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LAY-OUT & DRUKWERK

Voorwoord
In Seaport Magazine nummer 2 staat de haven van Antwerpen in de schijnwerpers. Het gaat
uitstekend met het Havenbedrijf Antwerpen. In de afgelopen vijf jaar is de goederenoverslag
in Antwerpen met bijna 40 miljoen ton gestegen. Het jaar 2017 was goed voor een goederenoverslag van bijna 224 miljoen ton, het vijfde record op rij. In een exclusief interview met
havenschepen Marc Van Peel, tevens voorzitter van het Havenbedrijf Antwerpen, zal nader
worden ingezoomd op groeicijfers, nautische toegankelijkheid, duurzaamheid en infrastructurele werken.
Strategisch gelegen tussen de havengebieden van Antwerpen en Terneuzen zijn de vestigingen van Elektromotoren Bracke uit Clinge en Sint-Gillis-Waas. Samen met Boer &
Bakker uit Waddinxveen vormen de drie vestigingen de EB-Groep, een echte aandrijfspecialist. Per 1 maart is de EB-Groep in Waddinxveen verhuisd naar een fraaie zichtlocatie aan
Coenecoop 370. Vanuit deze vestiging opereert het bedrijf onder de nieuwe naam Bracke
Aandrijfspecialist. Zie het uitgebreide interview met CEO Joris Bracke.
In deze editie is er ook volop aandacht voor het 75-jarige Van Keulen Transport. Vanwege dit
jubileum brengen de leden van de Middelburgse Bedrijven Club op maandag 23 april een
bezoek aan dit Zeeuwse familiebedrijf. Een MBC bedrijfsbezoek met een speciaal tintje dus.
De eerstvolgende MBC Borrel is op maandag 19 maart bij BHV Training Zeeland, met een
interessante presentatie door Edwin Roelse.
Ook is er in deze Seaport, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, volop
aandacht voor Bek & Verburg. Deze maritieme afvalverwerker heeft zijn vleugels uitgeslagen
naar de havens van Groningen Seaports. Bek & Verburg biedt in zowel Eemshaven als Delfzijl
zijn diensten aan.
In de rubriek Havenberoepen wordt er kennisgemaakt met Annouck Swannet,
Hoofdverkeersleider bij Port of Antwerp NV.
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Haven Antwerpen boekt
vijfde record op rij
De Antwerpse haven boekte voor
het vijfde jaar op rij een recordoverslag. In 2017 werden 223.606.610
ton goederen behandeld, een stijging van 4,4 procent ten opzichte
van het jaar daarvoor. Nagenoeg
alle sectoren leverden een uitstekend jaarrapport af: containers gingen er in tonnage met 4,3 procent
op vooruit (123 miljoen ton), vloeibaar massagoed, zoals aardoliederivaten, dikte verder aan met 5,7
procent (73,1 miljoen ton), conventioneel stukgoed, zoals staal, steeg
met 4,8 procent (10,3 miljoen ton)
en ro/ro groeide met 10,5 procent
(5,1 miljoen ton).
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Slechts het droog massagoed, zoals kolen en
ertsen, liet een daling van 3,7 procent (12,2
miljoen ton) zien. ,,Zulke mooie groeicijfers
geven vertrouwen voor de toekomst. Ook
onze bedrijven geloven onverminderd in de
troeven en sterktes van Antwerpen, getuige de talrijke investeringen die we in 2017
mochten verwelkomen. Dit jaar borduren we
verder op het elan van het afgelopen jaar. Dat
betekent dat we de wereld als schaal nemen
voor onze beslissingen, waarbij het maximaal
faciliteren van onze klanten het uitgangspunt
is”, aldus Jacques Vandermeiren, CEO van het
Havenbedrijf Antwerpen.

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

de decennia gewaarborgd in Antwerpen.
,,Er zijn veel vraagtekens over de toekomst
van de industrie. Op wereldschaal zijn er
grote economische veranderingen gaande die zijn weerslag hebben op de industrie. Desondanks hebben petrochemische
bedrijven in de afgelopen jaren in de haven
van Antwerpen gigantische sommen geld
geïnvesteerd, goed voor honderden banen.
En er komen nog veel meer investeringen
aan. Dat betekent dat de petrochemie ook
voor volgende generaties verankerd blijft
in de Antwerpse haven. We blijven voor
de lange termijn een internationaal hoofdkwartier in de petrochemie. Dat geeft een
gerust gevoel”, licht havenschepen Marc Van
Peel toe.

Total
Hij wijst op de investering van ruim een
miljard euro van de Franse oliegigant Total
in haar Antwerpse raffinaderij en petrochemiefabriek. Total bleef investeren in Europa
en maakte zijn activiteiten efficiënter door
de raffinage en petrochemische activiteiten samen te voegen. Zoals in Antwerpen
waar ongeveer 1700 mensen werkzaam
zijn. Patrick Pouyanné, CEO van Total, heeft
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onlangs een aantal nieuwe installaties in
Antwerpen ingehuldigd. De investeringen van Total in Antwerpen zijn tweeledig.
Enerzijds zal de raffinaderij door de nieuwe
installatie minder zware stookolie produceren. Anderzijds zal er meer diesel en huisbrandolie geproduceerd worden die aan de
nieuwste normen voldoen.

Vopak
Het tank- en opslagbedrijf Vopak bouwt
op zijn ACS-terminal een volledig nieuw
laadstation voor het laden van treinwagons
met acetyls. Dat zijn basisgrondstoffen voor
eindproducten zoals dashboards, coatings,
verpakkingen en farmaproducten. Het overgrote deel van de verwerking gebeurt in
Duitsland, waarbij de Antwerpse haven als
bundelings- en opslaghub fungeert. Met
het nieuwe laadstation zal de capaciteit
van Vopak om bloktreinen te laden richting
Duitsland, met 400 procent toenemen. De
investering bevestigt de sterke positie van
Antwerpen als chemie-hub voor Noord West
Europa. Het nieuwe laadstation zal worden
voorzien van de nieuwste technieken op
gebied van veiligheid en milieu.

Containers
De containertrafiek steeg in 2017 met 4,3
procent in tonnage (122.969.409) en met
4,1 procent in TEU (10.450.89). Het laatste
kwartaal van 2017 scoorde op jaarbasis relatief gezien het beste met een groei van 7
procent (in TEU) ten opzichte van hetzelfde
kwartaal het jaar voordien. Daarnaast telde
het voorbije jaar drie maanden (mei, augustus en oktober) met een absolute recordbehandeling van meer dan 900.000 TEU.

Vaargebieden
Wat vaargebieden betreft ging Antwerpen
er vooral in Noord-Amerika (11,6 procent),
Latijns-Amerika (8,5 procent) en het Verre
Oosten (7,7 procent) op vooruit. In Europa,
het grootste vaargebied voor Antwerpen,
verliest de haventrafiek (3,6 procent), wat
te verklaren valt door een verlies in aanvoer van transhipmentlading. ,,Het gunstig
economisch klimaat, in combinatie met de
allianties die voor hun aanlopen resoluut
voor Antwerpen blijven kiezen, maakt dat
de containerbehandeling in Antwerpen de
wind in de zeilen heeft. Ook voor de komende jaren verwachten we nog steeds groei
in de behandeling van containers, vandaar
dat we ook in 2018 volop blijven inzetten
op het voorzien van extra capaciteit voor de
behandeling van containers in Antwerpen”,
aldus Vandermeiren.

het Saeftinghedok. Deze piste scoort in alle
opzichten het beste: voorzien van voldoende capaciteit, operationele haalbaarheid en
belangstelling vanuit de markt. Dankzij het
extra getijdendok kunnen we de positie van
onze haven als motor van de economie, van
welvaart en van werkgelegenheid voor onze
regio verder versterken.”

Breakbulk
Het roro-verkeer maakte in 2017 een stevige klim: 10,5 procent tot 5.052.403 ton.

Het aantal behandelde auto’s steeg met 4
procent tot 1.238.128 eenheden. Het conventioneel stukgoed gaat er flink op vooruit
in vergelijking met het jaar daarvoor. Eind
2017 stond er een overslag van 10.273.369
ton in de tabellen, goed voor een stijging
van 4,8 procent. In dit segment is er vooral
een groei te noteren in de aan- en afvoer
van ijzer en staal (7,8 procent tot 8.350.565
ton). Vorig jaar zat er een zeer sterke groei
in de aanvoer van ruw ijzer en staal vanuit
India (91 procent of +520.209 ton). Ook de

Extra capaciteit
De Vlaamse regering maakt in de loop van
het jaar bekend welke oplossing zij kiest
om Antwerpen te voorzien van die broodnodige extra containercapaciteit. ,,Voor ons
is er slechts één keuze mogelijk, en dat is
3

24/7

ColleCting & Handling SHiPPing waSte
Carried out by speCialists
loCatie gRoningen-SeaPoRtS

Bek & Verburg is gespecialiseerd in het inzamelen en verwerken van alle
soorten scheeps- & offshore-afval in de Nederlandse zeehavens van
Amsterdam, Rotterdam, IJmuiden, Scheveningen, Den Helder en sinds dit
jaar ook in Eemshaven.
Net als op de andere locaties beschikt Bek & Verburg aan de Westlob 13 in
Eemshaven over een multi-functioneel recyclingdepot die volledig is goedgekeurd voor de behandeling van een breed scala aan afvalstromen.
Specialist in: maritime waste collecting, removal of all types cargo
residues, damaged cargo solutions, cleaning/sweeping barges

Contact +31(0)596 - 74 50 27
internet www.bek-verburg.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

(24/7)

+31(0)10 - 428 77 44 (24/7)

Also settled in Yerseke and Temse
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te leiden. Helaas kampen havens met een
imagoprobleem. Havenwerk wordt vaak ten
onrechte geassocieerd met vuil, zwaar en
slecht betaald werk. Er zijn juist mooie doorgroeimogelijkheden. De werkgelegenheid is
onze achilleshiel. Als de vacatures niet adequaat worden ingevuld, zal de haven aan
dienstverlening inboeten. Het is dus zaak
dat er ook op termijn voldoende technische
en logistieke medewerkers beschikbaar zijn”,
aldus Van Peel.

Quadrimodaal

import van staal uit landen als Zuid-Korea,
Taiwan, Vietnam en (dichterbij) Turkije nam
in 2017 toe als gevolg van een beter draaiende staalindustrie en compenseerde op die
manier een daling van de aanvoer van staal
uit China (44 procent of 657.308 ton). De
antidumpingmaatregelen die Europa heeft
genomen om de import van Chinees staal
dat onder de marktprijs wordt verkocht te
beperken, zijn een verklaring voor deze evolutie.

Toegevoegde waarde

Vloeibaar massagoed

In de Antwerpse haven staan permanent
honderden vacatures open, onder andere
voor procesoperators en onderhoudstechnici. ,,Wij zijn voortdurend op zoek naar
medewerkers. Als je kijkt naar het relatief
hoge aantal werkzoekenden in Antwerpen,
is dat zeer opmerkelijk. We willen er dan
ook alles aan doen om die mensen naar
een baan, als het even kan in de haven,

De overslag van vloeibaar massagoed
eindigde in 2017 op 5,7 procent groei
(73.134.912 ton). Het laatste kwartaal van
2017 was het beste ooit voor dit segment.
De stijging in de totale overslag van vloeibare bulk wordt gedreven door een stijging
in de behandeling van ruwe aardolie met
maar liefst 49,9 procent (5.963.279 ton). Ook
de behandeling van aardoliederivaten, goed
voor bijna drie kwart van het totaal binnen
dit segment, ging er in 2017 andermaal op
vooruit: 3,1 procent tot 52.939.495 ton.

De haven van Antwerpen is internationaal
een ijzersterk label. Met een globale toegevoegde waarde van 19 miljard euro en
directe en afgeleide arbeidsplaatsen voor
150.000 mensen is de haven van Antwerpen
cruciaal voor de economie en welvaart van
België. Meer dan 900 bedrijven in de haven
creëren duurzame toegevoegde waarde
voor hun klanten en stakeholders.

Vacatures

Goederen en producten worden quadri
modaal naar het achterland gedistribueerd:
over de weg, het water, per spoor en via
pijpleidingen. De haven is het belangrijkste
knooppunt van het West-Europese pijpleidingennetwerk en dankzij haar strategische
ligging, in het hart van de Europese productie- en afzetmarkt, biedt ze bedrijven een
uitstekend georganiseerd logistiek platform
met tal van transportmogelijkheden naar
het achterland. Daarnaast is de haven van
Antwerpen ook een centrale hub voor het
aanvoeren van grondstoffen en het beleveren van overzeese markten.

Deurganckdok
In de afgelopen jaren zijn op Linkeroever
met de Liefkenshoekspoortunnel en de
Kieldrechtsluis barrières weggenomen ten
bate van een gestroomlijnd goederenvervoer. De nieuwe spoorverbinding van ruim
16 kilometer verbindt de Waaslandhaven
rechtstreeks met het Antwerpse havengebied op de rechteroever en het rangeerstation Antwerpen-Noord, het op één na
grootste rangeerstation in Europa. De
Kieldrechtsluis,’s werelds grootste sluis aan
het einde van het Deurganckdok, vormt de
maritieme verbinding tussen de Schelde en
het Waaslandkanaal. Het scheepvaartverkeer
heeft via de Kieldrechtsluis snel toegang tot
alle andere dokken op de Linkeroever.

Droog massagoed
Droog massagoed ging er het voorbije jaar
met 3,7 procent op achteruit (12.176 ton).
De overslag van meststoffen, de grootste
categorie binnen het droog massagoed,
nam toe met 3,7 procent (3.734.661 ton).
De overslag van ertsen groeide met 12,7
procent (2.385.536 ton). Anderzijds is er een
verdere daling in de overslag van kolen met
54,2 procent (477.515 ton).

Zeeschepen
In 2017 liepen er 14.223 zeeschepen (daling
van 1,7 procent) aan in Antwerpen. De bruto
tonnenmaat van de schepen die Antwerpen
aanliepen, steeg met 1,4 procent tot
406.762.315 BT.
5

Haven Antwerpen is sterkste
en stabielste stijger
D o o r : H en k van de Voorde

Marc Van Peel, havenschepen en voorzitter van het Havenbedrijf Antwerpen.

Marc Van Peel blikt vanaf de negende
verdieping van het Havenhuis naar
het dynamische havengebied van
Antwerpen. Een prachtig vergezicht
op de dynamiek in de Antwerpse
haven. Het gaat uitstekend met het
Havendrijf Antwerpen. In de afgelopen vijf jaar is de goederenoverslag
in de haven van Antwerpen met bijna
40 miljoen ton gestegen. Het jaar
2017 was goed voor een goederenoverslag van bijna 224 miljoen ton,
het vijfde record op rij. ,,Een vooruitgang van 4,4 procent ten opzichte
van 2016. Met uitzondering van de
droge bulk zijn we er in alle sectoren
op vooruit gegaan. Het aantal zeeschepen is weliswaar afgenomen,
maar dat heeft te maken met de
schaalvergroting. We winnen sterk
op het Verre Oosten. Op Amerika,
Afrika en uiteraard Europa waren we
altijd al sterk. Op het Verre Oosten is
er ook een steeds betere balans tussen import en export. Er wordt bijzonder weinig leeg teruggevaren of
gereden”, aldus havenschepen Van
Peel, die tevens voorzitter is van het
havenbedrijf Antwerpen.
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Personenvervoer
De containertrafiek is vorig jaar weer toegenomen met 4,1 procent. In het komende
centennium is dan ook uitbreiding van containercapaciteit hard nodig. Ook is er al jaren
een mobiliteitsprobleem in Antwerpen.
,,Alhoewel personenvervoer niet onze corebusiness is, dat is uiteraard goederenvervoer, steunen wij allerlei initiatieven om de
mobiliteit te verbeteren. De mensen moeten
tenslotte op hun werk kunnen geraken. Daar
willen wij ons steentje aan bijdragen.”

