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Yes, that’s us, down there. Yes, you know us as a  
prime tourist destination and a business service hub. 
But did you know that in the port of Amsterdam we 
have one of Europe’s largest biorefinery clusters?
The port also has reliable infrastructure, logistics 
providers and terminals, utilities, feedstock and 
markets literally at spitting distance. Schiphol 
Airport is, as you know, just around the corner. We 
reserved space for your business to grow: Biopark 
Amsterdam. So consider Amsterdam, you are more 
than welcome to join us! Discover our success stories 
on portofamsterdam.com

The greatest port you never thought of.

Considered 
Amsterdam?
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Port of Den Helder

Voorwoord

In Seaport Magazine nummer 4 staat het Noordzeekanaalgebied centraal. Veruit de grootste 

haven in deze regio is die van Amsterdam. Het is een belangrijke toegangspoort tot Europa 

voor grondstoffen en goederen. Het Noordzeekanaalgebied sloeg in 2017 in totaal een 

record van ruim 100 miljoen ton goederen over waarvan ruim 81 miljoen ton in de haven 

van Amsterdam. 

De haven van Amsterdam zet extra in op short sea, met name richting het Verenigd 

Koninkrijk, Ierland en de Baltische staten. Daarnaast is er ook speciale aandacht voor het 

spoor. Zo biedt bijvoorbeeld de nieuwe Zijderoute veel mogelijkheden. Hier wordt nader op 

ingegaan in een interview met Femke Brenninkmeijer, Head Energy, Cargo & Offshore van 

Port of Amsterdam.

Zeehaven IJmuiden heeft een goede reputatie op het gebied van food, offshore en leasure. 

Peter van de Meerakker (algemeen directeur Zeehaven IJmuiden N.V.) vertelt over de nieuwe 

ontwikkelingen in de veelzijdige zeehaven. De booming offshore wind energiemarkt biedt 

extra kansen voor IJmuiden, zoals met het nieuwe windpark Hollandse Kust Zuid.

Den Helder is strategisch gelegen langs een van de drukste zeeroutes ter wereld, ideaal 

voor zowel de traditionele offshore als de renewables. Een ideale centraal gelegen pitstop-

haven voor het bedrijfsleven dat actief is in offshore business. In een interview met Jacoba 

Bolderheij, directeur Port of Den Helder, wordt een en ander nader toegelicht.

Verder is er ook een interessante reportage over QUA-VAC dat een efficiënte duurzame oplos-

sing heeft voor vast afval op schepen. In Nederland en België is QUA-VAC verantwoordelijk 

voor de distributie van de Evac-systemen.

In de rubriek havenberoepen is het woord aan Joury Groen. Hij is bedrijfsleider visveiling bij 

Hollandse Visveiling IJmuiden B.V.

Henk van de Voorde
H o o f d r e d a c t i e
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D o o r :  H e n k  va n  d e  Vo o r d e

Record van ruim 100 miljoen ton goederenoverslag in het Noordzeekanaalgebied

Belangrijke toegangspoort 
tot Europa

Het Noordzeekanaalgebied wordt 

gevormd door de havens van 

Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk 

en IJmuiden. De Amsterdamse 

haven is veruit de grootste. Het 

Noordzeekanaalgebied sloeg in 

2017 in totaal een record van ruim 

100 miljoen ton goederen over 

waarvan circa 81 miljoen ton in de 

haven van Amsterdam. In de regio 

werken in totaal 69.779 mensen bij 

havengerelateerde bedrijven, waar-

van 32.461 mensen in Amsterdam. 

Havenbedrijf Amsterdam N.V. heeft 

in 2017 een omzet behaald van ruim 

150 miljoen euro, een stijging van 

bijna 4 miljoen euro ten opzichte 

van 2016. 

 
Benzinehaven
Amsterdam is de grootste benzinehaven 
van Europa. De verwachting is dat de op- en 
overslag van fossiele transportbrandstoffen 
als benzine, diesel en kerosine de komende 
jaren blijft stijgen. Transportbrandstoffen 
blijven ook door de populariteit van de 
luchtvaart belangrijk voor de Amsterdamse 
haven. Daarnaast breidt ook in 2018 het 
circulaire cluster uit met nieuwe vestigingen 
en worden verdere stappen genomen in de 
energietransitie. 

Energieproducten
De Amsterdamse haven is de vierde haven 
van West-Europa en groot in de overslag en 
verwerking van energieproducten. Groei bij 
bedrijven wordt gestimuleerd, waarbij zorg-
vuldig wordt omgegaan met beschikbare 
ruimte en kwaliteit van water, bodem en 
lucht. Als Port of Partnerships werkt Port of 
Amsterdam intensief samen met partners in 
het bedrijfsleven, de stad en de regio.

ambities op het gebied van circulariteit en 
energieneutraliteit”, aldus Koen Overtoom, 
CEO Port of Amsterdam. De overslag in 
de Amsterdamse haven groeide met 2,5 
procent tot 81,3 miljoen ton (2016: 79,3 
miljoen ton). 

Ladingstromen 
In vrijwel alle ladingstromingen is een toe-
name te zien, met als grootste stijgers 
agribulk, ertsen en meststoffen.  De kolen-
overslag daalde met 3,1 procent tot 15,8 
miljoen ton. 

Het aantal zeeschepen dat in 2017 de 
havenregio Velsen Beverwijk, Zaandam en 
Amsterdam bezocht bedroeg 7.011 tegen-
over 6.982 in 2016. Het aantal aanlopen in 
2017 van binnenvaart was 40.012 tegen 
39.205 in 2016. Amsterdam werd in 2017 
door 134 zeecruiseschepen bezocht. Het 
aantal riviercruiseschepen dat Amsterdam 
aandeed was 1946.  

