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Voorwoord

Seaport Magazine nummer 3 staat in het teken van North Sea Port. De fusiehaven van Gent, 

Terneuzen en Vlissingen zorgt voor een nieuwe dynamiek in de Vlaams-Nederlandse Delta. 

De fusie is geboren uit sterkte en kansen, niet uit crisis. Dat blijkt wel uit de vliegende start. 

North Sea Port boekte in het eerste kwartaal van 2018 een maritieme goederenoverslag 

van 18 miljoen ton. Dat is met voorsprong het beste kwartaal ooit van de havens van Gent, 

Terneuzen en Vlissingen. 

In deze extra dikke uitgave is er een breed pallet aan interessante bedrijfsreportages te lezen, 

zoals over Ovet. Dit bedrijf is al ruim zestig jaar als bulkstuwadoor een begrip in de Zeeuwse 

havens en ver daarbuiten. De onderneming heeft enorme bulkterminals in de Terneuzense 

Kanaalzone en het Vlissingse Sloegebied. 

Bij de officiële presentatie van North Sea Port in december 2017 refereerde Zeeuws gedepu-

teerde Carla Schönknecht aan de al veel langer bestaande grensoverschrijdende samenwer-

king. ,,Ovet levert de kolen voor ArcelorMittal in Gent waar er metalen van worden gemaakt. 

Bij Volvo Cars worden ze vervolgens toegepast in de automotive. De fusie kan een vliegwiel-

effect hebben op andere samenwerkingen. Niet alleen logistiek, maar ook als verzamelplaats 

van kennis”, aldus de havengedeputeerde.

Uiteraard bevat deze editie ook een uitgebreid sfeerverslag over de viering van het zilveren 

jubileum van Zeeland Port Promotion Council (ZPPC) in Cine City XL te Vlissingen. In zijn 

jubileumtoespraak blikte voorzitter Henk de Haas alvast vooruit op de Open Havendagen 

van vrijdag 22 tot en met zondag 24 juni. Jong en oud wordt op deze dagen inzicht gegeven 

in de belangrijke waarde van de Kanaalzone en het Sloegebied voor de regio, met name op 

het gebied van economie en werkgelegenheid.

In de rubriek Havenberoepen is er een interview te lezen met waterklerk Kevin Kort van  

S5 Agency World - North Europe in Vlissingen.

Henk van de Voorde
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Recordcijfers voor de fusiehaven van Gent, Terneuzen en Vlissingen 

North Sea Port beleeft 
een vliegende start 
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North Sea Port versterkt de belan-

gen voor de bedrijven in de haven en 

de sociaaleconomische functie van 

de regio. De fusiehaven van Gent, 

Terneuzen en Vlissingen zorgt voor 

een nieuwe dynamiek in de Vlaams-

Nederlandse Delta. North Sea Port 

boekte in het eerste kwartaal van 

2018 een maritieme goederenover-

slag van 18 miljoen ton. Dat is met 

voorsprong het beste kwartaal ooit. 

North Sea Port zet hiermee de groei 

verder die zich vorig jaar liet zien. 

In het eerst kwartaal was er 2,2 mil-

joen ton meer goederenoverslag via 

zeevaart in vergelijking met 2017. 

Een stijging van 14 procent. Zou de 

gefuseerde grensoverschrijdende 

haven al voor 1 januari 2018 hebben 

bestaan dan zou dit eerste kwartaal 

een absoluut record in maritieme 

goederenoverslag ooit zijn geweest. 

Met dit beste kwartaal van 18 mil-

joen ton overslag via zeevaart zet de 

groei van North Sea Port zich verder 

door. 

stappen richting onze targets over vijf jaar. 
Wellicht dat we onze doelstellingen naar 
boven moeten bijstellen vanwege tijden van 
hoogconjunctuur. Aan de andere kant zijn er 
wel enkele onzekerheden zoals de olieprijs 
en de Brexit”, verklaarde CEO Jan Lagasse 
van North Sea Port. In Zeeland komt de tota-
le overslag op het hoogste peil dat ooit werd 
bereikt: 67,6 miljoen ton. Zeeland kent daar-
naast een sterk groei in niet-tonnage gere-
lateerde activiteiten zoals in de offshore. De 
totale overslag van zeevaart en binnenvaart 
in Gent is 55,5 miljoen ton, ofwel 4,5 miljoen 
ton meer dan in 2016.

Investeerders
,,We gaan er op alle parameters op vooruit: 
qua tonnage, toegevoegde waarde en werk-
gelegenheid. De industrie is een belangrijke 
barometer. De bestaande industrie doet het 

In 2017 had de fusiehaven een recordjaar 
van 66,6 miljoen ton overslag. De stijging 
in de goederenoverslag via zeevaart is met 
name te danken aan petroleum(producten). 
Maar ook ruwe mineralen, minerale brand-
stoffen en producten van de metaalindu-
strie zitten in de lift. De groei zit hem dus 
in de vloeibare en droge bulkgoederen en 
stukgoed, twee sectoren waar North Sea 
Port absoluut specialist in is. Daarnaast laat 
ook het volume van containers een stij-
gende lijn te zien, ook al blijft het aandeel 
beperkt, kent roll-on/roll-off een lichte stij-
ging. De overslag via binnenvaart klokte af 
op bijna 15 miljoen ton, een toename van 
1 miljoen ton. De totale goederenoverslag 
via zeevaart en binnenvaart komt zo uit op 
33 miljoen ton. Het totale overslagcijfer van 
zeevaart en binnenvaart van North Sea Port 
in 2017 was 123,1 miljoen ton. Als de trend 
van het eerste kwartaal zich door zet zal dit 
cijfer ruimschoots worden overtroffen. 

Huzarenstukje 
Met North Sea Port wordt de toekomst 
voor het nageslacht veilig gesteld op het 
gebied van economie en werkgelegenheid. 
,,De grensoverschrijdende fusie van het 
Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports is 
en blijft een huzarenstukje. Over 30/40 jaar 
is dit historische feit nog altijd een mijlpaal. 
Deze fusie is uniek in een tijd van polarisa-
tie. Binden in plaats van scheiden. Bruggen 
bouwen in plaats van muren optrekken. 
North Sea Port is een krachtige combinatie. 
Samen, schouder aan schouder, staan we 
veel sterker dan ieder apart”, aldus haven-
schepen Mathias De Clercq. 

Targets
,,De fusie is geboren uit sterkte en kansen, 
niet uit crisis. We kennen een uitstekende 
start. Met de recordcijfers in overslag van 
zeevaart en binnenvaart zetten we grote 
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goed en nieuwe investeerders dienen zich 
aan”, aldus collega CEO Daan Schalck. North 
Sea Port heeft momenteel 1.000 hectare 
grond uit te geven. De fusiehaven staat voor 
een toegevoegde waarde van 13,3 miljard 
euro. In het grensoverschrijdende 60 kilo-
meter lange havengebied werken er 98.680 
mensen.

Bulkgoederen
De overslag van bulkgoederen is de abso-
lute specialiteit van North Sea Port met 
onder meer ijzererts, kolen, voeding, granen 
en meststoffen. Maar ook met de overslag 
van stukgoed (staal, papier, hout, fruit en 
projectlading) positioneert North Sea Port 
zich aan in de top van de Europese havens. 
Droge bulk staat voor zowat de helft van de 
goederenoverslag via zeevaart (47 procent). 
Vloeibare bulk neemt bijna een derde in 
beslag (29 procent). Bijna een vijfde van 
het volume is conventioneel stukgoed (17 
procent). De overslag van ro/ro (6 procent) 
en containers (2 procent) completeert het 
geheel.

Continenten
North Sea Port richt zich zowel op trans-
Atlantisch goederenverkeer als op Europese 
kustvaart. Inzake de verdeling naar con-
tinenten neemt Europa 61 procent in. De 
vaargebieden Zuid- en Noord-Amerika 
staan voor respectievelijk 15 en 14 procent. 
Afrika neemt 5 procent in, Azië 3 procent en 
Oceanië 2 procent.

Europese top-10 speler
Met de grensoverschrijdende fusie tussen 
het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports 
is een nieuwe Europese top-10 speler ont-
staan. Ze is de nummer drie in toegevoegde 
waarde en de nummer tien in goederen-
overslag. De fusiehaven North Sea Port staat 
voor het 60-kilometer-lange grensover-
schrijdende havengebied van Vlissingen, 
Borsele en Terneuzen in Nederland tot Gent 
in België. De fusieovereenkomst tussen 
Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent 
is op vrijdag 8 december officieel getekend. 

Ambitieus
,,De fusie van het Havenbedrijf Gent met 
Zeeland Seaports tot North Sea Port is van 
historische betekenis. Hier hoeven we abso-
luut niet bescheiden over te zijn. Het is de 
kers op de taart. Door kennis, netwerken 
en middelen samen te leggen, versterken 
wij samen, vanuit het hart van Europa, onze 
economische positie binnen de Benelux, bin-
nen West-Europa en het Noordzeegebied, 
binnen de Europese Unie én daarbuiten. 
Samen. Maar ook slimmer. De nieuwe haven 
is ambitieus en zet volop in op innovatie 
en vernieuwend ondernemen en kijkt hier-
mee vol vertrouwen de toekomst tegemoet. 
North Sea Port zal een enorme stimulans 
zijn voor de economie van Vlaanderen en 

Nederland”, aldus Geert Bourgeois, Vlaams 
minister-president.

Bundelen
,,Hier staat een trotse minister. Deze haven-
fusie laat zien dat je samen hele mooie 
resultaten behaalt als je grensoverschrij-
dend durft te denken. Het is een mooi voor-
beeld van ‘grensontkennende samenwer-
king’. North Sea Port barst van de ambitie en 
kan door het bundelen van alle activiteiten 
komende jaren blijven doorgroeien. Door 
de grenzen op te zoeken en er overheen te 
gaan”, zei minister Cora van Nieuwenhuizen 
van Infrastructuur en Waterstaat op de fusie-
bijeenkomst.

Vooraanstaand merk
Rond 2022 wil North Sea Port een vooraan-
staand merk in de internationale havenwe-
reld zijn. Met een groei van de toegevoegde 
waarde met 10 procent, een toename van 

de overslag via zeevaart tot 70 miljoen ton 
(nu 62 miljoen ton) en via binnenvaart tot 60 
miljoen ton (nu 55 miljoen ton). De werkge-
legenheid zal naar verwachting toenemen 
tot 100.000 arbeidsplaatsen (direct en indi-
rect, nu afgerond 97.000). North Sea Port 
beschikt over bijna 1.000 hectare uitgeef-
bare gronden.

Synergie
North Sea Port biedt diverse synergie moge-
lijkheden. Via efficiëntie, schaalvoordelen en 
het vermijden van overlappende activiteiten 
worden de operationele kosten gedrukt. 
Deze besparingen kunnen ook voor de 
bedrijven voordelen opleveren zoals lagere 
tarieven of minder stijging van tarieven. 
Daarnaast ontstaat door de grotere schaal 
een betere kans op bundeling van ladings-
tromen.

Vervolg op pagina 5
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  80000 m2 depot & repair facilities for empty containers

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

  Reefer pti services, STEK approved, with 90 reefer plugs

 Periodic Tank container testing, GL Approved

  Covered workshops for IICL Reefers and tank repairs

 Container Sales & rental and modifications

 40’open top rebuild for sale, Lloyds certified

For more information, please contact our company;

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

ALCONET HRS DEPOT 
OFFERS;

Feyter Forklift Services

Meclift Demodag: 16 mei
Meclift heftrucks zijn superieur op het 
gebied van ‘heavy handling’ in kleine 
ruimtes.  Dankzij het compacte  
formaat is het laden van goederen tot 
wel 18 ton in een container slechts  
een kleine moeite. 

Om de unieke mogelijkheden te 
demonstreren organiseert importeur 
Feyter Forklift Services op woensdag 
16 mei a.s. de Meclift Experience. 
Geïnteresseerd? Kijk en registreer op:
www.feyter.com/nl/meclift-experience.

Groenlandweg 10
4455SN  Nieuwdorp
+31(0)118 460814

Mr. F.J. Haarmanweg 17
4538AM  Terneuzen
+31(0)115 641320

www.feyter.com
info@feyter.com
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Bijeenkomst Energy Port Zeeland in Westduin te Koudekerke. 

Nieuwe Sluis
De daadwerkelijke fusie is een logisch 
gevolg van de reeds bestaande intense 
samenwerking, de ligging, de vergelijkbare 
omvang van de havengebieden en de stra-
tegische overlapping. De omvang en de 
strategie van beide havenbedrijven is op 
veel vlakken vergelijkbaar (inzetten op het 
clusteren van activiteiten, bulkhavens, grote 
industriële aanwezigheid, hoge toegevoeg-
de waarde en hoge tewerkstellingsgraad). 
Met onder andere de Nieuwe Sluis, geza-
menlijke scheepvaartbegeleiding, promotie 
van de regio op beurzen en management 
van de haveninfrastructuur wordt met de 
fusiehaven North Sea Port de al bestaande 
samenwerking gecontinueerd.

Cultuurverschillen
,,Jan Lagasse en Daan Schalck (CEO Zeeland 
Seaports en Haven Gent) hebben een presta-
tie van formaat geleverd. Cultuurverschillen 
kunnen pas worden overbrugd als je over 
je eigen schaduw durft heen te springen. 
De fusiehaven in de top van Europa zal ons 
zeker geen windeieren opleveren. North Sea 
Port zorgt voor extra werkgelegenheid en 
synergie. Die grensoverschrijdende samen-
werking is er al een tijdje bij een bedrijf 
als bijvoorbeeld Ovet. Dat bedrijf levert de 
kolen voor ArcelorMittal in Gent waar er 
metalen van worden gemaakt. Bij Volvo Cars 
worden ze vervolgens toegepast in de auto-
motive. De fusie kan een vliegwieleffect 
hebben op andere samenwerkingen. Niet 
alleen logistiek, maar ook als verzamelplaats 
van kennis”, vertelde Zeeuws gedeputeerde 
Carla Schönknecht bij de officiële presenta-
tie van North Sea Port.

Offshore windenergiemarkt 
De haven van Vlissingen heeft zich ont-
wikkeld tot Nederlandse hub voor vervoer, 
overslag en assemblage van de offshore 

windenergiemarkt. De ambitie is om ook uit 
te groeien tot centraal onderhoudscentrum 
voor windmolens op zee. De werkgelegen-
heid met betrekking tot beheer, onderhoud 
en toegevoegde waarde activiteiten zal 
waarschijnlijk meer bedragen dan op het 
gebied van de bouw van de windparken 
zelf. Geografisch gezien ligt Vlissingen heel 
gunstig met betrekking tot de diverse wind-
parken op de Noordzee. De windparken die 
voor de kust van Borssele worden gereali-
seerd, bieden enorme kansen voor Zeeuwse 
bedrijven die actief zijn in de offshore wind 

sector, inclusief een brede groep toeleve-
ranciers en constructiebedrijven. Dat geldt 
zowel voor Borssele 1 en 2 die aan Örsted 
zijn gegund, als voor Borssele 3 en 4 waar-
van de aanbesteding is gewonnen door het 
consortium van Eneco, Mitsubishi, Shell en 
Van Oord.

Energy Port Zeeland
Begin juni is er weer een bijeenkomst van 
het Platform Energy Port Zeeland. Het is een 
bundeling van krachten van professionals uit 
het onderwijs, de overheid en het bedrijfsle-
ven in het kader van de groeiende Zeeuwse 
wind op zee-sector. Tijdens de laatste bij-
eenkomst van het platform, medio maart in 
hotel Westduin te Koudekerke, gaf Jan van 
der Tempel (CEO Ampelmann) zijn visie op 
de toekomst van de offshore wind industrie. 
Namens de Offshore Energy Divisie van Royal 
Boskalis gaf de Zeeuw Jack Wattel een pre-
sentatie over haar werkzaamheden.
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Concern met bulkterminals in Terneuzen en Vlissingen blijft groeien 

Stuwadoor Ovet verruimt de horizon 

Ovet is van oudsher sterk in de op- en overslag 
van fossiele brandstoffen zoals kolen, cokes 
en ijzererts. Deze goederen zijn hoofdzakelijk 
bestemd voor de staalindustrie in Noordwest 
Europa, zoals voor de fabriek van ArcelorMittal 
in Gent. Ze zijn voornamelijk afkomstig uit 
de Verenigde Staten, Colombia, Zuid-Afrika, 
Australië en Rusland. ,,We lossen de schepen, 
slaan de materialen op en een groot deel 
wordt bij ons op de terminals behandeld. 
Vervolgens wordt alles herladen in lichters, trei-
nen en vrachtwagens. Vanuit onze terminals 
worden ladingen vervoerd naar bestemmin-
gen in met name Nederland, België, Frankrijk, 
Groot-Brittannië, Duitsland en Scandinavië”, 
aldus managing director Vincent Courtois (38) 
van Ovet. 

Bij het op- en overslagbedrijf werken een hon-
derdtal mensen, waarvan driekwart operatio-
neel. Door internationale klimaatafspraken zal 
het gebruik van steenkool om elektriciteit op 
te wekken, steeds minder worden. De sluiting 

Managing director Vincent Courtois van Ovet: ,,Wij richten ons op consolidatie en diversificatie.” 

van de kolencentrale in Vlissingen-Oost zorgde 
voor een daling in de overslag van kolen met 
800.000 ton, maar Ovet is zich naast de oude 
vertrouwde op- en overslag in toenemende 
mate gaan richten op andere producten. Kolen 
blijven echter nodig voor onder meer de staal-
industrie. Met de huidige technieken kunnen 
alleen met behulp van steenkool grote hoe-
veelheden koolstofstaal uit ijzererts geprodu-
ceerd worden.

Diversificatie
Feit blijft echter dat de overslag van kolen 
verder zal afnemen. ,,Diversificatie is dus heel 
belangrijk. We zijn van origine een bedrijf dat 
voornamelijk actief is in steenkool en ijzererts. 
Die focus is aan het verschuiven, mede door 
het sluiten van de Cokesfabriek in 1999 en de 
kolencentrale van EPZ in 2015. Als je echter 
bekend staat als steenkoolstuwadoor is het 
niet makkelijk om andere goederen te gaan 
overslaan. Toch zijn we daarin geslaagd. Ik ben 
kort na het sluiten van de kolencentrale bij 

Ovet bereikte in 2017 een overslag 

van ruim 8,5 miljoen ton, waarvan 

op de terminals 2,5 miljoen ton een 

toegevoegde waarde proces onder-

ging. De stuwadoor heeft de stij-

gende lijn te pakken. De ambitie is 

om in de komende jaren tien mil-

joen ton over te slaan. Ovet is al 

ruim zestig jaar als bulkstuwadoor 

een begrip in de Zeeuwse havens 

en ver daarbuiten. De onderneming 

heeft enorme bulkterminals in de 

Terneuzense Kanaalzone en het 

Vlissingse Sloegebied. 
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Ovet heeft de ambitie om in de komende jaren 10 miljoen ton over te slaan.

Ovet aangetreden, als opvolger van de heer 
Johan Martin die met pensioen ging. Geen 
makkelijke tijd, maar met het management-
team hebben we een nieuwe strategie uitge-
stippeld voor de toekomst. Speerpunten zijn 
consolidatie en diversificatie. Wat konden we 
vasthouden en hoe konden we het verlies aan 
tonnen in het steamcoal segment (kolen om 
elektriciteit op te wekken) opvangen?”

Andersoortige goederen
Terwijl het aandeel andersoortige goederen 
in 2017 tien procent van het totaal bedroeg, 
was dit aandeel in januari en februari van 
2018 al 17 procent. Ovet is op het gebied van 
diversificatie begonnen met breakbulk, met 
name het overslaan van rollen staal. Een trafiek 
dat bijzonder goed loopt. Daarnaast verzorgt 
Ovet ook op- en overslag van schroot, agribulk, 
stortsteen voor de offshore en allerlei soorten 
mineralen. ,,Alles wat met onze grijper gepakt 
kan worden, kunnen we op- en overslaan. 
Terwijl we voorheen puur actief waren in de 

zwarte sector, kunnen we onze klassieke kolen-
terminals vandaag de dag flexibel inzetten 
voor een heel arsenaal aan goederen. Ondanks 
het wegvallen van de kolencentrale hebben 
we geen krimp gekend, mede door een stij-
ging van de toegevoegde waarde activiteiten”, 
verklaart Courtois.