Oosterweel
De havenschepen verwijst naar het
Oosterweeldossier. Onlangs ging de
eerste spadesteek de grond in om de
Oosterweelwerkzaamheden af te trappen.
Aan het eind van het jaar zal de weg geplaveid zijn voor de start van de echte werken
op Linkeroever. Dat is het eerste van vijf

deelprojecten. De oplevering van het laatste
project is rond 2025.

3e Scheldekruising
,,Naast de Waaslandtunnel en de
Liefkenshoektunnel is er een tekort aan een
Scheldekruising. Er was echter jarenlang discussie waar de derde Scheldekruising moest
komen. Met Oosterweel is die kogel door
de kerk. De eerste fase gaat op Linkeroever
van start. Het hele op- en afrittencomplex
gaat op de schop om Linkeroever veiliger en
bereikbaarder te maken”, verklaart Van Peel.

Duurzaamheid
Het record in 2017 van bijna 224 miljoen
ton behandelde goederen in de haven van
Antwerpen strookt met de ambities van
het Havenbedrijf op het gebied van infrastructurele projecten, investeringen, open overslag en ladingbehandeling. Sterke
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troeven van de haven zijn nautische toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid.
Antwerpen wil zich graag positioneren als
dé koploper op het vlak van maatschappelijk
verantwoord ondernemen in de HamburgLe Havre range. De Scheldehaven heeft met
haar landinwaartse ligging een onmiskenbare troef in handen. De kosten van vervoer
blijven op die manier binnen de perken en
transport gerelateerde milieueffecten worden geminimaliseerd. Antwerpen is tachtig
kilometer meer landinwaarts gelegen dan
de andere havens in deze range. Door te
kiezen voor Antwerpen gaan rederijen niet
alleen voor een toegankelijke, maar ook
voor een duurzame haven.

Nautische toegankelijkheid
,,De grootste containerrederijen van de
wereld zijn overtuigd van de sterke troeven
waarover onze haven beschikt. Ze doen
graag zaken met ons omdat we commercieel aantrekkelijk zijn voor veel ladingstromen, mede dankzij onze goede nautische
toegankelijkheid. De Scheldeverdieping
kwam in 2010 juist op tijd.” verklaart Van
Peel.

Jaarcijfers Hamburg-Le Havre range
De Antwerpse schepen met de portefeuille
haven, industrie en werk pakt de jaarcijfers erbij van de havens in de Hamburg-Le
Havre range. In de afgelopen drie jaar blijkt
Antwerpen de sterkste en stabielste stijger.
Tegenover een winst van 5,2 respectievelijk
12,4 procent voor de havens van Rotterdam
en Antwerpen, staat een verlies van 4,5 procent voor Hamburg, de derde haven in de
range. ,,De dip van Hamburg komt doordat
deze haven fel geplaagd wordt door het
niet verdiepen van de Elbe. Zij maken nu

De kick off van de Oosterweel werkzaamheden.

mee wat wij zouden hebben ondervonden
als de Schelde niet was verdiept. De cijfers
bewijzen dat de verdieping van de Schelde
essentieel was. Goede infrastructuur over de
weg en de kanalen is in het belang van alle
havens. Op het vlak van containers is er een
duidelijke concurrentie tussen Rotterdam,
Antwerpen en Hamburg. Is dat erg? Nee, het
houdt elkaar scherp”, verklaart Van Peel.

Diepgang
Met de realisering van de derde verdieping van de Westerschelde kunnen ook de
grootste containerschepen vlotter afmeren in de haven van Antwerpen. De derde
Scheldeverdieping verschaft Antwerpen
een getij-onafhankelijke opvaart van 13,10
meter diepgang. Bij gunstige getijden kunnen echter ook schepen met een grotere
diepgang de Schelde opvaren. Het record

van 15 meter is al diverse keren gebroken.
Die grotere diepgang is een flinke opsteker voor de containerscheepvaart richting
Antwerpen. Jaarlijks lopen honderden containerreuzen de Antwerpse haven aan, van
plus 14.000 TEU en zelfs plus 19.000 TEU.
Dit geeft een geweldige boost aan toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

Veiligheid
De nautische toegankelijkheid van de haven
van Antwerpen is door de verdieping van
de Schelde tot in lengte van jaren gewaarborgd. Te allen tijde staat veiligheid voorop. Antwerpen beschikt over het grootste
geïntegreerde chemiecluster van Europa.
Ruwe olie wordt via pijplijn naar Antwerpen
getransporteerd, als belangrijke grondstof
voor de petrochemie. Grote tankschepen
varen dus nimmer de Schelde op.
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CLEANTECH
SOLUTIONS
QUA-VAC IS YOUR TURNKEY SOLUTIONS SUPPIER FOR:
EVAC MEMBRANE SEWAGE TREATMENT SYSTEMS, FOR EACH
TYPE OF VESSEL EVAC VACUUM SYSTEMS AND VACUUM TOILETS.

•
•
•

EVAC VACUUM TOILETS, OPTIMA 5

EVAC ROSR type approval certification number: R1*II*0003*01
Televisieweg 157 / NL-1322 BH Almere / The Netherlands
Tel. +31 (0)36 546 1999 / WWW.QUAVAC.COM

Qua-Vac Editie ShipBuils Industry Issue 1

Uw boodschap
moet overkomen!
Dat begrijpen wij als geen ander

Vraag gerust naar onze
tarievenkaart 2018.
Met info over de thema's,
diverse mogelijkheden
en zeer aantrekkelijke
combinatietarieven!
Voor een goed mediaplan.
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Van Scheepsafval naar grondstof
voor een nieuw product.....
Al meer dan 50 jaar is Bek & Verburg voortvarend op het
gebied van inzameling van meer dan 180 verschillende
scheeps- en offshore-afvalstoffen in de Nederlandse zeehavens.
Bek & Verburg is onderscheidend, duurzaam en vooruitstrevend
op haar vakgebied. Met de ingebruikname van de Invotis IX is
er een nieuwe groene mijlpaal bereikt. Het varen en inzamelen
met dit zelf ontworpen inzamelschip gebeurd volledig elektrisch.
Bek & Verburg heeft vestigingen in Rotterdam, Scheveningen,
Amsterdam, IJmuiden, Den Helder en Eemshaven.
Montrealweg 140
Havennr. 4267
3197 KH
Rotterdam-Botlek
T. 010 - 428 77 44
F. 010 - 428 77 49
i. www.bek-verburg.nl
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20 jaar
DACHSER DIY-Logistics
DACHSER DIY-Logistics, de wereldwijde branche logistieke oplossing voor de bouw-, doe-het-zelf- en tuinsector,
viert in 2018 haar twintigste verjaardag.

“De markt voor de doe-het-zelf-branche (DIY) groeit gestaag. Hierdoor
moet de sector zich voortdurend opnieuw uitvinden om concurrerend te blijven”, zegt Ralf Meistes, afdelingshoofd van DACHSER DIYLogistics. “Product- en service-innovaties zijn echter niet genoeg.
De gehele logistieke keten, van productie tot levering in het schap
en -indien nodig- weer terug, moet zich blijven ontwikkelen en op
betrouwbare wijze de innovaties van de industrie ondersteunen. “Dit
is waar DACHSER DIY-Logistics zich onderscheidt als logistieke partner voor deze sector. De perfect opgezette verkoopruimten met hun
uitgebreide assortiment van gereedschappen, schroeven en spijkers,
verf, behang, hout, meubels, tuingereedschap en bouwmaterialen
roepen om een intelligente, branche specifieke logistiek.´´
Twintig jaar geleden bundelde DACHSER in Keulen zijn logistieke
expertise voor de bouw-, doe-het-zelf- en tuinbranche binnen één
centraal team onder leiding van Meistes. Met groot succes: jaarlijks
transporteert DACHSER DIY-Logistics ruim 4,6 miljoen zendingen.
Wereldwijd, over land, zee en door de lucht. De gedetailleerde processen die op maat zijn gemaakt voor de specifieke eisen van de
branche en geconsolideerde afleveringen binnen vaste time slots
bij 18.000 doe-het-zelfzaken in Europa, zorgen voor een uiterst efficiënte en intelligente logistiek.

Van kostenfactor naar succesfactor
´´Door onze producten en diensten continu te blijven aanpassen
aan de behoeftes van de sector, hebben we onze klanten zowel op
het gebied van productie als detailhandel de afgelopen twintig jaar
succesvol ondersteund´´, zegt Meistes. ´´Momenteel ligt de focus op
verdere ontwikkelingen in merchandising, e-commerce, omnichannel-concepten, digitalisering en binnenstedelijke distributie. Een
zichtbare trend is dat doe-het-zelfzaken steeds vaker hun producten
tentoonstellen in showrooms. Duurzame elektrische vervoersoplossingen zorgen steeds meer voor de optimalisatie van het snel en
milieuvriendelijk beleveren in stadscentra. We kunnen wel stellen
dat in de afgelopen twee decennia logistiek voor de ondernemingen
in de DIY branche zich ontwikkeld heeft van een kostenfactor naar
een succesfactor.”
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Waar gehackt wordt
vallen spaanders
Met de toenemende automatisering van de maatschappij neemt het
belang van cyberveiligheid evenredig toe. Dat de logistieke sector geen
uitzondering regel is op deze regel, bleek wel toen vorig jaar rederij Maersk
en de containerterminals van dochteronderneming APMT werden gehackt.
In de Rotterdamse haven lagen de containerterminals anderhalve week
plat als gevolg van de cyberaanval. De totale kosten werden recent geschat
op 300 miljoen dollar.
Het volledig uitsluiten of voorkomen van cybercrime en andere
IT-gerelateerde problemen is volgens velen problematisch. De constante
behoefte aan nieuwe functies en updates zorgt ervoor dat ondanks het
regelmatig dichten van veiligheidslekken altijd wel weer een nieuwe
kwetsbaarheid kan ontstaan. Het is daarom ook belangrijk om stil te staan
bij de juridische risico’s en plichten die kunnen ontstaan door een veiligheidslek.
Een bedrijf waarvan de bedrijfsvoering is platgelegd door een cybercrimineel kan contracten met klanten mogelijk niet nakomen. Dat leidt tot
omzetverlies, maar ook tot schadeclaims. Het gaat in dat geval om een
schadevordering onder het contract van toepassing tussen de klant en het
bedrijf dat tekortschiet in de nakoming van het contract.
In veel gevallen zal het getroffen bedrijf in het contract hebben opgenomen dat ongestoorde dienstverlening niet is gegarandeerd, al neemt dit in
de regel niet weg dat wel actie moet worden ondernomen om de dienstverlening zo snel mogelijk voort te zetten. Ook is denkbaar dat het bedrijf
zich kan beroepen op overmacht mits zij kan aantonen dat voldoende
is gedaan om cyberaanvallen te voorkomen. Ten slotte kan een bedrijf
de schade als gevolg van een wanprestatie (gedeeltelijk) contractueel
uitsluiten.
Als een cyberaanval leidt tot een datalek kan er sprake zijn van verlies
van privacygevoelige gegevens. Op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) moeten bedrijven direct een melding doen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een (ernstig) datalek hebben
ontdekt. Slachtoffers van privacyschending kunnen mogelijk aanspraak
maken op schadevergoeding en niet voldoen aan deze meldplicht kan tot
aanzienlijke boetes leiden.
Cyberveiligheid wordt een steeds belangrijker onderdeel van het maatschappelijk verkeer. Naast de schade aan het bedrijf zelf, kunnen juridische
gevolgen als aansprakelijkheden en boetes de kosten nog veel verder laten
oplopen.
Wilt u meer weten, neem dan contact op met Bas Neureiter di Torrero door
middel van hieronder genoemde contactgegevens.

smallegange
Smallegange - law firm with a view

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

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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Maritieme afvalverwerker
Bek & Verburg in Eemshaven/Delfzijl
D o o r : A n toon A. O osti n g

De maritieme afvalverwerker Bek &
Verburg heeft zijn vleugels uitgeslagen naar de havens van Groningen
Seaports. Eemshaven in het uiterste noorden van Nederland is snel
gegroeid maar een in het afhalen
en verwerken van scheepsafval
gespecialiseerd bedrijf ontbrak er
nog. Sinds kort echter biedt Bek
& Verburg in zowel Eemshaven
als Delfzijl zijn diensten aan. Dat
gebeurt vanaf een terrein aan de
Beatrixhaven in Eemshaven waar
Bek & Verburg een nieuw afvalinzamel- en verwerkingsstation in aanbouw heeft.

Luchtfoto met de locatie waar Bek & Verburg zich aan de Beatrixhaven in de Groningse Eemshaven
vestigt.

Het inzamelen gebeurt met trucks. Omdat
Bek & Verburg vanaf de kades overal goed
bij de schepen kan, is inzet van een speciaal
afvalinzamelschip niet nodig. Elders heeft
Bek & Verburg een vloot van 22 schepen
en drijvende bakken. “Inzet van een schip
biedt geen toegevoegde waarde en er is in
Eemshaven ook geen vraag naar. Alle schepen waarvan wij afval moeten inzamelen zijn
prima vanaf de kade met onze trucks met
afvalcontainers bereikbaar,” zegt Kenny Baas,
hoofd financiën van Bek & Verburg.
De nieuwbouw moet begin van de zomer
worden opgeleverd maar op het hoofdkantoor in Rotterdam benadrukt commercieel
manager Henny Enchelchor dat klanten in
Eemshaven en Delfzijl nu al bij Bek & Verburg
terecht kunnen voor het aanbieden van hun
afval. Bek & Verburg verwerkt in totaal maar
liefst 180 afvalstromen maar richt zich in de
beide havens van Groningen Seaports op het
specifieke scheepsafval.
Dat loopt uiteen van het gewone huishoudelijke afval van de bemanning, chemicaliën,
verf- en oliehoudend afval vanuit de machinekamer, schadepartijen, ladingresten tot de
verouderde, maar met explosieven gevulde
noodseinmiddelen. Elke vorm van afval vereist een specifieke verwerkingsmethode,
in eigen huis of bij derden. De explosieve
noodseinmiddelen gaan voor ontmanteling
helemaal naar Tsjechië. Alle afval wordt tot
op vuilniszak niveau uitgeselecteerd en vervolgens voor 93 procent gerecycled.

Bijna landelijke dekking

Het ingezamelde afval wordt volledig
gescheiden tot op vuilniszak-niveau.
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Behalve de Zeeuwse havens heeft Bek &
Verburg met de vestiging in Eemshaven vrijwel landelijke dekking gerealiseerd. Naast de
haven van Rotterdam met de hoofdvestiging
in de Rotterdamse Botlek is Bek & Verburg
actief in de havens van Dordrecht, Moerdijk,
Scheveningen, Amsterdam, IJmuiden, Den

Helder en nu dus ook Eemshaven en Delfzijl.
Dat is vooral typisch scheepsafval, alleen in
Den Helder doet Bek & Verburg ook in ander
bedrijfsaval, met name bouw- en sloopafval.
Alle zeehavens zijn bij wet verplicht een
havenontvangstinstallatie te hebben waar
schepen hun afval aan kwijt kunnen maar
in de Groningse havens was er tot nu toe
geen bedrijf volledig gespecialiseerd in
vast scheepsafval. Afval werd natuurlijk wel
afgehaald maar dan door algemene bedrijven actief in het afhalen en verwerken van
bedrijfsaval die op aanvraag in de havens
kwamen langsrijden. Lozen of dumpen op
zee is voor het meeste scheepsafval verboden.
Volgens Engelchor was dat vooral voor de
scheepvaart maar ook andere bedrijven, afval bleef vaak langer dan noodzakelijk in
containers op de kade staan - , allesbehalve
een optimale situatie: ”Bestaande klanten,
rederijen of hun vertegenwoordigers klopten bij ons aan met de vraag of wij ook niet in
Eemshaven en Delfzijl onze diensten konden
gaan aanbieden. Ons plan hiervoor is ook bij
Groningen Seaports enthousiast ontvangen.”