,,Een recordoverslag van 81,3 miljoen ton 
in 2017 draagt bij aan ons goede bedrijfs-
resultaat van ruim 74 miljoen euro. 2017 
is ook het jaar van een aantal mooie ves-
tigingen in onze haven zoals Bio Energy 
Netherlands en Chaincraft, die bijdragen 
aan de realisering van onze strategie en 
Visie 2030. Daarnaast hebben we onze 
ambitie uitgesproken om voor te sor-
teren op een kolenvrije haven in 2030. 
Tegelijkertijd was het ook een moeilijk jaar 
waar onderwerpen als Haven-Stad, Sprong 
over het IJ en verplaatsing van de PTA veel 
van onze aandacht heeft gevergd. Wij zijn 
er van overtuigd dat de haven niet alleen 
van maar ook voor Amsterdam is en de 
stad helpt bij het verwezenlijken van haar 
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Toegevoegde waarde
Amsterdam - van oudsher toonaangevend 
op het gebied van benzine, cacao en cruise 
- is uitgegroeid tot een internationale haven 
van formaat. Het is een belangrijke toe-
gangspoort tot Europa voor grondstoffen en 
goederen. De toegang die een haven moet 
bieden tot de stad de mensen en de wereld 
kan altijd nog sneller, slimmer én schoner. 
Met toegevoegde waarde en werkgelegen-
heid reikt dat belang verder dan tonnages 
en ladingstromen. Havenbedrijf Amsterdam 
zet in de komende decennia in op een dyna-
mische metropoolhaven waar mondiale 
logistiek, stedelijke dienstverlening en regi-
onale industrie elkaar optimaal versterken.

Waarde toevoegen
Zo zal in 2030 de haven, stad en regio 
met elkaar verbonden worden. Amsterdam 
staat bekend om zijn strategische ligging, 
hoogwaardige innovatie en als financieel 
centrum van Nederland. De Amsterdamse 
haven, met uitstekende modaliteiten over 
weg, spoor, water en door de lucht, heeft 
de ambitie om op duurzame en innovatieve 
wijze waarde toe te voegen voor klanten en 
omgeving. De nieuwe Zeesluis bij IJmuiden 
biedt daarbij extra mogelijkheden, terwijl 
ook de offshore wind een boost geeft aan 
het hele Noordzeekanaalgebied.

Samenwerking
In Amsterdam IJmuiden Offshore Port 
(AYOP) wordt op constructieve wijze samen-
gewerkt tussen de havens van Amsterdam 
en IJmuiden met het bedrijfsleven. ,,Wij 
hechten veel waarde aan regionale samen-
werking. Met IJmuiden bijvoorbeeld op het 
gebied van offshore en met Zaanstad op 
gebied van food, cacao en offshore”, aldus  
Femke Brenninkmeijer, directeur Energy, 
Cargo & Offshore van Port of Amsterdam.

Infrastructuur
Het Noordzeekanaalgebied heeft unieke 
eigenschappen voor een snelle en efficiënte 
aanleg van Hollandse Kust Zuid, zoals vol-
doende kaderuimte, een goede infrastruc-
tuur en beperkte vaartijd tot het windpark. 
,,Wij bieden een netwerk van bedrijven met 
ervaring in eerdere windparken, een groot 
arbeidspotentieel in aan de haven gelegen 
industriegebieden, een keuze tussen twee 
of meer leveranciers voor elk onderdeel in 
de keten en korte lijnen met de havenauto-
riteiten. Samen met betrokken overheden 
garanderen wij veilige en beveiligde loca-
ties direct aan het water en alle flexibiliteit 
die nodig is voor installatie, exploitatie- en 
onderhoud voor Hollandse Kust Zuid”, aldus 
AYOP-voorzitter Ron Davio.

Bidbook
Onlangs is door burgemeester Frank Dales 
van de gemeente Velsen in de haven van 
IJmuiden een bidbook aangeboden aan Erik 
Hiensch, directeur Offshore Operations van 
Vattenfall. Deze meeting werd mede geor-
ganiseerd door de Nederlandse WindEnergie 
Associatie (NWEA). Vattenfall, het moeder-
bedrijf van Nuon, is bezig met de voorbe-
reidingen voor de aanleg van het windpark. 
De komende maanden wordt het aanbe-
stedingsproces voor belangrijke onderdelen 
afgerond, zoals productie, transport en instal-
latie van fundaties en windturbines. Volgens 
de aanbestedingsregels moet het windpark 
binnen vijf jaar na een onherroepelijke ver-
gunning volledig operationeel zijn. 

Windcluster
Met vestigingen van Breman Offshore, Eneco, 
MHI Vestas Offshore, C-Ventus Offshore 
Windfarm Services, Windcat Workboats en 
Wind BV heeft zich in Velsen / IJmuiden een 
mooi offshore windcluster ontwikkeld. ,,Het 
eerste windpark in Nederland zonder subsi-
die is een doorbraak. Een echte gamechan-
ger. De windparken Luchterduinen, Prinses 
Amalia en Egmond zijn goed voor 360 MW. 
In de periode tot 2020 komt daar 2100 MW 
bij via de windparken Hollandse Kust Zuid 
(1400 MW) en Hollandse Kust Noord (700 
MW). In drie jaar tijd zes keer zoveel als het 
vermogen van de bestaande parken! Vanuit 
het samenwerkingsverband Amsterdam 
IJmuiden Offshore Ports (AYOP) hebben we 
met alle betrokken bedrijven en overheden 
een koers uitgestippeld voor de komende 
jaren. Doelstelling is om in 2025 in totaal 
4.500 MW geïnstalleerd vermogen te heb-
ben”, aldus algemeen directeur Peter van de 
Meerakker van Zeehaven IJmuiden.

