artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek. In dit geval zal – mits bewezen – de automobilist ook aansprakelijk zijn. Overigens kan de schadelijdende partij zich
doorgaans ook direct tot de verzekeraar van de automobilist richten op
grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (WAM).
Indien de aanrijding is veroorzaakt door een ‘bug’ in de software van de
zelfrijdende auto is er echter nog een andere weg die kan worden bewandeld. Het slachtoffer kan dan namelijk ook de producent van de auto
aansprakelijk stellen op grond van art. 6:185 BW. Iedere fabrikant moet
namelijk instaan voor de deugdelijkheid van het door hem geproduceerde
product. Het voordeel van deze weg is dat de aansprakelijkheid van de producent – vanwege een lichtere bewijslast – sneller aangenomen wordt dan
de aansprakelijkheid van de automobilist. Deze route wordt vandaag de
dag nog nauwelijks toegepast bij verkeersongevallen vanwege het feit dat
‘human error’ doorgaans de oorzaak is. Met de opkomst van de autonome
personenauto zal dit veranderen.
Wilt u meer weten, neem dan contact op met Julian van de Velde of Ben
Tichelaar door middel van hieronder genoemde contactgegevens.

Er is van beide zijden interesse in verdere samenwerking. Sophia
Gruner, Exchange coördinator van Fontys Venlo: “We waren zeer vereerd dat we op dit College onszelf mochten presenteren. Shanghai
Customs College kenmerkt zich als een trotse en professionele
organisatie. Op meerdere vlakken kunnen we elkaar in de toekomst

smallegange
Smallegange - law firm with a view

“Specialistische en juridische
“Dé juridisch specialist voor
assistentie tegen een
haven en logistiek”
redelijke prijs”

goed aanvullen.”
De verdere samenwerking zal worden gezocht in het opzetten van
uitwisselingsprogramma’s, mogelijkheden in praktijkgericht onderzoek en het uitwisselen van docenten.

T. 010-201
010-20100007070 E.E.latten@smalaw.nl
mail@smalaw.nl
w w w. s m a l l e g a n g e - l aaw
w yye
e r ss.. co
com
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Efficiënter,
Ook efficiënter,
sneller en
goedkoper en
goedkoper
sneller
werken?
werken?

De
KUNST
van “GROEN”
inzamelen, scheiden
én verwerken!

Vanaf 2018 kan dat

Van Scheepsafval naar grondstof
voor een nieuw product.....

Vanaf dat moment kun u met wie dan ook
in de logistieke sector data delen. Ook met
tot dusver onbekenden.
Interesse? Neem contact op met uw
IT-leverancier of bezoek onze website:
www.iSHAREworks.nl

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

Kunnen wij u een handje helpen?
Dagelijks verwerken wij 35.000 biometrische verificaties voor logistieke en
industriële opdrachtgevers door heel Nederland, België en Duitsland en dat
doen we al 15 jaar.
Biometrie versnelt en verzekert uw proces kostenneutraal omdat we aansluiten
op uw bestaande (toegangs)systeem.
Zullen wij u een handje helpen met het maken van een sluitende business case?
Belt u met 010 - 463 77 77 voor meer informatie of een afspraak.

www.secure-logistics.nl

The biometric heart of your process

S E A P O R T

N U M M E R

8 - 2 0 1 7

Koch Adviesgroep ontwerpt
opslaggebouw COVRA
Foto: S cherp! Fotogra fie

Op 13 september 2017 is door
Prinses Beatrix het nieuwe opslaggebouw voor verarmd uranium
bij de Centrale Organisatie Voor
Radioactief Afval (COVRA) officieel
geopend. Het nieuwe pand is ongeveer 93 bij 80 meter en is ruim 13

Op het dak is over het gehele oppervlak
een grasmat aangebracht. Hierdoor lijkt het
alsof het gebouw uit de aarde omhoog is
geschoven. “Let op de onderzijde van de letters U3O8 (de scheikundige benaming van
uranium) op de kopgevel van het gebouw”
zegt Koch. “Deze bevinden zich nog gedeeltelijk ondergronds. Hiermee wordt dit effect
nog eens extra benadrukt”.

meter hoog. Het heeft een opslagcapaciteit van ruim 6.500 containers
gevuld met verarmd uranium.

Koch Adviesgroep, Ingenieurs & Architecten
tekende voor het ontwerp in samenwerking met de bekende kunstenaar William
Verstraeten. Het gebouw is een grote zonnewijzer. Grote roestvast stalen zonnenaalden
werden zeer nauwkeurig gemonteerd op de
hoeken van het gebouw en vervolgens zijn
op de blauwe gevel de tijdlijnen geschilderd. De schaduw van de naalden valt exact
over de oranje tijdlijnen. De factor ‘tijd’ is
in de wereld van opslag van radioactief
materiaal een belangrijk element. Ook de
precisie waarmee deze zonnewijzer in elkaar
is gezet, sluit perfect aan bij de filosofie van
COVRA.

“Al in 2013 zijn we begonnen met een studie naar de vorm en locatie van het nieuwe
gebouw”, vertelt Koch. “Daarna konden we
het technisch ontwerp verder uitwerken.”
Voor de opslag van verarmd uranium worden zeer strenge eisen aan de constructie
gesteld. Zo moet het gebouw bestendig zijn
tegen enorme windbelastingen en aardbevingen. Ook de straling van het materiaal
naar de omgeving moet tot een minimum
worden beperkt. De betonnen buitenwanden hebben daarom een dikte van in totaal
75 cm. Ook de deuren zijn van dikke staalplaten gemaakt. Uranium heeft een zeer
hoge soortelijke massa van bijna 19 ton per
kubieke meter. Het gebouw is mede daarom
gefundeerd op 1.800 palen met een gemiddelde lengte van elk 28 meter. In totaal dus
ruim 50 kilometer funderingspaal!
Koch Adviesgroep heeft naast het bouwkundige en constructieve ontwerp ook
het installatietechnische en infrastructurele ontwerp gemaakt. Door het enorme
oppervlak van het gebouw moest bijvoor-

beeld de waterhuishouding van het ruim
20 hectare tellende terrein opnieuw bekeken worden. “Voor een aantal specifieke
elementen hebben we derden ingeschakeld bij het ontwerp” zegt Koch. “Zo zijn
de drie bovenloopkranen in het gebouw
in opdracht van Koch ontworpen door
Koninklijke Hollestelle uit Goes en is in het
voortraject in nauw overleg met De Hoop
uit Terneuzen het betonmengsel bepaald.
Bij dit soort massieve en grote betonconstructies kunnen bijvoorbeeld door chemische reacties tijdens het verharden van het
beton hoge temperaturen ontstaan met
scheurvorming tot gevolg. Om dit soort bijeffecten tijdens de uitvoering te voorkomen
zijn vooraf diverse proefstukken gemaakt,
zodat reeds tijdens de aanbesteding bekend
was hoe en met welk betonmengsel gestort
moest worden”.
Nadat het ontwerp gereed was en de vergunningen aangevraagd, is door Koch
Adviesgroep het ontwerp aanbestedingsgereed gemaakt. Middels uitgebreide bestekken en gedetailleerde tekeningen is het
werk aanbesteed en gegund aan aannemingsbedrijf Cordeel.
Mathé Koch is trots op zijn organisatie en op
het team dat verantwoordelijk was voor dit
project. “Binnen Koch Adviesgroep heeft het
leveren van kwaliteit de hoogste prioriteit.
Dit project is daar een mooi voorbeeld van.
Als je ziet hoe nauwlettend het ontwerp en
het ontwerpproces in de gaten is gehouden
door onder andere de Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
en hoe audits bij ons op kantoor verliepen,
dan kun je niet anders dan zeer tevreden
zijn” zegt hij.
Inmiddels is het pand in gebruik genomen
en zijn de eerste containers met verarmd
uranium opgeslagen. Zowel COVRA als
Koch Adviesgroep kijken terug op een zeer
geslaagd project.
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BZE dient al 30 jaar de belangen
van de zeehavenexpediteurs
D o o r : H en k van de Voorde

De

Belangenvereniging

van

Zeehaven Expediteurs (BZE) staat
tot eind 2017 in het teken van
het dertigjarig bestaan. Tijdens
een netwerkbijeenkomst op de
SS Rotterdam werd onder leiding
van voorzitter Don van Riel op
gepaste wijze stilgestaan bij het
jubileum. De BZE-organisatie van
Zeehavenexpediteurs en internationale Logistieke Dienstverleners. In
de zeehavens komen goederen aan
of gaan ze weg. De goederen worden
geladen in en gelost uit zeeschepen.
Dit laden en lossen vanuit het zeeschip op de kade, via een vrachtau-

De expediteur is gespecialiseerd, neutraal
in het kiezen van de transporteur/rederij
en kent de lokale markt als geen ander.
Tegenwoordig vindt het vervoer meer en
meer met containers plaats. De zeehavenexpediteur in het uitgaande verkeer boekt de
container voor transport bij de cargadoor,
agent van de lijnrederij, en verzorgt in overleg met de verzender het voortransport (met
eventuele tussenopslag) naar de containerterminal. Inkomende containers worden
door de expediteur via de cargadoor van
de rederij in ontvangst genomen en naar
de plaats van bestemming in het achterland
vervoerd. Noodzakelijke douane- en andere
formaliteiten (verzekeren, wegen, keuren,
tussentijds opslaan en ontgassen) worden
door de expediteur verzorgd.       
De zeehavenexpediteur beschikt, naast zijn
kennis van de haven waar hij is gevestigd,
ook middels partners, over kennis van ande-

re (zee)havens in binnen- en buitenland,
die hij kan benutten voor de verzending
of ontvangst van lading. De leden van de
BZE hebben hun eigen specialisatie, bijvoorbeeld qua vaargebieden. De ene expediteur verscheept naar Zuid-Amerika en de
andere krijgt lading vanuit China binnen.
Specialisatie kan er ook zijn op het gebied
van op- en overslag, product gerelateerd,
met betrekking tot douanewerkzaamheden,
groupage of verschepen met partners.

Booming
De creatieve expediteur kijkt voor de klant
naar de beste mogelijkheden. Dat kan over
zee, maar tegenwoordig kun je ook met de
trein containerladingen vervoeren naar het
Verre Oosten. “In China wordt zoveel geïnvesteerd in het spoor dat het booming is.
Een autocarrier is 35 à 40 dagen onderweg
van China naar Zeebrugge. Inclusief voor-

to, spoorwagon of binnenvaartschip
Foto: D irk Jan Gjelte ma

is onderdeel van de transportketen
die door de zeehavenexpediteur
wordt begeleid en gecontroleerd
voor zijn opdrachtgever, de ladingbelanghebbende. Waar zouden we
zijn, zonder de expediteur?

Don van Riel is voorzitter van de belangenvereniging van Zeehaven Expediteurs (BZE).
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en natransport is dat ongeveer 60 dagen.
Per spoor is het slechts 22 dagen! Er wordt
steeds meer ingezet op spoorverbindingen
van het Verre Oosten naar Europese bestemmingen. De gigantische investeringen in het
spoor te China hebben ook te maken met
risico analyse. Vervoer door het Suèzkanaal
is tenslotte minder veilig”, aldus voorzitter
Don van Riel van de BZE.

Missie
Voorzitter Van Riel: “Met de BZE proberen
we onze krachten te bundelen. We hebben als BZE een missie en een visie voor
de komende dertig jaar. Onze leden worden steeds belangrijker voor de logistieke
keten. Het wordt namelijk steeds moeilijker
voor de klant om alsmaar veranderende
wet- en regelgeving te volgen. Ook moet er
adequaat worden ingespeeld op de krapte
op de arbeidsmarkt. Grote internationale
bedrijven proberen de expeditie markt op
te gaan, maar vergeet de Engelse opmerking niet voor prijsvechters, die proberen de
markt te verstoren: ‘If you pay peanuts, you
get monkeys’.”

Sectorbreed
Van Riel probeert altijd sectorbreed mee
te denken en maakt zich zorgen om de
bereikbaarheid per spoor vanwege de bouw
van het derde spoor in Duitsland in aansluiting op de Betuweroute. Daarvan ondervinden de Nederlandse en Vlaamse havens de
nadelige gevolgen. “Vooral in Rotterdam
en Antwerpen krijgen we straks een capaciteitsprobleem om de treinen weg te rijden
naar Duitsland. Dit wordt helaas onderschat
door de overheid. Nederland blijft achter
met investeringen op het gebied van veiligheid en infrastructuur. Er is behoefte aan
meer spoor, maar door het bezuinigen van
de overheid kan er helaas minder per spoor
vervoerd worden.”