Milieuvergunning
Baas: “Dat begint dan met het aanvragen
van een milieuvergunning. Wij willen een
zo breed mogelijk pakket aan diensten kunnen aanbieden. Dus zoveel mogelijk soorten
afval kunnen inzamelen en verwerken. Dat is
altijd een uitdaging maar in een hele goede
samenwerking met de provincie Groningen
zijn we daar prima uitgekomen. Van ons
vergt dat een behoorlijke investering.” Zo
krijgt het hele terrein van 10.000 m2 een
vloeistofdichte vloer. En mocht er toch iets
gaan lekken dan is er een installatie waarmee
olie uit water en slib kan worden afgescheiden.
Verder komen er op het terrein een loods

S E A P O R T

met kantoor. Bek & Verburg heeft twee
trucks met containers aangeschaft die wat
betreft de dieseluitstoot aan de hoogste
eisen (Euro 6-norm) voldoen. Er is per 1
januari een werknemer in Groningen gevonden die optreedt als bedrijfsleider. Daarnaast
verwacht Bek & Verburg binnenkort drie tot
vijf medewerkers aan te stellen, allemaal
uit de regio zelf afkomstig. De eerste paal is
onlangs de grond in gegaan en begin van de
zomer moet alles worden opgeleverd maar
de dienstverlening is dus nu al operationeel. Nieuwe medewerkers krijgen een uitgebreide opleiding om te weten hoe ze met
de 180 soorten afval moeten omgaan. Met
optimale kennis en allemaal gediplomeerde
medewerkers kan Bek & Verburg dan ook
borg staan voor een hoge kwaliteit van zijn
dienstverlening.
Eemshaven is de afgelopen jaren snel
gegroeid en ook voor de toekomst zijn de
vooruitzichten positief. De meest noordelijke grote zeehaven van Nederland is perfect gesitueerd als uitvalsbasis voor aanleg
en onderhoud van niet alleen Nederlandse
(het Gemini-windpark) maar vooral ook
veel Duitse offshore-windparken. Daarnaast
wordt Eemshaven aangedaan door vissersschepen, tankers voor laden en lossen bij de
Vopak-terminal, bulkcarriers voor de aanvoer
van brandstof in de vorm van kolen en houtpellets voor de kolencentrale en een aantal
lijndiensten in de kustvaart.

Hoge verwachtingen
“Wij verwachten daarmee een behoorlijke
vraag naar onze diensten,” zegt Engelchor.
De aanleg van de windmolenparken met
behulp van grote kraanschepen, hotelaccommodatieschepen, kabelleggers en andere hulpvaartuigen leidt tot veel scheepsbewegingen en flinke pieken in aanbod van
afval. Maar als de windmolenparken er uiteindelijk staan moeten ze worden onderhouden wat ook tot een continue stroom
van offshore windserviceschepen leidt. Bek &
Verburg zal zijn aanbod aan diensten daarop

N U M M E R
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Voor de afvalinzameling werkt Bek & Verburg in de Eemshaven met schone trucks en containers

afstemmen. Het inzamelen van scheepsafval is altijd een kwestie van pieken en
dalen. Vooral in het zomerseizoen beleeft
Bek & Verburg flinke piekdagen wanneer
cruiseschepen binnenkomen wat overigens
in Eemshaven en Delfzijl slechts sporadisch
voorkomt maar in Amsterdam, Rotterdam en
IJmuiden natuurlijk wel vaak gebeurt.
Het verschil met gewone inzamelaars van
bedrijfsaval zit volgens Baas vooral in de
kennis van de verwerking van de specifieke
soorten scheepsafval en de dienstverlening.
Op de vestiging van Bek & Verburg worden
alle scheepsbewegingen in de haven nauwgezet gevolgd. Zodra een schip, die zijn
afval bij Bek & Verburg heeft aangeboden,
de haven weer verlaat, worden de afvalcontainers op de kade opgehaald. Daardoor
blijven ze niet langer staan dan nodig is.
Iets wat vooral op warme dagen al gauw tot
overlast voor omliggende bedrijven kan leiden. “Omliggende bedrijven willen niet drie
weken lang volle en vieze containers op de
kade hebben staan,” zegt Baas.

Bedrijf is altijd open
Omdat scheepvaart dag en nacht doorgaat
is ook Bek & Verburg 24 uur per dag, 7 dagen
in de week bereikbaar en inzetbaar. “Wij

zijn dat gewend,” zegt Baas. De vestiging in
Eemshaven wordt hiervoor centraal vanuit
Rotterdam aangestuurd. Als in scheepsafval gespecialiseerd bedrijf verzorgt Bek &
Verburg ook alle documenten voor de rederij
waarin is vastgelegd hoeveel en wat voor
afval het schip heeft afgegeven en welke
vergoeding daarvoor is verschuldigd aan
de havenautoriteiten dan wel aan Bek &
Verburg rechtstreek moet worden betaald.
In de meeste haven zijn de kosten voor het
afgeven van afval opgenomen in het havengeld. Het aangeboden afval wordt zoveel
mogelijk lokaal of in de eigen regio verwerkt.
Ondertussen heeft Bek & Verburg al een deel
van zijn kantoorruimte in de Eemshaven
verhuurd aan een bedrijf dat gespecialiseerd
is in cargadoorsdiensten voor de offshoreindustrie, DHSS uit Den Helder. Dat bedrijf
levert met name op het gebied van scheepsagentuur, helikopterdiensten, opslag en projectbegeleiding. Een eerste contract voor
levering van allerlei ondersteunende diensten aan een Duitse offshore-windpark is
inmiddels binnen waarbij Bek & Verburg
zorgt voor de inzameling en verwerking van
het afval. Het begin is er, en Engelchor en
Baas zien dan ook de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Om bodemverontreiniging te voorkomen wordt het volledige terrein van Bek & Verburg vloeistofdicht aangelegd.
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Ruim 50 jaar een begrip in onderhoud en reparatie van
elektromotoren, pompen en tandwielkasten

EB-Groep is aandrijfspecialist bij uitstek
D o o r : H en k van de Voorde

Elektromotoren Bracke uit Clinge,
Bracke Elektro uit Sint-Gillis-Waas en
Boer & Bakker uit Waddinxveen zijn
specialist bij uitstek op het gebied
van onderhoud, reparatie en revisie van elektromotoren, pompen
en tandwielkasten. Kortom: echte
aandrijfspecialisten. Per 1 maart is
de EB-Groep in Waddinxveen verhuisd naar een fraaie zichtlocatie
aan Coenecoop 370. Vanuit deze
vestiging

opereert

het

bedrijf

onder de nieuwe naam Bracke
Aandrijfspecialist. Momenteel wordt
er hier ook een nieuwe werkplaats
gebouwd waarvan de oplevering
rond de zomer is.

Vanuit de vestiging in Sint-Gillis-Waas wordt
de industriële automatisering gecoördineerd. De drie vestigingen vormen tezamen de EB-Groep. Elektromotoren Bracke
is al meer dan vijftig jaar een begrip. De
passie voor techniek en het plezier in het
vakgebied zijn altijd centraal blijven staan.
,,We zijn een veelzijdige technische specialist met de focus op aandrijftechniek. In
ruim vijftig jaar tijd zijn wij gecontroleerd
gegroeid. De continuïteit van zowel ons
bedrijf als dat van de klant staat voorop. Als
zijn productieproces onverhoopt gestopt
is, zorgen wij ervoor dat het weer op gang
wordt gebracht”, aldus CEO Joris Bracke van
het Clingse familiebedrijf. Zijn vader Willy
Bracke startte in 1967 in een schuurtje met
het repareren van elektromotoren. Vandaag
de dag werken er ruim veertig technische
vakmensen. De onderneming richt zich
met name op industrieel onderhoud aan
elektromotoren en tandwielkasten. De drie
locaties van de EB-Groep zijn strategisch

gelegen: in Clinge en Sint-Gillis-Waas tussen de havengebieden van North Sea Port
en Antwerpen; in Waddinxveen vlakbij de
haven van Rotterdam.

Overal elektromotoren
De dienstverlening van de EB-Groep is zeer
divers. ,,Wij zijn actief in diverse takken van
sport: chemische en petrochemische industrie, scheepvaart, voedings- en verpakkingsmiddelenindustrie, automotive, agrarische sector, machinebouw. Ons werkgebied
is overal waar elektromotoren draaien. Of
het nu gaat om het maken van friet, plastic
of drukinkt: overal zijn elektromotoren voor
nodig. Aardappelen gaan de schuur in en uit
via transportbanden, melk wordt via elektromotoren van kartonnen pakjes voorzien.
Motoren en reductoren vormen een wezenlijk onderdeel van de maatschappij, zonder
dat we het zelf beseffen. Waar elektrische
energie wordt omgezet in beweging zitten
onze klanten. Voor elke vorm van industrie

Het nieuwe pand aan Coenecoop 370 in Waddinxveen.
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worden motoren gebruikt. Variërend van
ventilatoren in koelhuizen en kraanmotoren
voor het lossen en laden van schepen tot
productie van betonstenen en asfaltcentrales. Zeker op kapitaalintensieve productielocaties is er het nodige budget gereserveerd
voor onderhoud en reparatie. Stilstand kost
geld. Als bij een havenlogistiek bedrijf de
kraan niet werkt en een schip een dag langer voor de kant moet liggen, dan kost dat
een vermogen”, legt Joris Bracke uit.

Probleemloos machinepark
De EB-Groep zorgt ervoor dat het machinepark van haar klanten probleemloos blijft
draaien. Zodat ze zich bezig kunnen houden met hun corebusiness, zonder kopzorgen over eventuele calamiteiten. ,,Als
merkonafhankelijk service- en reparatiebedrijf kunnen wij snel en doeltreffend ontzorgen bij panieksituaties. Indien noodzakelijk
kunnen we onderdelen meteen vervangen. Daarnaast verrichten we veel preventief onderhoud. Wat is de status van het
machinepark? We diagnosticeren, meten en
inspecteren om storingen te voorkomen.

CEO Joris Bracke van de EB-Groep.

kunnen worden. Het concern heeft continu
oog voor innovatie, zodat bijvoorbeeld via
arbeidsplaatsvervangende automatisering
de productieprocessen beter en sneller
kunnen verlopen. ,,Het geeft ons een kick
als we een industriële machine van de klant
nauwkeuriger kunnen laten functioneren.
Bijvoorbeeld een afwijking van 1 procent
reduceren tot 0,1 procent waardoor er veel
efficiënter gewerkt kan worden. We denken
constant mee met de klant, zoals op het
gebied van nieuwe besturingen voor motoren en pompen in diverse branches.”

IECEx-03 certificering

Desgewenst reviseren we, waarbij alles wat
aan slijtage onderhevig is weer in staat van
nieuw wordt gebracht. Bij correctief onderhoud is er daadwerkelijk schade. We dienen
dan bijvoorbeeld een kogellager te vervangen of een lager passing te repareren. Zo
nodig vervangen we de wikkelingen van
elektromotor of tandwielen van de tandwielkast. We hebben een grote diversiteit aan
cruciale reserveonderdelen in voorraad. Met
diverse klanten hebben we een dusdanige
relatie dat we in feite een verlengstuk van
hun organisatie zijn. We kennen hun omgeving, het productieproces van de klant. Een
langdurige relatie is ons veel meer waard dan
een snelle omzet”, aldus drs ing. Joris Bracke
(45) die na de HTS in Breda bedrijfskunde aan
de universiteit van Nyenrode studeerde.

Hoe borg je een veilige arbeidsplaats in een
explosiegevaarlijke omgeving? Essentieel
is dat installatie-eigenaren hun onderhoud
aan explosieveilig materiaal uitbesteden
aan IECEx-03 gecertificeerde bedrijven,
zodat veilig gebruik gegarandeerd kan worden. De EB- Groep is in het bezit van dit
internationale IECEx-03 certificaat, dat een

explosieveilig gebruik na reparatie waarborgt. In de verschillende sectoren waar
gas-, damp-, nevel- of ontploffingsgevaar
heerst, is het van groot belang dat de juiste
apparaten, procedures en beveiligingssystemen worden ingezet. Een blijvend veilige
werkomgeving voor medewerkers en omgeving staat voorop. De klant heeft er dus alles
aan gedaan. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid in feite overgeheveld naar een gecertificeerd bedrijf.

Mensenwerk
Repareren is en blijft mensenwerk. ,,Het
allerbelangrijkste is het feit dat mijn medewerkers, de mensen die het uitvoeren, aantoonbaar getraind en geschoold zijn. De
beste systemen en machines ten spijt: het
gaat er in de eerste plaats om dat de medewerkers over de juiste motivatie, kennis en
kunde beschikken”, aldus Joris Bracke.
www.eb-groep.nl

Automatisering
De EB-Groep is ook sterk in elektrotechnische engineering, schrijven van de software
en visualisatie ervan zodat de processen
van de motoren via een display gevolgd
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MEER GEDETAILLEERDE INFO OVER DEZE BERICHTEN VINDT U OP WWW.SPOORPRO.NL

NS wil ook tussen Schiphol en
Nijmegen spoorboekloos rijden

STC en NS Reizigers starten
nieuwe opleiding
treinmachinisten

De NS wil voor 2021 ook hoogfrequent gaan
rijden tussen Schiphol en Nijmegen. Dat betekent Het Scheepvaart en Transport College (STC) en
dat er zes in plaats van vier intercity’s per uur NS Reizigers starten een gecombineerde bol-bbl
gaan rijden.
opleiding voor treinmachinisten van NS Reizigers.
Deze mbo-opleiding begint in september 2018
in Rotterdam naast de reeds bestaande bolStimuleringsregeling voor ‘stille
goederentrein’ werpt vruchten af opleiding machinist railvervoer.
Het stimuleren van stillere goederentreinen heeft
Staatssecretaris: spoorvervoer
ervoor gezorgd dat de geluidsproductieplafonds
niet duurder door omvorming
in 2017 konden worden verlaagd. Minister Cora
ProRail
van Nieuwenhuizen schrijft hierover in de Nota
van bevindingen over de naleving van de geluid- De kosten van het spoorvervoer en het treinkaartproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwe- je mogen niet hoger worden door de structuurgen in 2016.
wijziging van ProRail. Dat stelde staatssecretaris
Stientje van Veldhoven van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat.
Toch gevaarlijke stoffen over

tracé Hamont-Weert

NMBS en NS starten op 9 april

Op het traject Hamont-Weert langs Budel gaan
met Intercity Brussel via HSL
toch goederentreinen met gevaarlijke stoffen rijden. Vervoerder Lineas deed eerder bij ProRail NS en NMBS willen vanaf maandag 9 april 2018
een aanvraag om goederentreinen over dit deel met de Intercity Brussel via de HSL-Zuid gaan rijvan de IJzeren Rijn te laten rijden.
den. Daarmee krijgt Breda een directe aansluiting
met België.

OV noordelijke Randstad
dreigt vast te lopen

De ontwikkeling van het openbaar vervoernetwerk in de noordelijke Randstad houdt de
stijgende vraag niet bij, waarschuwt reizigersvereniging Rover. Rover wil dat er snel een samenhangend plan komt voor het openbaar vervoer in
de Metropoolregio.

Brexit heeft geen gevolgen
voor samenwerking met
Europese spoorsector
Het Verenigd Koninkrijk verlaat op 29 maart
2019 de Europese Unie, maar zal op het gebied
van rail nauwgezet blijven samenwerken met
de Europese spoorsector. Dat verwacht Andrew
Simmons van Network Rail.