(vervolg op pagina 5)
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  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.

  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;
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www.alconet-containers.com  |  info@alconet.nl

ALCONET HRS DEPOT 
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Uw boodschap 
moet overkomen!
Dat begrijpen wij als geen ander
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Groei
Om te kunnen voldoen aan 14 procent 
duurzaam vermogen in 2020, moet een en 
ander in de komende jaren zijn beslag krij-
gen. ,,We hebben met onze geboden voor-
zieningen, faciliteiten en kennis een gewel-
dig track record opgebouwd, dankzij de 
drie gerealiseerde parken Luchterduinen, 
Prinses Amalia en Egmond. In combinatie 
met de gunstige geografische ligging van 
onze haven en gespecialiseerde (kapitaal-
krachtige) bedrijven ligt voor ons een ste-
vige economische groei van offshorewind 
activiteiten in het verschiet.”

Hernieuwbare energie
Hernieuwbare energie past perfect in 
de haven van Amsterdam, terwijl ook de 
bestaande bedrijvigheid blijft groeien. Zie 
bijvoorbeeld de uitbreiding van de benzi-
neterminals. 

Door samen met bedrijven in de haven 
energie te produceren, op te slaan en via 
een slim softwaresysteem vraag en aan-
bod te matchen, wordt de energie voor 
de haven zelf, de stad en de regio groener 
en goedkoper gemaakt. Om de innovatie-
kracht van de haven te vergroten, wordt 
actief ingezet op het aantrekken van start-
ups en scale-ups die zorgen voor diversifi-
catie en vernieuwing van de bedrijvigheid 
in de  haven. Deze bedrijven kunnen gefa-
ciliteerd worden op het gebied van ruimte, 
kennis, financiering en netwerk.

Doorlooptijd
De havens in het Noordzeekanaalgebied 
beogen de doorlooptijd van een schip in 
de haven te verkorten, wat tijd en geld 
oplevert aan alle betrokken partijen. Met 
alle partners in de havenketen wordt de 
logistieke operatie van een schip in kaart 
gebracht. Van de zeesluis en slepers tot de 
terminals en de binnenvaart. Processen wor-
den gestroomlijnd door transparant samen 
te werken, data te delen en slimme digitale 
oplossingen in te zetten.

Rail Service Center
Met het Rail Service Center wordt de 
logistieke hub-functie van de haven van 
Amsterdam verder versterkt door bestaan-
de railvoorzieningen beter te benutten. 
Daarbij is de haven matchmaker tussen 
verladers en logistiek dienstverleners. Door 
slim gebruik te maken van data en digitale 
technologie kunnen we ladingen optimaal 
plannen en efficiënt bundelen. Dat scheelt 
vervoerskilometers en daarmee kosten en 
CO2-uitstoot.

Averijhaven
De voormalige Averijhaven ontwikkelt zich 
tot duurzame energiehaven. Het is een ide-
ale plek, vlak bij zee, voor assemblage en 
onderhoud van offshore windparken, over-

slag van nieuwe energievormen en milieu-
vriendelijk ontmantelen van oude oliepro-
ductieplatforms.

Samen sterk
Ook Jacoba Bolderheij, directeur van Port 
of Den Helder, is van mening dat er zoveel 
staat te gebeuren dat alle havens een 
belangrijke rol kunnen spelen in de ener-
gietransitie, inclusief wind op zee. ,,Samen 
met Amsterdam en IJmuiden willen we 
allerlei offshore activiteiten organiseren. Op 
Windbeurs 2017 hadden we samen met 
Amsterdam en IJmuiden één gezamenlijke 
stand. We moeten er voor zorgen dat off-
shore wind activiteiten ook naar Noord-
Holland komen. Daar moeten we ons samen 
sterk voor maken.” 

De Kop werkt!
In het samenwerkingsverband ‘De Kop werkt!’ 
heeft Port of Den Helder met de gemeenten 
Den Helder, Texel, Schagen en Hollands Kroon 

en de Provincie Noord-Holland de krachten 
gebundeld. De komende jaren worden diver-
se projecten gelanceerd om de economische 
vitaliteit van de Kop van Noord-Holland te 
stimuleren. Één van de speerpunten is haven-
ontwikkeling. ,,Eenzijdig leunen op de Marine 
is te gevoelig voor de economie. Er is de par-
tijen dan ook alles aan gelegen om een divers 
pallet aan bedrijvigheid en werkgelegenheid 
aan te bieden.” 

Positioneren
Voor Bolderheij staat de vraag centraal 
hoe de haven van Den Helder zich in de 
energietransitie kan positioneren. ,,Wat 
betekent die transitie voor de Kop van 
Noord-Holland? Hoe vertaal je dat in nieu-
we werkgelegenheid? Integratie van gas-
infra met windinfra. Hoe vertaalt zich dat 
in verdiencapaciteit? Welke rol kan Port of 
Den Helder spelen in die integratie?  Als 
motor van de economie  bevinden we ons 
midden in dit proces.” 
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Bouw van windparken in de Noordzee biedt grote kansen voor Den Helder 

Dé service- en onderhoudshub 
in de offshore 

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

Vanuit Den Helder Airport vinden vele helikoptervluchten naar de Noordzee plaats. 