Netwerkbijeenkomst van de BZE in Rotterdam.

Treinen met gevaarlijke stoffen hoeven dan
niet meer zinloos door dichtbevolkte gebieden in West-Brabant te rijden om in Kijfhoek
te rangeren en dezelfde route weer terug te
rijden naar Antwerpen. “Goederentreinen
uit Vlissingen met bestemming Antwerpen,
moeten via Roosendaal of Kijfhoek om
rijden. Met de aanleg van de VeZa-boog
zouden treinen richting Antwerpen al ruim
voor Bergen op Zoom in zuidelijke richting
kunnen afslaan. Diverse partijen dringen al
jaren aan op de bouw van de spoorverbinding. De aanleg van de spoorverbinding
Zeeland-Antwerpen geniet echter geen
enkele prioriteit bij zowel de Nederlandse
als de Belgische overheid.”

Initiatieven
Er zijn diverse initiatieven in Zeeland en
Brabant om de goederenlijn wel aan te
leggen. Daarmee wordt het vervoer van
gevaarlijke stoffen op de lijn VlissingenRoosendaal-Dordrecht aanzienlijk verminderd. Don van Riel heeft de hoop op de

aanleg van de VeZa-boog zeker nog niet
opgegeven. Hetzelfde geldt voor de aanleg
van een Oostelijke spoorlijn richting België.
De aanleg van de spoorlijn Axelse VlakteZelzate is van groot belang voor een goede
ontsluiting van de haven- en industriegebieden. De komst van dit Oostelijke spoor zou
onderdeel kunnen worden van de bouw van
de nieuwe zeesluis. “Een optimale ontsluiting is essentieel voor de ontwikkeling van
de havens in het algemeen en de distributie
naar het achterland in het bijzonder”, aldus
Van Riel.

Trimodal Europe BV
Don van Riel is managing director van
spoorwegexpediteur Trimodal Europe BV
uit Hoogvliet bij Rotterdam. Het bedrijf is
van oudsher specialist met betrekking tot
het conventionele vervoer van gassen en
vloeistoffen (gevaarlijke en ongevaarlijke
stoffen). Het verzorgt bijvoorbeeld via ketelwagons het vervoer per spoor van olie, benzine, (bio)diesel en chemische producten

IJzeren Rijn
De Zeeuw blijft voorstander van het in
ere herstellen van de IJzeren Rijn, de oude
goederenspoorlijn tussen Antwerpen en
Mönchengladbach via Neerpelt, Weert
en Roermond. “Bij calamiteiten op de
bestaande verbindingen van Rotterdam en
Antwerpen naar het Duitse achterland, zijn
de files en vertragingen niet te overzien. We
blijven de moed erin houden. Samen met
België lobbyen in Brussel om de IJzeren Rijn
op een verantwoorde wijze te heropenen.”

Zeeland-Antwerpen

Waar de distributie naar het achterland via
het vervoer over het water flink is toegenomen, blijven de treinpaden steken op ongeveer vier procent van het totale goederenvervoer in Zeeland. Met het aanleggen van acht
kilometer spoor langs de A4 of het ScheldeRijnkanaal kan er een directe verbinding
komen tussen Vlissingen en Antwerpen.
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The Cooperative Association of Vletterlieden provides
the transport of persons, packages and supplies to ships
at the anchorage and to offshore wind farms. Our three
quick tenders bring everything and everyone to the
desired location of your choice. Including luggage, the
‘Tender Express’, ‘Wavecat Express’ and ‘Victory’ are

Tender Service in port area
IJmuiden -Velsen
designed for the transportation of respectively seven
and twelve persons. Besides communications (water
taxi) the boatmen assist in mooring, unmooring and
shifting of maritime-, river- and fishing boats in
the port area of IJmuiden, Velsen and Beverwijk. We
operate closely together with pilots, tugs and port
authorities.
Email: cvv@vletterlieden.nl
Tel 24/7:

+31 (0)255 515354

Tel office: +31 (0)255 521796
www.vletterlieden.nl

C.V.V

Coöperatieve
Vereniging van
Vletterlieden w.a.
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Over het water
Trimodal duidt ook op andere modaliteiten dan het spoor. “Over het water kunnen
veel grotere volumes worden vervoerd dan
per spoor, maar het moet wel kunnen. Wij
benutten het water als het qua tijd kan.
Bovendien moet er een aansluiting zijn op
rivieren als de Rijn, de Schelde en de Maas.
Een stad als München blijft daardoor aangewezen op het spoor.”
Daarnaast draagt het bedrijf uit Hoogvliet
zorg voor het vervoer naar het achterland
van containers die overzee binnenkomen.
Deze bevatten met name droge bulkproducten zoals ertsen, poeders, granulaten,
aluminiumkorrels. Speerpunten van beleid
zijn betrouwbaarheid, flexibiliteit én maatwerk.

Intermodal
“Intermodal is booming. Wij zoeken spoorwegmaatschappijen bij elkaar tegen een
schappelijke prijs. Of het nu gaat om vervoer om de hoek in Nederland, van Zuidnaar Noord-Duitsland of van Rotterdam naar
Zuid-Frankrijk. We proberen ons te onderscheiden door alert te zijn, met nieuwe
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concepten en nieuwe shuttletreinen, ook
naar gebieden waarmee veel mensen moeite hebben zoals in Oost-Europa. We werken
met verschillende spoorwegmaatschappijen, wageneigenaren, terminals, shuttle
operators en klanten. Wij zijn onafhankelijk
en hebben geen voorkeuren. Er is maar één
ding dat telt: een tevreden klant”, beklemtoont Van Riel.

Fo to : D ir k J a n G jeltema

zoals styreen. Ook is het Zuid-Hollandse
bedrijf specialist in het vervoer per spoor
van agrarische producten en projectladingen. “Onze markt is spoorexpeditie en onze
rol is de goede partijen aanbrengen. Waar
railvervoerders vaak werken met shuttles
en een vaste dienstregeling, kijken wij naar
de gaten in de tijd en de leegloop van locs
en personeel (machinist en rangeerders).
We zijn creatief en komen met innovatieve
oplossingen. Hoe meer er op je pad komt,
hoe meer je er van leert. Met onze expertise
kunnen we ons bijvoorbeeld onderscheiden
met betrekking tot China. Onze specialiteit
is vooruitdenken en goed plannen.”

N U M M E R

Optimaal
De drie modaliteiten (water, spoor en weg)
worden door Trimodal Europe BV optimaal
gebruikt. Conventionele ladingen worden
bijvoorbeeld deels per kustvaart en deels
per spoor vervoerd voor klanten in Duitsland
en Frankrijk. Naast shortsea verbindingen
houdt Trimodal zich sinds het jaar 2000 ook
bezig met de deepsea verbindingen tussen Europa en Amerika, in samenwerking
met een Amerikaanse partner. Hiervoor is
Trimodal Europe NVOCC BV in het leven
geroepen. NVOCC (Non Vessel Operating
Common Carrier) is een rederij zonder eigen
boten en specialist op het gebied van overzeese expeditie en droge bulk.

Importcontainers
“Importcontainers komen binnen in havens
als Rotterdam, Antwerpen en Le Havre. Als
er genoeg tijd is kan het transport naar
het achterland via de binnenvaart geschieden. Als er echter haast is geboden kan
als vanzelfsprekend beter worden gekozen
voor één dag met de trein in plaats van vijf
dagen met een binnenvaartschip. We zijn
praktisch ingesteld en zoeken altijd naar
een passende oplossing, zoals het aanpassen van een gaswagon ten behoeve van
vloeistoffen. We maken ook zoveel mogelijk
gebruik van mobiele werkplaatsen. Dat is
een stukje meedenken met de klant om kosten te besparen in de ketenregie.”

Don van Riel, managing director van
spoorwegexpediteur Trimodal Europe.

Veiligheid
Don van Riel benadrukt dat veiligheid te
allen tijde voorop dient te staan. Papieren
moeten compleet zijn, containers die aangeboden worden met gevaarlijke stoffen
moeten voorzien zijn van een Dangerous
Goods Declaration. “Zonder DGD gaat de
container met gevaarlijke stoffen niet mee.
We borgen de processen en beschikken over
alle mogelijke certificeringen. Stap voor stap
bouwen we verder aan de toekomst.”

SQAS
Trimodal is Safety & Quality Assessment
System (SQAS) gecertificeerd. Het is een
systeem waarbij de kwaliteit, veiligheid,
beveiliging en de milieuprestaties van een
logistieke dienstverlener door een onafhankelijke beoordelaar wordt getoetst. Tevens
is er samen met de chemische distributeurs
een evaluatie. “We willen ons onderscheiden
in de markt, met prioriteit voor veiligheid en
betrouwbaarheid. We hebben te maken met
ketelwagons met verschillende stoffen. Bij
Trimodal hebben we al sinds 1999 volgsystemen. Wij weten op tien meter nauwkeurig
waar onze wagons zich bevinden. We zien
het als een uitdaging om een wagon of container op tijd ergens te krijgen. Daar vechten
we voor, telkens weer opnieuw.”
www.trimodal-europe.com
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MariFlex voorkomt ongewenste emissies bij ontgassen schepen

Alle lichten op groen voor
de MVRU-1100

D o o r : H en k van de Voorde
Foto’s: Cor Huis in ’t Veld - the profsite

De unieke Mobile Vapour Recovery
Unit (MVRU-1100) van maritieme
specialist MariFlex uit Vlaardingen
maakt een eind aan de stank en de
ongewenste emissies die vrijkomen
bij het ontgassen van schepen. Na
de milieuvergunning van de DCMR
en een periode van proefdraaien
staan alle seinen op groen voor de
MVRU-1100. Met deze innovatieve
installatie kan MariFlex - met aan
het roer President Ruud Cogels tanks en schepen snel en eenvoudig ontgassen, inert maken en alle
resterende dampen van de lading
opvangen en afvoeren, zonder dat
daar reststoffen bij vrijkomen of
afval ontstaat.
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De MVRU zuigt alle dampen uit het schip
en stuurt die naar een koeling waar ze
met behulp van stikstof weer vloeibaar
worden gemaakt en opgevangen. Daarbij
wordt de emissie van Vluchtige Organische
Koolwaterstoffen tot de wettelijke waardes
gereduceerd. De MVRU heeft de afmeting
van een 20 voets container, weegt ‘slechts’ 5
ton en is daardoor overal mobiel inzetbaar.

schip. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties
en daarom accepteren de meeste zeeschepen niet-inerte binnenvaartschepen niet
meer. Omdat het inertiseren van een schip
6 tot 8 uur duurt, kiezen veel schippers
voor een makkelijker oplossing: ontgassen
in de open lucht. Dat zorgt voor veel ongewenste emissies van gevaarlijke gassen en
stankoverlast.

Toepassing

Veiligheid

De installatie kan toegepast worden bij het
overpompen van lading tussen zeeschepen
en binnenvaartschepen, voor het leegpompen van schepen en tanks bij reparatie en
onderhoud op een scheepswerf, bij inspecties van schepen en bij het leegmaken
van opslagtanks en terminals in havens.
Vanwege het explosiegevaar zijn zeeschepen met gevaarlijke en brandbare stoffen inert. Voor binnenvaartschepen geldt
die verplichting niet. Bij het overpompen
van inerte zeeschepen naar niet-inerte
binnenvaartschepen zouden zuurstof en
restdampen van het ontvangende schip
weer teruggepompt worden in het zee-

“Veiligheid dient altijd en overal de hoogste prioriteit te hebben. De MVRU-1100
biedt een unieke oplossing voor het veilig
terugdringen van de uitstoot van schadelijke gassen en dampen uit tanklichters. Net
als in Amsterdam zijn ook in de haven van
Rotterdam de milieuregels steeds verder
aangescherpt. De innovatieve MVRU-1100
is een uitkomst voor alle zeehavens in
Nederland en België. Het unieke systeem is
een stimulans voor het ship tot ship laden
en lossen”, aldus Sales Director Walter van
der Pluym van MariFlex, specialist op het
gebied van overslaan van vloeibare ladingen in de scheepvaart.
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Foto’s: Cor Huis in ’t Veld - the profsite

Afvaltoerisme
“Er zijn allerlei verboden van de overheid
voor het ontgassen van tankschepen, maar er
waren tot voor kort geen installaties die het
mogelijk maakten om legaal af te gassen. Dat
is nu dus verleden tijd, maar het blijft vreemd
dat er geen faciliteiten waren om op een
rechtmatige manier te ontgassen. Uiteindelijk
zal een succesvol systeem als de MVRU-1100
ongetwijfeld worden toegejuicht. Zeker door
zeehavens waar veiligheid, innovatie en
duurzaamheid voorop staan”, zegt collega Ed
Zwaneveld van Research & Development. “Er
was sprake van een soort afvaltoerisme om te
ontgassen en dat dient natuurlijk te worden
tegengegaan vanwege het belang van het
milieu. MariFlex steekt met de MVRU-1100
haar nek uit. Dergelijke innovaties kunnen het
chemiecluster in de Rotterdamse haven alleen
maar ten goede komen”, vult Walter aan.