43 miljoen voor Programma
Hoogfrequent Spoor
Er wordt 43,3 miljoen euro vrijgemaakt om
Programma Hoogfrequent Spoor toe te passen tussen Nijmegen en Schiphol, en Breda en
Eindhoven.
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NS en ProRail kiezen opnieuw
voor Nuon
Nuon blijft de energieleverancier van NS en
ProRail. Alle treinstations, infrastructuur en
onderhoudswerkplaatsen blijven daardoor voorzien van groene stroom. Het contract loopt twee
jaar, met de mogelijkheid om te verlengen tot
en met 2021.

Lightrail is niet de oplossing
voor mobiliteitsprobleem
Randstad

Nieuwe meetmethode spoort
schade in hoogspanningskabels
op
ProRail en spooraannemer VolkerRail passen een
nieuwe methode toe om beschadigingen en zwakke plekken in hoogspanningskabels tijdig op te kunnen sporen. Dat betekent dat slechte kabeldelen en
verbindingen kunnen worden gevonden, nog voordat ze voordat ze voor stroomuitval gaan zorgen.

Vanaf 2025 iedere vijf minuten
een trein tussen Den Haag en
Rotterdam

Grote investeringen in lightrail zijn niet de oplossing voor het mobiliteitsprobleem in de Randstad. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van
Dat zegt stedenbouwkundige en lightrail-expert Infrastructuur en Waterstaat trekt ruim driehonRob van der Bijl.
derd miljoen euro uit om het spoor op het traject
Den Haag – Rotterdam geschikt te maken voor
het rijden met acht intercity’s en zes sprinters per
Staatssecretaris wil
vuur per richting.
Nederlands Masterplan

Spoorgoederenvervoer

Capaciteitstekort bij ECT

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van
verhindert nieuwe spoorshuttle’
Infrastructuur en Waterstaat wil dat Nederland
net als Duitsland met een Masterplan Een tekort aan overslagcapaciteit op de Delta
Spoorgoederenvervoer komt.
Terminal van ECT verhindert dat een spoorgoederenvervoerder een nieuwe dienst kan opzetten
tussen de Maasvlakte en Venlo. Dat stelt logistiek
Van Veldhoven wil ‘serieus
ondernemer Thom Derks, die namens spoorverDigitalisering is de nummer
kijken’ naar lightrail
voerder Trimodal zes maal per week een contaiéén trend in transport en
logistiek
Lightrail is op sommige plekken een optie om het nertrein wil laten rijden tussen de Maasvlakte en
mobiliteitsprobleem op te lossen, maar is geen de Cabotter Terminal in Venlo.
Digitalisering is de nummer één trend in transport ‘silver bullet’. Dat zei staatssecretaris Stientje van
en logistiek, maar slechts dertig procent van de Veldhoven vorige maand tijdens de nieuwjaarsCyberveiligheid moet
bedrijven in deze sectoren heeft al een bedrijfs- receptie van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).
onderdeel zijn van
brede digitale strategie.
assetmanagement spoor’

Jan van Selm volgt René Meijer
op als directeur DOVA
Jan van Selm (56) is per 1 februari jl. de opvolger van René Meijer als directeur van samenwerkingsverband DOVA (Decentrale Openbaar Vervoer
Autoriteiten). Van Selm was de afgelopen negen
jaar directeur van het OV-bureau Groningen Drenthe.

Infrabel start bouw nieuw
opleidingscentrum spoor
De Belgische spoorbeheerder Infrabel is vorige
week gestart met de bouw van een nieuw opleidingscentrum in Brussel. Bij de Infrabel Academy
kunnen vanaf 2020 alle medewerkers terecht voor
trainingen en opleidingen.

Pas in 2020 rechtstreekse
Eurostar vanuit Amsterdam

Assetmanagement voor het spoor richt zich traditioneel niet primair op cyberveiligheid, maar
De eerste rechtstreekse Eurostar hogesnelheidslijn zou daar wel meer focus op moeten hebben. De
van Amsterdam naar Londen gaat naar verwach- laatste jaren worden er wel voorzichtige stappen
ting pas in de dienstregeling van 2020 mee. in die richting gemaakt.
Dat laat staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat Stientje van Veldhoven weten.
Wethouder Langenberg stapt

Aantal koperdiefstallen op het
spoor historisch laag
Het aantal koperdiefstallen op het spoor is
historisch laag, volgens ProRail. In 2017 waren
er 130 gevallen van (poging tot) koperdiefstal,
het laagste aantal van de afgelopen tien jaar.
Als gevolge van koperdiefstal raakten 1412
treinen vertraagd.

op vanwege spoordebacle
Hoekse Lijn

Wethouder Pex Langenberg van de gemeente
Rotterdam is opgestapt vanwege het spoordebacle de Hoekse Lijn. De ombouw van de spoorlijn
tot metroverbinding is ruim een jaar vertraagd en
de kosten vallen 90 miljoen euro hoger uit dan
eerder was begroot. De raad verwijt hem dat hij
te laat handelde.

RailGood steunt het Duitse
regeerakkoord inzake het
spoorgoederenvervoer
RailGood steunt het Duitse regeerakkoord van CDU/CSU en SPD
inzake het beleid en de maatregelen voor het spoorgoederenvervoer. Duitsland geeft hiermee een
betrouwbaar, visionair en doelgericht vervolg op het beleid van
de vorige Duitse Bondsregering
en

minister

van

Verkeer

en

Infrastructuur Alexander Dobrindt
in het bijzonder.

Het beleid dat is afgesproken in het nieuwe Duitse regeerakkoord zal de concurrentiekracht en maatschappelijke waarde
van het goederenvervoer per spoor structureel versterken. Het Duitse regeringsbeleid reduceert immers fors de kosten van
het spoor en bevordert efficiency en innovaties. De bereikbaarheid van de Duitse
havens en economische centra wordt hierdoor duurzaam verbeterd. Het Duitse beleid
maakt ook het direct aan Duitsland grenzende achterland in Zwitserland, Oostenrijk,
Tsjechië en Polen beter en concurrerender
bereikbaar. Dat is ook belangrijk voor de
zogenaamde Westports aan de Noordzee
(Rotterdam, Amsterdam, Zeeland-Gent,
Moerdijk, Antwerpen en Zeebrugge) en
de intermodale inland knooppunten zoals
Tilburg, Venlo/Kaldenkirchen en CoevordenBentheim. Duitsland is immers het belangrijkste doorvoerland voor deze logistieke
hotspots. Het Duitse beleid is zeker goed
voor het milieu en de verkeersveiligheid.
Goederenvervoer per spoor is 4 tot 5 keer
schoner dan de truck en 20% schoner dan
de binnenvaart. Na de Energiewende zet
Duitsland hiermee een belangrijke volgende
stap in de noodzakelijke Verkehrwende.

RailGood roept de Nederlandse regering en
overheid dringend op het Duitse voorbeeld
nu snel en goed te volgen. In Nederland
heeft het overheidsbeleid in de afgelopen 8
jaar een zeer negatieve invloed gehad op de
concurrentiepositie en de rentabiliteit van
het spoorgoederenvervoer in Nederland.
Ten eerste door ernstige verstoring van het
marktspeelveld ten nadele van het spoorgoederenvervoer in Nederland door de
structurele en forse stijging van de gebruiksvergoedingen op het spoor, waarvan de
andere modaliteiten geheel verschoond
bleven in Nederland en de Rijnwateren.
Ten tweede door de ernstig kostenverhogende spoorweg-infrastructurele eisen van
de Nederlandse overheid waardoor locomotieven en logistieke ketens per spoor
in Nederland 20% tot 40% hogere kosten
kennen dan in Duitsland. Ten derde veroorzaakt de Nederlandse overregulering
bovenop de Europese wet- en regelgeving
onnodig hoge vervoerskosten, inflexibiliteit en beperkingen in het vrije vervoer
van goederen. Dit zijn de drie urgente topthema’s die in de petitie 'Groen licht voor

goederenvervoer per spoor' op 28 november 2017 (zie www.spoorgoederenspoort.nl)
door 53 goederenvervoerders, expediteurs,
logistiek dienstverleners, inland terminals,
de haven van Duisburg, Verband Deutscher
Verkehrsunternehmen (VDV), enkele
gemeenten en FNV Spoor is aangeboden
aan de Vaste Commissie voor Infrastructuur
en Waterstaat van de Tweede Kamer.
RailGood vindt het hoogst tijd dat nu de
Duitse regering het Duitse Masterplan
spoorgoederenvervoer van juni 2017 nu
ook echt gaat uitvoeren, de Nederlandse
regering niet kan achterblijven. RailGood
roept het kabinet op snel met sector, verladersorganisaties en de havens een visionair,
doelgericht, kristalhelder en daadkrachtig
Nederlands Masterplan Spoorgoederen af
te spreken dat goed aansluit op het Duitse
beleid. Dit masterplan moet in 2018 en
opvolgende jaren daadkrachtig en resultaatgericht worden uitgevoerd. Het Nederlandse
regeerakkoord bevat op hoofdlijnen hiervoor reeds diverse kaders en aanknopingspunten. Waarop wachten we in Nederland?
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HAVEN

Woensdag 18 april 2018
LantarenVenster Rotterdam

CONGRES
ROTTERDAM2018
Jack Kloosterboer
Kloosterboer

Michiel Muller
Picnic

Blanca Juti
Heineken

online:
3Reserveer
www.havencongres.nl

Roderick
de la Houssaye
Nedcargo

Ontmoet
200+ haven
collega’s!

Met topsprekers als:

Steven Lak
Deltalinqs

Allard Castelein
Port of Rotterdam

Marijke Roskam
BNR

ALCONET HRS DEPOT
OFFERS;
 80000 m2 depot & repair facilities for empty containers

Welkom op
deze 36e editie

Positieve business
modellen in een
haven in transitie

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

De 5 P’s: pretentie,
positionering,
Periodic Tank container testing, GL Approved
partnerships,
product
Covered workshops for IICL Reefers and tank repairs
development
& pegels
Container Sales & rental and modifications

 Reefer pti services, STEK approved, with 90 reefer plugs




 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
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Bert Weever Havenondernemer van het jaar
2017 tijdens het Havendiner Regio Zwolle
Fo to’s : T h eo Sm i ts

Bert Weever, Havenondernemer van het jaar 2017.

Bert Weever Havenondernemer van
het jaar 2017 tijdens het Havendiner
Regio Zwolle Bert Weever is uitgeroepen tot Havenondernemer
van het Jaar 2017. Dit werd op 6
februari 2018 bekendgemaakt tijdens het tweede Havendiner van
de Regio Zwolle. Dit jaarlijks terugkerende evenement organiseert
Port of Zwolle in samenwerking met
PEC Zwolle en Regio Zwolle United.

Bert Weever kreeg de award uitgereikt door
Bert Boerman (gedeputeerde Provincie
Overijssel) en René de Heer (Zwolse wethouder economie namens de Regio Zwolle. Met
deze eervolle titel volgt hij Remko Germeraad
op. Germeraad, van Alumax Boats, was
havenondernemer van 2016. Hij zat dit jaar
in de jury, samen met Alfred Peterson (hoofd
van de eenheid Economie en Cultuur van de
Provincie Overijssel) en de directie van Port of
Zwolle: Jeroen van den Ende en Marco Swenne.

voor de groei en economische ontwikkeling van Port of Zwolle en de regio. Ook
brengt hij, met zijn aandeel in de IJssel Delta
Terminal, het vervoer over water onder de
aandacht. Ook dit is een prioriteit van Port
of Zwolle, gezien de druk op het wegennet.
Havendiner
Regio
Zwolle
Naast de bekendmaking van de
Havenondernemer van het Jaar, werd de
Raad van Advies van Port of Zwolle voorgesteld. Deze raad bestaat uit Tineke Netelenbos
(oud-minister van Verkeer en Waterstaat),
Koen Overtoom (CEO Port of Amsterdam)
en Bart Kuipers (Haveneconoom aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam). Netelenbos
hield tijdens de avond een korte toespraak.
Aan het eind werden de gasten nog verrast door een vlog van Liana Engibarjan.
Als schipper in de binnenvaart nam zij
speciaal voor deze avond deze vlog op.
De tweede editie van het Havendiner werd
bezocht door vertegenwoordigers uit de

haven- en logistieke sector uit de regio,
regionale en landelijke overheid, de grote
zeehavens en andere betrokken instanties.
Het informele evenement vond plaats in het
MAC3PARK stadion. Na afloop van het diner
bezochten de gasten dan ook de spannende
wedstrijd PEC Zwolle - SC Heerenveen, die
eindigde in een 3-2 overwinning voor PEC
Zwolle. Hierna hadden zij - tijdens een derde
helft - volop de gelegenheid om te netwerken.
Door het evenement rondom een wedstrijd van PEC Zwolle te laten plaatsvinden,
gebruiken PEC Zwolle, Regio Zwolle United
en Port of Zwolle de kracht van sport als
ontmoetingsplaats en uithangbord om de
schanierfunctie tussen de Regio Zwolle
en Noordoost-Europa te positioneren. Het
Havendiner wordt ondersteund door het
Logistiek Netwerk Regio Zwolle. Een netwerk
waarin logistiek gerelateerde organisaties in
de Regio Zwolle hun krachten bundelen. Doel
is om de Regio Zwolle te positioneren als het
logistiek knooppunt van het Noordoosten.

De jury ziet in Bert Weever een ambassadeur voor de regio én voor de logistieke
sector. Als directeur-eigenaar van Graansloot
en met een deelneming in de IJssel Delta
Terminal is Bert Weever een havenman pur
sang en heeft hij lef om te investeren en
te innoveren. Hij draagt Port of Zwolle een
warm hart toe. Met de bedrijven Graansloot
en IJssel Delta Terminal stimuleert hij het
efficiënt en duurzaam vervoeren van bulkgoederen en containers over water en weg.
Verder draagt Bert Weever bij aan de lobby
voor de verbreding en verdieping van de
Kornwerderzandsluis. Een belangrijk punt

Marco Swenne (general manager Port of Zwolle); Tineke Netelenbos (Raad van Advies); Bart Kuipers
(Raad van Advies) en Jeroen van den Ende (managing director Port of Zwolle).
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Haven
beroepen
D o o r : Lydi a Gi l l e

Annouck Swannet bekleedt momenteel een dubbelfunctie van zowel
hoofdverkeersleider als verkeersleider in de haven van Antwerpen.
Als in september 2018 de nieuwe
ploeg verkeersleiders op sterkte is,
zal zij volledig als hoofdverkeersleider gaan werken met onder meer
extra projecttaken. Haar werkterrein
is de haven van Antwerpen, gelegen
aan de getijdenrivier de Schelde, die
haar havendokken tegen de getijdenwerking beschermt met meerdere sluizen; zo blijft het waterpeil achter de sluizen constant. Een gecompliceerde infrastructuur die veel
inzicht, overzicht en organisatietalent vergt van een hoofdverkeersleider. Annouck is zo’n talent. Opgeleid
aan de Hogere Zeevaartschool en
met tien jaar ervaring wereldwijd
op zee; daarnaast drie jaar werkervaring als verkeersleider en sinds
vorig jaar hoofdverkeersleider. Ze
is een gebrevetteerde kapitein, die
er groot plezier aan beleeft om mee
verantwoordelijkheid te dragen
voor een goed draaiende haven.

We hebben afgesproken op de Centrale
Zandvliet waar de hoofdverkeersleiders zitten, maar ik moet door naar het Nautische
Commando op de Kieldrechtsluis, omdat
Annouck zojuist is opgeroepen om een
zieke verkeersleider te vervangen. Het eerste voorbeeld van geen dag hetzelfde bij
de Nautische Operaties. Tijdens ons gesprek
bewijst ze gewend te zijn met een uitluisterend oor te werken en waar nodig bij te
sturen. Als de assistent-verkeersleider en de
brug- en sluiswachter even lunchen, springt
ze in. Er zijn drie werkplekken met beeldschermen en opklinkende marifoons en
telefoons. Via deze kanalen komen bijvoorbeeld de oproepen van binnenschippers om
te schutten of de vragen van ketenpartners
binnen. Deze middag krijgt de commandopost bezoek van een ploeg die om een
werktoelating vraagt. De wetenschap van
het Nautisch Commando wie waar op het
plateau aanwezig is, is nodig in geval van
calamiteit en dient de veiligheid, zodat bij
evacuatie niemand vergeten wordt.