Skyline van Zeeland
Ovet heeft zowel in bakermat Terneuzen als 
Vlissingen de beschikking over een volledig 
verharde bulkterminal, met in totaal drie 25 
tons kranen en een 36 tons kraan. De Ovet kra-
nen maken deel uit van de skyline van Zeeland. 
Het voordeel van de drijvende kranen is dat 
ze overal inzetbaar zijn. Ovet voert daardoor 
niet alleen werkzaamheden uit op haar eigen 
terminals, maar ook bij naburige bedrijven in 
de havens van North Sea Port. 

Juiste diepgang
Tevens behandelt Ovet jaarlijks zo’n 100 sche-
pen die te diep liggen voor het kanaal van 
Terneuzen naar Gent. Door deze schepen op 
de Westerschelde te lichten op duwbakken, 

een laadvermogen van 180.000 ton aanleg-
gen, in Terneuzen is dat een laadvermogen tot 
80.000 ton. De open tij haven van Vlissingen 
staat in directe verbinding met de Noordzee. 
Deze verbinding geeft een directe toegang tot 
de terminal van Ovet voor schepen met een 
lengte tot 310 meter en een en diepgang tot 
17 meter. Er zijn bij Ovet weinig wachttijden 
voor lichters en er is een goede treinverbinding 
met een filevrij achterland. 

Ovet Shipping
Naast de op- en overslag activiteiten voor 
bulkgoederen door Ovet Stevedoring, bestaat 
de Ovet Holding uit Ovet Shipping en Ovet 
Screening. Ovet Shipping, een joint venture 
met Peterson, is het scheeps- en expeditie 
agentschap met kantoren in Vlissingen en 
Terneuzen. Via het Peterson Agency Network 
is ze ook actief in de havens van Rotterdam, 
Amsterdam, Antwerpen en Gent. Door haar 
nauwe relatie met Ovet Stevedoring heeft 
Ovet Shipping veel ervaring met bulkladin-
gen. Daarnaast heeft Ovet Shipping jarenlange 
knowhow in het behandelen van tankschepen 
en door de connectie met Peterson eveneens 
in de offshore sector.

Toegevoegde waarde
Ovet Screening is verantwoordelijk voor de 
toegevoegde waarde activiteiten. ,,Op onze 
terminals zeven, wassen, breken en blenden 
we de producten. Zodanig dat er hoogwaar-
dige grondstoffen geleverd worden aan de 
verschillende industrieën, die ze gebruiken in 
hun productieproces”, licht Courtois toe. 

www.ovet.nl

worden ze op de juiste diepgang gebracht 
voor hun bestemming.

Consolidatie ‘zwarte producten’
Voor de staalindustrie blijven (proces)kolen 
ook in de komende decennia hard nodig. ,,Dus 
niet zozeer als brandstof, maar als ingrediënt 
voor het staal. Koolstofstaal wordt gemaakt 
van ijzererts en proceskolen. Staal is ijzer en 
koolstof, waar veel chemie aan te pas komt. Een 
proces dat onvermijdelijk dient te geschieden 
met steenkool. Een andere vorm van consoli-
datie van ‘zwarte producten’ is het behandelen 
van kolen voor de siliciumindustrie. Silicium 
wordt gebruikt als grondstof voor siliconen, 
zonnepanelen en computerchips waar een 
heel hoogwaardige kool voor nodig is”, legt 
Ovet-directeur Courtois uit. 

Vlissingen
Ovet vestigde zich dertig jaar geleden in de 
Vlissingse Kaloothaven om de kolencentrale te 
beleveren. Van lieverlee is men ook andere tra-

fieken gaan bedienen. De haven in Vlissingen 
heeft meer diepgang dan die in Terneuzen, 
waar beperkingen zijn vanwege de sluizen. De 
toegang tot de Kaloothaven werd onlangs ver-
beterd door de aanleg van de maatwerkgeul. 
Daardoor kunnen in de haven van Vlissingen 
schepen met een diepgang tot 17 meter en 
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Europese 
privacywetgeving en de 
gevolgen voor bedrijven

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie van toe-
passing. Deze verordening is van toepassing op alle partijen 
die ook maar op enige wijze persoonsgegevens verwerken. 
Met het intreden van de AVG wordt de privacywetgeving 
binnen de Europese Unie uniform gemaakt. Binnen het toe-
passingsbereik vallen niet alleen Europese bedrijven, maar 
alle bedrijven die op enige wijze persoonsgegevens verwer-
ken en actief zijn in de EU. 
Wat betreft het begrip persoonsgegevens hanteert de AVG 
een ruime definitie. Persoonsgegevens zijn niet alleen de 
gebruikelijke NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) 
maar ook bijvoorbeeld IP-adressen, DNA-gegevens, en fysi-
ologische kernmerken. Kort gezegd, praktisch alles wat ook 
maar enigszins heeft te gelden als onderdeel van de identi-
teit van een persoon heeft te gelden als persoonsgegeven 
onder de AVG. 
De AVG heeft een aantal concrete consequenties. Zo legt 
de AVG een verplichting op om iedere inbreuk in verband 
met persoonsgegevens binnen 72 uur bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens te melden. In dit kader kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan een situatie waarbij een database is 
gehackt. Voorts moet elke onderneming met meer dan 
250 werknemers de verwerkingsactiviteiten bijhouden in 
een register. Deze verplichting geldt ook als de onderne-
ming de verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed aan een 
ander bedrijf. Ook kunnen ondernemingen verplicht zijn een 
functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. In 
algemene zin geldt onder de AVG dat persoonsgegevens in 
beginsel niet langer bewaard dienen te worden dan nood-
zakelijk, en dat een ieder binnen de EU het recht heeft om 
‘vergeten’ te worden. 
Voor bepaalde verwerkingsactiviteiten met een hoog priva-
cyrisico geldt ook nog een verplichting tot het uitvoeren van 
een zogenaamde ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’. 
Dit is een instrument dat bedrijven helpt om de privacyri-
sico’s van de gegevensverwerking in kaart te brengen, en 
zo nodig maatregelen te nemen om de risico’s in te perken. 
Bedrijven die niet voldoen aan hun verplichtingen onder 
de AVG kunnen forse boetes opgelegd worden. Deze kun-
nen oplopen tot 4% van de wereldwijde jaaromzet, met een 
maximum van 20 miljoen euro. 
Kortom, de AVG zal gevolgen hebben voor alle partijen 
woonachtig, en actief, binnen de Europese Unie. De regels 
voor ondernemingen worden aangescherpt, en de rechten 
van burgers uitgebreid. Voor bedrijven is het raadzaam zich 
goed te oriënteren op de nieuwe verplichtingen, en zo nodig 
advies in te winnen. 

Heeft u te maken met dit soort situaties of wilt u meer weten, neem dan 
contact op met Smallegange Advocaten middels hieronder genoemde con-
tactgegevens.

C O L U M N

smallegange “Specialistische en juridische 
assistentie tegen een 

redelijke prijs”
Smallegange - law firm with a view

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

w w w.smal legange - law yers.com

“Dé juridisch specialist voor 
haven en logistiek”

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

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

De komende editie van Transport & Logistics in Rotterdam 

Ahoy breidt op verzoek van verladend Nederland uit met 

een hal speciaal voor de havenlogistiek. De focus ligt op 

deep- en short sea transporten en aanverwante logistieke 

activiteiten in en vanuit de haven. “Met deze toevoeging 

geven we antwoord op de vraag vanuit de markt om 

meer havenlogistiek aanbod te presenteren. En waar kan 

dat beter dan in Rotterdam, de logistieke hub van Europa 

en de thuisbasis van de grootste Europese haven: Port 

of Rotterdam”, zegt Bianca van Grinsven, Event Manager 

Transport & Logistics.

Tijdens de afgelopen editie van Transport & Logistics waren 
56% van de bezoekers cargo-owners. Zij gaven aan graag 
meer rederijen, forwarders, cargadoors, container operators en 
container depots te ontmoeten op Transport & Logistics om zo 
ook hun diensten te kunnen uitvragen. Ze geven vooral aan 
dat dit de toegankelijkheid en benaderbaarheid van dergelijke 
diensten positief kan beïnvloeden. Op de beursvloer tijdens 
de editie van 2016 waardeerden zij daarom de aanwezigheid 
van partijen als Van Donge & De Roo, Kerry Adco en NewCorp 
Logistics enorm.

De vraag naar meer aanbod voor de havenlogistiek kwam 
ook naar voren uit de bezoekersenquêtes. Op de vraag welke 
exposantengroep zij graag aangevuld zouden zien tijdens de 
volgende editie, vulde bijna driekwart van de bezoekers de 
volgende kernwoorden in: deep sea, transporteurs, rederijen, 
zeevracht en haven.

Organisator Easyfairs ziet het als haar primaire taak om de markt 
te voorzien in hun behoeften. Daarom wordt de havenlogistiek nu 
toegevoegd aan het beursconcept. De havenlogistieke hal is vooral 
geschikt voor rederijen, terminals, depots, overslagbedrijven 
en stuwadoors. “Met deze toevoeging zetten we bovendien 
een belangrijke stap in het behalen van onze doelstelling: een 
compleet platform aanbieden voor de logistieke markt waarbij 
we bezoekers een ‘visit the future’ ervaring willen geven”, aldus 
Van Grinsven.

Beursdata Transport & Logistics 2018
Transport & Logistics vindt plaats op 6, 7 en 8 november 2018 in 
Rotterdam Ahoy. De beurs opent op deze dagen haar deuren van 
10.00 tot 17.00 uur. Belangstellenden die meer informatie willen 
over (deelname aan) de havenlogistieke hal kunnen contact 
opnemen met Claudia Gravesteijn, 
e-mail: claudia.gravesteijn@easyfairs.com (tel.: 0183-680654). 
Meer informatie over Transport & Logistics: 
www.easyfairs.com/transport-nl. 

Transport & Logistics in 
Rotterdam Ahoy breidt 
uit met nieuw initiatief: 

Havenlogistieke hal
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Voor Katoen Natie is 
duurzaamheid speerpunt 

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

De Zeeland Container Terminal in de Braakmanhaven Terneuzen.

Fernand Huts, CEO van de Katoen Natie Groep. KATOEN NATIE BULK TERMINALS in de Waaslandhaven Kallo, Capaciteit van over 1000 Silo’s.

,,De groei van het Value Park is voor een groot 
deel te danken aan Dow, wereldwijd een 
van onze topklanten. Wij verrichten op onze 
site bij Terneuzen voornamelijk voor Dow en 
Trinseo allerlei logistieke werkzaamheden. 
Deze terminal werkt optimaal door de gun-
stige ligging, zeer dicht bij de Dow-Trinseo 
plants en de logistieke dienstverleners. Wij 
zorgen ervoor dat hun producten op een zo 
gunstig mogelijke manier bij de eindklanten 
terecht komen. Daartoe ontwikkelen wij vol-
ledige concepten in de logistiek, met oog 
voor kwaliteit, kostenefficiency, veiligheid en 
milieu”, aldus vestigingsdirecteur Ad Dees. 
Vanaf de Zeeland Container Terminal vertrek-
ken dagelijks lichters naar Antwerpen en 
Rotterdam. Op jaarbasis is Katoen Natie in 
Zeeuws-Vlaanderen goed voor zo’n 45.000 
containers via de binnenvaart.

 ,,Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt 
in het beleid van Katoen Natie. Daarbij past 
om zoveel mogelijk vrachtwagens van de 

weg te halen. Dat zorgt voor een schoner 
milieu en lagere transportkosten”, aldus de 
terminalverantwoordelijke. Sinds de start is 
het crescendo gegaan met de vestigingen 
van Katoen Natie aan de Westerschelde en 
Value Park Terneuzen. Katoen Natie beschikt 
over een enorm silocomplex. Van 40 silo’s en 
één loods in de beginjaren is het complex 
gegroeid naar 160 silo’s, twee loodsen en 
een opslagterrein in de openlucht. Het aantal 
werknemers is gegestegen van 25 naar 125. 

Flexibiliteit
,,Onze kracht is de flexibiliteit, waardoor 
wachttijden worden voorkomen. Wanneer 
het product klaar is wordt er geladen. Ook bij 
nacht en ontij. Op vraag van de klant staan 
wij altijd paraat. Groot voordeel daarbij is 
onze horizontale organisatiestructuur, met 
zeer korte communicatielijnen. Wij verzor-
gen voor Dow en Trinseo op- en overslag 
en nemen ook administratieve taken over. 
Daarnaast bieden we ook een zeer techni-

Katoen Natie Westerschelde en 

Katoen Natie Logipark blijven flink 

doorgroeien. De Zeeland Container 

Terminal (geopend in 2000) en het 

Katoen Natie Logipark (2002) zijn 

gerealiseerd om de activiteiten van 

Dow Benelux en Trinseo optimaal 

te ondersteunen. In nauwe samen-

werking met Dow heeft Katoen 

Natie gezorgd voor de komst van 

de Zeeland Container Terminal. Deze 

is uitgegroeid tot een logistieke 

draaischijf in het havengebied van 

Terneuzen. Via deze publieke termi-

nal in de Braakmanhaven kunnen 

diverse bedrijven hun lading ver-

schepen.
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Katoen Natie heeft eind 2017 in de 
Waaslandhaven zes nieuwe windturbines in 

gebruik genomen.

Katoen Natie headquARTers in Antwerpen 
centrum.

Landzijde ZCT-KATOEN NATIE WESTERSCHELDE BV in de Braakmanhaven Terneuzen.

sche logistieke dienstverlening. De granula-
ten van DOW en TRINSEO worden vervoerd 
naar onze silo’s, waarna wij voor verdere 
verwerking zorgen. Van verpakken in diverse 
vormen, zakken, Big Bags en Octabins tot 
zeven, blenden en ontstoffen. Een voorbeeld 
van innovatie is ons systeem van ‘optical 
seperation’, waarbij granulaat gescheiden 
wordt met een zeer laag energieverbruik”, 
legt Ad Dees uit.

Bakermat
Katoen Natie, dat ruim 160 jaar geleden werd 
opgericht in bakermat Antwerpen, heeft zich 
ontwikkeld tot een van de grootste logistieke 
dienstverleners ter wereld. Het concern voor-
ziet in toegevoegde waarde in de ruimste zin 
van het woord. Naast op- en overslag worden 
ook allerlei (technische en logistieke) toege-

voegde waarde activiteiten verricht. Het con-
cern profileert zich dan ook als ‘engineer van 
de logistieke goederenstromen’. Katoen Natie 
headquARTers is gevestigd in Antwerpen 
centrum.

Stroomversnelling
De groep telt inmiddels 15.000 werknemers 
en beschikt over ruim 100 vestigingen in 
26 landen. In Europa, Azië en de Verenigde 
Staten. De voornaamste klanten van Katoen 
Natie zijn multinationals uit de chemiesec-
tor, de automotive, de consumptiegoeder-
enindustrie en food- en feed. Toen Fernand 
Huts in 1984 aan het roer kwam te staan 
van Katoen Natie, en diverse Terminals liet 
bouwen, geraakte het bedrijf in een stroom-
versnelling. 

Technologie
Katoen Natie gaat in de toekomst nog meer 
inzetten op technologie. Het wereldwijd ope-
rerende familiebedrijf, heeft de focus op engi-
neering, internationalisering, automatisering 
en herlokalisering van werkzaamheden. 
Momenteel wordt de modernste technolo-
gie ingezet bij het pendelen op een groot 
opslagterrein in Singapore, waar onbemande 
trucks deze terrein-pendels vlekkeloos en 
veilig uitvoeren.

Kiem
De kiem van Katoen Natie ligt in 1854 toen 
goederen op de kaai werden ontvangen. In 
1948 kwam daar bij magazijnopslag, ver-
voer, expeditie en douaneagentschap. Sinds 
1986 overslag, stouwerij, laden- en lossen van 
schepen. In 1990 evolueerde de logistiek naar 

hoge toegevoegde waarde creatie en vanaf 
2008 zijn e-commerce, proces engineering, 
supply chain engineering, innovatie en duur-
zaamheid steeds belangrijker geworden. 

Nieuwe windturbines
Bij Katoen Natie zijn eind 2017 in de 
Waaslandhaven zes nieuwe windturbines in 
gebruik genomen, met een hoogte van 185 
meter en een vermogen tot 3,2 MW. De 
capaciteit is goed voor het elektriciteitsver-
bruik van zo’n 13.000 huishoudens. Door 
de groene stroom wordt 22.600 ton CO2 
bespaard, vergelijkbaar met de uitstoot van 
9.800 auto’s of 3.600 woningen. Naast deze 
Windenergie was er reeds vele jaren gebruik 
van grote oppervlaktes met Zonne-energie 
op de daken van de magazijnen, welke ook 
op de daken van de magazijnen in Terneuzen 
geplaatst worden.

Groene energie
Fernand Huts pleitte bij die officiële bijeen-
komst voor een uitstap uit kernenergie en 
een focus op groene energie. ,,Het terug-
dringen van CO2 is van groot belang. In het 
uitstippelen van een energiebeleid moet de 
uitstootvermindering een hoeksteen zijn. De 
focus van het energiebeleid dient op groene 
energie te zijn. De technologie in deze sec-
toren ontwikkelt zich in sneltreinvaart en de 
prijsstructuur gaat naar beneden.”

Info www.katoennatie.com

KATOEN NATIE LOGIPARK BV, Braakmanpolder / Value Park Terneuzen.
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Yara Sluiskil blijft investeren 
en optimaliseren

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

Algemeen directeur Michael Schlaug van 
Yara Sluiskil: ,,Het restwaterstofproject is een 

volgende stap om onze ambitie voor een zero-
emission plant te realiseren.”

De nieuwe Ureum-8 granulatiefabriek zal binnen afzienbare tijd operationeel zijn.
De strategie van kunstmestgigant 

Yara International is een leidende rol 

te spelen in het wereldwijde vraag-

stuk van een betrouwbare, duurzame 

voedselvoorziening in de komende 

decennia. De wereld telt momenteel 

ongeveer zeven miljard inwoners, 

maar in 2050 zijn er ruim negen mil-

jard monden te voeden. Door gerich-

te investeringen en voortdurende 

aandacht voor een goede balans tus-

sen economie en ecologie behoren 

de fabrieken van Yara Sluiskil tot de 

meest energie-efficiënte ter wereld. 

De bouw van de nieuwe Ureum-8 

granulatiefabriek, met een capaciteit 

van 660.000 ton granules per jaar, zal 

binnen afzienbare tijd operationeel 

zijn. Ureum-8 zal de laatste prilto-

ren, die momenteel nog in bedrijf is, 

vervangen. Met de investering is een 

kwart miljard euro gemoeid. 

Green Deal ‘Waterstof voor de regio’
Via een regionale waterstofrotonde gaan 
chemiebedrijven onderling waterstof uit-
wisselen via pijpleidingen. Zo heeft DOW 
waterstof over als restproduct bij het kraak-
proces en hebben bedrijven als Yara en ICL-
IP juist waterstof nodig als grondstof voor 
hun eindproducten. Dow Benelux, Yara en 
Gasunie hebben in het Industrieel Museum 
in Sas van Gent een transportovereenkomst 
gesloten voor de realisatie van de Green Deal 
‘Waterstof voor de regio’. De drie partijen zijn 
samen met Green-deal-partner ICL-IP van 
plan waterstof voor industriële toepassing 
uit te wisselen via een niet meer in gebruik 
zijnde gastransportleiding. Het ondergronds 
transport via het gasnetwerk zorgt voor een 
efficiënt en veilig vervoer van waterstof. De 
samenwerking maakt onderdeel uit van de 
Industriesamenwerking voor duurzame groei 
binnen het Smart Delta Resources platform.