Ship-to-ship
De MariFlex Group (ISO 9001, 14001 en 18001
gecertificeerd) biedt een totaalpakket aan
diensten aan. Met veelal eigen fabricaat portable pompen en dieselhydraulische aggregaten assisteert het Zuid-Hollandse bedrijf
tankschepen met het lossen van hun lading.
“MariFlex is de laatste jaren flink gegroeid, met
name vanwege de ship-to-ship operaties. We
kunnen daarbij de totale coördinatie op ons
nemen. Van het inert maken en ontgassen
van schepen tot het laden en lossen van het
zeeschip zelf en het aanbieden van fenders en
reducers. Zo boeken we grote tijdwinst voor
onze klanten”, verklaart de Sales Director.

Transfer Services
MariFlex Transfer Services is gespecialiseerd
in het overslaan van ladingen van schip naar
schip. Vloeibare lading van een zeeschip moet
bijvoorbeeld worden overgeslagen naar een
binnenvaartschip, voor de verdere distributie
naar het achterland; of van een groot zeeschip
naar een kleinere coaster voor vervoer naar
bijvoorbeeld Engeland. “Wij leveren de fenders zodat er genoeg afstand blijft tussen de
boten en er geen schade kan optreden. Ook
zorgen wij voor de ladingslangen en de reducers zodat het ene schip aan het andere wordt
gekoppeld en de lading wordt overgepompt”,
lichten Walter en Ed toe.

ducten zoals pompen, powerpacks, slangen,
fenders en reducers. Tevens is er een productiewerkplaats waar MariFlex equipment zoals
powerpacks, brandblus-units en hydraulische
pompen produceert. Er werken een vijftigtal
mensen in vaste dienst, waarvan de meeste
aan de slag zijn bij operationele werkzaamheden.

Holding
Verder behoren ook MariFlex Engineering,
MariFlex Houston en Rotterdam Barging
Services (RBS) tot de MariFlex holding. Alle
activiteiten van het Zuid-Hollandse bedrijf
hebben hun oorsprong in de haven van
Rotterdam, maar worden sinds jaar en dag
overal ter wereld uitgevoerd. Naast de bakermat Vlaardingen, waar hoofdkantoor en werkplaats zijn gevestigd, beschikt MariFlex ook
over vestigingen in Houston en Kaapstad.

Calamiteitenbestrijding
Naast de reguliere activiteiten is MariFlex
Pump Services een betrouwbare partner bij
calamiteitenbestrijding. Zo worden uitpompen van vloeibare lading en gassen tot een
goed einde gebracht. MariFlex Pump Services
is een puur operationele dienstverlening (24
uur per dag, 7 dagen in de week) die wordt
geboden aan de scheepvaart; zowel reguliere
service als calamiteitenbestrijding. Ook tijdens
de economische crisis schreef MariFlex zwarte
cijfers. De reguliere activiteiten waren weliswaar afgenomen, maar werden ruimschoots
gecompenseerd door calamiteitenservice.
De expertise van MariFlex werd bijvoorbeeld
aangewend met betrekking tot de berging
van het gezonken vrachtschip Baltic Ace, in
opdracht van het bergingsbedrijf Svitzer uit
IJmuiden.
www.mariflex.net

Eigen kade
MariFlex, een van ’s werelds marktleiders
op het gebied van diensten en producten
voor het laden en lossen van vloeistoffen,
is medio 2013 verhuisd van de Koningin
Wilhelminahaven in Vlaardingen naar een
nieuwe locatie aan de Maassluissedijk. Daar
heeft het bedrijf de beschikking over een
bedrijfsterrein met eigen kade en een 70
meter lange steiger, waar binnenvaartschepen tot 135 meter lengte kunnen afmeren.
In de nieuwe hal van 1250 vierkante meter is
ruimte voor de opslag van onderdelen en pro17
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Havenbedrijf Port of Zwolle stelt
Raad van Advies in
Havenbedrijf Port of Zwolle, met
havens in Zwolle, Kampen en
Meppel, heeft per oktober een
raad van advies ingesteld. Deze
raad wordt gevormd door Tineke
Netelenbos,

oud-minister

Verkeer

Waterstaat,

en

Overtoom,

CEO

van
Koen

Havenbedrijf

Amsterdam en Bart Kuipers, hoogleraar Haveneconomie aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam.

De raad van advies is ingesteld voor de
directie van Port of Zwolle als raadgevend
klankbord en denktank bij het volgen van
en anticiperen op ontwikkelingen en trends
in de sector Logistiek en Transport. Daarbij
heeft de directie ernaar gestreefd om in de
raad van advies een zo breed mogelijke kennis en expertise te verzamelen.
Jeroen van den Ende en Marco Swenne,
de directie van Port of Zwolle, zijn blij met

de bereidbaarheid van Overtoom, Kuipers
en Netelenbos en verwachten met hen het
havengebied van Zwolle verder te ontwikkelen. De drie leden van de coöperatie Port
of Zwolle, de gemeenten Zwolle, Meppel en
Kampen, hebben dan ook hun goedkeuring
gegeven.

Bart Kuipers deed onderzoek naar zeehavens, goederenvervoer, ruimtelijk-logistieke
organisatie en binnenhavenontwikkeling. Hij werkte bij het Ministerie van V&W,
TU Delft, TNO en de Erasmus Universiteit.
Kuipers is momenteel Haveneconoom aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Maak kennis met de raad van advies

Tineke Netelenbos completeert de adviesraad. Zij was van 1998 tot en met 2002 minister van Verkeer en Waterstaat. Momenteel
bekleedt zij meerdere functies, waaronder
als voorzitter van de adviesraad voor de
Waddenhavens en als lid van de raad van
toezicht van het Maritiem Research Instituut
Nederland.

Koen Overtoom heeft een ruime ervaring in
de transportsector. Hij studeerde Economie
aan de Universiteit van Amsterdam en begon
zijn carrière in de haven van Amsterdam. Hij
is sinds vijftien jaar werkzaam bij het havenbedrijf Port of Amsterdam, en is hier sinds
december 2016 algemeen directeur.

Simwave verwelkomt Aat Hoorn
Per september is Aat Hoorn gestart als manager machinekamer- en
high voltage simulatoren bij maritiem simulatiecentrum Simwave in
Barendrecht. “De overstap van Aat is wederom een belangrijke aanvulling van ons groeiende team”, aldus Marcel Kind, managing director van Simwave. “Hij is een van de leidende experts op dit gebied
en is verantwoordelijk voor alle trainingen en assessments die op
onze state-of-the-art machinekamersimulatoren gaan plaatsvinden.
Hoorn startte zijn carrière bij Nedlloyd en werkte onder andere in
diverse leidinggevende functies bij het Gemeentelijk Energiebedrijf
Den Haag en Afval Verwerking Rijnmond NV. Sinds 2000 was hij senior lecturer en senior project manager bij de STC-Group in Rotterdam;
het kennis- en opleidingsinstituut voor scheepvaart, transport en
havenindustrie.
Kind: “Aat voegt uitgebreide ervaring toe aan ons team op het
gebied van opleiding, assessment, toegepast onderzoek en consulting ten aanzien van maritieme engineering en alle daarmee
verband houdende wet- en regelgeving.” Hoorn is gecertificeerd
hoofdscheepswerktuigkundige voor alle scheepsklassen en heeft
een master titel in educatie.
Aat Hoorn
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Haven
beroepen
D o o r : Lydi a Gi l l e

De gerenommeerde STC Group biedt
naast onderwijs in alle facetten van
de havenpraktijk en het maritieme
cluster, een commerciële afdeling.
Die laatste is een private onderwijsvorm voor volwassenen en biedt
met name om-, her- en bijscholingstrajecten. Contractonderwijs
voor het personeel van havengerelateerde bedrijven dat wil worden
bijgeschoold of nieuwe expertise wil
opdoen. Aan het eind van de cursus
hebben de deelnemers aantoonbare
kennis en vaardigheden op kraan of
vorkheftruck. Zonder enige concessie te doen aan de kwaliteit, slaagt
80 procent van de examenkandidaten, wat hoger is dan het landelijk
gemiddelde.
Het team van de unit Havens staat
met een voet in de toekomst, onderhoudt contacten met de bedrijven,
onderzoekt de nieuwe functies en
ontwikkelt leerdoelen en didactische modellen om zo een bijdrage
te leveren aan de ontwikkeling en
het succes van de moderne haven.
Deze vorm van onderwijs is helemaal maatwerk.
Twee bevlogen instructeurs, Aad
Stout en Cock Wammes, vertellen
over hun aanpak.

Cock en Aad zijn beiden gepokt en gemazeld in de praktijk van de Rotterdamse
haven. Ze zijn ook allebei gevraagd door
STC B.V. vanwege hun brede en verdiepte
kennis van de havenpraktijk en hun ervaring
met instructie. Cock begon zijn carrière als
automonteur, kwam vervolgens bij Shell
terecht in het onderhoud en de brandweer
en leidde daar het hele brandpiket op tot
brandmeester. Veiligheid is een belangrijk
20
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Op basis van vorm en gewicht maken de cursisten berekeningen en een aanhaakplan (toolbox) om
vervolgens in de praktijk toe te passen.

aspect bij alle arbeid en deze kennis komt
goed van pas, maar Cock wilde zich breder
inzetbaar maken. Hij leerde het vak van
kraanmachinist en alles wat hijst en rolt. Hij
groeide mee met de ontwikkelingen, zoals
de remote crane operator. Nu werkt hij als
instructeur en is hij gespecialiseerd in kraansimulatortrainingen.
Aad heeft veel familie die in de haven werkt,
maar vooral zijn opa stimuleerde hem naar
de havenvakschool te gaan. Eenmaal aan
het werk bij een aantal bedrijven, waaronder
Seaport Terminals, was hij erop gebrand alle
certificaten en diploma’s te halen die door
de technologische vernieuwingen nodig
waren voor het verticale transport. Zijn contacten met de onderwijsinstituten hield hij
warm. Dat maakte de lijnen kort en via die
relaties maakte Aad in 2004 de overstap.
Hij is als instructeur specialist in gewone,
mobiele en brugkranen.

Wat is het verschil tussen de
kraanmeesters buiten en de remote
crane operators?
“De kraanmachinist op de kade bevindt
zich in een overgangsfase”, vertelt Aad. “De
omslag van gewone kraan naar brugkraan
kwam in 1990, en in 2000 zaten de kranen
van APM al diep in de automatisering. Er
vindt een verschuiving plaats van de bediening van de kraan naar semi-remote. Dat

vraagt om een training van wat wij noemen
situational awareness. Het kraanmeesterschap is niet meer een afgebakende verantwoordelijkheid voor dat onderdeel in het
proces. De kraanmachinist moet procesgericht denken, doen en verantwoordelijkheid
dragen. Hij moet anticiperen op verstoringen om te voorkomen dat er elders in het
proces iets stagneert. Hoewel 75 procent
van de bediening tegenwoordig geautomatiseerd is, ervaart hij nog wel de zintuiglijke
kant van het werk. Hij hoort de motor en
weet wat er aan de hand is. Hij voelt de wind
en weet wanneer hij moet stoppen.” Dat
gevoel voor techniek en elementen valt weg
bij de kraanmachinist op afstand. “Hij heet
dan ook geen machinist meer maar operator”, zegt Cock, “want het draait om controle
uitoefenen op het proces”.