Wat doet een verkeersleider?
Annouck: “Je hebt verkeersleiders en hoofdverkeersleiders. Beiden in een volcontinuarbeidsregeling. Een verkeersleider zit op een
complex. We hebben er hier vier: ZandvlietBerendrecht, Boudewijn-Van Cauwelaert,
Kallo en Kieldrecht. De verkeersleider op
een complex is de hoogste in functie en
werkt in teamverband met een assistentverkeersleider en een brug- en sluiswachter.
Vanuit de hoofdverkeersleiding komt in het
APICS-systeem (Antwerp Port Information

Naam:
annet
Annouck Sw
Leeftijd:
34 jaar

Functie:
rsleider
Hoofdverkee
Bedrijf:
erp NV
Port of Antw
ds:
de haven sin
Werkzaam in op zee
or
2011, daarvo

Annouck Swannet, hoofdverkeersleider

and Control System) de planning van de
scheepvaart binnen, die hij lokaal goedkeurt
en opstart, waarbij hij de dokloodsen, rivierloodsen en anderen verwittigt. De reden
dat hij de planning moet goedkeuren en
terugkoppelen naar de hoofdverkeersleider
is dat hij goed zicht heeft op de situatie ter
plaatse. Er kan bijvoorbeeld vertraging zijn
ontstaan door onderhoud of onvoorziene
omstandigheden.
Lokaal worden ook de meldingen van de
binnenvaart ingepast in het APICS-systeem
op basis van scheepsafmetingen en verwachte aankomsttijd bij de sluis. De assistent-verkeersleider verwerkt de oproepen
van de binnenvaart, controleert alle gegevens en koppelt terug. De zeevaart heeft
in de planning wel altijd voorrang. Is de
zeevaart eenmaal afgemeerd, varen de binnenschepen de sluis in en dan schutten we
het geheel naar de dokkant of de rivierzijde.
Het kan zijn dat we Kallo oproepen om te
horen hoe daar de planning is om eventueel
stand-by te kunnen staan. Elke verkeersleider wordt geacht probleemoplossend te
werken en met voorstellen ter goedkeuring
bij de hoofdverkeersleider te komen.”

Wat doet de hoofdverkeersleider?
Binnenvaartschepen schutten in de Kieldrechtsluis
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“De hoofdverkeersleider maakt de algehele
planning voor alle aankomende, vertrekkende en shiftende zeeschepen en stuurt

S E A P O R T

die naar de complexen. Als hij de bevindingen van de verkeersleiders van de complexen terugkrijgt, kijkt hij of ze stroken
met de oorspronkelijke planning. Ingeval
van oponthoud kan hij eventueel opkomende scheepvaart tegenhouden of uitgaande schepen uitstellen. Daarna gaat de
aangepaste planning opnieuw ter goedkeuring naar de complexen. Het grote verschil tussen beide functionarissen is dat
een hoofdverkeersleider voor alle sluizen
de voorplanning doet en de verkeersleider
per complex de situationele aanpassingen.
Beiden dragen een grote verantwoordelijkheid, maar de verkeersleider heeft een afgelijnde functie, terwijl de hoofdverkeersleider
de vier complexen en de verderstrekkende
gevolgen van aanpassingen op de planning
overziet. Als hoofdverkeersleider werk je
meer in de toekomst en als verkeersleider
sta je in het huidige moment.”

‘Duidelijke
afspraken maken
goede vrienden’
Benoem eens een ingreep?
“Laatst met mist lag er een opvarend schip
met een grote diepgang, tijgebonden, in de
geul van het Deurganckdok. Haar ligplaats
kwam niet vrij, want de twee loodsen weigerden af te varen met het schip dat haar
voorziene ligplaats innam. We hebben het
schip doorgestuurd naar de geul van het
Deurganckdok en met twee sleepboten, een
voor en een achter, gaande gehouden tot
het weer helder weer was en het afvarende
zeeschip vertrok. De verantwoordelijkheid
voor een dergelijke oplossing is echt een
taak van de hoofdverkeersleider.”
“Oliecalamiteiten of accidenten aan boord
van het schip tijdens aan- of afmeren zijn
voorbeelden van zaken die invloed hebben
op de planning waardoor er een bal aan het
rollen gaat. Je verwittigt een cascade van
betrokken mensen, je schrijft een verslag
en je stelt een rapport op. Wanneer er iets
gebeurt, heb je dus best wel wat papierwerk. Dan is het zaak alles goed te documenteren, zodat de juridische dienst er een
wel onderbouwd dossier van kan maken.”
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Werkplek Nautisch Commando Kieldrechtsluis

hebben tot een bepaald stuurmansbrevet,
dan zijn de kansen om door te groeien kleiner. Nu met mijn kapiteinsticket zijn mijn
horizonten verruimd.”
Annoucks ervaring op de brug van een schip
sluit goed aan op de nieuwe functie. “Ik was
al gewend aan dag- en nachtshifts en ik heb
nooit in een nine-to-five-job willen werken.
Bij het Havenbedrijf werk ik ook op diverse
locaties en met verschillende groepen mensen. Dat is fijn vanwege verschillende insteken, meningen en visies.”
Haar leidinggevende capaciteiten heeft ze
goed kunnen trainen op zee. “Nederlanders
en Belgen zijn wel gewend aan een vrouw aan
het roer, maar ik heb aan boord gewerkt met
nationaliteiten waar ‘mevrouw hoort aan de
haard’ deel uitmaakte van hun cultuur. Daar
moet je tegenop boxen. Je moet wel haar
op je tanden hebben en van je afbijten. Pas
wanneer de mensen zien dat je wel iets kan
en dat je respect toont voor iedereen, krijg je
dat respect ook terug. Natuurlijk zijn er altijd
mensen die het je extra moeilijk willen maken
en je willen uittesten, maar eens je daar door
bent, dan valt het eigenlijk best wel mee.”
Het Havenbedrijf heeft twee vrouwelijke
hoofdverkeersleiders. Annouck vertelt dat

het bedrijf er veel aan doet meer vrouwen
aan te trekken, maar “de functie heeft een
aantal specifieke vereisten zoals een eerste
stuurmansticket of een aantal maanden
effectief op zee. Als vrouwen niet naar zee
gaan, kunnen ze logischerwijs niet doorstromen. Als verkeersleider zijn er wel vier of vijf
vrouwen in dienst”.

Welke kwaliteiten moet je hebben?
“In dit werk moet je kunnen omgaan met
verantwoordelijkheid en iemand zijn waar
mensen bij terecht kunnen. Een open communicatie kunnen voeren met de interne en
externe partners. En duidelijke instructies
kunnen geven, want duidelijke afspraken
maken goede vrienden.”

Waar put je voldoening uit?
“Samenwerking met collega’s is fijn, want
hier op het Nautisch Commando is teamwork een belangrijk aspect. Als hoofdverkeersleider geniet ik ervan als de planning die ik opmaak ook zo uitgevoerd kan
worden en dat alles vlot verloopt met de
ketenpartners. Na de shift geeft het een
geruststellend gevoel dat ik de haven van
Antwerpen mee heb doen draaien.”

Vrouwen in de haven
Zeven jaar geleden kwam Annouck in dienst
van het Havenbedrijf als verkeersleider, een
functie aan de wal omdat ze een gezin wilde
stichten en dat niet met een baan op zee viel
te combineren. In 2012 ging ze voor drie jaar
terug naar de zeevaart om haar kapiteinsticket te bemachtigen. “Als ik me zou beperkt

Binnenvaarttanker verlaat de Kieldrechtsluis richting Schelde
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26 Tips voor de
onderhandelaars
Tijdens de volgende fase van de Brexitonderhandelingen moeten Brussel en London op
26 punten goede afspraken maken om te voorkomen dat goederenstromen van im- en exporteurs
vastlopen aan de Britse grens, in onze havens en
op Schiphol. De handelsafspraken moeten zorgen
voor uniforme regels, zo eenvoudige mogelijke
douaneformaliteiten en vrije markttoegang. Het is
belangrijk dat goederen die voldoen aan Europese
wetgeving na Brexit ook op de Britse markt verkocht mogen worden, zonder aanvullende eisen,
testen of inspecties. Dit staat in de Brexit ‘to do list’
die evofenedex, de behartiger van de handels en
logistieke belangen van 15.000 bedrijven, onlangs
overhandigde aan de Brexit-rapporteurs van de
Tweede Kamer Omtzigt (CDA), Asscher (PvdA) en
Mulder (VVD). n

Talent Development
Programma
Jong Logistiek Nederland (JLN) en NHTV
Executive Education gaan samenwerken in een
nieuw Talent Development Programma. Dit programma is gericht op jonge, talentvolle logistici
in de logistieke dienstverlening en supply chain
management. Met de samenwerking willen
beide partijen bijdragen aan de schaarste aan
logistieke professionals in de sector. n

Hercuton bouwt
grootste truckwash van
Nederland
Hercuton heeft van HB Truckwash Maasvlakte
opdracht gekregen om in Rotterdam de grootste
vrachtwagen wasplaats van Nederland te bouwen.
HB Truckwash Maasvlakte lanceert een uniek concept waarbij ze met behulp van innovatieve software van wassen zonder wachttijden de nieuwe
standaard maken. Kwaliteit, gemak en vooral snelheid staan hierbij centraal. Daarbij introduceren ze
als eerste van Nederland een unieke servicewagen
voor het intern reinigen van cabines.
De nieuwbouw wordt direct aan de parkeerplaats
naast het Maasvlakte Plaza gebouw gerealiseerd.
Deze grootschalige en beveiligde truckparking telt
357 parkeerplaatsen en is 24 uur per dag toegankelijk. De Plaza is nu bijna een jaar geopend. De
Truckwash wordt in september opgeleverd. n
20

Verpakkingsbeurs Empack met B2B Matchmaking
event en Food Safety programma
Verpakkingsbeurs Empack werkt opnieuw samen
met Kamer van Koophandel en Enterprise Europe
Network voor het organiseren van het B2B
Matchmaking event op beursdag 2 en 3 (11
en 12 april 2018) van Empack. Verder maakt
de Empack-organisatie in aanloop naar de vijftiende editie het programma rondom Food Safety
bekend. Dit bestaat onder meer uit een miniconferentie en er worden dagelijks begeleide innovatieroutes georganiseerd door het vakblad VMT. hij/zij in contact wil raken. Vooraf weet je dus
dat er al interesse is”, zegt Michelle van Helvoirt
Het B2B Matchmaking event op Empack heeft namens de Empack-organisatie.
als doel het bewerkstelligen of uitbouwen van
nationale en internationale samenwerkingen Openingstijden Empack 2018
tussen bedrijven, onderzoekers en potentiele Empack wordt georganiseerd in Jaarbeurs
opdrachtgevers van binnen- en buitenland. “Het Utrecht. De verpakkingsvakbeurs is op 10, 11 en
grootste deel van onze exposanten neemt deel 12 april 2018 te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur.
aan Empack om leads te generen. Het is onze taak Verpakkingsexperts kunnen zich vanaf nu regiom de exposanten te voorzien in hun behoefte. streren voor een bezoek aan Empack via www.
Dit matchmaking event speelt hier perfect op in. empack.nl. De beurs vindt gelijktijdig plaats met
Hoe werkt het? De exposant stelt zich beschikbaar Packaging Innovations, het marketing & design
en de bezoeker kiest zelf uit met welke exposant event voor verpakkingen en display. n

Vijf miljoen auto’s milieuvriendelijk gerecycled
Sinds de oprichting in 1995 zijn via ARN (Auto
Recycling Nederland) 5 miljoen auto’s gerecycled. Hiermee is inmiddels 4,5 miljard kilogram
aan afval, afkomstig van autowrakken, niet
ten laste van het milieu gekomen maar nuttig
hergebruikt. Een auto gaat gemiddeld na 18
jaar naar de sloop. In Nederland zijn dat zo’n
230.000 voertuigen per jaar. Na het autodemontagebedrijf en het shredderbedrijf komt

het restant van het autowrak aan bij de Post
Shredder Technology fabriek van ARN, om de
laatste waardevolle grondstoffen uit het shredderafval te winnen. Materiaal dat voorheen
werd verbrand of gestort. Deze overgebleven
grondstoffen worden in verschillende afzetmarkten gebruikt voor het maken van nieuwe
gerecyclede producten, zoals kantbeschoeiing
of damwanden. n

Studenten Tech Campus
ROC Midden Nederland
doen mee aan NK met
waterstofauto raceteam

Wiltec voor zesde jaar
op rij bekroond tot Best
Managed Company

Het waterstofauto raceteam is een nieuw excellentietraject vanuit de Tech Campus van het ROC
Midden Nederland. Samen met excellente studenten van het Automotive College, Tech College
en ICT College bouwen studenten in multidisciplinaire teams aan hun eigen op afstand bestuurbare waterstofraceauto’s. Daarna bereiden ze zich
voor op het NK waterstofracen, ‘The Hydrogen
Horizon Automotive Challenge Nederland’ vrijdag
13 april op het TT Circuit in Assen. n

Wiltec is door Deloitte uitgeroepen tot Best
Managed Company 2017. Dat betekent dat Wiltec
voor het zesde jaar op rij behoort tot de best
geleide bedrijven binnen het Nederlandse midden- en grootbedrijf. Het thema van dit jaar is ‘leg
de lat hoger’. Deloitte was hierbij op zoek naar
bedrijven met aantoonbare ambities voor groei
en vernieuwing. De strategie, bedrijfsvoering en
resultaten van Wiltec zijn grondig onder de loep
genomen en de conclusie is dat Wiltec voorop
loopt in Nederland, voor het zesde jaar op rij! n

BP/Aral en Total tekenen
overeenkomst voor de
acceptatie van elkaars
tankpassen in Europa
BP en Total maken bekend dat zij elkaars tankpassen gaan accepteren in Europa. Op basis van een
samenwerkingsovereenkomst die in 2018 van
kracht wordt, zal Total tankpassen van BP/Aral
accepteren binnen haar netwerk van tankstations in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland,
Polen en Frankrijk. BP/Aral zal op haar beurt
tankpassen van Total accepteren bij tankstations
in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk,
Oostenrijk, Luxemburg, Zwitserland en Polen.
Met deze overeenkomst zullen de tankpassen van
zowel BP/Aral als Total bij 4.000 extra tankstations worden geaccepteerd. n

Noord-Holland investeert
in Tocardo Tidal Power
Provinciaal fonds maakt doorstart
mede mogelijk
Tocardo, specialist in getijdestroomtechnologie, maakt een doorstart. Deze doorstart komt
mede tot stand dankzij een investering van het
Participatiefonds Duurzame Economie NoordHolland (PDENH), dat als lead-investeerder betrokken is bij de doorstart. Naast PDENH wordt er
geïnvesteerd door enkele particuliere investeerders.
Sinds zaterdag 17 februari 2018 is de doorstart
officieel een feit.
Getijdenstroom is een nog relatief nieuwe vorm
van duurzame energieopwekking met een enorme
potentie. De stroming in zeewater, veroorzaakt
door de verandering in het getij, zet getijdenturbines (‘onderwaterwindmolens’) aan het draaien en
deze turbines zetten de draaiende beweging om
in stroom. De grote voordelen van getijdenenergie
zijn de geringe impact op het milieu, de onzichtbaarheid van de turbines, de enorme beschikbare
capaciteit en vooral de voorspelbaarheid van de
energieopwekking. n

Afsluitdijk turbines
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Samenwerking containerbinnenvaart
op route West-Brabant -Rotterdam
Fo to : H b R

West-Brabant Corridor is eerste initiatief uit ‘containerbinnenvaartoverleg’ Havenbedrijf Rotterdam
Barge Terminal Tilburg, Combined
Cargo Terminals, Moerdijk Container
Terminals en Danser Group slaan de
handen ineen om op de route tussen
Tilburg, Moerdijk en de Rotterdamse
haven lading te bundelen. Hierdoor
kan er met minder schepen toe, wat
filevorming bij afhandeling in de
haven van Rotterdam vermindert.
De samenwerking van deze marktpartijen en de deepsea terminals in
de Rotterdamse haven in de ‘WestBrabant Corridor’ is het eerste concrete initiatief dat het Havenbedrijf
Rotterdam ondersteunt vanuit de
incentiveregeling en het sectoroverleg dat vorig jaar is gestart.