Grondstof
De overeenkomsten tussen Dow, Yara en 
Gasunie is de eerste stap naar de realisa-

De bouw van Ureum-7, die sinds 2011 ope-
rationeel is, vergde reeds een investering van 
420 miljoen euro. Het moederbedrijf heeft 
met deze en enkele andere nieuwe instal-
laties in zeven jaar tijd ruim 700 miljoen euro 
in Sluiskil geïnvesteerd. Uniek voor de chemi-
sche industrie. Het feit dat deze technologie 
bij Yara opgeschaald wordt en niet elders in 
de wereld, geeft aan dat het moederbedrijf 
veel vertrouwen heeft in de productielocatie 
te Sluiskil. Het interessante van de nieuwe 
granulatiefabriek Ureum-8 is de toevoeging 
van zwavel, via speciale reactortechnologie. 
In Europa is er een toenemende behoefte aan 
zwavel omdat de lucht steeds schoner wordt. 
De landbouw heeft daardoor een tekort aan 
zwavel in de bodem. Daar speelt Yara op in. 
Zwavel is essentieel voor eiwitvorming in de 
gewassen, groei en weerbaarheid.

Forse stofreductie 
Door de investering, die de toekomst van 
de productielocatie in de Zeeuws-Vlaamse 
Kanaalzone borgt, zal een forse stofreduc-
tie gerealiseerd worden. In Ureum-7 wordt 
tot ruim 4.200 ton ureumoplossing per dag 
geproduceerd. Hoewel het niet de grootste 
ureumfabriek ter wereld is, heeft ze wel het 
internationale jaarproductierecord op haar 
naam weten te zetten. De fabrieken van Yara 
Sluiskil behoren tot de veiligste, betrouwbaar-
ste en meest energie-efficiënte van de wereld. 

WarmCO2
Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen wordt 
voorzien van restwarmte en rest-CO2 die 
afkomstig is uit het productieproces van Yara 
Sluiskil. Dit gaat via WarmCO2, een joint ven-
ture van Zeeland Seaports en Yara. Daardoor 
wordt jaarlijks 55 miljoen kuub aardgas uit-
gespaard en 135.000 ton CO2 reductie gere-
aliseerd. Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen is 
zodoende het meest duurzame tuinbouwge-
bied in Noordwest Europa. 
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Hier wordt er nog druk gebouwd aan het nieuwe laadgebouw. Eind 2017 is het in gebruik genomen.

tie van een regionale waterstofrotonde. 
Wanneer de benodigde vergunningen zijn 
verkregen, kan de ombouw van de gastrans-
portleiding en de aansluitingen van Dow en 
Yara starten. In mei zal een aanvang wor-
den gemaakt en in het vierde kwartaal van 
2018 za de eerste waterstof door de lei-
ding getransporteerd worden. De waterstof 
die vrijkomt bij de kraakinstallaties van Dow 
wordt op deze manier ingezet als grondstof 
voor hoogwaardige producten van Yara. Dat 
leidt tot een daling in het energiegebruik van 
in eerste instantie 0,15 PJ per jaar. Daarnaast 
levert het een CO2-besparing op van 10.000 
ton. ,,Dit restwaterstofproject is een volgende 
stap om onze ambitie voor een zero emission 
plant te realiseren”, aldus Michael Schlaug, 
die per 1 februari Jon Sletten is opgevolgd als 
algemeen directeur van Yara Sluiskil.

Broeikasgasemissie
,,Sinds 1990 heeft Yara de broeikasgasemissie 
van haar grootste productievestiging met 55 
procent gereduceerd, terwijl onze produc-
tie met 2 miljoen ton toenam in diezelfde 
periode. Nadat we binnen ons hek tegen 
de grenzen van energie-efficiency en CO2 
reductie aanliepen, zijn we buiten het hek 
verder gegaan om onze ambitie te verwezen-
lijken”, verklaart Schlaug die eerder zes jaar 
werkte als Plant Manager in het Canadese 
Belle Plaine.

Intensieve samenwerking
,,Mijn uitdaging is om de toekomst van Yara 
Sluiskil te waarborgen en de site verder te 
verbeteren. Het is echter niet vanzelfspre-
kend dat een fabriek tot in lengte van dagen 
blijft bestaan. Daarom moeten we continu 
bezig zijn met verbeteringen. De industrie 
in de Kanaalzone heeft baat bij een inten-
sieve samenwerking. Daar zie ik een belang-
rijke uitdaging in, waarbij projecten zoals 
WarmCO2 en de waterkoppeling als inspira-
tiebron dienen.”

Marktleider
Binnen het Noorse concern Yara, dat met een 
omzet van ruim 11 miljard euro en 15.000 
werknemers marktleider is op het gebied van 
kunstmeststoffen en stikstofhoudende indu-
striële chemicaliën, neemt de vestiging in 
Sluiskil met een productieaandeel van vijftien 
procent al jaren een belangrijke plaats in. Yara 

verlieten meer dan 5 miljoen ton kunstmest-
stoffen en industriële producten de site van 
Yara Sluiskil over water, weg en spoor. Veruit 
het grootste volume werd per zeeschip ver-
laden, gevolgd door binnenvaartschepen. 
In totaal verliet meer dan 80 procent van 
de producten het bedrijf via het water. De 
belangrijkste markt voor de producten uit 
Sluiskil is Europa, maar ook Noord- en Zuid-
Amerika zijn belangrijke afzetgebieden. 
Naast het produceren van kunstmest is de 
Noorse multinational ook toonaangevend in 
het leveren van industriële producten zoals 
AdBlue. Dit onder de merknaam Air1® in de 
markt gezette product van Yara levert een bij-
drage aan de reductie van stikstofoxiden die 
vrijkomen in de uitlaatgassen van verbran-
dingsmotoren van (vracht)auto’s, schepen en 
industriële installaties. In 2017 produceerde 
Yara Sluiskil meer dan 1 miljoen ton AdBlue.

www.yarasluiskil.nl

Sluiskil zorgt voor een directe werkgelegen-
heid van 600 arbeidsplaatsen.

Ammoniak
Yara maakt ammoniak van de basisgrondstof 
aardgas en van de combinaties van ammo-
niak en CO2 ureum, dat een breed spectrum 
aan toepassingen heeft. Naast ureum worden 
ook grote volumes salpeterzuur, nitraatmest-
stoffen en CO2 geproduceerd voor verschil-
lende marktsegmenten. Door de fabrieken 
Ureum-7 en Ureum-8 kan de onderneming 
meer ammoniak in Sluiskil verwerken. 
Daarmee wordt het vervoer van ammoniak 
over de Westerschelde teruggedrongen en 
de externe veiligheid verbeterd. Het aardgas 
dat Yara inneemt is voor het overgrote deel 
hoogcalorisch gas uit de Noordzee. 

Industriële producten
De uitstekende ligging biedt de productie-
locatie logistieke voordelen. In 2016 en 2017 
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PM Elektro: 
van ontwerp tot eindresultaat

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

De engineers van PM Elektro analyseren, 
ontwerpen, berekenen en tekenen het 
complete besturingspaneel evenals de 
installatie. Als basis hiervoor gelden altijd 
de ideeën van de klant.
Het ontwerp ligt in handen van een team 
van hooggekwalificeerde engineers, 
die niet alleen over zeer ruime ervaring 
beschikken, maar ook op de hoogte zijn 
van de laatste ontwikkelingen in de tech-
niek. Deze kennis danken zij aan continue 
scholing en nauwe contacten met leveran-
ciers en producenten. Daardoor is de klant 
verzekerd van gedegen advies over de 
nieuwste technieken en componenten. Het 
voordeel van PM Elektro is dat ze tevens 
de paneelbouw en installatie onder haar 
hoede kan nemen en de ervaring uit deze 
specialismen deelt in het ontwerp. Zo kan 
de klant het geheel aan één partij uitbeste-
den, waarbij de afdelingen onderling hun 
krachten bundelen om van het project een 
groot succes te maken.

Marine & offshore
Bent u op zoek naar een onafhankelijk en 
deskundig partner om werkzaamheden uit 
te voeren op uw schip? PM Elektro biedt 
een optimale service voor de elektrische 
installaties gedurende de volledige levens-
cyclus van het schip. PM Elektro beschikt 
over een brede portfolio aan aftersales- en 
klant ondersteunende diensten met het 
doel de onderhoudskosten en het risico 
van stilstand te minimaliseren en kennis 
te delen. 

Service en onderhoud
PM Elektro biedt de beste service en onder-
houd voor elektrische installaties: in de off-
shore, op jachten, sleepboten, werkboten, 

•  vrijwel alle disciplines in huis van ont-
werp tot inbedrijfsstellen;

•  assembleren van grote(re) aantallen 
besturingskasten en energieverdelers;

•  ondersteuning bij plaatsen en in bedrijf-
stellen van besturingskasten en energie-
verdelers

•  Kennis in diverse sectoren als industrie, 
marine & offshore, food, machinebouw, 
en utiliteit.

•  korte levertijden
•  onafhankelijk
•  flexibiliteit
•  leveren van kwaliteit, wat mede blijkt uit 

het feit dat wij ISO 9001:2008 en VCA* 
•  Lid van de Fedet sectie Federatie 

Paneelbouw
•  ontwerpen in Eplan pro panel.

PM Elektro biedt naast het bouwen 

van besturingskasten en energie-

verdelers desgewenst ook onder-

steuning bij het plaatsen, instal-

leren en inbedrijfstellen hiervan. 

Hierdoor kan de klant focussen op 

zijn corebusiness. ,,Wij kunnen op 

elk gewenst niveau instappen. We 

nemen de zorg voor de installatie, 

inbedrijfstelling van en het onder-

houd aan besturingspanelen graag 

van de klant over. We denken mee 

over optimalisatie van de techni-

sche installatie en het toepassen van 

nieuwe ontwikkelingen en technie-

ken. Hiermee dragen we bij aan een 

betrouwbare en veilige installatie”, 

aldus Martijn Nieuwenhuize namens 

de directie van PM Elektro.

kustvaarders, marineschepen, baggersche-
pen. Vanaf de bouw van het schip tot en 
met het eind van de levenscyclus.

www.pmelektro.nl
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D o o r :  H e n k  va n  d e  Vo o r d e

EB-Groep is een 
echte aandrijfspecialist 

De EB-Groep zorgt ervoor dat 

het machinepark van haar klan-

ten probleemloos blijft draaien. 

Elektromotoren Bracke uit het 

Zeeuws-Vlaamse Clinge, Bracke 

Elektro uit Sint-Gillis-Waas en Bracke 

Aandrijfspecialist uit Waddinsveen 

zijn specialist bij uitstek op het 

gebied van onderhoud, reparatie en 

revisie van elektromotoren, pompen 

en tandwielkasten. Kortom: echte 

aandrijfspecialisten. 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 directeur-eigenaar 
Joris Bracke van het merkonafhankelijk ser-
vice- en reparatiebedrijf. De EB-Groep richt 
zich met name op industrieel onderhoud 
aan elektromotoren en tandwielkasten. De 
drie vestigingen zijn strategisch gelegen: in 
Clinge en Sint-Gillis-Waas tussen de haven-
gebieden van North Sea Port en Antwerpen; 
in Waddinxveen vlakbij de haven van 
Rotterdam. 

Overal elektromotoren
De EB-Groep is breed georiënteerd, actief 
in diverse takken van sport: chemische en 
petrochemische industrie, scheepvaart, 
voedings- en verpakkingsmiddelenindu-
strie, automotive, agrarische sector, machi-
nebouw. ,,Ons werkgebied is overal waar 
elektromotoren draaien. Of het nu gaat 
om het maken van friet, plastic of druk-
inkt: overal zijn elektromotoren voor nodig. 
Aardappelen gaan de schuur in en uit via 
transportbanden, melk wordt via elektro-
motoren van kartonnen pakjes voorzien. 
Motoren en reductoren vormen een wezen-
lijk onderdeel van de maatschappij, zonder 
dat we het zelf beseffen.”

Beweging
Overal waar elektrische energie wordt 
omgezet in beweging zitten de klanten van 
de EB-Groep. ,,Voor elke vorm van industrie 
worden motoren gebruikt. Variërend van 
ventilatoren in koelhuizen tot kraanmotoren 
voor het lossen en laden van schepen. Zeker 

op kapitaalintensieve productielocaties is 
er het nodige budget gereserveerd voor 
onderhoud en reparatie. Stilstand kost geld. 
Als bij een havenlogistiek bedrijf de kraan 
niet werkt en een schip een dag langer voor 
de kant moet liggen, dan kost dat een ver-
mogen”, licht Joris Bracke toe.

Kick
De EB-Groep denkt constant mee met de 
klant, zoals op het gebied van nieuwe bestu-
ringen voor motoren en pompen in diverse 
branches. ,,Het geeft ons een kick als we een 
industriële productie 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.” 

www.eb-groep.nl

CEO Joris Bracke van de EB-Groep.
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Binnenvaart moet voorsprong behouden
Nederland is een echt 
b i n n e n v a a r t l a n d , 
maar er dient wel 
geïnvesteerd te worden 
in duurzaamheid. 

Wij zagen de inves- 
teringen voor onze 
zakelijke klanten in 
2017 fors groeien. Veel 
ondernemers hadden 
hun plannen al klaar 
liggen, maar durfden 
die tijdens de crisis 
nog niet uit te voeren. 
Vorig jaar kwam de 
markt razendsnel in  

Maatschappelijke betrokkenheid, innovatie, keten-

samenwerking én duurzaamheid zijn belangrijke 

uitgangspunten van de Rabobank. Als coöperatieve 

bank zijn wij voorstander van milieuvriendelijke 

transportmodaliteiten zoals het vervoer over het 

water. 

De Zeeuwse economie blijft verder doorgroeien 
en ook de binnenvaart trekt dankzij een toename 
van de vervoersvolumes weer aan. De binnenvaart 
is bij uitstek geschikt voor de distributie van 
goederenstromen vanuit de Zeeuwse havens naar 
het Europese achterland. De uitstoot van CO2 per 
ton vervoerde lading is zes keer minder dan bij 
vervoer over de weg. Deze voorsprong moet de 
sector wel weten te behouden. Door de aantrekkende 
economie en de druk vanuit overheid en verladers 
om schoner te vervoeren, zijn er diverse initiatieven 
om de binnenvaart verder te verduurzamen. Zo 
gaan LNG-aangedreven motoren, elektrische 
aandrijving, nabehandelingssystemen en On Board 
Monitoring de komende jaren meer aandacht krijgen. 

beweging. De een realiseerde zijn nieuwbouw- of 
innovatieplannen, de ander ging over de grens 
ondernemen of breidde uit door een fusie of 
overname. Al met al is er een positieve dynamiek bij 
onze zakelijke klanten.

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

17



18

ZPPC viert zilveren jubileum
D o o r :  H e n k  va n  d e  Vo o r d e

Keynotespeaker Richard van Hooijdonk en voorzitter Henk de Haas op de jubileumbijeenkomst  
van ZPPC.

Hij schetste vervolgens in het kort de his-
torie van de promotionele belangenbehar-
tiger van het Zeeuwse havenbedrijfsleven. 
Op 4 maart 1993 werd de Stichting voor 
Promotie van het Vlissingse Havengebied 
opgericht. Dit geschiedde door een aantal 
havenbedrijven met ondersteuning van de 
gemeente Vlissingen. Op 1 februari 2001 
werd de naam omgedoopt in Port Promotion 
Council Zeeland en kwam er een samenwer-
king met Zeeland Seaports tot stand. Een 
paar jaar later werd het ZPPC. ,,In de loop 
der jaren is het netwerken en het versterken 
van de onderlinge band steeds belangrijker 
geworden. Onder andere door havenlunches, 
lezingen en bedrijfsbezoeken. Het is voor een 
havenbedrijf handig om te weten wat de 
buren voor werk doen. ZPPC is uitgegroeid 

nologische ontwikkelingen voor de goe-
derenstromen in de havens? Aan de hand 
van diverse filmpjes werden de aanwezigen 
getrakteerd op allerlei bijzondere techno-
logische ontwikkelingen die ons in het ver-
schiet liggen. Na de presentatie was er een 
sfeervol walking dinner. 

Open Havendag
ZPPC neemt regelmatig deel aan beurzen 
in binnen- en buitenland en organiseert om 
de twee jaar de Open Havendag. Dit evene-
ment heet in 2018 Zeeuwse Haven Dagen. 
Dit jaar vindt het mega-evenement van het 
Sloegebied en de Kanaalzone plaats op 22, 
23 en 24 juni. Jong en oud wordt op de Open 
Havendag inzicht gegeven in de economi-
sche waarde van de havens van Vlissingen, 
Terneuzen en Borsele voor de regio en welke 
mogelijkheden ze verschaffen op het gebied 

Zeeland Port Promotion Council 

(ZPPC) staat dit jaar in het teken 

van het 25-jarig bestaan. Dit zilveren 

jubileum werd onlangs op passen-

de wijze gevierd in Cine City XL te 

Vlissingen. ,,Hoofddoelstelling van 

ZPPC is de promotie van het haven-

bedrijfsleven. De Zeeuwse mari-

tiem-logistieke sector is van groot 

economisch belang. De havens van 

Vlissingen en Terneuzen zorgen voor 

welvaart en welzijn. Belangrijke fac-

tor is dat ruim 20 procent van de 

werkgelegenheid in onze provincie 

havengerelateerd is”, aldus voorzit-

ter Henk de Haas van ZPPC in zijn 

jubileumtoespraak.

Netwerken bij Cinecity XL in het kader van de viering van het 25-jarig bestaan van ZPPC.

tot dé ankerplaats voor het Zeeuwse haven-
bedrijfsleven. Iedereen die op enige wijze 
direct of indirect te maken heeft met het wel 
en wee van de haven kan participant worden 
van ZPPC. We hebben inmiddels 125 partici-
panten en groeien nog steeds. We hebben 
in Zeeland 225 havenbedrijven, dus er ligt 
nog een uitdaging… Een andere uitdaging is 
North Sea Port. De gezamenlijke nieuwjaars-
receptie voor de havens van Gent, Terneuzen 
en Vlissingen van NSP, PORTIZ, VEGHO en 
ZPPC zal ongetwijfeld uitgroeien tot een tra-
ditie. Onze netwerkactiviteiten zullen ver-
sterkt worden door aanvullende grensover-
schrijdende evenementen ”, verklaarde de 
preses van ZPPC in Vlissingen. 

Vervolgens kondigde hij gastspreker Richard 
van Hooijdonk aan over ‘de toekomst van 
morgen’. Wat zijn de gevolgen van de tech-
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van werk. De bedrijvigheid in het haven-
gebied is het fundament van de Zeeuwse 
economie, met 30.000 banen aan directe en 
indirecte werkgelegenheid. Ook in Zeeland is 
er echter sprake van krapte op de technische 
en logistieke arbeidsmarkt.

Fascinerend
In samenwerking met onderwijsinstellin-
gen en bedrijfsleven is er op de Zeeuwse 
Haven Dagen volop aandacht voor logistie-
ke en technische opleidingen en beroepen. 
Wellicht kunnen er diverse matches worden 
gemaakt tussen werkzoekenden en bedrijfs-
leven. Doelstelling van dit grote tweejaarlijk-
se evenement is om burgers en bedrijfsleven 
te laten zien hoe fascinerend en veelzijdig de 
Zeeuwse havens zijn. 

Concurrerend
,,Het Zeeuwse havengebied is goed voor een 
brede diversiteit aan logistieke en techni-
sche functies. De toenemende krapte op de 
arbeidsmarkt biedt echter zorgen. Het is dan 

De netwerkfunctie van ZPPC is steeds belangrijker geworden.

en andere informatieve bijeenkomsten. 
Tevens is er gezamenlijke deelname aan 
handelsmissies en buitenlandse beurzen.”

Arbeidsethos
De participanten van ZPPC bieden haven-
gerelateerde diensten en logistieke oplos-
singen voor alle type goederen. ,,De 
Zeeuwse havenbedrijven zijn flexibel, bie-
den service en kwaliteit, zijn betrouwbaar 
en gemakkelijk om zaken mee te doen. 
De medewerkers zijn toegewijd en hoog-
opgeleid. Er heerst kortom een uitstekend 
arbeidsethos in de Zeeuwse havens”, aldus 
Henk de Haas.

Strategische ligging
De havens van Zeeland hebben een stra-
tegische ligging tussen Rotterdam en 
Antwerpen. Ze bieden ruimte voor nieuwe 
vestigingen, liggen aan diep vaarwater, 
hebben directe toegang van en naar open 
zee en beschikken over terminals voor de 
handling van allerlei goederen. Daarnaast 
hebben de Zeeuwse havens uitstekende 
filevrije achterlandverbindingen van en naar 
West-Europa over de weg, via het spoor en 
binnenvaart.

www.zppc.nlDe Open Havendagen vinden plaats van 22 tot en met 24 juni.