‘Horen is vergeten,
zien is onthouden
en doen is
begrijpen’
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De kunst van de instructeur is inzicht verschaffen. Cock: “De uitdaging is dat er nu
mensen worden aangenomen die geen
directe werkervaring in de haven hebben.
Op de simulator zien ze op het beeldscherm
wat er gebeurt als ze aan een handle trekken, maar ze beseffen niet wat er daarmee
buiten gebeurt. Daarom neem ik ze mee
naar het schip, zodat ze kunnen zien wat
de kraan doet of hoe de container het ruim
in gaat. Het vergt een andere manier van
lesgeven.”

Maatwerkleerplannen
De cursisten van de unit Havens pakken theorie en leren niet altijd van nature makkelijk
op. De startpositie van de kandidaten verschilt enorm, terwijl alle deelnemers uiteindelijk met een diploma moeten afzwaaien
op hetzelfde hoge kwaliteitsniveau. Daarbij
krijgen de instructeurs ook te maken met
adhd, dyslexie en faalangst. Dat vraagt veel
van de instructeurs, maar daarin schuilt meteen de grote uitdaging voor Aad en Cock.
“Ik kan ze goed begrijpen”, zegt Aad. “Zelf
heb ik het ook niet makkelijk gehad in de
overgang van de havenpraktijk naar het
onderwijsveld. Niet alleen de manier van
werken, maar ook de opleiding in pedagogiek en didactiek bij Fontys vond ik zwaar.”
Cock: “We hebben alle vormen van lesgeven
gehad en stellen ons in op de praktijk van dit
type werknemer en huldigen het principe
van horen is vergeten, zien is onthouden en
doen is begrijpen.”
De instructeurs gaan naar de bedrijven om
de leerdoelen te inventariseren. Op basis
van de bedrijfseisen, het gebruikte materieel
en de commerciële lading die daar overgeslagen wordt, schrijven de trainers het
opleidingsplan.
“Voor de bediening van de machines is er
bij het bedrijf vaak software beschikbaar,

Aad Stout, specialist verticaal transport

die we in de simulatoren kunnen opnemen”,
zegt Cock. In het leerplan is de aanwezige kennis van de cursisten de basis, maar
ook de persoonlijkheid van de kandidaat
is cruciaal. Aad vindt de eerste dagen het
zwaarst. “Ik begin met het leerplan uit te
leggen en laat zien hoe de theorie eruitziet.
Tegelijkertijd moet ik uitzoeken welke kennis aanwezig is en wat voor mensen het zijn.
Dat betekent dat ik vaak op twee of meer
niveaus tegelijk moet werken. Ik maak wel
mee dat zo’n jongen al bij het theoriegedeelte zegt ‘Ik stop er mee, ik ga naar huis’.
‘Kom we gaan praten’, zeg ik dan, om te
achterhalen waar de schoen wringt. Dan
spreek ik bijvoorbeeld af dat hij de volgende
morgen om half zeven komt en dan gaan
we een op een aan de gang net zo lang
tot de basis goed is en we verder kunnen
en hij het gevoel heeft dat ook hij het kan
halen.” De cursisten met dyslexie krijgen hun

documentatie en examenformulieren in een
groot lettertype afgedrukt.
Aad en Cock bieden niet alleen maatwerk
voor de kandidaten, maar ook voor de
bedrijven. De klanteisen zijn onder andere
maatgevend voor de eindkwalificaties. Soms
betekent dat een beoordeling die om heel
veel tact vraagt. Het komt een enkele keer
voor dat het er voor een kandidaat niet in
zit. Die taak hebben de trainers ook. “Het
gebeurt wel dat een werkgever vraagt om
het met zijn personeelslid toch nog een keer
te proberen”, vertelt Aad. En dan kijkt hij wat
hij nog kan doen. “Maar je moet wel eerlijk
zijn”, vult Cock hem aan. “Ook naar de kandidaat toe. Ik laat hem ook altijd lezen wat ik
rapporteer aan zijn werkgever.”

Meer dan het gewone
De uitdaging is enorm en de inzet meer
dan het gewone, maar de voldoening is
navenant. Cock: “Het leuke is wel dat ze zeer
gemotiveerd zijn.” Ze zijn door hun werkgever gestuurd en ondervinden het wellicht in
hun loonzakje of ze willen graag hogerop.
“En”, vervolgt hij, “ik vind het mooi om vooruitgang te zien en als alles goed draait op
de simulator”.
Ze zijn er dan nog lang niet. Het STC B.V.
levert af op basisniveau en de hogere
niveaus volgen de cursisten bij een mentor
van het bedrijf zelf, want de instructeurs
zijn bijvoorbeeld niet bevoegd commerciële lading te draaien. STC B.V. neemt wel de
examens af.
“Het mooiste moment is als de beheersing
er is”, zegt Aad. “’Hou dat vast’, zeg ik dan. Ik
ben ook trots op het succes van de haven en
dat ik daaraan meewerk.”

Cock, specialist simulatortraining, bij de twistlocks die dienen voor het vastzetten van containers.
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Offshore wind is hot in Zeeland
D o o r : H en k van de Voorde - Fo to's: S che r p Fotogra fie

Veel belangstelling voor de bijeenkomst van het Platform Energy Port Zeeland.

De offshore wind is een nichemarkt
met volop kansen voor Zeeland. De
ontwikkeling van de windparken is
een enorme stimulans voor de werkgelegenheid. Op Zeeland Airport
werd het havenbedrijfsleven van
Zeeland door Dong Energy (inmiddels Örsted) geïnformeerd over de
laatste stand van zaken rond de realisering van Windpark Borssele 1 en
2. Met bijna 200 belangstellenden
was de hangar op Vliegveld MiddenZeeland massaal bezet.

In Zeeland is er een uitstekend vestigingsklimaat voor aanleg en onderhoud van offshore windparken. Dat was ook te merken
aan de vervolgbijeenkomst ‘een stap dichterbij de uitvoering’ van het Platform Energy
Port Zeeland. Windpark Borssele 1 t/m 5
gaat volgens verwachting veel spin-off opleveren voor het Zeeuwse bedrijfsleven. Veel
bedrijven in en rond de Zeeuwse havens
hebben al de nodige kennis en ervaring
opgedaan bij de parken die de afgelopen
jaren in de Noordzee zijn aangelegd.

Windpark Borssele
Het ligt voor de hand dat zij ook bij de
realisering van Windpark Borssele, dat
haast voor hun deur wordt aangelegd, de
nodige expertise kunnen inbrengen. Voor
het onderhoud van een windpark is het
noodzakelijk om op korte afstand ook een
onderhoudsbasis. Deze O & M basis wordt
al aangelegd voor de bouw van Windpark

Borssele zelf.
De haven van Vlissingen heeft zich ontwikkeld tot Nederlandse hub voor vervoer,
overslag en assemblage van de offshore
windenergiemarkt. De ambitie is om ook uit
te groeien tot centraal onderhoudscentrum
voor windmolens op zee. De werkgelegenheid met betrekking tot beheer, onderhoud
en toegevoegde waarde activiteiten zal
waarschijnlijk meer bedragen dan op het
gebied van de bouw van de windparken zelf.

Onderhoud
Met het onderhoud van Borssele 1 en 2 zijn
voor een periode van minstens 25 jaar vele
banen aan directe en indirecte werkgelegenheid gemoeid. “Geografisch gezien ligt
Vlissingen heel gunstig met betrekking tot
de diverse windparken op de Noordzee. De
windparken die voor de kust van Borssele
worden gerealiseerd, bieden enorme kansen voor Zeeuwse bedrijven die actief zijn in

Jasper Vis, directeur Nederland van Örsted (voorheen Dong Energy).
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de offshore wind sector, inclusief een brede
groep toeleveranciers en constructiebedrijven. Dat geldt zowel voor Borssele 1 en 2
die aan Örsted zijn gegund, als voor als voor
Borssele 3 en 4, waarvan de aanbesteding is
gewonnen door het consortium van Eneco,
Mitsubishi, Shell en Van Oord”, aldus Peter
Geertse, commercieel manager van Zeeland
Seaports, die dagvoorzitter was op de enerverende bijeenkomst op Zeeland Airport.

Opportuniteiten

Örsted
Jasper Vis, directeur Nederland van Örsted
(de nieuwe naam voor Dong Energy), gaf
een toelichting op de ontwikkeling van
Windpark Borsele 1 en 2. “We zijn 25 jaar
geleden in Denemarken begonnen en
de afgelopen jaren hebben we vooral in
Engeland en Duitsland gebouwd. Het eerste
Windpark dat we in Nederland gaan bouwen is natuurlijk Borssele 1 en 2, waarvoor
we vorig jaar de tender hebben gewonnen.

8 - 2 0 1 7

en gecoat. Directeur Aart van der Steen van
EEW onderstreepte de gunstige ligging van
de haven van Vlissingen ten opzichte van
de Noordzee, waardoor de funderingen vlot
naar de locaties op zee kunnen worden
afgevoerd. Ook legde hij uit dat de goede
achterlandverbindingen een groot voordeel
zijn. De segmenten voor de funderingen
worden namelijk per spoor aangevoerd en
kunnen vanaf de trein meteen op de terminal gelost worden.

Onderhoudspersoneel

Doelstelling van het Platform Energy Port
Zeeland is om optimaal business uit offshore
wind te realiseren in de provincie Zeeland
in het algemeen en in de Zeeuwse havens
in het bijzonder. Na het openingswoord
van Enno Belderok, directeur van Vliegveld
Midden-Zeeland, ging gedeputeerde
Jo-Annes de Bat nader in op de opportuniteiten van Windpark Borssele. “Met het platform Energy Port Zeeland worden de krachten gebundeld tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Deze samenwerking
is vlot tot stand gekomen naar aanleiding
van de ontwikkeling van Windpark Borssele.

Met het bedrijf The Wind Technicians wordt
ingespeeld op de vraag naar onderhoudspersoneel voor windparken op zee. Het is een
samenwerkingsverband van de Provincie
Zeeland, HZ, Scalda, Zeeland Seaports,
Deinco Uitzendgroep, Havenwerk, Ocean
Wide, Maintec, DesDetach en Werkgevers
Servicepunt Zeeland. Vanwege de crisis in
de traditionele offshore zijn bij bedrijven
als Damen en Heerema noodgedwongen
mensen ontslagen. Via The Wind Technicians
kunnen ze een opleiding tot windmolenmonteur volgen. Daarbij komt veel diepgaande technische kennis om de hoek kijken op het gebied van hydrauliek, pneumatiek, elektronica en ict. The Windtechniciens
richt zich op langdurige projecten en duurzaam onderhoud van 25 tot 30 jaar.

Goede voedingsbodem
Er ligt in Zeeland een hele goede voedingsbodem voor de offshore wind. De nieuwe
werkgelegenheidskansen zijn van groot
belang om onze economie draaiende te
houden. Door gezamenlijk aan de slag te
gaan wordt de hele keten sterker. Het is
mooi dat de projectdirecteur straks zal
vertellen hoe de realisering van Windpark
Borssele 1 en 2 in zijn werk zal gaan”, aldus
de gedeputeerde van economische zaken.
“Het is goed om te weten dat de Provincie
Zeeland zo nauw betrokken is bij dit project”, voegde Peter Geertse toe.

N U M M E R

Peter Geertse, commercieel manager
Zeeland Seaports.

Er zal vanuit het nieuwe windpark zoveel
mogelijk duurzame energie worden geleverd. We hebben inmiddels gekozen voor
Vlissingen als onderhoudsbasis. Onze intentie is zeker om daar waar mogelijk lokale
partijen de kans te geven mee te dingen
naar opdrachten. Met lokale partijen kan
snel worden geschakeld en ook de aanwezige kennis en ervaring in Zeeland is zeker een
voordeel”, vertelde Jasper Vos. Zijn collega
Claus Bölje Møller, directeur van Windpark
Borssele 1 en 2, zei dat in de loop van 2018
de inkooptender voor de bouw van het
windpark start. De prognose is dat in 2020
de eerste funderingen voor de windmolens de grond ingaan. Eind 2020 moet het
park volledig operationeel zijn, waarna in de
loop van 2021 de eerste elektriciteit wordt
geleverd. Beate Beck, als contract manager
bij Örsted verantwoordelijk voor de inkoop
van het park, adviseerde de aanwezigen
de communicatie rond het verloop van het
traject goed in de gaten te houden om zo op
de hoogte te blijven van de diverse stappen.