Het contract voor de ondersteuning van de West-Brabant Corridor wordt ondertekend door
Emile Hoogsteden (HbR) en een delegatie namens het WBC: Wil Versteijnen (BTT) en Luc Smits (CCT).

De samenwerking betekent in de praktijk dat schepen bij meerdere terminals
in Moerdijk en Tilburg lading combineren
voor één deepsea containerterminal in
Rotterdam of andersom. “De containerzeeschepen worden steeds groter”, aldus Luc
Smits, managing director van Combined
Cargo Terminals in Moerdijk. “Het ‘achterland’ zal mee moeten evolueren door te
bundelen en in corridors te denken in plaats
van achter elkaar aan te varen. Op deze
manier blijft de binnenvaart een betrouwbare en concurrerende dienst.”

Overkoepelend belang
Het initiatief is een voortvloeisel uit het sectorbrede containerbinnenvaartoverleg dat
het Havenbedrijf Rotterdam op 8 september
vorig jaar gestart is. Dit als gevolg van de
diverse signalen over oplopende wachttijden bij de deepsea terminals in Rotterdam.
“Wij zijn zeer verheugd met deze actie en
de samenwerking tussen deepsea terminals, inland terminals en vervoerders”, licht
Emile Hoogsteden, directeur Containers,
Breakbulk & Logistics van het Havenbedrijf
Rotterdam toe. “Het is goed om te zien dat
deze partijen denken vanuit het overkoepelende ketenbelang en hiermee bijdragen
aan een soepele afhandeling van de containerbinnenvaart. Zo werken we gezamenlijk
aan de doorontwikkeling van Rotterdam
en Nederland als de meest efficiënte en
betrouwbare logistieke hub van Europa.”

Schaalvergroting
In de haven van Rotterdam worden jaarlijks ruim 12 miljoen eenheden containers
overgeslagen, waarvan er ruim 3 miljoen
per binnenvaartschip worden aan- en afgevoerd. “Samenwerking op de hoofdcorridors

is een must”, voegt Wil Versteijnen, namens
Barge Terminal Tilburg toe. “Dit leidt tot de
schaalvergroting die noodzakelijk is voor de
hele keten.” De dienst kent daarom ook een
‘open access’-beleid. Iedere verlader kan er
gebruik van maken. “Dat door de bundeling
de schepen een nog betere bezettingsgraad
bereiken, is ook nog eens goed nieuws vanuit milieuperspectief”, voegt Ben Maelissa,
managing director Danser Group toe.
Het initiatief sluit tevens goed aan bij de
programma-aanpak goederenvervoercorridors, waarin het ministerie van I&W, provincies, havenbedrijven, de Topsector Logistiek
en het bedrijfsleven samen werken aan
zogenoemde ‘Topcorridors’.

Incentiveregelingen
De start van de West-Brabant Corridor
wordt financieel gesteund vanuit de incentiveregeling die het Havenbedrijf Rotterdam
tijdens de eerste bijeenkomst van het containerbinnenvaartoverleg heeft ingesteld.
In totaal is 3 miljoen euro beschikbaar ter
ondersteuning van initiatieven uit de markt
die op korte termijn een bijdrage kunnen
leveren aan een betrouwbare en efficiëntere
afhandeling van de containerbinnenvaart
in Rotterdam. De voorstellen konden tot 1
januari 2018 ingediend worden.
Ook vanuit Moerdijk wordt dit initiatief financieel gesteund. De West-Brabant Corridor is
één van de initiatieven die bijdraagt aan
de Logistieke Innovatieagenda. Dit is een
samenwerking tussen het Havenbedrijf
Moerdijk, de logistieke dienstverleners in
Moerdijk en TNO om de logistieke draaischijffunctie van Moerdijk verder te optimaliseren en verduurzamen.
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Deze transportbedrijven
weten de weg...
Havenweg 10
6006 SM Weert
Nederland
T. +31(0)495 210210
info@thijs.nl
www.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

Bring – Finding New Ways
Griendwerkersstraat 10 | 3334 KB
Schaliënhoevedreef 20T | 2800

|
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Zwijndrecht
Mechelen
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|

Nederland
België

www.bring.nl

Bringcargo.sales.nl@bring.com

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

24/7 LNG bunkeren mogelijk in
Amsterdamse haven
Fo to : Evel i n e Ren aud

LNG bunker.

In

de

transitiefase

naar
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nieuwbare brandstoffen hebben
Havenbedrijf Amsterdam en Titan
LNG een langlopende huurovereenkomst ondertekend voor de
Amsterdamse haven als ‘thuishaven’
voor Titans LNG bunkerponton de
FlexFueler001. De FlexFueler001
gaat efficiënte, betaalbare en veilige LNG-bunkerdiensten leveren als
eerste in zijn soort in Europa. Met
deze overeenkomst onderstreept de
haven haar ambitie met de LNGbunkermarkt de haven te ontwikkelen tot duurzaam internationaal
energieknooppunt.

De centraal gelegen Amerikahaven wordt
de thuislocatie van de FlexFueler001. Deze
zal eind 2018 operationeel zijn. Schepen
kunnen dan 24/7 bunkeren. Dankzij de diepgang van 9,70 meter naast de FlexFueler
kunnen ook zeeschepen langszij komen
bunkeren op de thuislocatie. Normaliter zal
de FlexFueler gebruikmakend van een duwboot echter naar het te bunkeren zeeschip
toe varen.
Koen Overtoom, CEO bij Havenbedrijf
Amsterdam: “Wij geloven in LNG als scheepsbrandstof en de LNG-oplossing van Titan
past uitstekend bij onze strategie om onze
haven te verduurzamen. Met LNG als brandstof is de winst voor het lokale milieu groot.
LNG is economisch gezien aantrekkelijk als
schonere beschikbare brandstof en maakt
de transitie naar hernieuwbare brandstoffen
mogelijk. Wij kijken uit naar het eind van
dit jaar, wanneer de FlexFueler001 van start
gaat in onze haven.”
“We zijn heel blij met de samenwerking met
Havenbedrijf Amsterdam. Dankzij het vertrouwen van de haven kunnen we een langetermijnoplossing realiseren voor schepen
die op LNG varen”, zegt Niels den Nijs, CEO
van Titan LNG. “Wij zijn ervan overtuigd dat
LNG als scheepsbrandstof een geweldige
toekomst heeft en één van de bouwstenen
vormt van een meer duurzame scheepvaart.”
LNG is hard op weg een van de voorkeursbrandstoffen te worden in de scheepvaart.
De acceptatie van deze brandstof verloopt
snel omdat het een kosteneffectief alternatief is. LNG is geschikt voor zeer uiteenlopende scheepstypes en -groottes. LNG biedt
milieuvoordelen omdat LNG een einde
maakt aan SOx (zwavel) en fijnstof emissies,
en de uitstoot van NOx (stikstof ) met 85%

vermindert. Naast deze lokale voordelen
verlaagt LNG de CO2-uitstoot. Door de inzet
van LNG als scheepsbrandstof wordt bovendien voldaan aan huidige en toekomstige
regelgeving.

Over Titan LNG:
Titan LNG is een vooraanstaande leverancier
van full-service LNG oplossingen voor de
maritieme en industriële markten in NoordWest Europa. Titan LNG is een zusterbedrijf
van Rolande LNG, de leidende LNG tankstation operator voor het wegtransport. Titan
LNG biedt complete oplossingen, inclusief
project planning van bunker installaties en
risico-managementdiensten die prijsfluctuaties kunnen afdekken.

Over Havenbedrijf Amsterdam
De Amsterdamse haven is de vierde haven
van West-Europa en groot in de overslag
en verwerking van energieproducten. Het
Noordzeekanaalgebied sloeg in 2017 100
miljoen ton goederen over waarvan circa 81
miljoen ton in de haven van Amsterdam. In
de havenregio werken in totaal 69.779 mensen bij bedrijven in de haven en bij havengerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n
32.461 mensen in Amsterdam. Havenbedrijf
Amsterdam heeft de ambitie om op duurzame en innovatieve wijze waarde toe te
voegen voor klanten en omgeving. De
onderneming stimuleert groei bij bedrijven,
waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met
beschikbare ruimte en kwaliteit van water,
bodem en lucht. Als Port of Partnerships
werkt Havenbedrijf Amsterdam intensief
samen met partners in het bedrijfsleven, de
stad en de regio.
Voor meer informatie ga naar
www.portofamsterdam.nl.
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Veilig en duurzaam ontgassen dankzij de MVRU-1100 van MariFlex
De Mobile Vapour Recovery Unit-1100 van maritieme specialist MariFlex uit Vlaardingen is een veilige en duurzame oplossing voor alle zeehavens in
Nederland en België. De innovatieve installatie biedt
namelijk uitkomst voor het veilig terugdringen van
de uitstoot van schadelijke gassen en dampen uit
tanklichters. MariFlex legt hiermee ontgassen in de
open lucht aan banden. Dat ‘afvaltoerisme’ zorgde
jarenlang voor veel ongewenste emissies van gevaarlijke gassen en stankoverlast.

rationeel. Met deze mobiele installatie kan MariFlex
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. De MVRU heeft de
afmeting van een 20 voets container, weegt ‘slechts’5
ton en is daardoor overal mobiel inzetbaar.

Toepassing

De installatie kan toegepast worden bij het overpompen van lading tussen zeeschepen en binnenvaartschepen, voor het leegpompen van schepen en
Unieke systeem
Het unieke systeem om legaal af te gassen is een tanks bij reparatie en onderhoud op een scheepswerf,
stimulans voor het ship tot ship laden en lossen. bij inspecties van schepen en bij het leegmaken van
De MVRU-1100 is derhalve een verrijking voor de opslagtanks en terminals in havens.
chemieclusters in de havens van Rotterdam en
MariFlex is uitgegroeid tot een van ’s werelds toonAntwerpen.
Na de milieuvergunning van de DCMR en een periode aangevende spelers in het overslaan van vloeibare
van proefdraaien is de MVRU inmiddels volledig ope- ladingen in de scheepvaart. Naast de bakermat

De MVRU-1100 is een verrijking voor de zeehavens.

Vlaardingen, waar hoofdkantoor en werkplaats zijn
gevestigd, beschikt MariFlex ook over vestigingen
in de Verenigde Staten (Houston) en Zuid-Afrika
(Kaapstad).

Nadere inlichtingen: Walter van der Pluijm,
Commercieel Directeur MariFlex, Maassluissedijk 101
Vlaardingen, tel: 010 4344445; 06-2331 3881
E: walter@mariflex.net| www.mariflex.net. n

Officiële opening Oosterscheldekreeftseizoen in Zierikzee
seizoen. Dit zal op donderdag 29 maart en Jannis Brevet van driesterren restaurant Inter
geschieden in Zierikzee.
Scladis uit Kruiningen.

Ambassadeurs

Kingfish

Kreeftenvisser Gerrie van den Hoek zal
de eerste kreeft binnenhalen met zijn
boot MS 3. Daarbij wordt hij geassisteerd door diverse ambassadeurs. Het
Kreeftenseizoen loopt tot en met 15 juli.
Per traditie organiseert de Stichting Promotie De kreeft is sinds 1883 in de Zeeuwse wateOosterscheldekreeft op de laatste donderdag van ren aanwezig. De eerste Oosterscheldekreeft zal
de maand de officiële opening van het kreeften- worden overhandigd aan de eregasten Claudia

Op vrijdag 6 april 2018 zal Nederlands grootste
landbased viskwekerij, Kingfish Zeeland in Kats,
officieel worden geopend. Hier vindt de kweek
van duurzame Pure Pacific Yellowtail (Kingfish /
Hiramasa / Seriola Lalandi) plaats. Deze vis werd
reeds opgekweekt in het bestaande gebouw op
het terrein van Kingfish Zeeland in de polder
van Kats, vlakbij de Zeelandbrug. In de nieuwe

Heros Sluiskil belevert grootschalige projecten in heel Nederland
In het Friese Joure is de laatste grote snelwegrotonde in Nederland vervangen door een kunstwerk met ongelijkvloerse kruisingen. Daardoor
wordt de verkeersdrukte aanzienlijk verlicht. Het
betreft de kruising van de A6 en de A7, inclusief
de nodige op- en afritten. Het nieuwe Knooppunt
Joure zorgt voor een veiligere en vlottere doorstroming. De rijbaan van Heerenveen (A7) naar
Lemmer (A6) is inmiddels een doorgaande route
en ten westen van Joure is er een ongelijkvloerse
kruising aangelegd van en naar Sneek, met flyovers. Heros Sluiskil, specialist in herwinning van
grondstoffen uit afval, heeft voor het project Joure
in totaal zo’n 600.000 ton AEC-bodemas geleverd
24

als ophoogmateriaal. Het Zeeuws-Vlaamse bedrijf
produceert maandelijks 50.000 ton secundaire
grondstoffen. In principe is er dus voldoende voorraad om grootschalige projecten in heel Nederland
te beleveren. De AEC-bodemas is vanaf de kade
in Sluiskil per schip vervoerd naar Mineralis in
Lemmer waar het gelost werd in vrachtwagens
voor het 17 kilometer natransport naar Joure. n
www.heros.nl
Voor het nieuwe Knooppunt Joure is
600.000 ton AEC-Bodemas van Heros
Sluiskil aangewend.

kwekerij zal de productie worden opgeschroefd tot
500-600 ton op jaarbasis. De nieuwe kwekerij is
volledig voorzien van duurzame kweekmethodes,
zonder gebruik van antibiotica. n
www.oosterscheldekreeft.nl
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EQIN introduceert de Fronius TransSteel 2200 in Nederland

Praktische en robuuste alleskunner
Het lassen van staal vereist een stabiel en betrouwbaar lasapparaat.
Eén welke onder zware omstandigheden, zoals op bouwplaatsen en in
de metaalbewerking, feilloos werkt.
Met de Fronius TransSteel 2200
introduceert EQIN in Nederland de
eerste enkelfasige stroombron die
MIG/MAG lassen, TIG lassen en elektroden lassen (MMA), combineert.

Met de TransSteel 2200 brengt Fronius de
krachtigste 230 Volt lasmachine op de markt.
Met een maximale lasstroom van 210A bij
30 procent inschakelduur (over 10 minuten
en bij 40°C gemeten) en 150A bij 100 procent inschakelduur kunnen lasdraden van
0,6 tot 1,2 mm probleemloos verlast worden.
Deze TransSteel heeft ook een tweede gasmagneetklep die het gemakkelijk maakt om
van MIG/MAG naar TIG over te schakelen.
Nog een voordeel is het gebruiksgemak. De
TransSteel 2200 kan snel en intuïtief worden
bediend. In slechts drie stappen is het mogelijk om perfecte lassen te maken.