Havencruise ZPPC door de Terneuzense Kanaalzone in september 2017.

ook essentieel om mensen te interesseren 
voor een havengerelateerde baan of oplei-
ding, om ook op termijn te kunnen beschik-
ken over voldoende gekwalificeerde werk-
nemers en concurrerend te kunnen blijven 
in de Hamburg-Le Havre range”, benadrukt 
Henk de Haas. 

Verbindende factor
ZPPC probeert alle belanghebbenden in 
de haven met elkaar te verbinden. De koe-
pel organiseert bijvoorbeeld twee keer per 
jaar een havenlunch om mensen samen te 
brengen en elkaar te informeren over inte-
ressante ontwikkelingen. ,,Een belangrijke 
taak van ZPPC is partijen bij elkaar te bren-
gen en te houden. Deze verbindende factor 
krijgt vorm door netwerkevenementen als 
bedrijfsbezoeken, havenlunches, lezingen 
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De getijdenhaven Vlissingen aan de 

noordkant van de Westerschelde 

maakt onderdeel uit van een grens-

overschrijdend havengebied met 

Terneuzen en Gent. Het is een van de 

snelst groeiende havens van Europa. 

Er zijn uitstekende achterlandver-

bindingen en de haven kenmerkt 

zich door een grote diversiteit aan 

bedrijven in offshore, scheepsrepa-

ratie, automotive, droge en natte 

bulk, stukgoed en projectlading. 

Jaarlijks doen circa 8700 zeesche-

pen de Westerschelde aan en zo’n 

tien scheepsagenturen in Vlissingen 

spannen zich de klok rond in om 

de belangen van de rederijen en 

scheepseigenaren te behartigen. 

S5 North Europe is daar een van en 

Kevin Kort is een van hun bevlogen 

waterklerken. 

Kevin stapt aan boord van een van de pilot-
bootjes van de roeiers, die hem naar de Schaar 
van Everingen brengt, een ankerplaats op de 
Westerschelde. Het zicht is helder, de wind-
kracht 3 op de schaal van Beaufort. Hij geniet 
zichtbaar van de bedrijvigheid rondom: sche-
pen aan de kades, binnenvaartschepen op de 
rivier, een kruisend bootje van Rijkswaterstaat 
en een groot offshore-ponton middenop 
stroom. “Dit is het leukste van mijn werk”, zegt 
hij. “Nu zie je echt iets van de haven. Zou ik bij 
een stuwadoor werken, kwam ik niet verder 
dan de kade.” 
Kevin is jong en energiek. Hij klimt met groot 
gemak op een touwladder enkele meters 
omhoog langs de scheepswand en klautert 
aan boord van een zogenaamd ‘dood’ schip. 
Het schip kan niet meer zelfstandig varen en is 
met een zeesleper van Spanje naar Vlissingen 
gesleept om te worden gelicht. De bulkcarrier 
heeft ijzererts aan boord en steekt een krappe 
14 meter. Langszij liggen een drijvende kraan 
en een binnenschip om een deel van de 
lading te lossen tot het zeeschip een diep-
gang heeft van 11 meter en dan wel door de 
sluizen kan en de bestemmingshaven Gent in 
om de rest te lossen. 

Kapitein tevreden stellen
Van de kapitein verneemt Kevin dat duikers 
de schroef hebben geïnspecteerd en dat die 
in goede staat is. Op dit moment is nog niet 

bekend wat er eigenlijk kapot is aan het schip. 
Verdere inspectie zal na de lossing in Gent 
gebeuren. 
“Die duikinspectie hebben wij gecoör-
dineerd”, vertelt Kevin. “Wij regelen dat de 
duikers op de juiste tijd en plaats aanwezig 
zijn. De verkeersleiding heeft bepaald dat 
een dood schip de haven niet in mag en 
daarom buiten de haven op een ankerplaats 
ligt. Daarvoor regelen wij dan de vier slepers. 
Nu liggen er nog twee om het schip op zijn 
plaats te houden, maar morgen bij vertrek zijn 
het er weer vier. Regelen is mijn belangrijkste 
taak. Zorgen voor bootmannen, slepers en 
loodsen. Aangifte doen bij de douane over 
de soort en de hoeveelheid lading en waar de 
goederen vandaan komen. De marechaussee 
informeren over de personalia van de beman-
ning op grond waarvan zij beslissen of ze aan 
boord gaan inspecteren. Ook als er een crew 
afmonstert en een nieuwe aantreedt maken 
wij daar melding van, want die moeten alle-
maal langs de marechaussee.”
Bij zijn inzet voor kapitein en eigenaar draagt 
Kevin zorg voor de noodzakelijke toeleve-
ring, zoals proviand, drinkwater, onderdelen, 
brandstof en kasgeld voor aan boord. Maar 
ook alles wat gewenst is. Kevin: “Als de kapi-
tein bijvoorbeeld een nieuwe televisie wil, 
dan bel ik een shipshandler die zorgt dat die 

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

 Havenberoepen
Naam:
Kevin Kort

Leeftijd:
26 jaar

Functie:
Waterklerk

Bedrijf: 
S5 North Europe, Vlissingen-Oost

Werkzaam in de haven sinds:

maart 2013

Een ‘dood’ schip wordt gelicht op de rede van Vlissingen 

Kevin Kort, waterklerk
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er komt. Daar put ik ook mijn voldoening uit: 
de kapitein tevreden stellen”.
Voor elk schip dat de haven in komt, waar 
ook ter wereld, moet een scheepsagent aan-
gesteld worden. “In principe pakken wij alles 
aan,”, vertelt Kevin, “maar op dit moment is 
de hoofdmoot olie en gas en dat vergt een 
relatief eenvoudige planning. Een kwestie van 
slang aankoppelen op de terminal. Omdat de 
vloeistof in een bepaalde snelheid stroomt, 
kun je redelijk goed inschatten hoe lang het 
duurt voordat het schip klaar is en weer zal 
vertrekken. Het seizoensgebonden stukgoed, 
zoals aardappelen of pallets met fruit, vergt 
een intensiever contact met het havenschap 
en de terminal, want als een voorgaand schip 
nog aan de kade ligt, kunnen wij het volgen-
de nog niet binnen laten halen.”

Communicatie boven alles
Een waterklerk kent de lokale regelgeving 
door en door. In Kevins gesprek met de kapi-
tein aan boord van de bulkcarrier nemen ze 
die door, net als het rapport dat de verkeers-
leiding heeft opgesteld. Kapiteins moeten 
ook weten hoe zij hun scheepsafval kunnen 
afvoeren of wat het veiligheidsniveau op de 
terminal is als onderdeel van de internatio-
nale veiligheidscode ISPS. Een waterklerk ver-
zamelt alle noodzakelijke informatie rondom 
het schip die voor verschillende partijen in 
de haven van belang is en wisselt die uit. 
Kevin werkt met het Enigma+-havensysteem 
van Vlissingen, Gent en Terneuzen. “Behalve 
de douaneaangifte, die nog via een ander 
systeem loopt, schiet ik alle informatie online 
in”, vertelt Kevin. “Brussel heeft bepaald dat 
alles via één systeem moet lopen. Het zoge-
naamde MSW, Maritime Single Window. Deze 
gegevens gebruik ik later ook bij de DA, het 
disbursement account ofwel de scheepsafre-
kening. Sommige scheepsagenten hebben 
een aparte afdeling scheepsafrekening, maar 
bij ons is het zo dat iedereen zelf zijn boot 
afrekent.”

Verwelkoming en informatie-uitwisseling aan boord

Overslag in lichter op ankerplaats Schaar van Everingen

‘Contact met heel 
veel partijen in de 
haven maakt het 

werk leuk’

Door alle eigentijdse communicatiemiddelen 
lijkt het fysiek aan boord gaan ouderwets. 
Kevin: “Satelliettelefoon maakt dat ik met een 
schip aan de andere kant van de Rode Zee 
nog contact kan maken; vroeger moest je 
wachten tot je eindelijk aan boord kon om 
zaken te bespreken. Nu doe ik veel werk 
vooraf, maar een goed contact met alle par-
tijen zorgt voor een vlot verloop. De kapitein 
verwelkomen en hem ondersteunen schept 
een band. De kapitein spreekt ook met de 

de taken zelfstandig te laten doen om ze een 
goed beeld van het werk te geven. Ik check 
wel alles voordat het eruit gaat. De laatste tijd 
hebben we wel vaak stagiaires zonder rijbe-
wijs en dat is een nadeel. Ik kan ze niet eropuit 
sturen, terwijl dát het werk juist leuk maakt. 
Tegen mij zeiden ze tijdens mijn stage ‘hier 
heb je de sleutels, ga maar naar Vopak, het is 
aan de andere kant van de haven. Succes!”
“Omdat ik nu al vijf jaar in deze business zit, 
weet ik alles qua regelgeving. Ik ken alles van 
deze haven en dat is een voordeel als ik op de 
langere termijn wat anders wil zoeken, want 
nachtdiensten draaien als je ouder wordt is 
zwaar. Er liggen met deze basis heel veel 
mogelijkheden. Ik denk zelf aan de douane, 
het havenschap North Sea Ports of de ver-
keersleiding. In alle gevallen sta je in contact 
met heel veel partijen en dat spreekt me erg 
aan. Toen ik nog niet in de haven zat, wist ik 
niet dat er zo veel gebeurde. Dat zie je pas als 
je erin zit. Ik denk dat ik mijn hele leven in de 
haven blijf.”

rederij of de eigenaar en als hij dan tegen zijn 
baas zegt dat we het goed hebben gedaan, 
dan zijn wij de volgende keer weer agent. Het 
is veel en veelzijdig werk, zowel commercieel, 
financieel als het handwerk in de haven, maar 
dat is juist leuk.”

Beroepskeuze
Kevin Kort heeft net als zijn collega’s een 
MBO-4-opleiding. Hij zat op het Maritiem en 
Logistiek College De Ruyter in Vlissingen. “Ik 
wist niet wat ik wilde. Toen heb ik een heleboel 
online tests gedaan en steeds kwam eruit dat 
ik logistiek moest gaan doen, dus ik dacht ‘dat 
doe ik dan maar’. In het tweede jaar wilde ik 
ermee kappen, want mijn stages waren saai 
en het klikte helemaal niet. Op school zeiden 
ze dat dat niet zo verstandig was, dus toen heb 
ik de opleiding maar afgemaakt. Toen ik bij S5 
solliciteerde, klikte het meteen en ik heb er 
nog geen moment spijt van gehad. Nu bege-
leid ik zelf stagiaires en ik probeer ze zo veel 
mogelijk mee naar buiten te nemen en hen 



22

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

Het Portaal van Vlaanderen opent expositie Nieuwe Sluis Terneuzen op donderdag 3 mei

Het Portaal is de etalage 
van de Nieuwe Sluis 

Manager Henk Siersema en voorzitter Arie de Bode van Het Portaal van Vlaanderen.

Het Portaal van Vlaanderen in 

Terneuzen is uitgegroeid tot hét 

informatiecentrum van de Nieuwe 

Sluis, het grootste bouwproject 

in Zeeuws-Vlaanderen sinds de 

Westerscheldetunnel. Op don-

derdag 3 mei is in Het Portaal van 

Vlaanderen de officiële opening van 

de expositie Nieuwe Sluis Terneuzen. 

Ondernemers cq sponsors van het 

Portaal, relaties van het project 

Nieuwe Sluis Terneuzen en onder-

nemers van Bizzy Stad Terneuzen 

komen die dag bij elkaar voor de 

kick-off van de expositie. Het Portaal 

is de etalage van het project Nieuwe 

Sluis Terneuzen, waarbij ook mari-

tiem georiënteerde ondernemers en 

andere stakeholders nauw betrokken 

zijn. De maritieme- en stadsgidsen 

gaan met elkaar samenwerken en 

de vrijwilligers verschijnen die dag 

voor het eerst in de nieuwe kleding, 

gesponsord door Multraship Towage 

& Salvage. 

Door de aanleg van de Nieuwe Sluis wordt de 
haven van Gent bereikbaar voor de grootste 
zeeschepen en wordt een belangrijk capa-
citeitsknelpunt voor de binnenvaart opge-
lost. Mede door de komst van de Nieuwe 
Sluis dienst het Portaal verder uit te groeien 
tot toeristische trekpleister. Het Portaal van 
Vlaanderen is ruim 25 jaar hét maritiem infor-
matiecentrum in de Terneuzense Kanaalzone. 
Het organiseert rondvaarten over het Kanaal 
Gent-Terneuzen, maritieme fiets- en wandel-
routes, rondleidingen over het sluizencom-
plex en allerlei attracties en evenementen. De 
bouw van de Nieuwe Sluis is daar als ‘superat-
tractie’ aan toegevoegd. 

Expositie Nieuwe Sluis 
De expositie Nieuwe Sluis Terneuzen staat 
in de komende jaren centraal bij het Portaal 
van Vlaanderen. De Nieuwe Sluis zal dan ook 
in lengte van jaren het hoofdthema zijn. ,,Het 
Portaal is hartstikke leuk en interessant voor 
de regio, maar dit wordt nog niet volledig her-
kend. Daar willen we wat aan doen. Wij willen 

zoveel mogelijk mensen informeren over de 
kracht en pracht van de havens en de haven-
bedrijven. Terneuzen heeft water. Dat moet 
je benutten. Het Portaal wil de economische 
en toeristische verbinding vormen tussen de 
stad, de haven en de bedrijven. De schakel 
tussen werken, leven en recreëren. Op onze tij-
delijke nieuwe locatie aan de Binnenvaartweg 
kunnen we ons als haveninformatiecentrum 
weer presenteren aan het publiek. Het oude 
Portaal aan de Zeevaartweg is vorig jaar 
gesloopt om plaats te maken voor de Nieuwe 
Sluis”, aldus manager Henk Siersema van het 
Portaal van Vlaanderen. Het informatiecen-
trum trekt jaarlijks ongeveer 7.000 bezoekers. 
Door de bouw van de Nieuwe Sluis wordt 
op minimaal een verdubbeling gemikt. De 
werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis zijn 
eind vorig jaar gestart en moeten in 2022 
afgerond zijn. 

Doelgroepen
Hoe vaar je veilig vanaf de Westerschelde 
naar Gent? Hoe wordt een binnenvaartschip 
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De VB 11, voormalig patrouillevaartuig van de politie te water.

Henk Siersema en Liselotte Spuesens zijn echte 
ambassadeurs van Het Portaal van Vlaanderen. 

of een zeeschip door een sluis geloodst? 
Welke bedrijven zorgen voor bijna een kwart 
van de Zeeuwse werkgelegenheid? Hoe wor-
den geïmporteerde producten vervoerd naar 
het achterland? Wat is de rol van een haven-
meester of van een loods? Bij een bezoek 
aan het Portaal van Vlaanderen krijgt men 
antwoord op dergelijke vragen. Belangrijke 
doelgroepen van het haveninformatiecen-
trum zijn toeristen, verenigingen, bedrijven 
en scholen. 

Onderwijs
Tijdens een rondvaart wordt er met actu-
ele informatie een toelichting gegeven over 
het havenbedrijfsleven en de schepen in 
alle soorten en maten. Het hele maritieme 
gebeuren passeert de revue. Het Portaal wil 
graag de scholen betrekken bij haar activitei-
ten en laten zien wat de havens allemaal te 
bieden hebben. Met veel interessante banen 
in bijvoorbeeld de procesindustrie of de 
logistiek. Het Portaal heeft voor basis-, mid-
delbaar- en beroepsonderwijs lespakketten 
ontwikkeld. Met bedrijfsfilmpjes, presentaties 
en bedrijfsbezoeken kunnen havengerela-
teerde ondernemingen hun voordeel doen 
met Het Portaal.

Toeristische trekpleister
In het kader van havenpromotie werkt het 
Portaal van Vlaanderen samen met Zeeland 
Seaports, ZPPC, de gemeente Terneuzen, 
de ondernemersvereniging Bizzy Stad 
Terneuzen, Portiz, Biobase Europe, de Haven 
van Gent, de VVV Zeeland en het Industrieel 
Museum Sas van Gent. ,,We beschikken 
gelukkig over een groot aantal vrijwilligers 
die bijvoorbeeld rondleidingen verzorgen 
door het sluizencomplex. Mijn doelstelling 
is om Het Portaal op professionele wijze 
verder te ontwikkelen”, aldus Siersema, die 
een waardig ambassadeur is van Het Portaal 

door de Kanaalzone. Tijdens deze bijeen-
komst gaf Arie de Bode, voorzitter van Het 
Portaal van Vlaanderen en directeur van 
havenbedrijf Heros Sluiskil, een uitgebreide 
presentatie. Voor een kleine groep is de rond-
vaartboot VB 11 van de Verenigde Bootlieden 
beschikbaar, een voormalig patrouillevaar-
tuig van de politie te water.

De Sluiswachter
Het Portaal verhuist over ongeveer een jaar 
naar de benedenverdieping van apparte-
mentencomplex De Sluiswachter aan de 
Beneluxweg, bij het nieuwe winkelcentrum 
aan de Kennedylaan-West. Een aantrekkelijke 
locatie, rechtstreeks gelegen aan de haven, 
waar regelmatig cruiseschepen afmeren.

www.portaalvanvlaanderen.nlDe Sluiswachter, de toekomstige locatie van het Portaal van Vlaanderen aan de Beneluxweg.

van Vlaanderen. Dat geldt ook voor Liselotte 
Spuesens, managementassistente van Het 
Portaal. ,,Het imposante schouwspel van zee-
reuzen en binnenvaartschepen wekt steevast 
de interesse van passanten en toeristen. Maar 
hoe zit het met de veiligheid in de haven? 
Hoe werken de loodsen? Wat is het econo-
mische belang van de Kanaalzone? Op al die 
vragen geven we hier een antwoord”, zegt 
Liselotte.. 

Havencruise
Voor een rondvaart van grotere groepen kan 
het Portaal van Vlaanderen beschikken over 
de IJmond (50 personen) en Denick II (250). 
Zo was er in het najaar een zonovergoten 
havencruise van ZPPC met een rondvaart 
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Hanse Staalbouw doet 
haar ambities eer aan

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

Schouwen-Duiveland staat bekend 

om recreatie & toerisme, maar het 

heeft ook economisch zeer sterke 

bedrijven in de maakindustrie, zoals 

Hanse Staalbouw. Het familiebe-

drijf uit Nieuwerkerk is gespeciali-

seerd in nieuwbouw en renovatie 

van bedrijfspanden in de agrarische, 

industriële en utiliteitssector. Sinds 

2008 ontwikkelt Hanse Staalbouw 

als hoofdaannemer alles in eigen 

beheer: engineering, productie, 

conservering en gevelbekleding. 

Speerpunten van beleid zijn service, 

kwaliteit, veiligheid, flexibiliteit en 

maatschappelijke betrokkenheid. 

Het Zeeuwse bedrijf is zich steeds 

meer gaan toeleggen op turn key 

projecten, tot ver over de eigen 

landsgrenzen. 

Medio september 2017 is het 110-jarig 
bestaan van Hanse Staalbouw op grootse 
wijze gevierd. De nieuwe productiehal en 
de nieuwe volautomatische machinelijn 
zijn bij die gelegenheid officieel in gebruik 
genomen. Na de officiële opening waren er 
een dag later op de Open Dag maar liefst 
5.000 bezoekers. De productiehal is met 
2500 vierkante meter verlengd waardoor 
er ruimte is gecreëerd voor een gloed-
nieuwe machinelijn, met het oog op het 
geautomatiseerd produceren van staal. De 
nieuwe boor/zaag/markeerstraat, met een 
lengte van 115 meter, beschikt over 2,5 
keer zoveel capaciteit als de oude produc-
tielijn. Hanse koopt profielbalken in op 
grote lengtes, om ze vervolgens te verwer-
ken. De stalen balken worden in het CNC 
computergestuurde machinepark precies 
volgens de werktekening gezaagd, gesne-
den en geknipt. Op het bedrijfsterrein aan 
De Weel staan inmiddels ook twee kranen 
voor het sneller kunnen laden en lossen 
van ladingen.

De grootste bouwmarkt van Zeeland werd door Hanse Staalbouw in recordtempo gebouwd. 