Den Helder is strategisch gelegen 

langs een van de drukste zeerou-

tes ter wereld, ideaal voor zowel de 

traditionele offshore als de renewa-

bles. Een ideale centraal gelegen pit-

stophaven voor het bedrijfsleven dat 

actief is in offshore business. Naast de 

offshore staat Den Helder bekend om 

zijn defensiehaven. De aanwezigheid 

van de Koninklijke Marine en de off-

shore-industrie geeft de haven van 

Den Helder een sterke positie in de 

topsectoren Water, Energie, Logistiek 

en Hightech Systemen & Materialen. 

Samen met de Koninklijke Marine is 

Port of Den Helder van groot belang 

voor de regionale economie en de 

werkgelegenheid. ,,Den Helder is een 

a-typische haven. Wij hebben niet of 

nauwelijks op- en overslag, maar wel 

een toegevoegde waarde van onge-

veer 300 miljoen euro per jaar. Goed 

voor 2500 directe arbeidsplaatsen en 

jaarlijks 3500  scheepsbewegingen”, 

aldus Jacoba Bolderheij, directeur 

Port of Den Helder. 

Routekaart
Den Helder wil dan ook een belangrijke faci-
literende rol gaan vervullen met betrekking 
tot de diverse windparken in de Noordzee. 
Een centraal thema in de Routekaart. Deze 
gebiedsontwikkelingskalender van NV Port 
of Den Helder heeft een horizon tot 2030. Een 
ambitieus meerjarenplan dat de focus heeft 
op een duurzame en innovatieve haven. Ook 
in Den Helder is het bedrijfsleven in hoog 
tempo bezig om de activiteiten rondom de 
traditionele olie- en gaswinning te diversifië-
ren naar de offshore wind en andere vormen 
van duurzame energie zoals waterstof. 

Motor
De Kop van Noord-Holland staat voor een 
grote opgave vanwege vergrijzing, ontgroe-
ning en wegvallen van oude bedrijvigheid. 
Voor de haven van Den Helder, als motor 
van economische ontwikkeling in de regio, 

Vanuit Den Helder worden traditiegetrouw 
vele olie- en gasplatforms in de Noordzee 
bediend, met een breed scala aan logistieke 
en onderhoudsactiviteiten. De snelle en effi-
ciënte handling, ontwikkeld door samenwer-
king tussen de verschillende offshorebedrij-
ven en oliemaatschappijen staat wereldwijd 
bekend als 'Den Helder Quality'. De samen-
werking maakt een effectieve bevoorrading 
van platforms mogelijk. Dit levert een aan-
zienlijke kostenbesparing op. Door een nau-
were afstemming tussen helikoptervluchten 
en schepen wordt gewerkt aan een nog gro-
tere efficiencywinst. De samenwerking met 
Den Helder Airport biedt hiervoor unieke 
kansen. Wel verliest de traditionele offshore 
de laatste jaren terrein in Den Helder door 
de dalende olie- en gasproducties op de 
Noordzee. Als het aan Bolderheij ligt zal dit 
echter ruimschoots gecompenseerd worden 
door de offshore wind energiemarkt.
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Jacoba Bolderheij, directeur Port of Den Helder: ‘civiel-militaire samenwerking’.

is een belangrijke rol weggelegd om de toe-
komst met vertrouwen tegemoet te kunnen 
zien. Het vorig jaar geopende Kooyhaven 
aan het Noord-Hollands kanaal  is het eer-
ste grote project uit de Routekaart, waarbij 
getracht wordt om tot optimaal ruimtege-
bruik te komen. Port of Den Helder wil met 
Kooyhaven, het bedrijventerrein Kooypunt en 
natuurlijk de zeehaven bijdragen aan de ener-
gietransitie op de Noordzee. Daarmee wordt 
haar positie als North Sea Energy Gateway 
(NSEG) verder versterkt. 

Kooyhaven
Met Kooyhaven - met een directe verbinding 
met open zee en kades met grote kavelruimte 
met veel beschikbaarheid -  wordt de gebo-
den ruimte van de zeehaven optimaal benut. 
Kooyhaven biedt ruimte aan ondernemingen 
binnen de supply chain voor de energiemarkt 
en andere sectoren, die haven- of waterge-
bonden zijn. 

Civiel-militaire samenwerking
Een andere project in de zeehaven is de ver-
dere ontwikkeling van de Paleiskade met 
het Harssensterrein. ,,We zijn in gesprek met 
Defensie om dit gebied voor civiele doelein-
den te ontwikkelen. Er bestaat al een civiel-
militaire samenwerking waarbij offshoresche-
pen kunnen uitwijken naar ligplaatsen op het 
marineterrein. Ook is Luchthaven De Kooy/
Den Helder Airport natuurlijk een prachtig 
voorbeeld.” 

Track record
Den Helder biedt met toonaangevende 
kennisinstituten in de nabije omgeving, de 
aanwezige helikopterluchthaven Den Helder 
Airport en de unieke geografische ligging 
een uitstekend vestigingsklimaat voor de 
operatie en het onderhoud van offshore 
windparken. Het Helderse bedrijfsleven 
biedt een uitstekend track record op het 
gebied van de offshore. Deze expertise zet 
men nu al in  ten behoeve van de windpar-

ken die elders al in operatie zijn. ,,Dit Helders 
bedrijfsleven wordt dus al maar sterker! Voor 
de parken die de komende decennia aange-
legd gaan worden binnen bereik van Den 
Helder, bieden we de windsector dus met 
onze locatie én het Helderse bedrijfsleven 
een optimale vestigingsplaats. De snelle ont-
wikkelingen in de offshore wind energie-
markt bieden dan ook grote kansen voor 
Den Helder”, legt de directeur van Port of 
Den Helder uit. 