Zeeland Connect
Tijdens het jaarcongres van het logistiek
samenwerkingsverband Zeeland Connect
op woensdag 22 november in Middelburg
was er ook een themasessie van Energy
Port Zeeland over ‘de logistieke uitdagingen
achter Offshore Wind’. Onder leiding van
Jean-Pierre van Lieshout, projectleider van
Bow Terminal Vlissingen, werd nader ingegaan op de belangrijkste logistieke uitdagingen van de alsmaar groter wordende
turbines en constructies voor de offshore
windenergiemarkt.

EEW

Claus Bölje Møller, directeur van
Windpark Borssele 1 en 2.

EEW, de Duitse bouwer van offshore wind
funderingen, heeft sinds 2016 een productielocatie op de Zeeland Terminal van
Verbrugge International in Vlissingen. Hier
worden onder andere de elementen van
offshore wind funderingen aan elkaar gelast

V.l.n.r.: Beate Beck, Jasper Vis en
Claus Bölje Møller gingen nader in op
vragen van de aanwezigen.
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Prettige feestdagen
en een 'behouden'
nieuwjaar!
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Breed consortium op de bres voor een schone scheepvaart
Foto: Erik Jansen Fotogra fie

De zeven partners van het Platform Schone
Scheepvaart vieren dat inmiddels al tien jaar wordt
samengewerkt om de scheepvaart schoner te
maken. Zo zijn bijvoorbeeld tientallen evenementen georganiseerd om bewustwording te vergroten, innovaties op het gebied van emissiereductie
te stimuleren en kennis te bundelen en te delen. De
stimulans voor een verdere emissiereductie wordt
aangepakt door een breed scala aan partijen vanuit de sector, in samenwerking met de natuur- en
milieuorganisatie die zich inzet voor de Noordzee.
Hierdoor worden bedrijfsbelang en milieubelang
op realistische wijze verenigd. Tijdens Europort in
Rotterdam spraken de partners op 9 november j.l.
in de Shipowners Lounge opnieuw hun intentie uit
om de samenwerking voor te zetten.

Allard Castelein is voor een periode van vier
jaar herbenoemd als CEO van het Havenbedrijf
Rotterdam. De Gemeente Rotterdam en de
Nederlandse Staat hebben dat als aandeelhouders van het Havenbedrijf besloten, op voordracht
van de Raad van Commissarissen. De herbenoeming van Castelein (59) gaat in per 1 januari
2018. n

Sectorplan succesvol:
2600 nieuwe
vrachtwagenchauffeurs
v.l.n.r.: Stichting de Noordzee - Mara Francken, Marin - Timo Verwoest, Havenbedrijf Rotterdam Resianne Dekker, KVNR - Nick Lurkin, TNO - Jan Hoegee, Roel de Graaf, Afwezig: Havenbedrijf Amsterdam

Resultaten
Afgelopen jaren zijn bijna veertig seminars georganiseerd, bezocht door bijna 2.000 mensen uit
de sector, om kennis te delen over uiteenlopende
onderwerpen, zoals ballastwater, SOx, NOx en
CO2-emissies, alternatieve brandstoffen, regelgeving en financiering.

Bedrijven realiseren
doorbraken met
actieprogramma Lean &
Green Off-Road.

Allard Castelein
herbenoemd als CEO
Havenbedrijf Rotterdam

Onder de naam Platform Scheepsemissies waren
Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke Vereniging
van Nederlandse Reders, MARIN, Netherlands
Maritime Technology en Stichting De Noordzee
er tien jaar geleden ook al bij. Later sloten ook
TNO en het Havenbedrijf Amsterdam als partner

aan. Onlangs vond in het kader van het 10-jarig
bestaan een overzichtsseminar met inhoudelijke
workshops plaats. Onderdeel van het programma
was de vertoning van een film waarin de partners
uit het platform aangeven waarom deze samenwerking van groot belang is. n

Havenbedrijf Amsterdam zet in op verlaging emissies
scheepvaart
Havenbedrijf Amsterdam wil samen met de branche de emissie van scheepvaart terugdringen en de
milieu-impact ervan verkleinen. Met de Visie Schone Scheepvaart geeft het havenbedrijf aan hoe het tot
2030 de emissies voor de scheepvaart wil terugdringen met concrete acties, zoals het verminderen van
uitstoot van zee cruiseschepen aan de kade met 50 procent. In 2030 wil het havenbedrijf onder meer dat
de zee cruiseschepen aan de kade in Amsterdam tot 50 procent minder NOx, SOx en fijnstof uitstoot dan
in 2018, het jaar waarin de 0-meting plaatsvindt. Havenbedrijf Amsterdam gaat ervan uit dat in 2030 alle
bezoekende zeeschepen milieuprestaties leveren die minimaal gelijk zijn aan de huidige, meest milieuvriendelijke schepen. Ook moet de overlast van geluid en luchtvervuiling als gevolg van het gebruik van
dieselgeneratoren op openbare ligplaatsen binnen de ring in dat jaar vrijwel nul zijn. n

Meer dan 75 verladers en vervoerders zijn onlangs
aangezet om in 100 dagen samen het verschil te
gaan maken begin 2018. Hiertoe heeft Lean &
Green Off-Road vanaf nu met de toetreding van
de regio Noord-Holland een landelijke dekking.
Dat alle bedrijven in Nederland vanaf heden eenvoudig en snel toegang hebben tot het landelijke
logistieke actienetwerk ‘Lean & Green Off-Road’
gaat Nederland grote maatschappelijke voordelen
opleveren. Dankzij de ontwikkeling van gezaDiscom maakt
menlijke corridors over het spoor, de binnenvaart
bestaande motoren
en de weg halen verladers 80% van het vervoer
Stage V
van de weg op deze corridors. Dat is goed voor de
economie, de leefomgeving en de mobiliteit en Maritiem uitlaatspecialist Discom heeft een nabedoorstroming op de wegen.
handelingsunit ontwikkeld waarmee nieuwe en
bestaande Caterpillar 3512 motoren aan de Stage
Met Lean & Green Off-Road spelen de deelne- V emissienormen voldoen. Het project is ontmende bedrijven ook in op het chauffeurstekort wikkeld in samenwerking met Yerseke Engine
en het gebrek aan logistiek personeel, dat de Services (YES) en ingebouwd in het koppelverkomende jaren fors zal toenemen. n
band ‘Vera Pax’, dat VEKA in Werkendam afbouwt
voor de Belgische binnenvaartondernemer Fabian
De Wachter. n

Overslag containers
haven Rotterdam blijft
sterk groeien
De overslag van containers in de Rotterdamse
haven blijft groeien. In de eerste negen maanden
van 2017 steeg het aantal containers in vergelijking
met dezelfde periode in 2016 met 10,1 procent tot
10,2 miljoen eenheden (teu). De totale overslag
steeg in dezelfde periode met 2 procent. Naast
containers droegen vooral agribulk en breakbulk
bij aan deze groei. In totaal werd 351,5 miljoen ton
overgeslagen tot en met september. n

2600 zij-instromers hebben een baan gevonden
als vrachtwagenchauffeur in het kader van het
sectorplan transport en logistiek 2016/2017.
Dit resultaat werd bekend gemaakt op de bijeenkomst ‘Méér chauffeurs voor de sector’.
Een geweldig resultaat. Tegelijkertijd blijkt uit
arbeidsmarktonderzoek dat de spanning op de
arbeidsmarkt zodanig gaat oplopen dat er in de
komende jaren nog veel meer chauffeurs nodig
zijn. De sector vraagt daarbij de dringende hulp
van de overheid om samen in 2018-2019 3000
mensen te laten instromen. n

Jachthavens gaan strijd
tegen plastic aan met
Seabin
Marina Muiderzand in Almere heeft als eerste
Nederlandse jachthaven een Seabin in gebruik
genomen. Deze drijvende prullenbak zuigt plastic en andere troep op uit het water. Daardoor
voorkomt hij dat vervuiling in zeeën en oceanen
toeneemt.
The Seabin is een uitvinding van twee Australische
surfers en botenbouwers. Na vele jaren testen
hebben ze een drijvende prullenbak ontwikkeld
die je in het water van elke haven of dok kunt
leggen. Met behulp van een elektrische waterpomp zuigt de Seabin plastic flessen, bekers,
zakjes, kleine stukjes plastic, olieresten en ander
afval dat drijft op het water naar binnen, terwijl
vissen buiten schot blijven. Op die manier kan
één Seabin in een jaar tijd 83.000 plastic zakjes
en 20.000 plastic flessen opruimen. In totaal een
halve ton vuil. Al het ingezamelde plastic wordt
gerecycled. n
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ASK Romein, veelzijdige
specialist in de bouwsector
D o o r : H en k van de Voorde

Katoen Natie.

ASK Romein verzorgt complete
bouwprojecten, vanaf de eerste
schets op papier tot de uiteindelijke oplevering. De onderneming
verricht engineering, productie,
constructie, assemblage en conservering vanuit haar vestigingen in
het Antwerpse Malle, Roosendaal,
Vlissingen, Middelburg, Katwijk
en Sassenheim. Bouw, staalbouw,
offshore en bruggenbouw zijn de
pijlers waarop de onderneming is
gegrondvest. Na de acquisitie van
het Middelburgse Constructiebedrijf
Hillebrand begin dit jaar, volgde
in september de overname van
Oostingh Staalbouw uit Katwijk.
Dankzij deze overnames worden
vakkennis, ervaring en expertise
gedeeld en gebundeld. Het bedrijf is
ondertussen gegroeid tot bijna 500
werknemers.

Ivan Vinck, CEO van ASK Romein International:
“Wij hechten veel belang aan synergie en
bundeling van expertise.”
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ASK Romein is uitgegroeid tot een Europese
speler die ook de meest volumineuze projecten voor haar rekening neemt. “Iedere
vestiging heeft bij ons zijn eigen troeven,
maar samen zijn we één bedrijf. De wisselwerking en diversiteit is wel belangrijk, het
maakt ons solide voor de lange termijn. De
conserveringscapaciteit van Oostingh uit
Katwijk, gespecialiseerd in gecompliceerde
grote staalbouw, hadden we voordien nog
niet binnen de groep. Een mooie aanvulling
dus. Met de overname van Hillebrand breiden we uit naar het segment van de bruggenbouw, een sector waarin de komende
jaren veel zal gebeuren, aldus Ivan Vinck,
CEO van ASK Romein International.

Multinationals
“Onze klanten komen uit verschillende sectoren en variëren van kleine bedrijven tot
grote multinationals. Wij bouwen regelmatig
voor onder andere Katoen Natie, Coca-Cola
Enterprises, Prologis Benelux en Mepavex.
Zij weten dat wij hun projecten kwalitatief
en veilig uitvoeren en een korte levertermijn
garanderen. Natuurlijk hebben we grote
projecten nodig om volume te genereren,
maar kleinere projecten worden door ons
met net zoveel passie gerealiseerd. Naast
staalbouw, hebben we ook voor beton- en
houtconstructies het juiste vakmanschap in
huis. Gedreven door onze passie gaan wij

Optimalisatieslag
“De uitwerking van ieder project start bij ons
met een klantgerichte aanpak. Gedurende
het hele bouwproces blijven wij inzetten
op maximale betrokkenheid van de klant.
Hoe vroeger we bij een project aan tafel
schuiven, hoe beter de synergie tussen de
verschillende partijen. We zorgen steeds
voor een optimaal ontwerp, zowel technisch als economisch en dragen alternatieven aan inzake stabiliteit of vormgeving”,
legt Vinck uit. Hij staat aan het roer van een
gezond bedrijf. Verschillende multinationals
die op regelmatige basis bouwen zijn dan
ook geëvolueerd naar relaties voor de lange
termijn. Het geeft aan dat de klantgerichte
aanpak en innovatieve meerwaarde van
ASK Romein wordt gewaardeerd. De stevige
groei van het bedrijf werd onlangs bekroond
met de FD Gazellen Award 2017. Met de uitreiking van deze award wil het Financieel
Dagblad (FD) de aandacht vestigen op de
snelst groeiende bedrijven in Nederland.
ASK Romein behaalde de vierde plaats in de
categorie ‘Grote Ondernemingen’.
Samenstel- en lasrobot.
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elke uitdaging aan. Wij blijven een familiebedrijf, waar de communicatielijnen kort
zijn en slagvaardig wordt gehandeld”, aldus
Ivan Vinck, samen met Rinus Davidse eigenaar van de bedrijvengroep. Sinds de fusie
van ASK Staal- & Industriebouw en Romein
Staalbouw BV in 2002 is het succesverhaal
van ASK Romein ontluikt.