,,In de afgelopen drie decennia zijn we 
enorm gegroeid. In 2016 hadden we vijftig 
procent meer staal verwerkt ten opzichte 
van het jaar ervoor. Vandaar de behoefte 
aan meer capaciteit. De groei heeft zich in 
2017 doorgezet”, aldus CEO Wim de Jonge, 
die het roer binnen afzienbare tijd zal over-
dragen aan zijn kinderen Marlinde, Jochem 
en Ruben.

Agrarische sector
Het Zeeuwse bedrijf doet haar internati-
onale ambities eer aan. Zo zijn voor het 
Duitse Siempelkamp ruim 2000 ton staal 
en meerdere kilometers leuning aan een 
machinefabriek in Brazilië geleverd. In Kenia 
ondersteunt Hanse Staalbouw boeren met 
haar kennis van agrarische bewaarlood-
sen. Hanse Staalbouw is voor de agrarische 
sector internationaal ook actief in Canada, 
Sierra Leone en Senegal. 

Gamma
In eigen land realiseerde Hanse bijvoorbeeld 
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de ruwbouw van de nieuwe aankomsthal 
2 van Rotterdam The Hague Airport. Een 
recent project dicht bij huis is het gloednieu-
we pand van landbouwmechanisatiebedrijf 
Gebr. Weststrate in Goes. Op bedrijventer-
rein de Goese Poort heeft Hanse Staalbouw 
onlangs het nieuwe pand van Gamma opge-
leverd. Deze vestiging is de grootste bouw-
markt van Zeeland. 

Nieuwe wasinstallatie
Voor Heros Sluiskil heeft het familiebedrijf 
uit Nieuwerkerk leidingbruggen, supports, 
trappen en bordessen geproduceerd en 
gemonteerd voor de nieuwe AEC-bodemas 
opwerking installatie. De nieuwe produc-
tielijn van de specialist in herwinning van 
grondstoffen uit afval begin 2017 officieel 
in gebruik genomen. Hanse is momenteel 
bezig met een tweede opdracht voor Heros. 
Het betreft ongeveer 60 ton staal voor de 
ondersteunende constructie van de nieuwe 
wasinstallatie, inclusief bordessen en leu-
ningwerk.

Als hoofdaannemer hielp Hanse Staalbouw Gebr. Weststrate in Goes uit de brand.

In Antwerpen werden door Hanse Staalbouw diverse leidingbruggen voor Ecluse gerealiseerd

kende economie zijn er momenteel vacatu-
res voor diverse functies.

Wagenmakerij
Wim de Jonge was in 1984 de derde werk-
nemer van ‘de firma Hanse’, destijds nog 
gevestigd in Sirjansland. Dirk Janszoon 
Hanse startte 110 jaar geleden in het 
Zeeuwse dorp een wagenmakerij, die zich 
na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde 
tot smederij met allerhande installatie- en 
loodgieterswerkzaamheden. Wim de Jonge 
heeft zich vanaf de werkvloer opgewerkt tot 
directeur-eigenaar. 

Betrouwbaar anker
,,In de afgelopen drie decennia zijn we 
enorm gegroeid. Aan de bestaande naam 
hebben we vastgehouden als gedegen en 
betrouwbaar anker in de markt. We heb-
ben veel geïnvesteerd. Mede dankzij een 
gezonde cashflow heeft de bank steeds 
voldoende vertrouwen in ons om de groei 
met financiële middelen te faciliteren“, aldus 
Wim de Jonge. 
Hanse richt zich inmiddels via www.stalen-
woning.nl ook op de particuliere markt. 

www.hansestaalbouw.nl

Coolblue
Onder hoofdaannemer Cordeel heeft Hanse 
Staalbouw vorig jaar haar derde opdracht 
voor Prologis voltooid: een staalconstruc-
tie voor Coolblue in Tilburg van ongeveer 
33.000 vierkante meter, verspreid over 
drie hallen en goed voor 1200 ton staal. 
Dat heeft de totale bebouwing van Hanse 
voor Prologis in Tilburg op zo’n 10 hectare 
gebracht.

Motto
Er heerst bij Hanse Staalbouw een goed 
arbeidsethos. ,,Wij hebben een horizontale 
organisatiestructuur met korte communi-
catielijnen. De kracht van Hanse Staalbouw 
wordt gevormd door onze mensen. De 
betrokkenheid van onze medewerkers zorgt 
ervoor dat we over de hele wereld door 
kunnen groeien.”, aldus Wim de Jonge. Het 
personeelsbestand van Hanse Staalbouw 
is inmiddels gegroeid naar 160 mensen. 
Vanwege de gestage groei en de aantrek-

Bij Kingfish Zeeland verzorgde Hanse 
Staalbouw o.a. de staalconstructie en de 

volledige dak- en gevelbekleding.



KATOEN NATIE LOGIPARK
KATOEN NATIE WESTERSCHELDE

Your intermodal logistics platforms
In Terneuzen, the Netherlands

At the economic center of Europe 

Katoen Natie Logipark & Katoen Natie Westerschelde 
are located near the port of Terneuzen, at the junction of 
2 major shipping arteries : the Ghent-Terneuzen canal 
and the Scheldt estuary. There are also shortsea and
barge connections to the south of England and the Rhine 
basin. The major industrial and population centers of 
southern England, northern France, the Benelux and
northern Germany are all within a range of 200 km.

Facilities

• Deepsea container terminal
• Barge terminal
• Storage silos
• Warehouses
• Open air storage
• FFS bagging lines & semi-bulk machine for Big 

bags and Octabins
• Added value services : blending, dedusting,

sieving ...
• Truck scale & truck parking

Katoen Natie – your logistics solutions center in
Zeeland

Katoen Natie Logipark & Katoen Natie Westerschelde
are full service logistics platforms which act as
intermodal clusters, combining all logistics services at 
one location for the local and non-local industries ;  a 
full range of services are offered – these include 
handling & storage of plastics (packed & bulk) as well 
as added value activities such as packaging, blending, 
de-dusting, sieving etc … ; handling & storage of import
& export containers.

Contact

Katoen Natie Logipark BV
Mr. Ad Dees
Tel : +31 115 46 64 53
Fax : +31 115 46 6450
E-mail : 
Ad.Dees@Katoennatie.com
www.katoennatie.com

Katoen Natie – a global partner

Katoen Natie is one of the world’s leading logistics and 
engineering service providers with facilities in Europe, 
North & South Americas, the Middle East, the Far East 
& Africa.

It acts as a global supplier of logistics & distribution 
services, serving the petrochemical and chemical
industries, the automotive & consumer goods sectors.

Katoen Natie combines engineering and logistics know-
how to provide tailor-made solutions for managing the 
complete supply chain.

Contact

Katoen Natie NV
Mr. Patrick Lamberigts
Tel : +32 3 570 61 40
Fax : +32 3 570 77 96
E-mail : 
Patrick.Lamberigts
@Katoennatie.com
www.katoennatie.com
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WEA Zuid-West schudt markt op 
met unieke innovatie 

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

Gertjan Spijk, accountant-ondernemer bij WEA 
Zuid-West en een van de bedenkers van het 

Joost concept

Door gebruik te maken van moderne tech-
nieken, in combinatie met een ervaren 
en getalenteerd team, is Joost in staat 
om bedrijven en instellingen van gedetail-
leerde managementinformatie te voorzien. 
Er wordt niet alleen vooruitgekeken met 
betrekking tot te realiseren resultaten, ook 
een liquiditeitsbegroting maakt standaard 
onderdeel uit van de maandelijks te ver-
strekken informatie.

De Volgend Jaarrekening©
Financiële data over voorgaande boekjaren 
worden aangewend als input voor een 
unieke, zelf ontworpen ‘robot begroting/
forecast’. Het resultaat hiervan is dat Joost 
in staat is om de jaarrekening over het aan-
komende jaar te presenteren: de Volgend 
Jaarrekening©. Financiële verassingen 
behoren tot het verleden en wie optimaal 
gebruik maakt van deze aangeboden 
vooruitkijkende managementinformatie, 
kan aanzienlijk betere prestaties behalen. 
Financiële risico’s worden hierdoor beperkt 
tot een minimum waardoor er meer tijd 
en vertrouwen is om de onderneming te 
exploiteren. 

Data
,,We zetten de komende jaren in op inno-
vatie rondom het product Joost, waarbij 
financiële en niet-financiële data worden 
verrijkt tot managementinformatie voor 
MKB ondernemingen. Deze data presen-
teren we via de Joost portal in een custom 
made dashboard aan onze klanten”, aldus 
Gertjan Spijk, accountant-ondernemer bij 
WEA Zuid-West en een van de bedenkers 
van het Joost concept. 

Expertise
Joost is de accountant van nu, met de 
expertise van de grote landelijke kennis-
organisatie WEA Accountants & Adviseurs. 
Joost geeft de hele week, 24 uur per dag, 
grip op de financiële toekomst van de 
ondernemer. 

www.weazuidwest.nl; www.hallojoost.nl; 
tel: 0113-256300

WEA Zuid-West, met vestigingen in 

Goes en Zierikzee, is een vooraan-

staand kantoor op het gebied van 

innovatieve accountancy. Onder 

de naam Joost biedt WEA Zuid-

West een unieke methode waar-

mee bedrijven en instellingen veel 

tijd en accountantskosten kunnen 

besparen. Via het innovatieve con-

cept Joost, een vooruitstrevende 

methode van werken van en voor 

ondernemers, loopt WEA Zuid-West 

voorop met het verwerken van elek-

tronische data. Met deze eigen ont-

wikkeling is WEA Zuid-West in staat 

om tegen een zeer concurrerende 

prijs maandelijks via een dashboard 

te voorzien in op maat toegesneden 

managementinformatie. 
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Barkmeijer op jacht naar orders in 
aantrekkende scheepsbouwmarkt

D o o r :  A n t o o n  A .  O o s t i n g  –  Fo t o’s :  B a r k m e i j e r 

Wie momenteel bij scheepsbouwer 

Barkmeijer in het Friese Stroobos 

binnenkomt, bespeurt gelijk de 

drukte. Op kantoor zindert het van 

de bedrijvigheid van druk met elkaar 

overleggende scheepsbouwers. Dat 

is wel eens anders geweest maar 

volgens commercieel directeur Hans 

Veraart is nu duidelijk te merken 

dat de markt voor nieuwbouw van 

schepen weer aantrekt. Er zijn aan-

zienlijk meer aanvragen van reders 

voor offertes.

Commercieel directeur Hans Veraart

Spin in het web
Een werf als Barkmeijer fungeert daarbij als 
een spin in het web. Want het begint met 
de opdracht die een werf weet binnen te 
halen. Is er zicht op een order dan verzekert 
de werf zich van voldoende medewerking 
van de onderaannemers en tijdige levering 
door de toeleveranciers van alle benodigde 
apparatuur om de opdracht te kunnen bin-
nenhalen. Zo komt tot wel 70 procent van 
de nieuwbouwprijs als omzet terecht bij 
onderaannemers en toeleveranciers.

“Voor de in aanbouw zijnde EcoDelta heb-
ben we veertig procent van de secties uit-
besteed aan andere werven,” vertelt Veraart. 
De EcoDelta is een op LNG varende sleep-
hopperzuiger, dat Barkmeijer momenteel 
in aanbouw heeft voor de Zwolse Bagger- 
en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp 
B.V. De tewaterlating van dit schip staat 
gepland voor eind juni waarna het wordt 
afgebouwd in Harlingen.

Aan die jacht op nieuwbouworders doet 
Barkmeijer volop mee om zich ook voor 
de komende jaren van voldoende werk te 
verzekeren voor het tachtig medewerkers 
tellende vaste personeelsbestand van de 
werf aan het Prinses Margrietkanaal. Zijn er 
voldoende opdrachten in portefeuille dan is 
er ook werk voor veel meer dan die tachtig 
eigen personeelsleden.

“Je kunt het hier nooit alleen af. Voor de 
bouw van elk schip heb je altijd onder-
aannemers en toeleveranciers nodig,” bena-
drukt Veraart. En dat zijn dan vrijwel altijd 
bedrijven uit het noorden van Nederland 
want Barkmeijer maakt deel uit van het 
Noord-Nederlandse maritieme cluster van 
werven, onderaannemers en toeleveran-
ciers dat bijna alles aan de bouw van een 
schip kan doen of de daarvoor benodig-
de apparatuur kan leveren behalve enkele 
essentiële onderdelen zoals motoren, gene-
ratoren, speciaal equipment, etc.

De Charlock, een sleephopperzuiger die Barkmeijer in februari 2016 opleverde aan Van den Herik 
uit Sliedrecht.
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Volgens de planning moet de EcoDelta in 
de zomer van dit jaar worden opgeleverd. 
Door een baggerschip op LNG te laten bou-
wen kon Van der Kamp de opdracht van 
het Havenbedrijf Rotterdam in de wacht 
slepen voor het onderhoudsbaggerwerk in 
de Rotterdamse havens. Het Havenbedrijf 
Rotterdam probeert zo een bijdrage te leve-
ren aan het milieuvriendelijker maken van alle 
activiteiten ion de Rotterdamse haven.

Primeuropdracht
Met de opdracht voor de bouw van de 
EcoDelta haalde Barkmeijer de primeur bin-
nen van de bouw van het eerste op LNG 
varende schip voor een Nederlandse 
opdrachtgever. De bouw van de EcoDelta is 
een echt Noord-Nederlands project waarvoor 
Barkmeijer de opdracht heeft kunnen binnen-
halen met behulp van subsidies van de pro-
vincies Groningen en Friesland. Stroobos mag 
dan wel sinds 1993 volledig deel uit maken 
van de provincie Friesland, de werf werkt ook 
intensief samen met Groningse bedrijven.

Als Barkmeijer-directeur, naast compagnon Jos 
de Groot als CEO, is Veraart groot voorstander 
van samenwerking in dat Noord-Nederlandse 
maritieme cluster. Barkmeijer neemt ook deel 
aan het TechNet, een initiatief om de regionale 
samenwerking tussen bedrijven, lokale over-
heden, basisonderwijs en (v)mbo-scholen te 
bevorderen. Dat doet TechNet door bedrijven 
en scholen te verbinden, met elkaar in contact 
te brengen en te laten zien wat ze voor elkaar 
kunnen betekenen.

Meedenken is belangrijk
“Het is belangrijk dat mensen en vooral jon-
geren hier komen kijken om te zien wat wij 
hier doen. Iedereen is altijd welkom hier om 
te zien hoe wij van een stalen bouwpakket 
uiteindelijk een heel mooi zeeschip maken. 
Meedenken in zo’n TechNet-verband is heel 
belangrijk,” benadrukt Veraart. Ook om zich 
te verzekeren van een continue instroom van 
jong talent op zwel hbo- als mbo-niveau. Want 
ondanks de magere jaren die Barkmeijer sinds 
eind 2016 achter zich liet, blijven er medewer-
kers met pensioen gaan. De gemiddelde leef-
tijd van het Barkmeijer-personeel ligt boven 
de 50 en dus zijn er geregeld vacatures.

Barkmeijer stelt stageplekken beschikbaar 
waarin jongeren ook kunnen ondervinden 
of het scheepsbouwvak iets voor ze is. Want 
motivatie, flexibiliteit kunnen opbrengen en 
voldoening vinden in het werk aan de bouw 
van zeeschepen is voor Veraart wel een voor-
waarde om bij Barkmeijer te kunnen slagen. 
“Dit vak is mooi en je moet door het virus 
van de scheepsbouw gepakt worden”, vindt 
Veraart.

En bij voorkeur nog de nodige gedreven-
heid ontwikkelen zoals Hans Veraart die zelf 
uitstraalt. Want gedreven is Veraart als geen 

ander: “A, je moet het werk heel leuk vinden en 
B wij willen een breed pallet aan verschillende 
schepen kunnen aanbieden. Daarvoor moet 
je flexibel zijn om te kunnen bouwen wat de 
klant vraagt.” Barkmeijer bouwde tot 2008 veel 
droge ladingschepen voor de kustvaart met af 
en toe een special tussendoor. Toen na 2008 
de markt voor die droge ladingschepen weg-
viel, bouwde Barkmeijer vooral veel specials. 

Loodsvaartuigen
Voor het Loodswezen bouwde Barkmeijer drie 
grote loodsvaartuigen (ruim 81 meter lang, 
accommodatie voor 45 personen) en een serie 
kleinere stalen en aluminium loodstenders die 
de loodsen overbrengen tussen naar het in- of 
uitvarende schip. Dit kan zijn vanaf de wal of 
vanaf het als basis fungerende loodsvaartuig. 
In december is de achtste tender opgeleverd 
en in juli volgt alweer het negende exemplaar.

Met onder andere deze opdrachten van het 
Loodswezen heeft Barkmeijer de crisisjaren 
kunnen overleven. Dat ‘overleven’ is gelukt 
zonder ontslagen onder het eigen personeel. 
Wel ging dit tijdelijk ten koste van de inhuur 
van extern personeel, de zogeheten flexibele 
schil. Nu profiteert die weer volop met de 
bouw van de EcoDelta en de bouw van twee 
zeegaande zandzuigers voor het Britse bouw-
bedrijf Hanson. “Ook hiervoor besteden we 
weer 30 procent van de staalbouw uit aan 
werven in het Noorden,” zegt Veraart.

De secties worden in Stroobos in elkaar gezet. 
Dat kan niet voor elk te bouwen schip want 
de werf aan het Prinses Margrietkanaal heeft 
te maken met beperkingen. De maximale 
breedte van een in Stroobos te bouwen schip 
mag 15.85 meter zijn in verband met bruggen 
en sluizen.
De in aanbouw zijnde Hanson schepen moet 
dan ook via het Prinses Margrietkanaal rich-
ting Lemmer om via het Noordzeekanaal 
naar de afbouwkade in Harlingen te wor-
den gesleept om daar te worden afgebouwd. 
Andere keren gebruikt Barkmeijer de buiten-
dijkse werf van Koninklijke Niestern Sander in 

Delfzijl om het casco samen te stellen (voor 
o.a. het baggerschip Charlock en de Ecodelta). 
Maar de wens is om ooit een eigen locatie 
in een zeehaven te verwerven. Ondertussen 
zit Barkmeijer alweer 168 jaar in Stroobos 
waarmee het een van de oudste werven van 
Noord-Nederland is.

Bouwer van prima schepen
Volgens Veraart is Barkmeijer ook een werf 
van prima gebouwde schepen die lang mee-
gaan. Momenteel varen er nog ca. 200 door 
Barkmeijer gebouwde schepen waarvan het 
oudste 126 jaar is, een skûtsje. En hopelijk 
voor de Noord-Nederlandse werf volgen er 
nog heel veel. Barkmeijer is momenteel met 
diverse aanvragen bezig. Daarbij gaat het 
zowel om specials als nu ook weer lading 
vervoerende schepen.

Barkmeijer is niet direct uit op seriebouw. 
Veraart: “Onze focus ligt veel meer op com-
plexiteit van een te bouwen schip. Daar heb-
ben we ook de organisatie voor, zonder voor-
bij te gaan aan droge ladingschepen. Want 
als we daarvoor een mooie order kunnen 
binnenhalen doen we dat ook. We zijn geen 
kiloknallers daar hebben we een te zware 
organisatie voor.” Wat Veraart nu wel eens 
zou willen bouwen is een zogeheten walk-to-
work schip, een vaartuig voor onderhoud van 
windmolenparken op zee met accommodatie 
voor technisch onderhoudspersoneel.

Een van de negen door Barkmeijer gebouwde 
loodstenders.

De stalen secties staan klaar om op de werf in Stroobos te worden samengevoegd tot een compleet schip.
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Spoorsector kampt met uitstel 
van projecten door ProRail 

De spoorsector worstelt met uitstel van projecten 
en budgetproblemen bij spoorbeheerder ProRail. 
Ingenieursbureau Movares meldde in zijn jaarver-
slag dat de bedrijfsopbrengsten in 2017 daalden 
door het uitblijven van opdrachten.
 

ERTMS-systemen Europa niet op 
uniforme wijze geïnstalleerd 

De manier waarop verschillende lidstaten het 
Europese beveiligingssysteem ERTMS hebben 
geïnstalleerd wijkt in veel gevallen af. Daardoor 
is het niet vanzelfsprekend dat treinen met een 
ERTMS-installatie over al deze trajecten kunnen 
rijden.
 