Windparken
Tot 2023 worden drie grote windparken voor 
de Nederlandse kust gebouwd. Bovendien 
zijn na 2023 nog veel meer en grotere wind-
parken voorzien. Den Helder zet met name 
in op de operationele en onderhoudswerk-
zaamheden. De haven in de Kop van Noord-

Holland wil uitgroeien tot dé service- en 
onderhoudshub van Nederland. ,,Nederland 
heeft internationaal de beste papieren voor 
de snelle ontwikkeling van offshore wind-
energie. En deze ontwikkelingen komen ook 
mooi binnen bereik van Den Helder. Onze 
kracht ligt in onderhoud, service, logistiek én 
kennis, bijvoorbeeld op het gebied van cor-
rosiebestrijding.”

Werkgelegenheid
De directeur van Port of Den Helder bena-
drukt dat de haven van goede kwaliteit is en 
dat ook moet blijven. ,,Als het gaat om sub-
stantiële werkgelegenheid moet de Kop van 
Noord-Holland het hebben van de Marine en 
de haven. Belangrijk is dus dat de haven zijn 
rol kan blijven spelen in de offshore activitei-
ten, nu en in de toekomst.”

7
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D o o r : 

Letter of Intent en Pact van Marrum ondertekend 
tijdens Wadden Seaport Conference Harlingen

Nederlandse, Duitse en Deense 

Waddenzeehavens hebben op 

17 mei tijdens de Wadden Seaport 

Conference in Port of Harlingen 

een Letter of Intent getekend. Met 

de Letter of Intent spreken de orga-

niserende Waddenzeehavens uit 

om verantwoordelijkheid te nemen 

voor het respectvol omgaan met de 

Waddenzee en kondigen zij een ver-

regaande samenwerking aan met het 

uitwisselen van best practices. 

gevoegd. Maar liefst 21 best practices wer-
den op de conferentie gepresenteerd, uiteen-
lopend van oliebestrijdingsapparatuur voor 
waddengebieden en schonere scheepvaart, 
tot aan energietransitie bij havens en technie-
ken die voorkomen dat organismen uit het 
buitenland een plaag worden.

Op de gelanceerde website www.wadden-
seaports.com zijn de best practices terug te 
vinden. De site wordt in de komende periode 
verder aangevuld met nieuwe best practices 
om elkaar te inspireren om steeds beter met 
de kwetsbare Waddenzee om te gaan.

Pact van Marrum
Op dezelfde conferentie ondertekenden de 
Nederlandse havens en de Coalitie Wadden 
Natuurlijk het Pact van Marrum. In dit pact 
worden concrete beleidsmatige afspraken 
gemaakt over de ontwikkeling van de havens 
de komende jaren op economisch en ecolo-
gisch vlak, zodat havenontwikkeling hand in 
hand kan gaan met de ontwikkeling van het 
kwetsbare werelderfgoed Waddenzee.

CWN is een samenwerkingsverband van 
de Waddenvereniging, Vogelbescherming 
Nederland, Landschap Noord-Holland, 
It Fryske Gea, Stichting Het Groninger 

Landschap, Stichting WAD en Vereniging 
Natuurmonumenten.

EcoPort-certificaten
Secretaris-Generaal Isabelle Ryckbost van 
European Sea Port Organisation reikte op de 
conferentie een EcoPort-certificaat uit aan drie 
Duitse en vier Nederlandse havens.

In de 12de regeringsverklaring, de vorige van 
2014, nodigden de Deense, Duitse en Deense 
ministers de havens uit om zich zo snel moge-
lijk als EcoPorts te laten certificeren. ESPO 
geeft de certificaten uit. Dit certificaat borgt 
de duurzame ontwikkeling van havens. Lloyds 
register toetst of de havens aan de gestelde 
duurzaamheidseisen voldoen en vraagt iedere 
twee jaar om verbeteringen uit te voeren, 
zodat de havens steeds beter presteren.

13e Trilaterale Waddenzee 
regeringsconferentie
De conferentie was georganiseerd ter voor-
bereiding van de 13de Trilaterale Waddenzee 
regeringsconferentie op 18 mei in Leeuwarden. 
Dit is een vier jaarlijkse regeringsverklaring van 
“natuurministers” uit Denemarken, Duitsland 
en Nederland, waarin wordt teruggekeken op 
wat de afgelopen vier jaar onder Nederlands 
voorzitterschap is bereikt.

Letter of Intent en Pact van Marrum ondertekend tijdens Wadden Seaport Conference Harlingen 
door Nederlandse, Deense en Duitse havens

De Letter of Intent is vervolgens direct de vol-
gende dag door de directeur van Groningen 
Seaports, Cas König, besproken tijdens de 
regeringsconferentie in Leeuwarden. Hier 
werd de Letter of Intent naast de concept 
Verklaring van Leeuwarden gelegd. In de rege-
ringsverklaring maken de regeringen opnieuw 
plannen voor de komende vier jaar. De havens 
geven in de Letter of Intent aan dat ze erva-
ringen delen over duurzame havens en met 
andere partners willen samenwerken om het 
Werelderfgoed Waddenzee te beschermen.