Samenstel- en lasrobot
ASK Romein nam in 2012 in haar vestiging
te Roosendaal een samenstel- en lasrobot in
gebruik, één van de eerste in West-Europa.
“Een lasrobot an sich is niet uniek, maar
het samenstellen maakt het uniek. Met de
samenstel- en lasrobot hebben we onze
kwaliteit naar een nog hoger niveau getild
en onze concurrentiepositie versterkt. In de
ontwerpfase van een staalconstructie anticiperen onze programmeurs op het gebruik
van de robot, waarmee constructies van
onberispelijke kwaliteit gemaakt worden.
Deze technologie levert voor de klant ook
een groot economisch voordeel op.”

reizen nu de wereld door om indrukwekkende projecten te begeleiden zoals de bouw
van een datacenter in Dublin (Ierland) of in
Odense (Denemarken).”

Nichemarkten

Distributiecentra

ASK Romein heeft in sterke mate ook de
focus op nichemarkten, zoals die van de
datacenters. Het bedrijf beweegt dan ook
sterk mee met de toenemende vraag naar
nieuwe technologische ontwikkelingen
en digitalisering van het bouwproces.
“De snel veranderende bouwsector wordt
steeds complexer. Dit vraagt onder meer
om nieuwe vakkundige technici, zoals
BIM-modelleurs en 3D-ontwerpers voor de
bouwmodellen. Wij investeren veel in technologie, maar het menselijk kapitaal is het
belangrijkste. We hebben een vlakke organisatiestructuur, waarbij de medewerkers
alle mogelijkheden worden geboden om
door te groeien binnen onze bedrijven. Het
tekort op de arbeidsmarkt is een uitdaging.
We bieden TU-studenten traineeships aan,
waardoor ze de kans krijgen om op diverse
afdelingen mee te draaien. Studenten die
bij ons onderaan de ladder zijn begonnen,

ASK Romein is specialist bij uitstek in het
bouwen van distributiecentra, zoals voor
Katoen Natie en Prologis Benelux. Vinck verklaart: “Wij zijn van oudsher sterk vertegenwoordigd in de sector transport & logistiek. Voor deze klanten bouwen we zowel
enorme distributiecentra als kleine bedrijfspanden. In de sportieve sector bouwen we
voetbalstadions (onder andere voor Royal
Antwerp en AA Gent) en onlangs hebben
we ook de uitbreiding van het Zoetermeerse
skicentrum SnowWorld gerealiseerd.”

Datacenters vormen een nichemarkt.

Ook de normen op het vlak van veiligheid
en kwaliteit liggen erg hoog”, onderstreept
de CEO. ASK Romein zal haar activiteiten
in Zeeland gaan bundelen in Vlissingen.
“Via een nieuwe RoRo faciliteit met een
aanlegsteiger van 200 meter zullen we ook
de grootste schepen kunnen ontvangen”,
besluit Vinck.

Offshore
ASK Romein is ook actief in bruggenbouw,
petrochemie en offshore. “Een hele fluctuerende markt. Vanuit onze fabrieken in
Vlissingen en Middelburg produceren wij
staalconstructies voor de offshore en maritieme sector. Snel schakelen is hierbij cruciaal, want de levertermijnen zijn vaak kort.

Uitbreiding van de skipiste voor
SnowWorld in Zoetermeer.

Prologis Eindhoven.

Deze transportbedrijven
weten de weg...
Havenweg 10
6006 SM Weert
Nederland
T. +31(0)495 457245
F. +31(0)495 457244
info@thijs.nl

meer dan een Scandinavië specialist

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

Finding New Ways
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Transport met
Zwitserse precisie
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 ﬂexibel. Met een zeer hoge klantwaardering.
Transport als een Zwitsers uurwerk: betrouwbaar en punctueel!

www.lttbv.nl

Zeeuwse Rabobanken gaan
voor economische vitaliteit
van de regio
D o o r : H en k van de Voorde - Fo to’s: Suzan Fotogra fie

Netwerken op de Contacta.

In combinatie met een aantal kennispartners, zoals de Rabobank,
heeft de Contacta zich ontwikkeld
tot de belangrijkste zakenbeurs
van Zuidwest-Nederland. Op de
gezamenlijke stand in Goes van
Rabobank Oosterschelde, Rabobank
Walcheren

Noord-Beveland

en

Rabobank Zeeuws-Vlaanderen was
er weer veel dynamiek. Met jaarlijks 350 miljoen euro aan zakelijke
uitzettingen zijn de drie Zeeuwse
Rabobanken de grootste financiële
dienstverlener in de Zuidwestelijke
provincie. Bij het verstrekken van
financiële middelen en kennis zijn
ook maatschappelijke betrokkenheid, innovatie, duurzaamheid, digitalisering, samenwerken en continuïteit belangrijke factoren.

Op de Contacta was er op informele wijze
drie dagen lang alle gelegenheid tot netwerken. “Ontzettend logisch dat we hier
staan. Buiten het verstrekken van financiële
middelen hechten we veel waarde aan kennisdeling, participatie in maatschappelijke
organisaties én netwerken. De Contacta is
een laagdrempelige manier om onze klanten
te ontmoeten. De contacten worden aangehaald en toekomstplannen besproken.
Vervolgens kan er in een vervolgafspraak
dieper op de zaken worden ingegaan. Groei
staat bij ons centraal. De wereld verandert

in snel tempo. Hoe voorkom je dat de concurrentie sneller en slagvaardiger is dan
jezelf? Wij gaan samen met de ondernemers
het gesprek aan over hun groeipotentieel.
We delen veel kennis met ondernemers en
spiegelen met elkaar. Waar wil je over 5 of
10 jaar naar toe met je bedrijf? Het is voor
elke ondernemer interessant om gesprekken te voeren over de groeiambities”, aldus
Ad de Korte, Directievoorzitter Rabobank
Oosterschelde.

Faciliteren
Bij het klankborden met de ondernemer
voeren de adviseurs van de Rabobank kritische gesprekken, conform de aangescherpte wetgeving en de strengere eisen van de
financiële toezichthouders. “Met een goed
onderbouwd plan en goede prognoses, zijn
we echter graag bereid om de ondernemer
met onze financiële producten en knowhow
te faciliteren. We willen graag een bijdrage
leveren aan de economische vitaliteit van
Zeeland. Dat blijkt uit onze kredieten, waarbij we telkens meer verstrekken dan het jaar
ervoor, maar ook uit sponsoring van diverse
sportieve, culturele en sociaaleconomische

evenementen. Zeeland is de provincie met
de laagste werkloosheidscijfers, heeft al
ruim tien jaar lang de hoogste economische
groei en was tijdens de crisisjaren zelfs de
enige groeiregio. De werkgelegenheid is
van groot belang voor de leefbaarheid in de
regio. We willen namelijk vooral geen krimpgebied zijn”, legt De Korte uit.

Bancair krediet én alternatieve
financieringsvormen
Rabobank Oosterschelde, Rabobank
Walcheren/Noord-Beveland en Rabobank
Zeeuws-Vlaanderen bedienen een groot
deel van de groeisectoren in Zeeland zoals
de foodindustrie, online verkoop, leisure en
dienstverlening. Rabobank wil voor klanten met een goed plan, naast traditioneel
financier ook regisseur zijn in een breder
verband. In overleg met alle partijen wordt
gezocht naar de beste invulling voor de
klant. Vandaag de dag wordt, naast het traditionele bancaire krediet, in toenemende
mate gebruik gemaakt van een combinatie
van bancair krediet en alternatieve financieringsvormen zoals crowd funding en private
equity.

De directievoorzitters van de Zeeuwse Rabobanken met v.l.n.r.: Jules van Leijden (Walcheren/
Noord-Beveland), Johan de Winter (Zeeuws-Vlaanderen) en Ad de Korte (Oosterschelde).
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PM Elektro: nieuwe naam voor vertrouwde dienstverlening

De directie van PM Elektro, vlnr Bram van Stel, Martijn Nieuwenhuize en Peter But.

Paneelbouw Middelburg zal met ingang van
1 januari 2018 opereren onder de nieuwe naam
PM Elektro. Het bedrijf ontzorgt de klant volledig met haar uitgebreide kennis van energieverdelers en besturingspanelen: engineering,
bouw, installatie, inbedrijfstelling en onderhoud.
Haar medewerkers analyseren, ontwerpen, berekenen en tekenen complete energieverdelers en
besturingspanelen, waarna met het vervaardigen
van de kasten kan worden gestart. PM neemt

desgewenst het nodige bekabelingswerk voor
nieuwbouw of renovatie voor haar rekening. Het
bedrijf beschikt over een uitgebreid projectteam
dat verdelers en panelen ter plaatse kan installeren en aansluiten.
De onderneming is met name actief in de sectoren
haven & industrie, bagger- & offshore en de utiliteitsmarkt. Gecompliceerde orders onder tijdsdruk? Geen probleem. PM heeft recentelijk een
directiewisseling doorgevoerd. Jos Westerbeke

In de volgende editie:
Katoen Natie

heeft zijn operationele taken overgedragen aan
Peter But en Martijn Nieuwenhuize. Jos zal in het
kader van commercie en relatiebeheer wel verbonden blijven aan de onderneming. De nieuwe
directie van PM bestaat uit: Bram van Stel (algemene zaken, financiën), Martijn Nieuwenhuize
(commercie, productie, projectbegeleiding), Peter
But (calculatie, werkvoorbereiding, projectbegeleiding).
“In 2017 zijn we behoorlijk gegroeid en de prognoses zijn gunstig. Onder de nieuwe naam PM
Elektro willen we dan ook in de komende jaren
verder doorgroeien. Naast een brede kring van
vaste klanten hebben we veel nieuwe klanten en
projecten. Ook in de manpower hebben we een
behoorlijke groeispurt gemaakt, terwijl we nog
extra mensen kunnen gebruiken”, aldus Martijn
Nieuwenhuize. n
www.paneelbouwmiddelburg.nl

Boost binnenvaart door samenwerking PTC, Rabobank en Collin Crowdfund
Veel binnenvaartschippers kampen met opvolgingsproblemen. Dat gaat de Particuliere
Transport Coöperatie (PTC) na aan het hart. De
coöperatie, die bestaat uit een gevarieerde vloot
van een vijftigtal 500 tot 3500 tons schepen,
is daarom onlangs een samenwerking aangegaan met Rabobank en Collin Crowdfund om
tot toegankelijke financieringsvormen te komen
voor de binnenvaart. De samenwerking stimuleert het toetreden van jonge ondernemers, een
soepele bedrijfsoverdracht en investeringen in
duurzaamheid. “Wij hopen zodoende ook de
bedrijfsopvolging voor schepen tot 1500 ton een
boost te geven. Een toenemend aantal van deze
binnenvaartschepen gaat noodgedwongen naar
de sloop. Dat is ook vanuit de vervoersgarantie
van PTC een ongewenste situatie. PTC wil graag
nieuwe leden in deze moeilijk te financieren tonnagegroep laten aansluiten. De banken eisen een
eigen financiële inbreng van startende ondernemers. Voor veel schippers is er afhankelijk van de
markt het ene jaar veel winst, terwijl het andere
jaar lijden een last is. Het voordeel van schippers
die bij PTC komen varen is dat de bank weet dat
30

Foto: Peter D irks

In de volgende editie van Katoen Natie is een
mooie reportage te lezen over Katoen Natie.
Seaport sprak in het Vlaamse St. Gillis Waas
uitgebreid met Fernand Huts, CEO van Katoen
Natie, een van de grootste logistieke dienstverleners ter wereld. De groep telt meer dan
100 vestigingen, zowel in Europa als Azië en
Amerika. De drijvende kracht achter Katoen
Natie is haar filosofie. De Europese hoofdvestiging van Katoennatie is gesitueerd in de
haven van Antwerpen. De groep gelooft in
een organisatie waarin medewerkers belangrijker zijn dan structuren. De voornaamste
klanten van Katoen Natie zijn multinationals
uit de chemiesector, de automotive en de
consumptiegoederenindustrie.