Politieke steun nodig voor 
concurrerende spoortarieven 

Op het spoor betaalt een vervoerder voor elke 
gebruikte kilometer. Elk stuk spoor is dus in feite 
een tolweg, terwijl van de Europese hoofd- en 
snelwegen 20 procent tolwegen zijn.
 

Metro M7 rijdt vanaf 2021 op 
Amsterdams netwerk 

In Amsterdam gaan vanaf de zomer van 2021 
dertig nieuwe M7-voertuigen op het metronet-
werk rijden. GVB maakt midden dit jaar bekend 
wie de aanbesteding heeft gewonnen.
 

TU Delft biedt opnieuw online 
cursus aan voor spoorsector 

De afdeling Railbouwkunde van de TU Delft start 
op 25 april weer met een gratis online cursus 
voor spoorprofessionals. Binnen de interactieve 
leeromgeving worden gebruikers meegenomen 
langs de verschillende facetten van het spoor.
 

NS steekt 500 miljoen in 
modernisering VIRM-2/3 
dubbeldekkers 

NS gaat 502 miljoen euro investeren in de moder-
nisering van 45 VIRM-2/3 dubbeldekkers. De 
ontwerpfase voor de vernieuwing van de treinen 
is inmiddels gestart. De trein krijgt comfortabele 
stoelen, moderne verlichting, oplaadvoorzienin-
gen in eerste en tweede klas.

Staatssecretaris: ‘Non-stop 
intercity’s niet snel rendabel’ 

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat denkt 
dat non-stop intercitytreinen tussen provincies 
zoals Limburg en Friesland en de Randstad niet 
snel rendabel zullen zijn.
 

Hans Winters nieuwe directeur 
Siemens Nederland 

Hans Winters is benoemd tot nieuwe directeur en 
voorzitter van de raad van bestuur van Siemens 
Nederland. Dat is besloten door de Algemene 
vergadering van Aandeelhouders. Winters was 
voorheen werkzaam bij Siemens AG in München.
 

Minder vertragingen door 
dieren op het spoor 

Er waren in 2017 minder vertragingen door die-
ren op of langs het spoor dan het jaar ervoor. Vorig 
jaar raakten ruim 4.800 treinen vertraagd, terwijl 
dat er in 2016 nog 6.000 waren. 
 

Ad Toet geëerd met eigen heuvel 
goederenemplacement Kijfhoek 

Ad Toet is door ProRail geëerd voor zijn jaren-
lange dienst bij de werkgeversorganisatie KNV. 
De spoorbeheerder heeft Toet zijn eigen heuvel 
gegeven op goederenemplacement Kijfhoek in 
Zuid-Holland. Hij legde in januari 2018 zijn func-
tie neer.
 

Lineas breidt spoordiensten uit 
met verbinding Antwerpen-Lyon 

De Belgische spoorgoederenvervoerder Lineas 
heeft onlangs het Green Xpress Network uit-
gebreid met een nieuwe verbinding tussen 
Antwerpen en de Franse stad Lyon. Het gaat 
om een rechtstreekse dienst met een hoge fre-
quentie.
 

Wino Aarnink wordt nieuwe 
directeur OV en Spoor 

Wino Aarnink start als directeur Openbaar Vervoer 
en Spoor bij het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat. Hij volgt Hellen van Dongen op. 
Hij start in die functie op 22 mei. Aarnink is 
momenteel directeur Netwerkontwikkeling bij 
Rijkswaterstaat Midden Nederland.

Eurostar: meer reizigers, 
omzet in 2017 

Voor internationale spoorvervoerder Eurostar was 
2017 een goed jaar. Het bedrijf zag vorig jaar een 
groei van 3 procent in het aantal passagiers: van tien 
miljoen reizigers in 2016 naar 10,3 miljoen in 2017.

Gestolen trein WO II komt 
terug naar Nederland 

Een trein die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
door Duitse soldaten is gestolen moet dit voorjaar 
nog terugkeren naar Rotterdam. Het gaat om een 
origineel rijtuig uit 1914 van de Zuid-Hollandse 
Electrische Spoorweg Maatschappij (ZHESM).

Overheid komt met nieuwe 
regels berekening spoortarieven 

De Nederlandse overheid heeft nieuwe regels 
toegepast die het vanaf 2019 voor ProRail moge-
lijk maken om prijsprikkels toe te passen in de 
berekening van de spoortarieven. 

ProRail-topman wil Eindhoven 
per spoor met Duitsland en 
België verbinden 

Het vernieuwde station van Eindhoven is net 
geopend, maar dit is nog maar het begin van 
de plannen voor het Brabantse station. ProRail-
directeur Pier Eringa wil dat er zo snel mogelijk 
rechtstreekse internationale verbindingen naar 
België en Duitsland worden gecreëerd.

Volkercombinatie wint opdracht 
voor spoorverdubbeling Zwolle-
Herfte 

ProRail heeft de combinatie VolkerRail en Van 
Hattum en Blankevoort de opdracht gegund voor 
de spoorverdubbeling Zwolle-Herfte en de her-
inrichting van het RGS-opstelterrein in Zwolle. 
Het gaat om een opdracht ter waarde van 170 
miljoen euro.
 

ProRail krijgt voorwaardelijke 
boete van bijna 1,3 miljoen euro 

ProRail heeft een voorwaardelijke boete gekregen 
voor de gebrekkige prestaties in 2017 van bijna 
1,3 miljoen euro. Omdat NS verbeteringen heeft 
vertoond ten opzichte van 2016, krijgt de spoor-
vervoerder geen boete.

Zelfrijdende trein gaat tussen 
Groningen en Zuidhorn rijden 

ProRail, Arriva en de provincie Groningen gaan 
eind 2018 een test met Automatic Train Operation 
(ATO) uitvoeren op het traject tussen Groningen 
en Zuidhorn. ATO is een techniek die zelfrijdende 
treinen mogelijk maakt.

SBB Cargo schrapt één op de 
drie banen 

SBB Cargo, de goederendochter van de Zwitserse 
spoorwegen, wil de komende vijf jaar een derde 
van de arbeidsplaatsen schrappen. Het bedrijf 
leed in de eerste helft van vorig jaar een verlies 
van omgerekend 21,7 miljoen.

ProRail: alle stakeholders 
betrekken vanwege 
ervaringen Moerdijkbrug 

ProRail heeft van de problemen die tussen 2015 
en 2016 op de Moerdijkbrug speelden geleerd 
om voortaan alle stakeholders te betrekken bij 
spoedoperaties op het spoor.

KPN: mobiel bereik HSL-tunnels 
vanaf 2019 

KPN wil vanaf 2019 stapsgewijs mobiel bereik in 
de HSL-tunnels introduceren. De telecomprovider 
is hierover in gesprek met onder andere ProRail 
en Infraspeed. De HSL-tunnels zijn tot nu toe nog 
niet voorzien van mobiel bereik.
 

Testrit Eurostar: reis 
Amsterdam-Londen 
comfortabel en snel 

Waarom het vliegtuig pakken, als je ook met 
de trein kunt? Dat lijkt Eurostar te willen zeg-
gen met de nieuwe rechtstreekse verbinding van 
Rotterdam en Amsterdam Centraal naar Londen.

‘ProRail wil spoortarieven voor 
vijf jaar bevriezen’ 

Een nieuwe manier van berekenen van de spoor-
tarieven ligt op dit moment ter beoordeling bij de 
Autoriteit Consument en Markt. Een van de zaken 
die spoorbeheerder ProRail in dit voorstel heeft 
opgenomen is de bevriezing van spoortarieven 
van de gebruikersvergoeding voor het spoor voor 
een periode van vijf jaar.

NIEUWSop het spoor
MEER GEDETAILLEERDE INFO OVER DEZE BERICHTEN VINDT U OP WWW.SPOORPRO.NL
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Martens Cleaning omarmt 
de circulaire economie 

Martens Cleaning, onderdeel van de 

Hoondert Groep, is een milieu- en 

logistiek gericht bedrijf bij uitstek. 

Industriële ondernemingen, mari-

tieme sector, overheden en particu-

liere sector worden in de brede linie 

ontzorgd op het gebied van clea-

ning en logistiek. Het werkgebied 

is Zuid-Nederland en België. North 

Sea Port is dan ook een belang-

rijk werkgebied voor Martens. Door 

deze maritieme specialist worden 

scheepsafvalstoffen ingezameld in 

Vlissingen, Terneuzen en Gent. 

Industrieel afvalwater
Hetzelfde geldt voor inzamelen en verwerken 
van industrieel afvalwater. ,,Wij hebben een 
geweldige afvalwaterzuiveringsinstallatie met 
een capaciteit van ruim 150.000 kuub per jaar 
en de mogelijkheid om zelf te transporteren 
met eigen vrachtwagens of schepen.”

Martens is van oudsher een reinigingsbedrijf 
met betrekking tot met name fuel tanks, dub-
bele bodemtanks, machinekamers, lading-
tanks en hoge druk cleaning. Het bedrijf ver-
richt industriële reiniging aan landtanks, olie/
water afscheiders, riolen en waterlopen met 
zowel lage druk als hoge druk (1000 bar). ,,We 
zijn een milieutechnisch bedrijf dat staat voor 
reiniging in de ruimste zin van het woord. Ook 
op het gebied van vergunningen hebben we 
veel expertise. Met ons hoge serviceniveau 

Daarnaast ook in Rotterdam (Maasvlakte 1 
en 2), Moerdijk, Dordrecht, Antwerpen en 
Zeebrugge. Zo is Martens actief met inzame-
ling en verwerking van scheepsafvalstoffen 
(waswaters, bilgewater, sludges, klein che-
misch afval (kga’s), huisvuil en bedrijfsafval. 
,,Wij zijn in de volle breedte aanwezig en 
dekken ook het hele gebied van North Sea 
Port af. Het afval is afkomstig van zeevaart, bin-
nenvaart en visserij. Het wordt met meerdere 
schepen ingezameld en vervolgens met een 
transportschip opgehaald en vervoerd naar 
onze hoofdvestiging in Vlissingen-Oost. Daar 
wordt oliewater en slib van elkaar geschei-

den. Vervolgens wordt het olie-water-slib deel 
opgewerkt in onze fabriek tot een perfect her-
bruikbare olie. Daardoor krijgt het een twee-
de leven”, aldus directeur Serge Hendrickx 
van Martens Cleaning. Er is op de terminal in 
Vlissingen een opslagcapaciteit van 15.000 ton 
voor olie en water. 

Maritieme & industriële reiniging 
Naast inzameling van scheepsafvalstoffen is 
Martens Cleaning al ruim 50 jaar specialist 
bij uitstek op het gebied van maritieme en 
industriële reiniging evenals calamiteitenbe-
strijding zoals het tegengaan van olieverlies 
door lekkages bij een aanvaring. Het Zeeuwse 
bedrijf is ook gespecialiseerd in cleaning van 
het wegdek na verkeersongevallen. Ook het 
bestrijden van oppervlaktewaterverontreini-
ging behoort tot de kernactiviteiten. 
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staan we ook klaar met alle voorkomende 
reinigingswerkzaamheden voor de kleinere 
klanten in de regio Zeeland. Vandaag bel-
len is morgen geholpen worden. Dat is onze 
kracht. Vanwege de aanhoudende drukte zijn 
we zoek naar extra medewerkers, waaronder 
een walkapitein. Dat is echt een spilfunctie”, 
verklaart Hendrickx. Er werken bij Martens 
Cleaning momenteel bijna 70 mensen. 

Milieutechnisch
,,We proberen bij de afvalverwerking zoveel 
mogelijk aan de voorkant schoon te houden. 
Gewoon boerenwijsheid: wat je gescheiden 
krijgt, houd je gescheiden. Als milieutechnisch 
bedrijf proberen we zoveel mogelijk bij te dra-
gen aan de circulaire economie. Wij vinden dat 
we als inzamelaar en verwerker tot het uiter-
ste moeten gaan om een goede oplossing 
te bereiken voor de afvalstroom. Een goede 
vergunningsstructuur en innovatief onderne-
merschap zijn daarbij van groot belang. Daar 
zijn ook onze investeringen op gericht”, zegt 
Hendrickx. Martens Cleaning is in België de 
grootste inzamelaar van scheepsafvalstoffen 
voor de binnenvaart. Het bedrijf heeft onder 
andere onderhoudscontracten met de havens 
van Antwerpen en Gent. 

Investeren
Martens Cleaning is ook gespecialiseerd in 
het tegengaan van milieuschade, zoals ten 
gevolge van oilspills. ,,We zijn een 24 uurs 
bedrijf dat altijd snel ter plaatse is waardoor 
de vervuiling zo beperkt mogelijk blijft. Het 
is belangrijk dat de olie op het water zo snel 
mogelijk afgeschermd en opgeruimd wordt, 
met bijvoorbeeld olieschermen, absorptie-
worsten en skimmers”, aldus Serge Hendrickx. 
Martens Cleaning blijft continu investeren in 
mensen, materieel en opslagcapaciteit. ,,We 
hebben een uitgebreid wagenpark dat voorop 
loopt op het gebied van duurzaamheid. Een 
compleet nieuwe generatie vacuümtrucks is 
geschikt voor afvalinzameling, reinigingsacti-
viteiten en calamiteitenbestrijding. 

Hoondert Groep
De Hoondert Groep is van origine een aan-
nemings- en verhuurbedrijf in de grond-, weg- 
en waterbouw. Er werken bij het familiebedrijf, 
dat onder leiding staat van Jan Hoondert, 
inmiddels zo’n 200 mensen, verspreid over 
diverse bedrijven. Naast Martens Cleaning zijn 
dat Martignoni Slop, Aannemings- en ver-
huurbedrijf J. Hoondert en zn BV, Hoondert 
Industriële Services, Hoondert Services & 
Decommisioning, Kamps Straal- en Industriële 
Spuitwerken en Katshaven BV. ,,De hele busi-
ness van de Hoondert Groep staat in het 
teken van de circulaire economie. We kunnen 
gebruik maken van elkaars materieel en man-
kracht en gaan waar nodig samen op pad. Dat 
is de kracht van de hele organisatie. Er zijn 
altijd voldoende mensen, wagens, schepen 
en kranen in huis waarmee ook de meest 
complexe werkzaamheden kunnen worden 

verricht.”  Voordeel is dat het concern in haven-
gebied Vlissingen Oost een directe aansluiting 
heeft op het open water. Direct van zee aan te 
varen, zonder sluizen of andere hindernissen. 
Vandaar dat ook offshore en decommissio-
ning een groeimarkt is.

Sloewarmte BV
Met het oog op de Green Deal heeft Jan 
Hoondert, CEO van de Hoondert Groep, 
enkele jaren geleden het Sloewarmte project 
bedacht. Doelstelling is hergebruik van rest-
warmte door bedrijven in de Sloehaven bij 
Vlissingen. Daartoe is door Martens Cleaning, 
Zeeland Seaports en Evides Industriewater 
Sloewarmte BV opgericht. Bij Zeeland 
Refinery komt tijdens het productieproces 
restwarmte vrij met een temperatuur van 
130°C. Deze restwarmte wordt vervolgens 
door een pijpleiding van 2,5 km getranspor-
teerd naar Martens. Met het warme water 
wordt ingezamelde afvalolie (sludge) ver-

werkt tot schone bruikbare stookolie. Martens 
wint de warmte uit en voedt er het proces 
mee. Duurzaamheid in optima forma. Het 
afgekoelde water wordt weer naar Zeeland 
Refinery getransporteerd. De COVRA zet de 
restwarmte in voor klimaatbeheersing in de 
verwerkingsgebouwen en kantoor. 

Green Deal Scheepsafvalketen
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
vijf Nederlandse havens, de Koninklijke 
Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), 
afvalinzamelaars (waaronder Martens 
Havenontvangstinstallatie), scheepsleveran-
ciers, de Inspectie Leefomgeving en Transport 
(ILT) en stichting De Noordzee hebben geza-
menlijk de Green Deal Scheepsafvalketen 
getekend. Partijen zetten zich er onder meer 
voor in de hoeveelheid afval aan boord te 
beperken door afvalpreventie bij de bevoor-
rading van schepen en door zoveel mogelijk 
afval te scheiden.

33



34

Bedrijf uit Sluiskil is specialist in herwinning van grondstoffen uit afval

Schone bouwstoffen van Heros 
voor brede toepassing 

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

Levering van granova® combimix voor de Tractaatweg. 

Daardoor is nu vrij toepasbare AEC-bodemas 
beschikbaar waarvoor aanvullende IBC-
maatregelen niet meer nodig zijn. Het een 
prima alternatief voor primaire bouwstof-
fen als zand, bijvoorbeeld voor aanvul- en 
ophoogmateriaal in wegenprojecten. Heros, 
specialist in herwinning van grondstoffen uit 
afval, is in 2012 gestart met de productie van 
granova®, een extra stap in de opwerking van 
AEC-bodemas. Granova® granulaat, dat ont-
staat na mechanische bewerking, is bestemd 
voor de betonwarenindustrie. Granova® com-
bimix, dat ontstaat na een wasproces, vindt 
zijn toepassing in wegenbouw, bedrijfsterrei-
nen en infrastructurele werken. Heros is begin 
dit jaar voor het duurzame product granova® 
combimix gecertificeerd door Rijkswaterstaat. 
Het product is opgenomen in de toepassings-
verklaring ‘Eisen Onderbouw’ en ‘Eisen Berm’ 
van Rijkswaterstaat. In 2012 is een Green Deal 
gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over 
de verduurzaming van AEC-bodemas. Hierin 
staat dat toepassing van AEC-bodemas als IBC-
bouwstof vanaf 2020 wordt afgeschaft.

Het duurzame product granova® combi-
mix wordt in Zeeuws-Vlaanderen onder 
andere al toegepast bij de verbreding van 
de Tractaatweg en op het Maintenance 
Value Park. Op dit nieuwe bedrijventerrein 
in Terneuzen, naast de Westerscheldetunnel, 
wordt granova® combimix gebruikt als funde-
ringsmateriaal onder de verharding. De ver-
dichting is prima, uitermate geschikt om alles 
strak te krijgen. ,,Het is mooi om een primaire 
grondstof als zand te vervangen door secun-
daire bouwstoffen, afkomstig van de reststof-
fen van huishoudelijk afval. Dit product heeft 
de toekomst. Het is van goede kwaliteit, finan-
cieel interessant én duurzaam”, aldus project-
leider Frederik Sonke van de firma Harthoorn 
B.V. uit Vlissingen. 

Maintenance Value Park
Op bedrijventerrein Maintenance Valuepark, 
bij de ingang van de Westerscheldetunnel 
verrijst het nieuwe hoofdkantoor van Dow 
Benelux, dat gebouwd wordt conform het 
duurzame Breeam certificaat. De firma 

Frank Goossen van Boskalis, projectmanager 
verbreding Tractaatweg. 

‘Wij werken graag met 
granova® combimix. Het is 
heel mooi materiaal om te 
verwerken. Het kan goed 

vlak worden gemaakt, 
waardoor het geen sporen 
achter laat. En ook de prijs 

is aantrekkelijk.’

Heros Sluiskil verwerkt jaarlijks 

800.000 ton AEC-bodemas, afkom-

stig van het huishoudelijk afval dat 

eerder door miljoenen mensen in 

de grijze containers als restafval is 

gedeponeerd. De bodemas krijgt na 

opwerking bij Heros als secundaire 

bouwstof een tweede leven in de cir-

culaire economie. Heros, onderdeel 

van het kapitaalkrachtige Duitse 

concern Remex GMBH, heeft de 

afgelopen jaren stevig geïnvesteerd 

in noodzakelijke nieuwe opwer-

kingstechnieken.
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Op het Maintenance Value Park, een joint 
venture van Dow en Zeeland Seaports, 

wordt granova® combimix toegepast als 
funderingsmateriaal onder de verharding. 

Sloeweg
Heros is begin maart ook gestart met de 
levering van 500.000 ton AEC-Bodemas aan 
hoofdaannemer Boskalis voor de Sloeweg bij 
Vlissingen Oost. Het betreft vijf á zes duizend 
ton per dag. Het wordt gebruikt als ophoog-
materiaal voor de ongelijkvloerse kruising van 
de Sloeweg met de Westerscheldetunnelweg. 
Er is straks vrij baan vanaf Rotterdam tot in 
Zelzate.