Voorzitter Waddenzeehavens Tineke 
Netelenbos: “Sinds 2014 is er veel vooruit-
gang geboekt. Ik vind het ontzettend veelbe-
lovend dat zoveel havens samen zo actief zijn 
om een bijdrage te leveren aan dit gebied. 
Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat er 
nog veel vooruitgang te boeken is, zeker als we 
ons beseffen dat er enkele Waddenzeehavens 
nog geen onderdeel van het EcoPort-netwerk 
zijn.”

Op de conferentie werd tussen de havens 
onderling meteen de daad bij het woord 

Betrokken havendirecteuren met de getekende Letter of Intent tijdens de Wadden Seaport Conference
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Hackers in het 
handelsverkeer: betalen 

op de verkeerde rekening
Het kan een ieder overkomen: een leverancier stuurt een 
rekening en bij het betalen wordt er een fout gemaakt 
waardoor het bedrag op een verkeerde rekening beland. 
Doorgaans kan dit probleem opgelost worden met een 
vriendelijk telefoontje naar de ontvanger met het verzoek 
terug te storten. De betaling is dan immers onverschuldigd 
gedaan. Maar wat als het anders loopt?

Indien de ontvanger van het bedrag niet tot terugstorten 
overgaat dan spreekt men over ‘ongerechtvaardigde ver-
rijking’. Een gang naar de rechter ligt dan voor de hand. 
Middels een veroordelend vonnis van de rechter kan het geld 
dan alsnog verhaald worden, alsmede de schade die hieruit 
voortvloeit. 

Een groter probleem ontstaat echter indien u helemaal niet 
weet wie het bedrag heeft ontvangen. Dit is een probleem 
dat met de digitalisering van het (internationale) handels-
verkeer en de opkomst van ‘hackers’ alleen maar groeit. Een 
voorbeeld is de situatie waarin een e-mail met een factuur 
‘onderweg’ door hackers wordt onderschept die vervolgens 
hun eigen rekeningnummer erin zetten. De debiteur denkt 
dan netjes de factuur te hebben betaald terwijl het geld bij 
hackers is beland. Doorgaans ontstaat er dan vervolgens een 
conflict tussen de debiteur en crediteur, immers, de crediteur 
wil (ondanks de hack) toch gewoon betaald krijgen, terwijl 
de debiteur niet dubbel wil betalen. Wie er uiteindelijk gelijk 
zal krijgen zal afhangen van de omstandigheden van het 
geval. In ieder geval zal dit de zakelijke relatie niet ten goede 
komen.

Een manier om dit probleem te voorkomen is door bij het 
sluiten van de overeenkomst, dus niet pas bij het factureren, 
af te spreken op welk bankrekeningnummer betaald zal wor-
den. Indien er dan ineens een ander bankrekeningnummer 
in een e-mail of digitale factuur verschijnt zal dit dan direct 
alarmbellen doen rinkelen. Voorts zijn partijen dan ook nog 
in de gelegenheid om even (telefonisch) te ‘dubbelchecken’ 
of het nieuwe rekeningnummer wel klopt. Mocht het des-
alniettemin toch misgaan, dan is het van belang juridisch 
advies in te winnen om de eigen rechtspositie vast te stellen. 

Heeft u te maken met dit soort situaties of wilt u meer weten, neem dan con-
tact op met Julian van de Velde of Ben Tichelaar middels hieronder genoemde 
contactgegevens.

C O L U M N

smallegange “Specialistische en juridische 
assistentie tegen een 
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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

Nieuwe FENEX-
voorwaarden gearriveerd

Weinig mensen in de logistieke branche zijn ze nog nooit 
tegengekomen: de Nederlandse Expeditievoorwaarden. Na 
veertien jaar vond het FENEX-bestuur het tijd voor een nieu-
we versie van deze algemene voorwaarden voor expediteurs. 
Hoewel de wijzigingen in de nieuwe FENEX-voorwaarden 
niet wereldschokkend zijn, maakt de wijdverbreidheid ervan 
het toch van belang op de hoogte te zijn van de belangrijkste 
veranderingen.

Allereerst is er veel veranderd in de opbouw van de FENEX-
voorwaarden. Er is een artikel met definities opgenomen, 
de tussenkopjes zijn gewijzigd en enkele artikelen zijn aan-
gepast op bewoording en taalgebruik. Meer dan in de oude 
voorwaarden krijgt de expediteur de opdracht om waar 
mogelijk in overleg te treden met de opdrachtgever, wat 
mogelijk een aantal problemen tussen de opdrachtgever en 
expediteur voorkomt.

Voorts is belangrijk om stil te staan bij de wijzingen aan de 
aansprakelijkheidsregeling in de FENEX-voorwaarden. De 
verandering die het meest in het oog springt is het vervallen 
van de limiet van 4.000 SDR per zending, waardoor slechts 
het algemene maximum van 10.000 SDR geldt. Verder wordt 
in de nieuwe aansprakelijkheidsclausule uitgebreid stilge-
staan bij de vraag voor welke schade en kosten de opdracht-
gever precies aansprakelijk is.

Het nieuwe artikel 18 van de FENEX-voorwaarden regelt de 
bevoegdheid van de expediteur om in bepaalde gevallen 
met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, 
bijvoorbeeld als de opdrachtgever in staat van faillissement 
wordt verklaard. Zowel de opdrachtgever als de expediteur 
kunnen onder bepaalde voorwaarden de overeenkomst 
opzeggen als de ander toerekenbaar tekortschiet in de nako-
ming van zijn verplichtingen. 