Super laseigenschappen
De TransSteel 2200 is een allrounder die met
z’n 15 kilogram voorbestemd is voor mobiel
gebruik. Deze Fronius overtuigt ook door zijn
robuuste behuizing. Een groot pluspunt van
de nieuwe stroombron is de verscheidenheid aan lasprogramma’s (26) voor staal en
RVS maar onder andere ook voor aluminium
en koper-siliciumlegeringen. Deze robuuste

allrounder beschikt over super
laseigenschappen. Zo beschikt
hij over een innovatieve slimme
functie om bij tijdelijk te lage
lasstroom of lange verlengkabels toch optimaal te blijven
functioneren. De automatische
Power Factor Correction (PFC)
regelt het stroomverbruik en zorgt
ervoor dat het beschikbare vermogen
efficiënt wordt gebruikt. Hierdoor hebben de
apparaten een groot bereik en geven ze de
lasser veel flexibiliteit.
Verder heeft het apparaat een spot- en
intervallasfunctie. De intervallasfunctie
zorgt voor de perfecte regeling van warmte
inbreng bij het lassen van dunne plaat in
bijvoorbeeld de carrosseriebouw gecombineerd met een mooie naadoptiek.
Het draadaanvoersysteem van de TransSteel
2200 is makkelijk toegankelijk en daardoor
eenvoudig aan te passen naar de gewenste draaddiameter. Het systeem is zowel

geschikt voor 1 kilogram (D100)
als 5 kilogram (D200) spoelen
lasdraad.
De nieuwe alleskunner wordt
geleverd met een professionele lichtgewicht lastoorts
voorzien van een ergonomische
handgreep en duurzame slijtonderdelen. Bijzonder is dat het
mogelijk is om met deze toorts ook aluminium te lassen. Door de Fronius System
Connector (FSC) is de toorts eenvoudig te
(de)monteren. De TransSteel 2200 is verkrijgbaar bij EQIN, www.eqin.eu.

Award voor voorsprong in kwaliteit
Fronius is onlangs voor de TransSteel 2200
onderscheiden met de Plus X award, één van
de bekendste internationale design- en innovatieprijzen. Ze ontvingen de award in vijf
van de zeven categorieën, namelijk innovatie, hoge kwaliteit, ontwerp, gebruiksgemak
en functionaliteit.
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Ligplaats gezocht voor restaurant op water The Lambo
boot is vrijwel operationeel. The Lambo kan dus
zo in gebruik worden genomen. Behalve plaatsen als Breskens, Terneuzen en Vlissingen is ook
een ligplaats in België een optie, bijvoorbeeld in
Antwerpen, Gent of Oostende.
De Elderschans werd door Zoover tot populairste hotel van heel Nederland uitgeroepen. De
ondernemer met Iraanse roots zorgde voor een
grondige metamorfose van het voormalige congrescentrum. Het werd ook gekozen tot beste all
Inclusive Hotel van Nederland. Naar een definitieve locatie van The Lambo wordt nog gezocht.
Plaatsen als Vlissingen, Breskens en Gent gooien
hoge ogen.

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

Le Formidable is door TV presentator Joris Linssen
omgedoopt tot The Lambo. Hij volgde Salar en
zijn vrouw Annika voor 'Hartstikke Hollands'.
Dit NPO1-programma is afgelopen zomer uitgezonden. De familie Azimi was ook te zien in
de Vlaamse reallifesoap 'The Sky is the Limit',

een echte kijkcijferhit bij onze zuiderburen. Salar Tips over een ligplaats voor The Lambo?
Azimi (34) kwam ruim 20 jaar geleden met info@elderschans.nl. n
zijn ouders en jongere broer Sassan vanuit Iran
naar Nederland. Door dag en nacht hard en
www.elderschans.nl
slim te werken groeiden ze uit tot vermogende
ondernemers.

Yara Sluiskil sinds 1 maart rookvrij

Met ingang van 1 maart 2018 is het terrein
van Yara Sluiskil rookvrij. De rookvrije site is een
volgende stap in het gezondheidsbeleid van Yara
waarin gewerkt wordt aan een gezonde en veilige
werkomgeving.
Sinds 1 maart zijn alle rookplekken gesloten of
verwijderd en resteert er nog één centrale rookvoorziening aan de rand van het fabrieksterrein.
Yara wil medewerkers niet verplichten om te stoppen met roken, maar creëert hiermee wel bewustwording van roken op de werkvloer. Medewerkers
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Foto S tefan D amen Fotogra fie

Hotelier Salar Azimi van De Elderschans in
Aardenburg zoekt naarstig een vaste ligplaats voor
Le Formidable. De voormalige partyboot, met 600
zitplaatsen, is inmiddels verhuisd van het Asiadok
in Antwerpen naar Breda. Daar ligt de boot al een
half jaar aan de ketting aan de Markkade. De in
1957 gebouwde boot is bijna een jaar geleden
omgedoopt tot The Lambo. De Zeeuws-Vlaming
van Iraanse afkomst kocht de boot van de Vlaamse
reder Marc Geerts. Op de luxe evenementenboot
werd op zaterdag 8 april 2017 in Antwerpen de
party ‘back to the nineties’ gevierd. Het was de
laatste party op deze boot want het voormalige
riviercruiseschip wordt heringericht tot restaurant.
Op het slotfeest waren naast de familie Azimi en
Marc Geerts onder andere ook oud-burgemeester
Cees van Liere van Sluis/Aardenburg en oudwethouder van Breda Bob Bergkamp prominent
aanwezig. ,,We willen er een all inclusive restaurant van maken. Voor één prijs met onbeperkt
eten en drinken”, verklaart Azimi. Op deze formule
draait ook zijn hotel in Zeeuws-Vlaanderen. De

Geslaagde proefritdagen bij Auto Poppe Oostburg

Bij Auto Poppe Oostburg waren er op vrijdag 2
en zaterdag 3 maart interessante Proefritdagen.
Terwijl de vrijdagmiddag geteisterd werd door
regen en ijzel, was het op zaterdag de hele dag
druk. Via demo autoís kon worden kennis gemaakt
met de nieuwste modellen zoals de Volkswagen
T-Roc, Golf, Polo, Up en Tiguan. Daarnaast was
er in de showroom aan de Industrieweg onder
het genot van een hapje en een drankje ook een
autoshow van alle modellen, zowel nieuwe auto’s
als diverse occasions. Initiatieven ten bate van
de leefbaarheid in het vergrijzende gebied West
Zeeuws-Vlaanderen worden omarmd. Zo is de
eind 2016 gerealiseerde vestiging van Auto Poppe
in Oostburg, waar een unieke samenwerking
die zelf willen stoppen met roken kunnen begeleid onder één dak is met DG Autoservice, een mooie
worden bij deze keuze. Uiteraard geldt de nieuwe
stap in het gezondheidsbeleid ook voor contractors, toeleveranciers en bezoekers.
Roken is een vorm van ongezond gedrag die niet
past in het gezondheidsbeleid van Yara. Daarom
wil Yara Sluiskil roken niet meer faciliteren en
medewerkers juist aanmoedigen tot gezond
gedrag met aandacht voor beweging en voeding.
Het gezondheidsbeleid is gericht op een duurzame
inzetbaarheid van personeel. n

investering in dit gebied. Auto Poppe start begin
jaren zestig in Vlissingen. Later volgen vestigingen
in Terneuzen (2003) en Goes (2009). Op alle
locaties is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in
werkplaats en showroom. Met de komst van ASP
Goes beschikt het concern sinds 2014 ook over
een door de fabriek gecertificeerd schadeherstelbedrijf voor de merken Volkswagen, Audi, Seat,
Skoda en Kia. Op Walcheren opende Auto Poppe
onlangs eveneens een autoschadeherstelbedrijf:
ASP Vlissingen. Hier werkt men volgens het principe One Day Repair. Klanten kunnen ‘s ochtends
de auto brengen en dezelfde dag nog is de schade
gerepareerd. n
www.autopoppe.nl

De vestiging van Auto Poppe in Oostburg.
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t
D o o r : H en k van de Voorde

De leden van de Middelburgse
Bedrijven Club (MBC) zetten op
maandag 23 april koers naar
Industrieterrein Arnestein voor een
bezoek aan Van Keulen Transport.
Deze oerdegelijke Zeeuwse onderneming viert dit jaar het 75-jarig
jubileum.

Van Keulen Transport werd opgericht in Biggekerke in maart 1943 door Adriaan van Keulen
(rechts op de foto).

Primair
De MBC is een dynamische netwerkorganisatie met 170 leden die zich kenmerkt
door een grote diversiteit aan branches. Ze
is belangenbehartiger voor haar leden met
betrekking tot gemeenschappelijke zaken
zoals infrastructurele werken, bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid. De MBC
behartigt primair de belangen van de industriële en dienstverlenende bedrijven op
Arnestein, Ramsburg en de Mortiere. Als
mooie afspiegeling van deze bedrijventerreinen is de MBC spreekbuis voor een brede
waaier bedrijven richting lokale en provinciale overheid.

Gemeente
De ondernemerskoepel organiseert jaarlijks diverse plenaire bedrijfsbezoeken bij

MBC voorzitter Bram van Stel
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haar leden. De verscheidenheid aan branches stimuleert het netwerken. ,,De MBC
dient het brede Middelburgse verband.
Enerzijds zijn er bedrijfsbezoeken bij grotere bedrijven zoals Eastman, Van der Peijl,
Lumileds, Herder, Eontop Metaloterm,
Labrujère Staalbouw en Constructiebedrijf
Hillebrand. Anderzijds hebben we met
de MBC ook interessante rondleidingen
bij kleinere bedrijven zoals Autoschade
Lokerse en TEMA Automotive. En soms
brengen we zelfs een plenair bezoek
aan de gemeente, zoals in het kader van
‘Middelburg 800 jaar’. Het bezoek aan Van
Keulen Transport heeft natuurlijk een speciaal tintje vanwege het 75-jarige jubileum
van deze onderneming”, aldus MBC voorzitter Bram van Stel, die CEO is van de Prior
Groep.

Van Keulen verzorgt vandaag de dag in toenemende mate transport van zeecontainers, die
aankomen in de haven van Vlissingen Oost.
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Derde generatie
Het familiebedrijf Van Keulen Transport werd
opgericht te Biggekerke in maart 1943 door
Adriaan van Keulen. Het kleinschalige vervoersbedrijf, dat in 1996 verhuisde van het
agrarische dorp naar de Uyterschootweg in
Middelburg, werd door zijn zoon Wim van
Keulen opgestuwd in de vaart der volkeren.
Inmiddels staat met Edwin van Keulen de
derde generatie aan het roer van de onderneming.

Zeecontainers
De bodedienst met paard en wagen is anno
2018 geëvolueerd in een veelzijdige logistieke dienstverlener waar een zestigtal mensen
in vaste dienst zijn. Naast allerhande agrarisch transport, vervoer van bijzondere constructies, afval-, pallet- en groupage vervoer
verzorgt Van Keulen in toenemende mate
transport van zeecontainers, die aankomen
in de haven van Vlissingen Oost. Het wagenpark bestaat uit 60 trekkende eenheden en
80 trailers. Daarnaast verzorgt het bedrijf
ook op- en overslag. Als de klant belt staat er
binnen een uur een vrachtauto paraat. Dat
vergt heel wat van de planning, maar snel
schakelen is nu eenmaal de kracht van het
Zeeuwse familiebedrijf.

Ledenvergadering
De Zeeuwse hoofdstad Middelburg stond
heel 2017 in het teken van 800 jaar stadsrechten. Eind vorig jaar hield de Middelburgse
Bedrijven Club dan ook in historische sferen haar algemene ledenvergadering bij ’t
Vliegendt Hert aan de Dam.

Achter het stuur Edwin van Keulen die de derde generatie van het familiebedrijf vertegenwoordigt.
Naast de vrachtauto zijn vader Wim van Keulen.

Hollandse erwtensoep, liet zich goed smaken. In een gezellige sfeer werd genetwerkt
en kennis gedeeld.

BHV Training Zeeland
Op maandag 19 maart is er een MBC Borrel bij
BHV Training Zeeland aan de Arnesteinweg
in Middelburg, met een bedrijfspresentatie door Edwin Roelse. De Middelburgse

Bedrijven Club (MBC), De Vlissingse
Bedrijven Club (VBC) en de Federatie
Ondernemersverenigingen Veere (FOV) zijn
in oktober op de Contacta in Goes weer present met een interactief Walcherenplein. Per
traditie organiseren de MBC en de VBC ook
een gezamenlijk zomeruitje.
www.mbcmiddelburg.nl

Theaterzaal
De gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst
van de Middelburgse en de Vlissingse
Bedrijven Club (MBC en VBC) vond dit jaar
plaats bij Studio A58 op het ZEP terrein aan
de zuidelijke entree van de Zeeuwse hoofdstad. In de fraaie theaterzaal van Studio
A58 verwelkomde MBC voorzitter Bram van
Stel de gasten, waarna bedrijfsleider Bart
Hill terug- en vooruitblikte op Studio A58.
Na de bijeenkomst in de theaterzaal verplaatste het gezelschap zich naar de ruime
foyer voor een hapje en een drankje. Het
buffet, met onder andere de traditionele

Vervoer van bijzondere constructies.
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Verwer & Janssen organiseert lezingen vermogensbeheer op 19 april en 8 mei
Verwer & Janssen Vermogensmanagement organiseert op donderdag 19 april en dinsdag 8 mei van
20.00 tot ongeveer 22.00 uur weer een interessante
lezing op haar fraaie kantoor in Roosendaal, recht
tegenover het station. In een informele sfeer wordt
ingezoomd op vermogensbeheer onder de huidige macro-economische en geopolitieke omstandigheden. De historisch lage rente impliceert dat
sparen niet loont. Maar wat dan te doen met uw
vermogen? Goed en onafhankelijk advies is daarbij
van groot belang. Verwer & Janssen heeft per 1
januari 2018 VIP Vermogensbeheer van Paul Verhoef
en Roger van Jaarsveld uit Breda overgenomen.

Viering 3e lustrum
Daardoor is haar vermogen onder beheer in één keer
toegenomen met 50 procent. Evert Verwer startte in
maart 2003, precies 15 jaar geleden, met zijn compagnons ing. drs. Walter Janssen RBA en mr. Johan
van Sprundel het bedrijf in vermogensbeheer op. De
gedegen en consistente aanpak bezorgden de klanten van Verwer & Janssen Vermogensmanagement
in de afgelopen jaren prima rendementen, in het
licht van het gekozen beleggingsprofiel. Op donderdag 4 oktober pakt Verwer & Janssen uit met de
viering van haar derde lustrum.

België
Ook in België heeft Verwer & Janssen een interessant klantenbestand. ,,Als sinds het prille begin
hebben we een nauwe samenwerking met partijen
in België, waardoor we de klanten in ons buurland
fiscaal geoptimaliseerd in de boeken krijgen. Een
enorm uitdagende markt omdat we bij second opinions van Belgische portefeuilles (meestal beheerd
door Belgische banken) heel duidelijk zien dat daar
de transparantie en onafhankelijkheid nog steeds
erg ver te zoeken is. De portefeuilles zijn vaak gevuld
met enkel eigen producten van de betreffende
banken en het zijn zeker niet de beste producten.
In een second opinion kunnen wij aantonen dat
de samenstelling vaak niet is ingegeven door het
belang van de klant, maar dat van de bankagent
of verzekeringsmakelaar”, aldus algemeen directeur
Evert Verwer. De klanten van Verwer & Janssen
brengen hun vermogen onder bij een van de drie
depotbanken waarmee zij werken (BinckBanck,
ABN AMRO en ING Luxemburg).