Grote hoeveelheden
 ,,Na jaren van proeven doen zijn we inmid-
dels in staat om granova® combimix in rede-
lijke hoeveelheden te produceren. Granova® 
combimix is ideaal als fundering onder de 
verharding voor alle soorten infrastructuur, 
zoals wegen, bedrijfsterreinen, kruispunten 
en voetgangersoversteekplaatsen. Anders dan 
IBC is granova® combimix als niet-vormge-
geven schone bouwstof ook geschikt voor 
fundatietoepassingen onder een te plaatsen 
bedrijfshal, ook waarin later een palenveld 
wordt geheid”, verklaart directeur Arie de Bode 
van Heros Sluiskil.

Zeeuwse afvalstromen
De combinatie AVR / Suez verwerkt sinds 1 
januari 2018 ook de Zeeuwse afvalstromen in 
haar verbrandingsovens in Rozenburg respec-
tievelijk Roosendaal, waarna de AEC-bodemas 
bij Heros schoongemaakt wordt. Het is afkom-
stig van huishoudelijk afval en gelijkwaardig 
bedrijfsafval (het zogenaamde grijze ofwel 
restafval). 

Neste Sluiskil
Op het Eco Park Terneuzen is sinds eind 
november 2017 ook Neste Sluiskil operatio-
neel. Hier vindt opslag en voorbehandeling 
van hernieuwbare grondstoffen plaats voor de 
raffinage van renewable diesel in Rotterdam. 
In Zeeuws-Vlaanderen worden afvalvetten uit 

de vlees- en visindustrie en frituurvet schoon-
gemaakt, opgeslagen en vervolgens per bin-
nenvaartschip vervoerd vanaf de kade van 
Heros naar de Maasvlakte. Twee á drie keer 
per week komt een binnenvaartschip hier 
grondstoffen lossen en neemt het meteen de 
schoongemaakte vetten mee naar Rotterdam.

www.heros.nl

Heros is voor het unieke duurzame product 
granova® combimix onlangs gecertificeerd door 

Rijkswaterstaat. 

Hoogwaardige toepassing
Er zijn meerdere afsluitingen in de nacht en 
in het weekend om de werkzaamheden zo 
veilig en ongehinderd mogelijk uit te kunnen 
voeren, zoals in het weekend van 6 tot 8 april. 
Voor de nieuwe weg tussen Sas van Gent en 
de afslag Hulst is die dagen 22.000 ton gra-
nova® combimix aangebracht. ,,Er is gekozen 
voor hoogwaardige toepassing van een halve 
meter granova® combimix als zandvervanger 
in de onderbouw. Met daarboven 30 centi-
meter gebroken puin (hydraulisch menggra-
nulaat) en vervolgens 20 centimeter asfalt. Wij 
werken graag met granova®. Het is heel mooi 
materiaal om te verwerken. Het kan mooi vlak 
worden gemaakt, waardoor het geen sporen 
achter laat. En ook de prijs is aantrekkelijk. 
Bovendien zijn er met Heros goed afspraken 
te maken over leveringen en condities”, aldus 
projectmanager Frank Goossen. 

Harthoorn is door hoofdaannemer Cordeel 
ingeschakeld voor het grondwerk, de aan-
leg van de riolering en de verhardingen. Op 
het Maintenance Value Park wordt granova® 
combimix toegepast als funderingsmateriaal 
onder de verharding. ,,Het is een mooi product 
met uitstekende verdichtingseigenschappen, 
ter vervanging van bijvoorbeeld menggranu-
laat. En uitermate geschikt om alles strak te 
krijgen. De goede waterdoorlaatbaarheid is 
ook een voordeel”, zegt Sonke.

Verbreding Tractaatweg
De verbreding van de Tractaatweg is een groot 
infrastructureel project in Zeeuws-Vlaanderen. 
Dit wordt uitgevoerd door Boskalis in opdracht 
van de Provincie Zeeland. In totaal levert Heros 
voor de verbreding van deze Tractaatweg 
125.000 ton granova® combimix. De vrij toe-
pasbare bouwstof komt overeen met het 
schoongemaakte huisvuil van ongeveer twee 
miljoen mensen. 
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Eenvoudig containers laden met 
Meclift compacte heftrucks

Woensdag 16 mei 2018 wordt de Meclift Experience georganiseerd. Tijdens deze demodag kan men 
het Meclift concept leren kennen. 

De Meclift ML1812R met een Coil Clamp voor 
het verplaatsen van staal- of aluminiumrollen.

Feyter Forklift Services is sinds 2017 officieel 
importeur voor Meclift heftrucks in Nederland 
en Spanje. Daarmee brengt het Zeeuwse 
bedrijf een uniek type machine op de markt 
waarmee het zich richt op een nichemarkt: het 
laden en lossen van zware goederen in krappe 
ruimtes, zoals bijvoorbeeld in zeecontainers.

“Bedrijven die zware producten produceren 
of verladen zoals bijvoorbeeld staalrollen of 
houtpakketten, beschikken vaak over zware 
heftrucks om deze goederen te transporteren. 

voor meerdere doeleinden te gebruiken. Met 
behulp van een spreader heft de machine 20 
voet containers en stapelt ze tot 3 hoog op.
Uitgevoerd met Lifting Beams kan de machine 
lange voorwerpen zoals stalen buizen of stalen 
balken verplaatsen. 
Ongeacht de lading zorgt de hydraulisch 
beweegbare cabine altijd voor uitstekend zicht, 
zelfs bij het hanteren van omvangrijke goede-
ren. Verdere optimalisatie van het zicht wordt 
gedaan door het monteren van camera’s.

Demonstratie dag
Om bedrijven die worstelen met de genoemde 
uitdagingen kennis te laten maken met de 
Meclift heftrucks, organiseert Feyter Forklift 
Services op 16 mei a.s. een demodag; de zoge-
noemde Meclift Experience. Op de bedrijfslo-
catie in de haven van Vlissingen-Oost toont 
Feyter de Meclift machines met diverse voor-
zetstukken, zoals een Coil Ram, Coil Clamp en 
Lifting Beams.

Aanmelden voor deze dag kan op de website 
van Feyter Forklift Services: www.feyter.com.

“Het laden van zware goederen in 

een zeecontainer. Het is een lastige 

kwestie die we regelmatig bij klan-

ten tegen komen”, zo zegt Alex van ’t 

Westeinde, Manager Heavy Division 

bij Feyter Forklift Services. “Om hier-

voor een gerichte oplossing te bie-

den gingen we op zoek naar moge-

lijkheden om dit probleem te tacke-

len. Daarbij kwamen we uit bij het 

Finse Meclift”. Meclift produceert 

unieke heftrucks, of Variable Reach 

Trucks zoals ze deze zelf noemen, 

voor specifiek deze uitdaging.

Een probleem doet zich voor wanneer de goe-
deren in een kleine ruimte geplaatst moeten 
worden”, aldus Alex van ’t Westeinde. 
“Dat kan zijn in een zeecontainer of in een 
vrachtwagentrailer, maar ook RoRo in het ruim 
van een schip”. Heftrucks met een hefvermo-
gen van +5 ton zijn vanwege hun afmetingen 
niet in staat om in deze krappe ruimtes te 
werken. 

Een oplossing voor het laden van containers 
of trailers wordt vaak gezocht in de vorm van 
een heftruck met extreem lange draagdoorn 
of lange vorken. Dit vraagt echter om een 
zwaardere heftruck waardoor dit zowel prijs-
technisch als praktisch niet altijd een interes-
sante oplossing is.

Het Meclift concept
De Meclift is in zulke situaties een interessant 
alternatief. De machine kan het beste worden 
omschreven als een samensmelting van een 
heftruck en een verreiker. De compacte afme-
tingen en zijn hefsysteem met telescooparmen 
zorgen voor een multifunctionele inzetbaar-
heid. “Met hun unieke en compacte bouw 
is het mogelijk in een container te rijden en 
zodoende de coils of andere zware producten 
eenvoudig in de container of trailer te plaatsen. 
Dit maakt de machine uniek, het is de enige 
machine op de markt met een hefvermogen 
van 18 ton die in een container kan”, zo vertelt 
Van ’t Westeinde. De minimale afmetingen van 
de Meclift ML1812R, met de hydraulisch in 
hoogte te verstellen cabine in lage positie, zijn 
2265 mm hoog en 2160 mm breed. 

Multi inzetbaarheid
Naast het heffen van zware ladingen, is de 
Meclift inzetbaar voor praktisch alle andere 
behoeften op het gebied van materiaalbe-
handeling. De vele beschikbare toebehoren 
vergroten de mogelijkheden om één machine 
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Investeren in 
duurzaamheid en innovatie

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

De gebroeders Wim (links) en Centino van Zandhandel Faasse en Martin Kole van Rabobank 
Oosterschelde 

De nieuwe Scald is efficiënt, energiezuinig, zorgt voor een lage milieubelasting en is 
onderhoudsvriendelijk. 

De scheepvaart promoot haar duurzame 
manier van vervoer, maar moet wel inves-
teren om dit te blijven waarmaken. Een 
goed voorbeeld is de nieuwe Scald van 
Zandhandel Faasse uit Goes. Deze sleephop-
perzuiger is efficiënt, energiezuinig, zorgt 
voor een lage milieubelasting en is onder-
houdsvriendelijk. Faasse BV heeft al diverse 
schepen casco opgekocht, om ze vervolgens 
om te bouwen. Dat spaart behoorlijk wat 
geld uit”, aldus Martin Kole, accountma-
nager Scheepvaart & Visserij bij Rabobank 
Oosterschelde. Aan het roer van Zandhandel 
Faasse staan de gebroeders Centino (50) en 
Wim Faasse (49). Ze vormen de vijfde gene-
ratie van een Zeeuws familiebedrijf dat dit 
jaar het 140-jarig bestaan viert. Faasse BV 

heeft inmiddels twee zeeschepen gekocht 
en omgebouwd tot hopperdredger en een 
aantal scheepvaart tankers een nieuw leven 
gegeven door ombouw naar beunschip. 

Ombouw 
Centino Faasse houdt zich vandaag de dag 
vooral bezig met ombouw, verbouw, repa-
ratie en onderhoud van de vloot. Hij ver-
telt met passie over de Scald, de nieuwste 
aanwinst. ,,De Scald heeft een onbeperkt 
vaargebied, geringe diepgang en bijzon-
dere manoeuvreereigenschappen door vier 
roerpropellors en een hefbaar stuurhuis. De 
basis van de Scald vormt het casco van het 
zeegaand vrachtschip Futura Carrier. Het 
schip is 20 meter ingekort bij Scheepswerf 

De Rabobank hecht veel waarde 

aan innovatie en duurzaamheid. 

Enerzijds door financiële midde-

len en kennis op de juiste manier 

bij ondernemers met een duurza-

me visie en strategie in te zetten. 

Anderzijds door haar nationale en 

internationale netwerk duurzaam 

beschikbaar te stellen aan onder-

nemers met een circulair business-

plan. ,,Investeringen in schepen die-

nen innovatief en duurzaam te zijn 

om de vloot up-to-date te houden. 

Daarom is het belangrijk dat bedrij-

ven hun bestaande businessmodel 

tegen het licht houden en toekomst-

gericht aanpassen.
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Wim en Centino Faasse samen met scheepvaartspecialist Martin Kole van de Rabobank aan boord 
van de Scald. 
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De Scald heeft een onbeperkt vaargebied, geringe diepgang en bijzondere 
manoeuvreereigenschappen door vier roerpropellors en een hefbaar stuurhuis. 
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Reimerswaal. De conversie tot sleephopper-
zuiger is verzorgd door Scheepswerf Gebr. 
Kooiman in Zwijndrecht.” Centino is bij uit-
stek de technische man, terwijl zijn jongere 
broer de commerciële leiding heeft. 

Baggeren 
,,We vullen elkaar goed aan. Waar het bij mij 
ophoudt, begint het bij hem en andersom. 
Onze corebusiness is zandwinning, met 
name in België en Nederland. Daarnaast zijn 
onze baggeractiviteiten de afgelopen jaren 
sterk toegenomen, meestal als onderaanne-
mer voor grote concerns. Inmiddels bestaat 
60 procent van onze werkzaamheden uit 
zandhandel en 40 procent uit baggeren”, 
licht Wim Faasse toe. Door inzet van diverse 
eigen winzuigers en beunschepen wordt 
zand naar klanten in Nederland en België 
gebracht. Faasse BV produceert jaarlijks drie 
miljoen ton zand voor de betonindustrie, 
infrastructuur, sportvelden en voor opspui-
ten van stranden. 

Overstap
Door de wereldwijde crisis heeft de hele 
sector moeilijke jaren gekend, maar sinds 
2014 heeft ook Faasse de stijgende lijn 
weer te pakken. Het was ook in dat jaar 
dat het bedrijf de overstap maakte naar de 
Rabobank. ,,Martin Kole had al eens eerder 
een visje uitgeworpen, maar toen hadden 
we niet gebeten. De tweede keer, bij een 
wat grotere vis, zijn we wel klant geworden 
bij de Rabobank”, zegt Wim met een kwink-
slag. 

Vertrouwen
,,Er was direct een klik en vertrouwen. Het 
schakelt veel makkelijker als je vanaf het 
begin het gevoel hebt dat het gaat luk-
ken. Faasse BV is een interessant innova-
tief bedrijf. Ze hebben een goede move 
gemaakt met enkele nichemarkten. Zo heb-
ben de gebroeders Faasse gekozen voor 

een specialisatie met schepen die bij uitstek 
geschikt zijn voor ondiep water. Gebieden 
waar de grote baggeraars steeds minder 
geschikte schepen voor hebben”, legt Martin 
Kole uit. 

Persoonlijke benadering
Rabobank Oosterschelde is de deskundi-
ge zakenpartner in de regio Midden- en 
Noord Zeeland (Zuid-Beveland, Schouwen-
Duiveland en Tholen). Betalen, verzekeren, 
financieren of een financiële maatwerkop-
lossing? De adviseurs kennen hun vak en 
weten wat er speelt in de directe omgeving. 
Daarbij staat het opbouwen en onderhou-
den van een hechte relatie met de klant 
voorop. Onafhankelijk van de soort onder-
neming, blijft de benadering persoonlijk. 

Rabobank
De Rabobank is van oudsher sterk in sec-
toren als landbouw & visserij, industrie én 

transport & logistiek. In de wereld van de 
scheepvaart gaat het om het vinden van 
een goede mix: de juiste besluiten nemen 
op het juiste moment én met de juiste 
kennis. 'Ja' zeggen als het kan, afhouden 
als het tij ongunstig is. Dat is belangrijk 
voor het werk als schipper. Op een zes-
tal locaties - Rabobank Oosterschelde, 
Zeeuws-Vlaanderen, Rotterdam, Altena, 
Krimpenerwaard en Merwestroom - biedt 
de Rabobank specialistische kennis aan over 
de scheepvaart.

Milieuvriendelijk
Innovatie, ketensamenwerking én duur-
zaamheid zijn belangrijke uitgangspunten 
van de Rabobank. De coöperatieve bank 
is dan ook voorstander van milieuvriende-
lijke transportmodaliteiten zoals het vervoer 
over het water. De uitstoot van CO2 per ton 
vervoerde lading is via de binnenvaart zes 
keer minder dan bij vervoer over de weg. 
Bovendien kan de scheepvaart, en dan in 
het bijzonder de binnenvaart, een belang-
rijke bijdrage leveren om het fileprobleem 
op de wegen op te lossen. 

Binnenvaart
De binnenvaart is bij uitstek geschikt voor 
de distributie van goederenstromen vanuit 
de Zeeuwse havens naar het Europese ach-
terland. Deze milieuvriendelijke vorm van 
vervoer, vormt een perfecte schakel tussen 
deepsea, shortsea en het achterland. ,,Na 
een aantal moeilijke jaren ten gevolge van 
de economische crisis, was 2014 het jaar van 
de ommekeer in de binnenvaart. 2015 was 
zelfs een topjaar, met name vanwege de lage 
waterstanden. Ook 2017 was een goed jaar, 
terwijl er praktisch geen laag water was. De 
groei zet zich in 2018 door”, aldus Martin Kole.

www.rabobank.nl/oosterschelde; 
www.faassegroep.nl
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Montrealweg 140
Havennr. 4267
3197 KH 
Rotterdam-Botlek
T. 010 - 428 77 44
F. 010 - 428 77 49
i. www.bek-verburg.nl  

  De           
KUNST 

van “GROEN” 
inzamelen, scheiden 

én verwerken! 
Van Scheepsafval naar grondstof 

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

gebied van inzameling van meer dan 180 verschillende 
scheeps- en offshore-afvalstoffen in de Nederlandse zeehavens. 
Bek & Verburg is onderscheidend, duurzaam en vooruitstrevend 
op haar vakgebied. Met de ingebruikname van de Invotis IX is 
er een nieuwe groene mijlpaal bereikt. Het varen en inzamelen 
met dit zelf ontworpen inzamelschip gebeurd volledig elektrisch. 
Bek & Verburg heeft vestigingen in Rotterdam, Scheveningen, 
Amsterdam, IJmuiden, Den Helder en Eemshaven.
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Algemeen directeur Jacoba Bolderheij van Port of 
Den Helder heeft woensdag 14 maart jl. van de 
European SeaPorts Organisation (ESPO) de her-
certificering ECOport ontvangen. De certificering 
wordt uitgereikt aan havens die de milieuwet-
geving onder controle hebben en die ieder jaar 
stappen zetten om de impact van de haven op de 
omgeving te verkleinen. 

Verschillende projecten zijn onder de eerste 
certificering van 2015-2017 reeds tot stand 
gekomen in samenwerking met stakeholders, 
zoals de Routekaart “Programma voor ont-
wikkeling”. Daarnaast is in het kader van het 
project “Walstroom” (kade Het Nieuwe Diep, 
Spoorweghaven, Nijverheidskade) een begin 
gemaakt met de voorbereidende werkzaamhe-
den, zoals een risicoanalyse en een inventarisatie 

Port of Den Helder ontvangt hercertificering 
Ecoport van ESPO

van de klanteisen en de voorwaarden van de 
vergunning.