Toen Fernand Huts in 1984 aan het roer
kwam te staan, en diverse Seaport Terminals
liet bouwen, geraakte het bedrijf in een
stroomversnelling. Katoennatie voorziet in
toegevoegde waarde in de ruime zin van het
woord. Naast op- en overslag worden ook
allerlei (technische en logistieke) toegevoegde waarde activiteiten verricht. Zo worden
bijvoorbeeld granulaten van multinationals
vervoerd naar de silo’s waarna Katoen Natie
ook zorgt voor verder verwerking zoals zeven,
blenden en ontstoffen. “De goederenstromen
zijn enorm toegenomen. De internationale
handel blijft verder stijgen. Wij zijn engineers
in de logistieke goederenstromen”, aldus de
topman van Katoen Natie. n

V.l.n.r.: Peter Stout (coach Collin Crowdfund), Martin Seine (zaakvoerder PTC) en
Marco van Beek (manager binnenvaart Rabobank)

er een gegarandeerde omzet is. Wij zorgen voor rekenen de klanten op. Met de samenwerking
stabiliteit”, aldus Hans Hulsker, Manager Sales & tussen PTC, Rabobank en Collin Crowdfund wordt
Acquisitie van PTC.
de kredietlimiet hoger voor de schipper die zijn
vaartuig wil financieren. Daarbij is het bouwjaar
veel minder bepalend. Er wordt veel meer gelet
Hogere kredietlimiet
Nieuwbouw is er vandaag de dag praktisch alleen op de kwaliteit en de inzetbaarheid van het schip.
van grote schepen. De grotere maat zorgt namelijk Een schip is gemakkelijker te financieren als het
voor meer omzet. “De binnenvaart moet echter de technisch goed in orde is.” Opvolging van vader op
markt tot in de haarvaten blijven bedienen. Daar zoon is bepaald geen vanzelfsprekendheid meer

in de binnenvaart. “Bedrijfsoverdracht is een groot
probleem in deze sector. Met de samenwerking
tussen PTC, Rabobank en Collin Crowdfund kan
ook een goede matroos ondernemer worden.
Ondersteund door de uittredende schipper, die
optreedt als een soort supervisor, kan die werknemer de nieuwe eigenaar worden. Zodoende
proberen we de vloot in stand te houden”, legt
Hans Hulsker uit. n
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CTVrede en Gam BAKKER kiezen voor plug&play bedrijventerrein

Twee vestigingen op HoogTij

De eerste vestigingen op het nieuw
ontwikkelde
bedrijventerrein
HoogTij volgens het plug&play concept is een feit. Containerterminal
CTVrede Steinweg en logistiek
dienstverlener Gam BAKKER gaan
zich vestigen op het industrieterrein
dat is ontwikkeld door Havenbedrijf
Amsterdam, gemeente Zaanstad en
Ontwikkelingsbedrijf haventerrein
Westzaan. De palen voor de nieuwe
panden zijn maandag de grond in
gegaan.

Dit voorjaar is begonnen met de aanleg van
een nieuwe zeehavenkade, verlegging van
de Kanaaldijk langs het Noordzeekanaal en
de versnelde aanleg van 10 hectare bouwrijp industrieterrein via het plug&play concept. Dit ontzorgt bedrijven en biedt hen
zekerheid. De ontwikkeling van HoogTij
geeft een impuls aan de concurrentiekracht
van het Noordzeekanaal-gebied. Voor logistieke dienstverleners is dit een interessante
locatie gezien de ligging aan het water en
dicht bij de uitvalswegen.
CTVrede, met twee terminals in Zaandam
en Amsterdam, krijgt met de vestiging
op HoogTij een derde locatie aan het
Noordzeekanaal. Via deze terminals vervult
CTVrede als container op- en overslagbedrijf
een faciliterende rol richting de verladers
in noord Nederland. Op de nieuwe locatie
HoogTij kan CTVrede zowel binnenvaartals shortsea schepen afhandelen. Bas Gort
van CTVrede: ‘De vestiging op HoogTij is
voor ons een mogelijkheid om een nieuw
concept aan te bieden aan de (Zaanse)
industrie. Door de loodsen direct achter
de kraan te plaatsen, naar het voorbeeld
van de ouderwetse stuwadoren, elimineren
wij de last-mile in de logistieke keten. De
samenwerking met Gam BAKKER op HoogTij
is hiervan het eerste mooie voorbeeld. Wij
zullen vanuit de vestiging HoogTij de regio
optimaal kunnen bedienen alsmede ontlasten van het aantal verkeersbewegingen.’
Het tweede bedrijf is Gam BAKKER, een
logistiek dienstverlener. Het zal de eerste
vestiging zijn van dit bedrijf in het havengebied. Gam BAKKER zit ook op Agriport
in Middenmeer, een terrein langs de A7.

Van links naar rechts: Eric Steltenpool, Koen Overtoom (Havenbedrijf Amsterdam),
Bas Gort, Jaap Bond (gedeputeerde provincie NH) en Dennis Straat (wethouder Zaanstad).

Ook zij zullen twee hectare afnemen. Eric
Steltenpool van Gam BAKKER: ‘Met de uitbreiding naar Hoogtij willen wij een duurzaam pand realiseren op een logistieke toplocatie. Wij zijn een bedrijf dat altijd opzoek
is naar nieuwe kansen en innovaties. Deze
ontwikkeling sluit daarom naadloos aan op
onze toekomstvisie.’

In erfpachtportefeuille van
Havenbedrijf Amsterdam
HoogTij maakt onderdeel uit van de erfpachtportefeuille van Havenbedrijf Amsterdam. De exploitatiefocus van het haventerrein is: bedrijven die grote windmolenpar-

ken op de Noordzee faciliteren (off-shore
gerelateerde bedrijven) en logistieke bedrijven. Het terrein is ook geschikt voor bedrijven in zwaardere milieucategorieën, zoals
bedrijven welke actief zijn in de circulaire
economie. Havenbedrijf Amsterdam is ook
voornemens te experimenteren met plug
& play; een vernieuwend concept dat tegemoet komt aan de flexibilisering van de
opslag van seizoenhandel en termijngoederen. Bedrijventerrein HoogTij is een project
waarin de gemeente Zaanstad, Havenbedrijf
Amsterdam en de provincie Noord-Holland
participeren.
portofamsterdam.com
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EXPERTISE
•

Vestigingen in Roosendaal (NL), Malle (BE), Vlissingen (NL),
Middelburg (NL) en Katwijk (NL)

•

Autonome ontwerper én hoofdaannemer

•

Uitstekende eigen design- en engineeringsafdeling

•

Innovatieve en creatieve uitwerking voor ieder (turnkey) project

•

Jaarlijkse productiecapaciteit van circa 50.000 ton staal
ASK ROMEIN
Belder 101, 4704 RK Roosendaal, Nederland
info@ask-romein.com | www.ask-romein.nl

KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent realiseert duurzame Serviceweg voor Yara Sluiskil
Foto’s: Chr is Plat teeuw

Fraaie toepassingen
“Uitstoot bij asfaltproductie wordt nauwlettend in
de gaten gehouden en oud asfalt, licht verontreinigde grond en andere materialen worden maximaal hergebruikt. Nieuwe producten als Granofalt
en granova® combimix stroken prima met onze
duurzame bedrijfsfilosofie”, aldus directeur Martin
Dees van KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent. “Het
zijn fraaie toepassingen van duurzaam hergebruik
van bouwstoffen. Het is mooi om primaire grondstoffen als zand en grind te vervangen door secundaire bouwstoffen, afkomstig van de reststoffen van
huishoudelijk afval”, zegt Arie de Bode namens de
directie van Heros Sluiskil.

KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent heeft
onlangs de nieuwe Serviceweg Koegorsstraat
voor Yara Sluiskil gerealiseerd. In de onderste laag
is in totaal 215 ton Granofalt aangebracht, met
een laagdikte van 7 centimeter.

cent. KWS is marktleider op het gebied van
wegenbouw en brengt jaarlijks ruim 2,3 miljoen
ton asfalt aan. “We hebben de fundering van
de Serviceweg Koegorsstraat aangebracht met
granova® combimix. Ook dat is heel positief spul.

Innovatief

Verdichting

KWS Infra heeft dit innovatieve asfaltproduct
samen met Heros Sluiskil ontwikkeld. Het bevat
25 procent granova®, 50 procent oud asfalt en
slechts 25 procent nieuw asfalt. Dat betekent
dus een primaire grondstofreductie van 75 pro-

De verdichting is optimaal, boven verwachting,
met dien verstande dat granova® combimix bij
het aanbrengen behoorlijk nat gemaakt moet
worden”, verklaart Harry Menke, hoofduitvoerder
van KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent.

Bij het project Duurzame Koegors zijn meer
dan 20 bedrijven, natuurorganisaties en overheden betrokken. “Samen maken we ons sterk
voor biodiversiteit, duurzame energie en duurzame producten in dit gebied. De Serviceweg
Koegorsstraat is een mooi duurzaam vervolg op
de gezamenlijke toegangsweg van Heros en Yara,
waarbij twee jaar geleden door KWS 300 ton
Granofalt is aangebracht”, aldus Gijsbrecht Gunter,
Manager Externe Relaties en Communicatie bij
Yara Sluiskil. n
www.kws.nl

Heros levert 125.000 ton granova® combimix voor Tractaatweg

Veilig en vlot
De hele Tractaatweg krijgt in beide richtingen
twee rijstroken. Dat heeft ten doel dat automobilisten veilig en vlot van Goes naar Gent (N62)
kunnen rijden en vice versa. De N62 is een
belangrijke weg tussen de zeehavens en de industriegebieden van Gent, Terneuzen en Vlissingen.
Het product granova® combimix is met ingang
van 1 oktober 2017 opgenomen in de toepassingsverklaring ‘Eisen Onderbouw’ en ‘Eisen Berm’

van Rijkswaterstaat. Heros is hiermee het eerste
afvalverwerkend bedrijf in Nederland dat, overeenkomstig de Green Deal, een bouwstof uit
AEC-bodemas produceert die de goedkeuring
van Rijkswaterstaat draagt. Begin 2018 wordt op
het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht
aan Heros officieel het certificaat van RWS voor
toepassing van granova® combimix overhandigd.

Foto: Linda Blom maer t

Heros Sluiskil levert voor de verbreding van de
Tractaatweg 125.000 ton granova® combimix.
De vrij toepasbare bouwstof komt overeen met
het schoongemaakte huisvuil van ongeveer twee
miljoen mensen. De werken aan de Tractaatweg,
de verbinding tussen de N61 ten zuiden van
Terneuzen en de R4 bij Zelzate, zijn ondertussen in
volle gang. De aansluitingen bij de Axelse Sassing
(N686), Zwartenhoek (N258) en Molenverkorting
(N683) worden ongelijkvloers aangelegd.

Erkenning
Het is een erkenning dat dit hoogwaardige product toegepast mag worden in werken waar
Rijkswaterstaat opdrachtgever is. Heros is in 2012
gestart met de productie van granova®, een
extra stap in de opwerking van AEC-bodemas.
Granova® granulaat, dat ontstaat na mechanische
bewerking, vindt zijn toepassing met name in
de betonwarenindustrie. Granova® combimix,
dat ontstaat na een wasproces, is bestemd voor
wegenbouw, bedrijfsterreinen en infrastructurele
werken. n
www.heros.nl
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VOC schepen voeren met wijnlading van La Rochelle naar Vlaanderen en Zeeland

Middelburgse Bedrijven Club
in historische sferen

D o o r : H en k van de Voorde - Fo to's: A lte lie r CPD

Inleiding van MBC voorzitter Bram van Stel in de monumentale gewelfkelder van ’t Vliegendt Hert.

De Middelburgse Bedrijven Club
(MBC) hield op maandag 20 november een drukbezochte algemene
ledenvergadering in historische
sferen bij ’t Vliegendt Hert aan de
Dam 61 in de Zeeuwse hoofdstad.
Middelburg staat nog tot 31 december 2017 in het teken van 800 jaar
stadsrechten.

De ondernemerskoepel organiseert jaarlijks diverse plenaire bedrijfsbezoeken bij
haar leden. Tijdens deze MBC borrels wordt
in een gezellige sfeer kennis gedeeld. De
grote verscheidenheid aan branches stimuleert het netwerken. Dat bleek in het
monumentale pand van restaurant annex
slijterij/wijnbar ’t Vliegendt Hert, dat sinds
2e Pinksterdag 2017 wordt uitgebaat
door Ben van Velzen. Gedurende de VOC
werden in dit pand de wijnvaten van de
schepen in het dok naar binnen gerold.