Vaak denken klanten van banken dat overstappen ongeveer 22.00 uur. Opgeven voor 10 april resp. 30
veel werk is, maar na een goed intakegesprek zijn april via info@vermogensmanagers.nl. n
,,Het geld staat op naam van de klant en wij drie handtekeningen voldoende.” De lezingen op
kunnen enkel het vermogen beheren conform het donderdag 19 april en dinsdag 8 mei vangen aan
www.vermogensmanagers.nl
met de klant overeengekomen beleggingsprofiel. om 20.00. De entree is gratis en de avond duurt tot

3 handtekeningen

Amsterdam en de Noordzeekanaalhavens vanuit de Lucht
Zeehavens Amsterdam en IJmond vanuit de
Lucht is de titel van een nieuw luchtfotoboek
over het langgerekte havengebied langs het
Noordzeekanaal. Mainport Amsterdam en de
havenbekkens van Zaandam, Beverwijk, Velsen
en IJmuiden hebben in 2017 gezamenlijk een
recordoverslag van 100 miljoen ton bereikt. Het
tweetalige fotoboek (Nederlands/Engels) geeft via
160 glasheldere luchtfoto’s een indrukwekkend
beeld van de veelzijdigheid van dit vierde havengebied op de Europese ranglijst. Behalve de haven
komt ook de hoofdstad zelf volop in beeld: zowel
de herkenbare grachtenstructuur van de historische
binnenstad, de musea en de Dam, als de moderne
kantoorgebieden rond de Zuidas. Vanuit de lucht is
zo de enorme groei van de stad en de verscheidenheid aan bouwstijlen door de eeuwen heen scherp
in beeld gebracht. Een plek is er eveneens voor de
Johan Cruyff Arena, het Olympisch Stadion en voor
kleurrijke evenementen als de Canal Parade, Sail
en de Hiswa-te-Water. Het overgrote deel van het
boek bestaat, zoals de titel al aangeeft, uit loepzuivere opnamen van het uitgestrekte havengebied
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Evert Verwer, Walter Janssen en Johan van Sprundel (vlnr).
Per 1 januari 2018 heeft hun 15-jarige bedrijf VIP Vermogensbeheer uit
Breda overgenomen.

zelf. Het ligt tussen de Amsterdamse Oranjesluizen
en het Oostelijk havengebied en helemaal westelijk
de Noordzeesluizen bij IJmuiden. Met terminals,
kades, bedrijfsterreinen, chemische plants,
opslagtanks en distributiecentra in Westpoort.
Allemaal heel herkenbaar voor wie er woont,
werkt of op bezoek komt. Ook luchthaven
Schiphol is niet vergeten. Vanuit de lucht is
heel duidelijk de samenhang te ontdekken van
het 40 kilometer lange havencomplex. Ook de
bouw van het IJmuidense sluizencomplex, straks
het grootste ter wereld, krijgt aandacht. De foto’s
zijn gemaakt door Izak van Maldegem van Sky
Pictures uit Zeeland. De foto’s zijn voorzien van
korte heldere teksten uit de pen van Jaap Luikenaar.
Hij heeft jaren in de haven van Rotterdam gewerkt.
Eerder schreef hij ook de fotobijschriften voor De
Haven van Rotterdam vanuit de Lucht (2016) en de
Haven van Antwerpen vanuit de Lucht (2017). n
Verkoopinformatie: www.skypictures.nl
www.adstouten.nl

Gezond financieel resultaat Havenbedrijf

Containeroverslag motor achter
groei Rotterdamse haven
Fo to : E r ic Bak ker

Een bijzonder sterke groei van de
containeroverslag met 12,3% (tonnen) was de belangrijkste motor
achter de groei van de haven
van Rotterdam over heel 2017.
De totale goederenoverslag groeide
met 1,3 %. Daarmee pakte de haven
de groeitrend van vóór 2016 weer
op. Het totale tonnage steeg van 461
miljoen naar 467 miljoen. Tegenover
de stijging bij containers stonden
dalingen in het droog massagoed
met 2,6% en het nat massagoed met
4,1%. Breakbulk (Roll on/Roll off en
overig stukgoed) steeg met 7%.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf
Rotterdam: “De Rotterdamse haven heeft
een goed jaar achter de rug. Onder aanvoering van de containersector groeide de
goederenoverslag naar het hoogste niveau
ooit. Juist de containersector is van groot
belang omdat die een essentiële rol speelt
in het creëren van toegevoegde waarde
zoals werkgelegenheid in de haven en het
achterland. Daarnaast ben ik tevreden over
het hoge niveau van investeringen omdat
we hierdoor onze bestaande en nieuwe
klanten nog beter kunnen faciliteren. Ook
over de snelheid waarmee wij onze plannen
uitvoeren voor wat betreft energietransitie
en digitalisering kunnen we content zijn.
Het Havenbedrijf steunt de ambitie in het

regeerakkoord om in de CO2 uitstoot in
2030 te reduceren tot 49% van het niveau
in 1990.
Ook op het gebied van digitalisering zetten
we stappen vooruit. Samen met klanten,
ketenpartners en digitale platforms zorgen
wij ervoor dat in Rotterdam de meest kansrijke digitale innovaties worden ontwikkeld.
Het Havenbedrijf neemt een actieve rol op
zich bij het verkrijgen en beschikbaar stellen van data en informatie om uiteindelijk
de haven én de logistieke ketens slimmer
maken en te zorgen voor een naadloze
doorstroom van verkeer en goederen. De
haven staat ook in 2018 voor de nodige uitdagingen, waarvan de voorbereiding op de
Brexit een van de belangrijkste is.”

Prognose
Het Havenbedrijf verwacht dat het overslagvolume in 2018 verder zal groeien, waarbij
de groei in de containersector op een lager
niveau zal zijn dan de uitzonderlijke groei
in 2017.

Financiële resultaten Havenbedrijf
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft in 2017
een omzet geboekt van € 712,1 miljoen,
een stijging met 4,6% ten opzichte van
2016. De nettowinst kwam uit op € 187
miljoen, een daling met 16,6% toe te schrijven is aan het feit dat het Havenbedrijf
Rotterdam per 1 januari 2017 vennootschapsbelastingplichtig is. De exacte hoogte van het af te dragen bedrag kan pas
worden vastgesteld wanneer het overleg
met de Belastingdienst over de fiscale openingsbalans is afgerond. De investeringen
stegen met 18,9% naar € 213,8 miljoen,
het hoogste bedrag sinds de aanleg van de
tweede Maasvlakte.

De verhuur van terreinen, de grootste
opbrengstenpost, steeg met 10% naar
€ 377,3 miljoen. De opbrengsten uit havengelden, het geld dat schepen betalen bij
een bezoek aan de haven, daalden licht met
1,7% naar € 303,9 miljoen.
Dit kwam door een daling van de gemiddelde prijs per ton en een toename van de
kortingen. De overige opbrengsten kwamen
uit op € 30,9 miljoen, een groei met 8,7%.
De operationele kosten stegen met 9,3% tot
€ 261 miljoen.
Conform de bestaande langlopende afspraken stelt het Havenbedrijf aan de aandeelhouders, de gemeente Rotterdam (70,83%)
en de Staat (29,17%), voor om over 2017
€ 94,6 miljoen (+2%) dividend uit te keren
waarvan € 67,0 miljoen aan de gemeente en
€ 27,6 miljoen aan de Staat.

Investeringen
De winst die het Havenbedrijf maakt, wordt
na uitkering van het dividend en aflossing
van schulden geïnvesteerd in de verdere
ontwikkeling van de haven. In 2017 werd
onder andere geïnvesteerd in het Offshore
Center Rotterdam, de nieuwe ligplaats voor
Stena Line, de modernisering van ligplaatsen in het Calandkanaal, Maasvlakte Plaza
en de RDM Grofsmederij als locatie voor
nieuwe bedrijven. In totaal investeerde
het Havenbedrijf vorig jaar € 213,8 miljoen
tegenover € 179,8 miljoen in 2016.
Het Havenbedrijf verwacht het komende
jaar het hoge niveau van de investeringen
te handhaven. Belangrijke projecten zijn
onder meer de ontwikkeling van de Hartel
Tank Terminal en de aanpassing van de
Havenspoorlijn via de Theemsweg waardoor
het transport per spoor en zeeschip elkaar
niet langer hinderen.
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Golden Stripes

de economie gegenereerd, steden doen ontstaan, cultuur en welvaart gevoed.
Talrijke watermolens, sluizen, bruggen, havengebouwen, schepen en andere monumenten
getuigen van de menselijke bedrijvigheid langs
het water door de eeuwen heen. Ze zijn veelal
oud, vaak zijn ze lange tijd in onbruik geraakt en
aangevreten door de tand des tijds, maar bijna
altijd zijn ze bijzonder mooi.
Het omvangrijke watererfgoed in Vlaanderen
is van hoog niveau en wordt internationaal
erkend. Steeds meer monumenten worden ontsloten voor het publiek.
Deze gids loodst je naar de mooiste plekken
en het waardevolste patrimonium aan en op
het water in Vlaanderen. Het boek is handig
ingedeeld per regio, met een zee van aantrekkelijke foto’s en heldere kaarten, met tientallen
weetjes en tips voor een wandeling, fietstocht
of rondvaart.

Recently Whittles Publishing released a maritime title, “Golden Stripes, Leadership on the
High Seas”, written by Captain V S Parani.
Although merchant ships carry 90% of the
world’s trade, the mariners who run them have
little guidance on leadership. This can result in
disasters such as the ‘Titanic’, ‘Costa Concordia’,
the ‘Exxon Valdez’, and the recent ‘El Faro’. With
modern ships being worth several million dollars, seafarers need leadership advice at every
level of their career. “Golden Stripes, Leadership
on the High Seas” provides this guidance, and
much more.
‘Golden Stripes’ is a new resource which will
inspire seafarers to develop their leadership
skills, run a tight ship, act appropriately in
danger, keep their crew and cargo safe and
avoid maritime disasters. Captain Parani weaves together his rich experience, cutting-edge
insights and real-life stories in this book which
“Genieten aan het water in Vlaanderen” (ISBN 978
9401 413947) Werd op handig formaat uitgegehas already garnered international acclaim.
ven en telt 280 pagina’s. Deze gids kost 24.99 euro
This is the first leadership book of its kind,
en is in alle boekhandels te koop.
written by a mariner specifically for commercial
shipping. The author’s experience both on board
and from his corporate roles gives him a unique
perspective on why, when and how sailors fail
Atlantic Container Line
or succeed. Important messages are woven
1967-2017
around engaging stories, quotes and practical
leadership models, making this an indispensa- Coastal Shipping Publications recently published
ble read for all at sea.
“Atlantic Container Line 1967-2017. A 50 Year
Journey of Innovative Excellence” , written by
Philip Parker.
“Golden Stripes” (ISBN 978 1 84995 314 6) is
issued as a hardback. The book counts 196 pages
ACL’s first 50 years have been rich with many
and costs £18.99 or $24.95. The book can be ordeindustry innovations, history-making events and
red via every good book shop, or directly with the
a very interesting cast of characters.
publisher, Whittles Publishing, Dunbeath Mill,
Philip Parker, following on a long career
Dunbeath, Cairness IKW6 6EG, Scotland (UK),
e-mail: info@whittlespublishing.com, www.
managing ACL’s Marine Operations, has taken
whittlespublishing.com.
on the daunting task of chronicling the creation
and growth of the company over those first 50
years. He has shifted trough mountains of documents and photographs and expertly put them
Genieten aan het water
together into this fascinating story of a successful
in Vlaanderen
company during a tumultuous time in the history
Bij de Vlaamse uitgeverij Lannoo verscheen of shipping.
pas de toeristische gids “Genieten aan het ACL’s first half century took place during an advenwater in Vlaanderen”. De ondertitel zegt alles: turous time in maritime history. Containerisation
“Toeristische gids voor kust, havens en water- revolutionized the shipping industry and ACL was
lopen”. Het boekje werd samengesteld door the first European carrier (second overall) to embMarcel Schoeters. De uitgave, met de steun van race the concept with dedicated container ships.
Watererfgoed Vlaanderen, komt net op tijd, nu Today ACL is the longest continually operating
container line in existence, with one of the most
de vakantieperiode van start gaat.
Het Vlaamse landschap werd gevormd door de enviable financial performances in the entire
Noordzee en de rivieren. Zij hebben bovendien shipping industry. Its unique business model, its
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unique vessels and its experienced and talented
Ship Navigation
people continue to set standards by which other
operators are measured.
Dokmar Maritime Publishers BV in Holland
recently issued some interesting maritime titles.
One of these is ‘Ship Navigation”, written by
“Atlantic Container Line 1967-2017” (ISBN 9781-902953-83-0) is a hardback book, A4-size, of
Börje Wallin.
144 pages, lavishly illustrated. The price is £19.50
‘Ship Navigation’ deals with the problems facing
plus £1.75 European postage. Ordering via the
a navigator and the methods appropriate to
bookshop, or directly via the publisher, Coastal
overcoming these in order to reach the destinaShipping, 400 Nore Road, Portishead, Bristol BS20
8EZ, UK. Tel/Fax: +44(0)1275.846178, www.coastion without hitting shoals or shores.
talshipping.co.uk, e-mail: Bernard@coastalshipPart of the problem will be “Where am I?” and
ping.co.uk.
“In which direction should I steer?”. Subsumed
under these main topics are a host of other
problems, such as how to unearth nautical
information, how to develop skill in handling
Ship Knowledge
electronic navigational instruments and how to
Dokmar Maritime Publishers BV in Holland understand their sources of error.
recently issued the 9th edition of its most popu- Monitoring that the ship’s track follows the
lar title “Ship Knowledge” written by Klaas Van Voyage Plan is given considerable attention.
Dokkum. The contents of the book has been Last but not least is a continuous emphasis on
the need to develop and maintain “situational
completely updated.
‘Ship Knowledge’ is the book that tells you all awareness”: In fact, this is often one of the
about ships and shipping. The parts and systems greatest challenges facing the navigator!
which together form a modern ship are dealt ‘Ship Navigation’ provides a description of the
with, from design drafts up to finished construc- practice of modern “terrestrial navigation”and
instrumentation, including satellite navigation
tion, including paint systems and legal aspects.
Detailed description of the various subjects as as well as the use of the compass, radar, echowell as the use of many drawings, cross-sections sounder, log and visual techniques.
drawings and pictures, all in full colour, make the Highly recomanded.
book perfect readable for everybody interested
in shipping.
“Ship Navigation” (ISBN 978 90 71500 34 3), a
304 page hardback publication costs 56 euro, incl.
After reading the book you will no longer think
P&P. It can be bought in the specialized bookshop
of a ship as a deas object, but consider it a
or direct with the publisher, Dokmar Maritime
completely self-supporting entity embodying all
Publishers BV, PO Box 5052, 4380KB Vlissingen,
the modern techniques also to be found in a
The Netherlands. Phone +31(0)6123506150, Fax
+31(0)228.326707, e-mail: info@dokmar.com,
small town.
website www.dokmar.com.
An indispensable book for anyone interested in
modern shipping! Considering the ever growing
number of foreign crew on board European vessels and in the offshore industry with consequently a growing demand for English language
readers and text-books.
‘Ship Knowledge’ will certainly prove to be an
asset, not only for use at nautical colleges, but
as a work of reference for everyone employed
afloat nowadays.
“Ship Knowlegde” (ISBN 978 90 71500 32 9), a 400
page hardback publication costs 69.50 euro, incl.
P&P. It can be bought in the specialized bookshop
or direct with the publisher, Dokmar Maritime
Publishers BV, PO Box 5052, 4380KB Vlissingen,
The Netherlands. Phone +31(0)612.3506150, Fax
+31(0)228.326707, e-mail: info@dokmar.com,
website www.dokmar.com.

ANTWERPEN
STEENPLEIN

Snel en filevrij
KRUIBEKE
SCHELDELEI

HEMIKSEM

CALLEBEEKSTRAAT

In opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen vaart sinds 1 juli 2017 de
eerste diamant op het water: DeWaterbus “Aqua Diamond”. DeWaterbus is
de nieuwe snelle vervoerdienst voor personen over het water in de regio
Antwerpen-Waasland. Snel, betaalbaar en geen last van files. DeWaterbus
vaart tussen het Steenplein in Antwerpen en Hemiksem met een tussenstop
in Kruibeke. Op deze manier biedt het een perfect alternatief voor de auto
van en naar de stad. Naast het woon-werkverkeer kan DeWaterbus ook
gebruikt worden voor recreatief gebruik. De fiets mag gratis mee.

Voor meer informatie kunt u terecht op
www.dewaterbus.be

CONTACT