Prioriteiten 2018-2020
Voor de komende periode worden door Port of 
Den Helder vijf omgevingsaspecten 
geprioriteerd voor het Port Environmental Review 
System 2018-2020. De voornaamste focus ligt 
hierbij op de verdere recycling van scheepsafval 
en aan het reduceren van geluid. Daarnaast wordt 
de monitoring op energiegebruik opgestart.
Naast genoemde projecten ontwikkelt Port of Den 
Helder de komende periode een duurzaamheids-
beleid en steunt het projecten van derde par-
tijen, zoals het energieneutrale schip ‘Ecolution’, 
de realisering van een vogelbroedeiland op een 
voormalig bedrijventerrein en de getijdenener-
gieturbine BlueTec.  n

Directeur Jacoba Bolderheij met de ontvangen Ecoports hercertificering

Wereldrecord 
Grootste Elektrische 
Botenparade

Op 14 juli wordt in Friesland voor het eerst ter 
wereld een record ‘grootste elektrische boten-
parade’ neergezet. De botenparade is onderdeel 
van de Elfwegentocht Parade, een gigantische 
13 km lange bonte optocht van fossielvrije 
voertuigen op de weg en in het water. De 
organisatie nodigt alle elektrische boten in 
Nederland en omstreken uit om mee te doen 
met het wereldrecord op 14 juli of met de 3 
daagse Elfvaarwegentocht van 12-14 juli. Meer 
info: www.elfwegentocht.nl.  n

DACHSER Rail Services tussen Europa en Azië

Met de introductie van DACHSER Rail Services biedt 
de logistieke dienstverlener een tijd- en kosten-
besparend alternatief voor lucht- en zeevracht. 
DACHSER benut daarbij de "Nieuwe Zijderoute" 
en de "Trans-Siberische Route" om de economi-
sche regio's van China en Europa met elkaar te 
verbinden.
"Spoorvervoer is een praktische oplossing wanneer 
zeevracht te langzaam is en luchtvracht te prijzig´´, 
zegt Thomas Krüger, Managing Director Air & Sea 
Logistics EMEA bij DACHSER. Een zending per spoor 
tussen Azië en Europa duurt bijvoorbeeld 16 tot 22 
dagen, per zeevracht tussen 28 en 36 dagen. En 
wat betreft de uitstoot van broeikasgassen heeft het 

spoorvervoer tot 90 procent minder CO2-uitstoot 
dan luchtvracht.
Op het station van bestemming in het Chinese 
achterland regelt DACHSER de douane-inklaring 
en verder transport in China en Azië via zijn eigen 
Air & Sea Logistics-netwerk of via partners. In de 
regio Azië-Pacific is de logistieke dienstverlener 
vertegenwoordigd in elf landen met 49 kantoren. 
In Shanghai, Shenzhen en Hamburg staan klanten 
exclusieve Rail Service Desks voor boekingen ter 
beschikking. Vaste looptijden, een naadloze trac-
king & tracing naar behoefte en een hoge frequen-
tie aan vertrekken in een week zorgen voor trans-
parantie en goede planningsmogelijkheden.  n

Eerste containers verladen via Flevokust Haven

Met het verladen van de eerste containers heeft 
CTU Flevokust begin van deze maand de nieuwe 
overslaghaven bij Lelystad gedeeltelijk in gebruik 
genomen. De komende maanden wordt er nog 
hard gewerkt om het haventerrein van vijf hectare 
medio 2018 helemaal af te maken. Tegelijkertijd 

wordt het binnendijkse havengebonden indu-
strieterrein bouwrijp gemaakt. De nieuwe haven 
versterkt de regionale economie en biedt volop 
ruimte om te ondernemen. Flevokust Haven heeft 
de potentie om een belangrijke schakel te worden 
in logistiek Nederland.  n

Tweede Kamer 
stemt in met Wet 
ter Bescherming 
Koopvaardij

De maritieme sector is zeer verheugd dat de Tweede 
Kamer op 13 maart eindelijk heeft ingestemd met 
het toestaan van bewapende particuliere mari-
tieme beveiliging aan boord van Nederlandse 
koopvaardijschepen. Door de Wet ter Bescherming 
Koopvaardij van de Kamerleden Han ten Broeke 
(VVD) en Martijn van Helvert (CDA) kunnen de 
zeevarenden aan boord van Nederlandse schepen 
voortaan veilig varen indien de Eerste Kamer later 
ook akkoord gaat met de wet.  n
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Duurzame bereikbaarheid 
zit bij KWS in het DNA 

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

Duurzame Serviceweg Koegors in de Terneuzense Kanaalzone. 

Aquavia aan het werk in de Krammersluizen. 

Grote en kleine klussen
Of het nu gaat om het opnieuw inrichten van 
een bedrijfsterrein of het asfalteren van een 
snelweg; voor elke klant uit het bedrijfsleven, 
de overheid of particuliere sector kan KWS 
maatoplossingen realiseren. ,,KWS wordt vaak 
gezien als grote multidisciplinaire dienstverle-
ner, maar we zijn zeker zo sterk in de kleinere 
klussen. Bijvoorbeeld de aanleg van parkeer-
terreinen of boerenerven”, benadrukt com-
mercieel manager Carolien van Deelen van 
KWS Roosendaal-Sas van Gent. Het bedrijf is 
klein genoeg om flexibel te zijn en kan terug-
vallen op een landelijke basis om een brede 
expertise in huis te hebben. 

Decentraal
"We werken veelvuldig samen met zuster- 
en dochterbedrijven uit het VolkerWessels-
concern waar we deel van uitmaken”, vervolgt 
ze. ,,We hebben kantoren in het hele land, 
maar zijn decentraal georganiseerd in regio-

nale vestigingen. De verschillende vestigingen 
staan op eigen benen en leggen zich volledig 
toe op hun eigen regio. Onze medewerkers 
zijn vrijwel allemaal afkomstig uit onze regio, 
ze zijn hier letterlijk thuis. Daardoor staat KWS 
altijd dicht bij de klant”, verklaart Martin Dees. 
Ooit begonnen als stagiair werkt hij inmiddels 
drie decennia bij KWS. Hij vervolgt: "Er zijn bin-
nen het concern veel mogelijkheden voor de 
medewerkers om zich verder te ontplooien. 
We blijven gestaag doorgroeien en hebben 
momenteel vacatures voor allerlei functies."

Granofalt
Duurzame Serviceweg Koegors is een bijzon-
der project in de Terneuzense Kanaalzone. De 
noeste asfaltwerkers van KWS Roosendaal-Sas 
van Gent hebben eind vorig jaar voor Yara 
Sluiskil in de Koegorsstraat een slikkerig pad 
in een mooie asfaltweg van vijf meter breed 
getransformeerd. In de onderste laag is in 
totaal 215 ton Granofalt aangebracht, met een 

Een goede infrastructuur is essen-

tieel voor de economie. Duurzame 

bereikbaarheid zit letterlijk in het 

DNA van KWS. Haar missie is het 

leggen van duurzame verbindingen, 

zowel in de publieke als de private 

sector. Dagelijks werkt het gedre-

ven team van KWS Roosendaal-Sas 

van Gent aan de bereikbaarheid en 

leefbaarheid van Zeeland en West-

Brabant. Op duurzame en veilige 

wijze worden mensen, bedrijven, 

overheden en andere stakeholders 

samengebracht. ,,Wij staan voor het 

verbinden van mensen, via infra-

structuur over land en water, boven 

en onder de grond. Variërend van de 

aanleg van allerlei soorten wegen en 

havens tot rioleringen en betonwer-

ken”, aldus directeur Martin Dees van 

KWS Roosendaal-Sas van Gent, die 

tevens aan het roer staat van de KWS 

dochterondernemingen Aquavia en 

M.J. Oomen riool- en betontechniek 

B.V. Vanwege hun specifieke experti-

se opereren Aquavia en M.J. Oomen 

op landelijk niveau.
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Artist impression van het nieuwe terrein van Abdij OLV Koningshoeven in Berkel-Enschot. 

laagdikte van 7 centimeter. KWS heeft dit inno-
vatieve asfaltproduct samen met Heros Sluiskil 
ontwikkeld. Het bevat 25 procent granova®, 50 
procent oud asfalt en slechts 25 procent nieuw 
asfalt. Dat betekent dus een primaire grond-
stofreductie van 75 procent. De fundering van 
de Serviceweg Koegorsstraat is aangebracht 
met granova® combimix.

Maximaal hergebruik
,,Uitstoot bij asfaltproductie wordt nauwlet-
tend in de gaten gehouden en oud asfalt, licht 
verontreinigde grond en andere materialen 
worden maximaal hergebruikt. Nieuwe pro-
ducten als granofalt en granova® combimix 
passen prima bij onze duurzame bedrijfsfilo-
sofie. Het zijn fraaie voorbeelden van duur-
zaam hergebruik van bouwstoffen. Het is mooi 
om primaire grondstoffen als zand en grind 
te vervangen door secundaire bouwstoffen, 
afkomstig van de reststoffen van huishoudelijk 
afval”, licht Martin Dees toe.

Asfaltcentrale
Inmiddels bestaat nieuw asfalt tot wel 
75 procent uit gerecycled materiaal. In de 
Roosendaalse Asfalt Centrale (RAC) worden 
bijvoorbeeld granova®, oud asfalt en nieuw 
asfalt gemengd tot granofalt.
Duurzaamheid en maatschappelijk verant-
woord ondernemen is binnen alle geledingen 
van KWS verweven. Zo is ook de asfaltcentrale 
in de loop der jaren steeds groener geworden. 
Op het terrein van de RAC wordt medio augus-
tus een loods gerealiseerd met zonnepanelen 
om KWS te voorzien van duurzame energie. 
Een mooi voorbeeld van vergroening binnen 
de eigen bedrijfspoorten.

Riothermie
Ook KWS-dochter M.J. Oomen riool- en beton-
techniek B.V. heeft mooie duurzame inno-
vaties te bieden. Bijvoorbeeld riothermie, de 
benaming van de energie die uit afvalwater 
van het riool wordt gehaald. Met een ‘rio-
thermiesysteem’ wordt thermische energie uit 
afvalwater in het riool gewonnen voor verwar-
ming (en koeling) van bijvoorbeeld apparte-
mentencomplexen. In de nieuw aan te leggen 
rioolbuis zit een geïntegreerde warmtewis-
selaar en zo dient het riool als een milieube-
wuste warmtebron.

Eerste Biomakerij
Afvalwater biedt nog meer mogelijkheden 
voor verduurzaming. Begin dit jaar is offi-
cieel het startsein gegeven voor de bouw 
van de eerste Biomakerij van Nederland op 
het terrein van de brouwerij van Abdij OLV 
Koningshoeven in Berkel-Enschot. M.J. Oomen 
riool- en betontechniek B.V. is als hoofdaan-
nemer verantwoordelijk voor de realisatie. De 
Biomakerij zal het afvalwater van de trap-
pistenabdij (bekend van het La Trappe-bier), 
biologisch met micro-organismen en sierge-
wassen zuiveren. Daarna kan dit water weer 
in het productieproces van de abdij gebruikt 

worden. De kracht zit hem in het kleinste 
element van de zuivering, namelijk de vele 
micro-organismen die leven op planten en 
kunstmatige wortelstructuren. De energie-
besparing van deze zuiveringsmethode ten 
opzichte van de oude zuivering kan oplopen 
tot wel 30 procent.

Weelderige plantengroei
Het meest in het oog springende van deze 
reactoren is de weelderige plantengroei die 
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M.J. Oomen riool- en betontechniek B.V. bouwt de eerste Biomakerij van Nederland.

Weelderige plantengroei in de Biomakerij (artist impression). 

zich er bovenop bevindt. Naast de rol in het 
zuiveringsproces draagt het ook bij aan de 
inpasbaarheid in de leefomgeving. Niet lan-
ger hoeft een waterzuivering verstopt te wor-
den, maar kan het zichtbaar aanwezig zijn. 
Dit maakt het ook mogelijk om circulair om 
te gaan met onze grondstoffen, te beginnen 
met water. Dit is dan ook de essentie van 
de Biomakerij. Een mooi voorbeeld van hoe 
duurzaamheid en infrastructuur hand in hand 
kunnen gaan.
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Maatwerk
"Opdrachtgevers moeten kunnen rekenen
op maatwerk van specialisten die hun vak
verstaan. Daarom investeren we in mensen,
want werkzaamheden moeten uitgevoerd
worden door vakbekwame voorlieden en
monteurs.monteurs. We werken volgens de kwaliteit-
snorm ISO9001, het veiligheidscertificaat 
VCA** en het CE-certificaat voor NEN-EN
1090-1. Ontzorgen is waar we goed in zijn.
Onze klanten hebben vanaf het begin tot
en met het einde van een traject steeds
dezelfde persoon als aanspreekpunt.
Vanzelfsprekend zijn (op-)leveringen op tijd
en werken we efficiënt door gebruik van
hoogwaardig materiaal waarbij we inspelen
op omgevingsfactoren. En als het karwei
is geklaard, houdt ons werk niet op. Wij
bieden onze klanten niet alleen garantie,
maar ook de mogelijkheid om inspectie,
renovatierenovatie en periodiek onderhoud door ons
te laten uitvoeren. We bieden de klant een
onderhoudsprogramma dat aansluit bij de
behoefte", aldus Bob Compiet.

Kostentechnisch gunstig
Industrial Building Systems (IBS) biedt inteIndustrial Building Systems (IBS) biedt inte-
grale kwaliteitszorg, vanaf het ontwerp tot en 
met de uitvoering van het bouwproject.
Het beschikt over een productieruimte
van 3.500 vierkante meter.

Met behulp van moderne machines en
gekwalificeerdgekwalificeerd personeel wordt snel, innova-
tief en vakkundig geproduceerd. IBS ontwerpt 
en fabriceert in eigen beheer geoptimaliseer-
de,lichtgewicht staalconstructies voor bijna 
alle toepassingen. "Hierdoor kunnen we op 
een kostentechnisch gunstig prijsniveau snel 
en flexibel bouwen. Hallen met een kolomvrije 
overspanning van 70 à 80 meter zijn geen uit-
zondering! Naast de hallenbouw worden ook 
vele andere projecten gerealiseerd, zoals 
bedrijfspanden, sportaccommodaties en 
kantoorgebouwen",legt Bob Compiet uit.

WWW.IZV.NL                 
WWW.IBS-HALLENBOUW.NL
tel: 0114-687200     
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want werkzaamheden moeten uitgevoerd
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monteurs.monteurs. We werken volgens de kwaliteit-
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hoogwaardig materiaal waarbij we inspelen
op omgevingsfactoren. En als het karwei
is geklaard, houdt ons werk niet op. Wij
bieden onze klanten niet alleen garantie,
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Elektromotoren Bracke BV
’s Gravenstraat 196 - 4567AN Clinge [NL]
Tel: 0114-372121 - Fax: 0114-370147
info@eb-groep.nl

Bracke Elektro NV
Kluizenhof 16 - 9170 Sint-Gillis-Waas [B]
Tel: 03-7071951 - Fax: 03-7706576
info@eb-groep.be

Bracke Aandrijfspecialist
Coenecoop 370 - 2741 PN Waddinxveen [NL]
Tel: 0182-612115 - Fax: 0182-631793
info-waddinxveen@ebgroep.nl

De Europese ATEX 137 richtlijn schrijft 
voor om uw personeel tegen explosie 
gevaarlijke materialen of processen te 
beschermen.

Bracke beschikt over ATEX
IECEx03 gecertificeerde werkplaats 
zodat ook na reparatie explosie-
veiligheid gegarandeerd kan worden.

Tevens zijn ATEX motoren uit
voorraad leverbaar.
In de beschermingswijze EX nA, EX E 
en EX d(e)

Bescherm uw
medewerkers!

EB-GROEP

•  Elektromotoren (reparatie en nieuw)

•  Industriële Automatisering

•  Transformatoren (eigen productie)

•  Balanceren en Conditiemetingen

•  Pompen, Ventilatoren, Trommelmotoren

•  Frequentieregelaars, Servotechniek, PLC



47

Elektromotoren Bracke BV
’s Gravenstraat 196 - 4567AN Clinge [NL]
Tel: 0114-372121 - Fax: 0114-370147
info@eb-groep.nl

Bracke Elektro NV
Kluizenhof 16 - 9170 Sint-Gillis-Waas [B]
Tel: 03-7071951 - Fax: 03-7706576
info@eb-groep.be

Bracke Aandrijfspecialist
Coenecoop 370 - 2741 PN Waddinxveen [NL]
Tel: 0182-612115 - Fax: 0182-631793
info-waddinxveen@ebgroep.nl

De Europese ATEX 137 richtlijn schrijft 
voor om uw personeel tegen explosie 
gevaarlijke materialen of processen te 
beschermen.

Bracke beschikt over ATEX
IECEx03 gecertificeerde werkplaats 
zodat ook na reparatie explosie-
veiligheid gegarandeerd kan worden.

Tevens zijn ATEX motoren uit
voorraad leverbaar.
In de beschermingswijze EX nA, EX E 
en EX d(e)

Bescherm uw
medewerkers!

EB-GROEP

•  Elektromotoren (reparatie en nieuw)

•  Industriële Automatisering

•  Transformatoren (eigen productie)

•  Balanceren en Conditiemetingen

•  Pompen, Ventilatoren, Trommelmotoren

•  Frequentieregelaars, Servotechniek, PLC

De Mobile Vapour Recovery Unit-1100 van mari-
tieme specialist MariFlex uit Vlaardingen is een vei-
lige 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 gevaar-
lijke gassen en stankoverlast.

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

Veilig en duurzaam ontgassen dankzij de MVRU-1100 van MariFlex

Nautisch-technisch expertisebureau Tanido biedt excellente service aan de scheepvaart

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 over-
pompen van lading tussen zeeschepen en binnen-
vaartschepen, voor het leegpompen van schepen en 
tanks bij reparatie en onderhoud op een scheepswerf, 
bij inspecties van schepen en bij het leegmaken van 
opslagtanks en terminals in havens.

MariFlex, met aan het roer Ruud Cogels, is uitgegroeid 
tot een van ’s werelds toonaangevende spelers in het 
overslaan van vloeibare ladingen in de scheepvaart. 

De MVRU-1100 is een verrijking voor de zeehavens. 

Naast de bakermat 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

Het is al meer dan dertig jaar 
de missie van Tanido om de 
scheepvaartwereld te onder-
steunen bij het juist vaststel-
len van het gewicht van bulk-
ladingen en brandstoffen aan 
boord van zeeschepen en bin-
nenvaartschepen. 

,,We zijn als het ware de weight watchers, 
de politieagenten in het internationale 
handelsverkeer. Door gebruik te maken van 
eeuwenoude en beproefde natuurkundige 
principes elimineert ons team de onzeker-
heid én de ergernis die de relatie tussen de 
handelspartners ernstig aantast. Als resultaat 
van Tanido’s doortastende en unieke aanpak 
gaan zij elkaar gelukkig weer respecteren en 
vertrouwen. Daardoor besparen ze veel geld, 
tijd en energie. Vráág het ze maar”, aldus 
ondernemer Jaap Beemster van Tanido B.V.

Diepgangsmetingen 
Dit eigenzinnige nautisch-technisch expertise-
bureau verricht diepgangsmetingen (draught 
surveys) op bulkcarriers. ,,We wegen als het ware 
schepen op basis van de Wet van Archimedes. 
Sinds 1998 is er een business relatie met staalgi-
gant ArcelorMittal uit Gent, dat met Panamax 
bulkcarriers grote hoeveelheden kolen en ijzererts 

aanvoert. Deze schepen komen met een maxi-
male diepgang aan en moeten eerst ten anker op 
de Put van Terneuzen. Daar wordt een gedeelte 
van hun lading gelicht totdat zij exact op de juiste 
(maximum) diepgang liggen waarmee ze het 
kanaal mogen opvaren.”

Hachelijk
Meting van diepgang, trim en rompbuiging 
van een voor anker liggend zeeschip zijn best 
wel een hachelijke aangelegenheid. In het licht 
van de woelige baren en harde stroming van 
de Westerschelde zijn de metingen van Tanido 
extra opvallend. Haar doortastende aanpak 
geeft de betrokken partijen zoals de kapitein van 
het schip alsmede Rijkswaterstaat de garantie 
dat het schip niet te diep ligt. ,,ArcelorMittal is 
er op haar beurt van verzekerd dat er ook geen 
ton ‘te veel’ wordt gelicht. Iedereen blij dus!”, 
legt Jaap uit.

Bunkeren
Hij vervolgt: ,,Ook als schepen brandstof moeten 
laden (bunkeren) is er veel ergerlijke discussie 
die het vertrouwen tussen de koper en de leve-
rancier onder spanning zet. Ook hier kan Tanido 
helpen door de Wet van Archimedes in te zetten. 
In samenwerking met de Technische Universiteit 
en het super innovatieve Scheepsbouw Reken 
en Advies Centrum (SARC) in Bussum is er een 

buitengewoon effectief en veelzijdig computer-
programma ontwikkeld dat eerder al uitgebreid 
is uitgetest op supertankers (VLCC’s) en op bun-
kertankers met fantastische resultaten! Met dit 
programma maken we van ieder schip een per-
fecte weegschaal…”, verklaart Jaap Beemster. 

Hij benadrukt dat de hoge kwaliteit van Tanido’s 
dienstverlening vooral wordt gewaarborgd door 
de gedreven ondernemende mensen die er 
werken.  n

www.tanido.com



www.rabobank.nl

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

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

dan contact op met een van onze adviseurs. 

Derde zeehaven van Nederland

 van de
provinciale
economie.

Zeeuwse
havens zijn het
kloppend hart





> hijs- en hefgereedschap > staalkabels > kraantechniek > tuigages 

> valbeveiliging > hydraulisch gereedschap > kettingwerk > keuren 

> certificeren > dynamisch beproeven

Vestiging: Vlissingen-Oost
Postbus 80 
4450 AB Heinkenszand 
Groenlandweg 4, Havennr. 4056 
4455 SN Vlissingen-Oost

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

Vestiging: Temse
Liftal NV
Industriezone TTS
Duitslandstraat 4
9140 Temse - België

Tel:  +32 (0)3 - 7101182
Fax: +32 (0)3 - 7101184
Email: temse@liftal.com

Ook een vestiging in Yerseke