In hoeverre de nieuwe en aangepaste artikelen uiteindelijk 
standhouden in rechte, zal afhangen van de specifieke situ-
atie en de uitleg van de bepalingen door de rechter of arbiter. 

De nieuwe FENEX-voorwaarden werden op 1 mei 2018 
gedeponeerd. De huidige versie van de Nederlandse 
Expeditievoorwaarden van 1 juli 2004 werd met ingang 
van 1 mei 2018 ingetrokken. Voor expediteurs volgt nu de 
belangrijke taak om deze op de juiste wijze van toepassing 
te verklaren op hun expeditiewerkzaamheden. In dat kader 
verdient het volgende bijzondere aandacht. Er is inmiddels 
bestendige jurisprudentie waarin is uitgemaakt dat FENEX-
voorwaarden niet vanzelfsprekend op een vervoerovereen-
komst van toepassing zijn. Dat is anders als de opdrachtge-
ver daarmee expliciet akkoord is gegaan. In geval van een 
pseudo-expeditieovereenkomst, die door de rechtbank als 
vervoerovereenkomst wordt gekwalificeerd, zijn dus heel 
snel geen FENEX-voorwaarden van toepassing. 

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Richard Latten of Bas Neureiter di 
Torrero door middel van hieronder genoemde contactgegevens.
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Rederijen moeten de hergebruikfee voor containers 

afschaffen. Dan rijden wegvervoerders minder met lege 

containers de haven in en uit en verbetert de doorstro-

ming. Dat vindt de Alliantie Zeecontainervervoerders, 

onderdeel van TLN. 

Wanneer een wegvervoerder goederen van de Rotterdamse haven 
aflevert op de plaats van bestemming, kan hij de lege zeecontainer 
meteen hergebruiken, door goederen die juist richting de haven 
moeten in die container te laden en daarmee terug naar de haven 
te rijden. Daarmee voorkomt de vervoerder dat hij eerst een lege 
container inlevert in de haven, om meteen daarna een lege container 
op te halen voor de goederen die juist richting de haven moeten. 
Wegvervoerders stemmen dit hergebruik af met de rederijen omdat 
dit niet kan met alle type containers en de rederij als eigenaar van de 
container toestemming moet geven.

Minder congestie, minder CO2-uitstoot 
Dit hergebruik bespaart de wegvervoerder dus de kosten van het op 
en neer rijden naar de haven met lege containers en scheelt de rederij 
handlings- en opslagkosten van de container. Bovendien zijn er door 
de efficiëntere inzet van containers, ook minder containers nodig. En, 
nog belangrijker: er zijn minder verkeersbewegingen in de haven, wat 
congestie in de haven tegengaat en CO2-uitstoot bespaart.

Verminder congestie 
in Rotterdamse haven: 

schaf kosten hergebruik 
containers af

Minder hergebruik door kosten
Een aantal jaren geleden voerden een aantal rederijen een zoge-
heten hergebruikfee in: vervoerders moeten sindsdien een ver-
goeding betalen om een container te hergebruiken. De Alliantie 
Zeecontainervervoerders (AZV) verzet zich hier sindsdien tegen. Want 
door die extra kosten zijn vervoerders minder snel geneigd containers 
te hergebruiken, vooral bij korte ritten. De kosten voor de aanvraag 
van hergebruik zijn dan vaak hoger dan de kosten van het heen en 
weer rijden met lege containers.

Hierdoor ontstaan er onnodige ritten naar de toch al drukke terminals. 
Aangezien de haven kampt met congestie, zou hergebruik beloond 
moeten worden in plaats van, zoals nu, bestraft. De AZV pleit dan ook 
voor directe afschaffing van de hergebruikfee door de rederijen die dit 
toepassen. Het door de rederijen verplicht gestelde platform Avantida 
voor het aanvragen van hergebruik zou gratis ter beschikking gesteld 
moeten worden aan alle vervoerders.
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Haven Amsterdam verrijkt met komst Samskip en de nieuwe Zijderoute

Speciale aandacht voor 
shortsea en spoor 

 

Femke Brenninkmeijer, Head Energy, 
Cargo & Offshore van Port of Amsterdam. 

De haven van Amsterdam zet extra 
in op short sea, met name richting 
het Verenigd Koninkrijk, Ierland en 
de Baltische staten. Daarnaast is 
er ook speciale aandacht voor het 
spoor. Zo biedt bijvoorbeeld de 
nieuwe Zijderoute veel mogelijkhe-
den. ,,Short sea en spoor zijn duur-
zame vormen van vervoer die goed 
de concurrentie kunnen aangaan 
met wegtransport. Deze modalitei-
ten zijn niet afhankelijk van deep 
sea of feeders, maar eigen specifie-
ke marktsegmenten”, aldus Femke 
Brenninkmeijer, Head Energy, Cargo 
& Offshore van Port of Amsterdam. 
Het internationale logistieke bedrijf 
Samskip is begin maart een lijn-
dienst gestart tussen Amsterdam en 
Hull in Engeland. Tussen beide plaat-
sen vaart drie keer per week een 
containerschip en aanvullende mul-
timodale transportdiensten met het 
achterland worden geboden via bin-

nenvaart-, rail- en wegverbindingen. 