Mooie wijnen
Bij het gastronomische buffet werd voor
de leden van de MBC een keur aan mooie
wijnen gepresenteerd. Niet geheel toevallig hield kort daarvoor Gerard van Keken
in een van de prachtige gewelfkelders een
interessante presentatie over ‘Middelburg
historische wijnstad, Smaek van Zeêland’.
Hij leidde de aanwezigen terug in de tijd,

Presentatie Gerard van Keken.
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naar de late middeleeuwen. In die periode hadden de kooplieden van laken en
wijn veel macht in handen. Het was de tijd
dat VOC schepen met wijnlading van La
Rochelle naar Vlaanderen en Middelburg
voeren. Wijn werd destijds opgeslagen in
kuipen, de voorlopers van de containers.

Vervalschen
Er stond destijds uiteraard straf op het
vervalschen van wijn, waar het gezegde water
bij de wijn doen vandaan komt. Veel huidige
straatnamen verwijzen nog naar Middelburg
als historische wijnstad zoals de Rouaanse
Kaai en de Wijngaardstraat. In ’t Vliegendt
Hert komen verleden en heden op een bijzondere manier samen. De imposante en
in originele staat verkerende patriciërswoning maakt deel uit van het Rijksmonument
‘Paleis op de Dam’. Aan het slot van zijn
betoog koppelde Van Keken historie aan
toekomst. “Het verhaal van ‘Middelburg his-

Netwerken met onder andere Johan Aalberts (3e van rechts),
wethouder van economische zaken van Middelburg.
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torische wijnstad’ ligt verankerd in de stad.
Dat zou verder uitgepakt moeten worden
richting toeristen uit binnen- en buitenland.”

Primair
De MBC behartigt primair de belangen van
de industriële en dienstverlenende bedrijven op Arnestein, Ramsburg en de Mortiere,
dat volop in ontwikkeling is. De MBC dient
het brede Middelburgse verband. Ze is
spreekbuis voor een brede waaier bedrijven richting lokale en provinciale overheid.
Johan Aalberts, wethouder van economische zaken van Middelburg, was net als
bij eerdere bedrijfsbezoeken present in ’t
Vliegendt Hert om te kijken wat er leeft
onder de lokale ondernemers.

Studio A58
Tijdens de ledenvergadering blikte de MBC
voorman alvast vooruit naar de volgende
gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van
de MBC en de VBC. Deze vindt medio januari plaats bij de multifunctionele evenementenhal Studio A58 aan de Mortiere in
Middelburg. Het uitnodigen door de MBC
van VBC leden en vice versa wordt gestimuleerd. Het geeft anno 2017 de goede harmonie aan tussen Middelburg en Vlissingen.
Toch kon iemand het tijdens de ledenvergadering niet nalaten om te grappen: ‘het
mooie van Vlissingen is dat je de bus naar
Middelburg kunt nemen...’

Lijsttrekkersdebat

Voorzitter Bram van Stel onderstreepte dat
de MBC een goede afspiegeling van de
bedrijventerreinen beoogt te zijn. “De MBC
behartigt primair de gemeenschappelijke
belangen van de bestaande ondernemers
en we maken ons tevens sterk voor nieuwe bedrijvigheid, projecten en activiteiten.
Infrastructurele werken, bereikbaarheid,
veiligheid en gezondheid zijn belangrijke
items. Vandaar dat de MBC bijvoorbeeld
het plaatsen van diverse AED apparaten
op de bedrijventerreinen wil stimuleren”,
aldus Bram van Stel. Hij stond ook stil bij het
Keurmerk Veilig Ondernemen. Wat is het nut
van dit certificaat? Korting op de verzekeringspremie is in ieder geval niet het geval.

de industrieterreinen gereden om te kijken wat voor verbetering vatbaar is.” De
Middelburgse Bedrijven Club (MBC),
de Vlissingse Bedrijven Club (VBC) en de
Federatie Ondernemersverenigingen Veere
(FOV) waren vorige maand op de Contacta
in Goes weer present met een interactief
Walcherenplein.

www.mbcmiddelburg.nl

Foto: Ja n Bo s Fotogra fie

AED apparaten

De MBC organiseert, in samenwerking met
de binnenstadondernemers van de VOM, in
de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart een ongetwijfeld levendig lijsttrekkersdebat. Voor het
gezamenlijke zomeruitje van de MBC en de
VBC wordt waarschijnlijk koers gezet naar
een verkeersschool. Tegelijkertijd kunnen de
ondernemers een certificaat voor een slipcursus behalen. De cursus is wel te verstaan
met eigen auto!

Veiligheidsschouw
“Relevant is wel de veiligheidsronde
in samenwerking met de politie en de
brandweer. Tijdens zo’n schouw van de
Veiligheidsregio wordt gezamenlijk over
Toast tijdens de traditionele ondernemersborrel op de Contacta met v.l.n.r.: burgemeester Rob van der
Zwaag van Veere, wethouder John de Jonge van Vlissingen en wethouder Johan Aalberts van Middelburg.
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ProRail gaat spoorinnovaties
testen in 3D-omgeving
ProRail gaat in een virtuele wereld innovaties
op het spoor testen. Doordat de proeven in een
3D-omgeving plaatsvinden, wordt het treinverkeer niet gehinderd. Daarnaast zijn de kosten
lager en kunnen de tests sneller en veiliger
gebeuren.

Strukton wint aanbesteding
voor onderhoud trambaan
Uithoflijn

Rotterdam wil vanaf 2030 met
zelfrijdende metro’s en trams
rijden
Rotterdam wil vanaf 2030 met zelfrijdende
metro’s en trams gaan rijden. Naar verwachting
neemt door het rijden met zelfrijdende metro’s de
kostendekkingsgraad met 25 procent toe.

Recordaantal boetes voor
gevaarlijk gedrag rond het
spoor

Er is in 2017 een recordaantal boetes uitgedeeld
De provincie Utrecht heeft aan Strukton het voor gevaarlijk gedrag rond het spoor. Dit jaar
contract voor het onderhoud van de Uithoflijn werden er 796 boetes uitgedeeld, tegenover 517
gegund. Daarmee is Strukton straks verantwoor- vorig jaar.
delijk voor al het onderhoud aan de regionale
Utrechtse traminfrastructuur.
25.000 containers in 2017

ProRail opent servicedesk voor
vervoer gevaarlijke stoffen
ProRail heeft de Servicedesk Basisnet geopend.
Vervoerders en verladers kunnen hier terecht
met vragen over het vervoer en de routering van
gevaarlijke stoffen over het spoor.

Proef met iedere tien minuten
een trein succesvol
De proef waarbij iedere tien minuten een
Intercitytrein rijdt tussen Amsterdam en
Eindhoven, verloopt soepel. Ook tijdens dagen
waarop er verstoringen op het spoor waren. Dat
melden ProRail en NS na zes testdagen.

NS presenteert eerste CAFtreinen
NS heeft medio oktober in Amsterdam de eerste nieuwe CAF-treinen gepresenteerd die vanaf
2018 als Sprinters in Drenthe, Groningen en
Friesland, op de Veluwe en in Flevoland gaan
rijden.

Zweeds meetrijtuig verzamelt
trillingsdata Nederlandse
spoor
Met behulp van metingen die het afgelopen half
jaar vanuit een Zweeds meetrijtuig zijn gedaan
gaan ProRail, TU Delft, TNO en Deltares in kaart
brengen hoe het Nederlandse spoor reageert op
trillingen.
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over nieuwe spoorverbinding
Antwerpen

Gemeente Rotterdam en
ProRail combineren studies
naar minischermen spoor
De gemeente Rotterdam en ProRail trekken
samen op om met studies aan te tonen dat lage
geluidsschermen op bepaalde spoortrajecten
wenselijk zijn. Bestaande wetgeving staat dit nog
niet altijd toe.

BAM Infra wint contract
voor sneltrein GroningenLeeuwarden
ProRail heeft BAM Infra een contract gegund voor
een groot deel van de werkzaamheden voor het
project Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden.
Dit contract bestaat onder andere uit de spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Hoogkerk.

‘Visie ontbrak bij aanleg
goederenspoorlijn
Betuweroute’

Lineas heeft in de eerste negen maanden van dit
jaar meer dan 25.000 containers vervoerd via de
spoorverbinding tussen de Antwerpse Linker- en De bouw van de Betuweroute was een doel op
Rechteroever. Daardoor zijn er 25.000 vrachtwa- zich, waarbij een visie ontbrak over voor welk
gens minder over de Antwerpse ring gereden.
probleem de goederenspoorlijn een oplossing
moest bieden. Tot die conclusie komt onderzoeker
Hans Boom.
Eén miljard euro voor verbete-

ring spoor Noord- Nederland

Spoorbrug op Maaslijn

ProRail investeert de komende jaren één miluitgerust met kunststof
jard euro in de verbetering van het spoor in
dwarsliggers
Noord-Nederland. Dit moet zorgen voor snellere
reistijden, betere verbindingen en comfortabele Opnieuw is een Nederlandse stalen spoorbrug
stations.
voorzien van kunststof dwarsliggers. In de afgelopen herfstvakantie zijn de oude houten dwarsliggers van de spoorbrug tussen Cuijk en Mook
Alle treinstations toegankelijk
vervangen door 334 kunststof liggers.
voor blinden en slechtzienden
Alle stations in Nederland zijn toegankelijk
gemaakt voor blinde en slechtziende reizigers. De
Oogvereniging en ProRail vierden deze mijlpaal
onlangs in Amersfoort.

’95 procent van de hacks bij
bedrijven veroorzaakt door
medewerker’

In 95 procent van de cyberaanvallen zorgen
medewerkers ervoor dat hackers het bedrijf binnendringen. In slechts vijf procent van de gevallen
waarbij bedrijven gehackt worden ligt de oorzaak
bij fouten in de software, firewalls of andere
De uittreding van de Britten uit de EU kan de internetbeveiliging.
komende jaren aanzienlijke gevolgen hebben
voor de financiering van grote transportprojecten.
Mogelijk zal er ook opnieuw naar de financiering
van het grote Europese spoorproject ERTMS worden gekeken.

‘Brexit heeft mogelijk
gevolgen voor financiering
uitrol ERTMS’

Europese spoorbeheerders
gaan concurrentiestrijd aan
met vliegtuig
Voor korte trajecten binnen Europa moeten geen
vliegtuigen meer opstijgen, maar dient het vanzelfsprekend te zijn om de trein te pakken. Het
internationale spoor moet sneller, makkelijker en
goedkoper worden.

Wat houdt de komst van
zelfrijdende treinen nog
tegen?
Er zijn vier obstakels die de komst van zelfrijdende
treinen nog tegenhouden: de wil, veiligheid, sturing bij onregelmatigheden en de interactie met
de reiziger. Dat vertelde professor Rob Goverde
van de TU Delft.

OM eist boete voor ProRail
vanwege overtreding
chloortreinen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Rotterdam een geldboete van 150.000
euro geëist tegen ProRail. De spoorbeheerder zou
zich op 13 maart 2013 niet hebben gehouden aan
de veiligheidsregels voor chloortransport.

Alom haalt Zweedse
ballastzuiger naar Nederland
Alom gaat samenwerken met de Zweedse
Railcare Group. De ontwerper en leverancier
van spoormaterialen gaat fungeren als het
Nederlandse agentschap voor onder meer de
Railvac, een onderhoudsmachine van Railcare
om ballast op een snelle manier te verwijderen.

Mobiele camera’s detecteren
met big data overlast op het
spoor
Spoorbeheerder ProRail gaat delen van het spoor
onder 24-uurs slim cameratoezicht plaatsen om
overlast, vandalisme en vertragingen het hoofd te
bieden. Deze mobiele camera’s, die op basis van
big data kunnen worden ingezet, zijn uitgerust
met slimme software.

stevedoring & warehousing rotterdam
PROJ ECT CA RG O & BREAK BU LK
HEAV Y L IF T STORA GE A REA

Lifting your cargoes faster

H EAV Y L IF T UP TO 1800 TON S
A SSISTING OF FSHORE VESSELS
730 M ETRES QU AY LEN G TH

CHECK OUT OUR

ISPS CERTIFIED
AEO-F CERTIFIED

TELEPHONE

+31 (0)10 429 94 33
FA X

+31 (0)10 429 02 61
E-MAIL

office@rhb.nl
www.rhb.nl

WEBSITE

www.rhb.nl

Waalhaven n.z. 4
3087 BL Rotterdam
P.O. Box 55092
3008 EB Rotterdam
Portnumber 2157

WEB

➔NEW

shorecranes up to 208 tons