De introductie van de nieuwe lijndienst volgt 
op een overeenkomst tussen Samskip en TMA 
Logistics. Die regelt dat scheepsaanlopen van 
Samskip worden afgehandeld op de strate-
gisch gelegen Holland Cargo Terminal van TMA 
Logistics aan de Amsterdamse Amerikahaven. 
Deze terminal beschikt over drie sporen met 
een lengte van 750 meter, waarmee op effi-
ciënte wijze de koppeling kan worden gelegd 
met het spoornet en daarmee met belangrijke 
achterlandverbindingen. De nieuwe dienst ver-
trekt vanuit Amsterdam op maandag, woens-
dag en zaterdag. De dienst is een belangrijke 
aanvulling op Samskip’s shortsea-verbindingen 
tussen Rotterdam en Hull en tussen Rotterdam 
en de Britse plaatsen Tilbury en Grangemouth. 

SCS Multiport
De nieuwe dienst is ook een mooie aanvul-
ling op de reeds bestaande dienst van SCS 
Multiport met eveneens drie keer per week 
een afvaart van Amsterdam naar Tilbury. 
Amsterdam heeft aldus een dagelijkse verbin-
ding met het Verenigd Koninkrijk. De terminal 
operators garanderen zeer snelle verwerkings-
tijden van schepen, treinen en vrachtwagens.

Hub-functie
Met de nieuwe verbinding groeit het belang 
van Amsterdam als hub-functie voor het ver-
laden van goederen. Met name van en naar 
Noord- en Oost Nederland is de Amsterdamse 
haven een groeiend logistiek knooppunt waar 
voordelig en efficiënt multimodale diensten 
worden aangeboden. Ook internationaal sluit 
de nieuwe shortsea-dienst goed aan bij de toe-
nemende capaciteitsvraag uit de markt. Zo is de 
nieuwe lijndienst een aanvulling op initiatieven 
als de nieuwe zijderoute. 

TMA
Femke Brenninkmeijer roemt de inspanning 
van TMA Logistics om samen met Samskip 
deze dienst op te zetten. ,,Wij willen als haven 
inzetten op short sea en dat is door TMA prima 
opgepakt. De locatie van Amsterdam, de uitge-
breide achterlandverbindingen en onze geza-
menlijke toewijding aan logistieke partners 
leveren winst op voor de regio, de Europese 
industrie en de consumenten. Niet alleen van-
wege het toenemende transport- en overslag-
volume, maar ook omdat goederen hiermee zo 
duurzaam mogelijk worden vervoerd.”
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Extra dimensie
De lijndienst geeft een extra dimensie aan 
Samskip’s duurzame transportoplossingen 
voor alle soorten intermodale ladingen en type 
containers. Het multimodale concept kan in 
het algemeen grenscontroles verminderen en 
is minder afhankelijk van het groeiende tekort 
aan vrachtwagenchauffeurs. 

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

Activiteiten
,,Amsterdam profiteert dankzij haar gunstige 
ligging ook van de congestie in andere havens. 
Het is fascinerend om te zien hoe de ACT termi-

Amsterdam. ,,We brengen de oude Zijderoute 
weer tot leven, maar dan via het spoor. Het is 
de eerste directe verbinding tussen China en 
een Nederlandse haven. Onze partner, Nunner 
Logistics, heeft de keuze voor Amsterdam 
en TMA gemaakt omdat er vanaf de trimo-
diale terminal van TMA binnenvaartverbin-
dingen zijn met Kampen, Meppel, Harlingen, 
Groningen, Leeuwwaren en met de havens 
van Antwerpen en Rotterdam. Maar ook short 
sea connecties met het Verenigd Koninkrijk 
en Scandinavië. Voor Amsterdam biedt de 

den om ervoor te zorgen dat de goederen 
uiteindelijk sneller bij de consumenten terecht 
komen. De trein doet er tussen de 16 en 18 
dagen over vanaf China, terwijl een schip tus-
sen de 5 en 6 weken onderweg. Snelheid is 
extra belangrijk nu de regio Amsterdam zo 
sterk groeit”, onderstreept Van Toledo.

Duurzamer
Een toenemend aantal mensen hebben spul-
len nodig die hier naartoe vervoerd moeten 
worden. ,,Daarom zoeken wij zoveel mogelijk 
naar verkeer via water en spoor want teveel 
vrachtverkeer over de weg zorgt voor files. 
Water en spoor zijn sneller én duurzamer. 
De trein is de duurzaamste optie vergeleken 
met zowel vrachtwagen als vliegtuig. Maar 
ook nadat goederen uit China in Amsterdam 
aankomen, vervoeren we ze vanaf de haven 
zo duurzaam mogelijk verder naar de ons 
omringende landen: per schip”, verklaart Van 
Toledo.

LME-certificering
Op de ACT terminal zijn er sinds de zomer 
van vorig jaar twee Gantry ship-to-shore 
kranen operationeel voor de short sea waar-
door onlangs het LME certificaat (London 
Metal Exchange) werd toegekend aan de 
Amsterdamse haven. De certificering draagt bij 
aan het diversificatiebeleid dat de haven voert 
omdat de terminals en veembedrijven hun 
positie in de ferro en non-ferro markt kunnen 
versterken. ,,Zo kunnen we onze niche in ferro, 
non-ferro en containers verder uitbouwen en 
daarmee bedrijven en hun klanten beter faci-
literen. Het maakt van de Amsterdamse haven 
een aantrekkelijke overslagplek voor de inter-
nationaal verhandelde metaalpakketten”, zegt 
Femke Brenninkmeijer. 

nal bol van de activiteiten staat door de verhui-
zing van SCS naar deze terminal, de komst van 
Samskip en de start van de nieuwe Zijderoute”, 
zegt Brenninkmeijer. De regionale functie van 
de haven wint aan belang tegenover de grote 
doorvoer. ,,Primaire bestemming van goederen 
is de metropoolregio Amsterdam, secundair 
Noord-Holland en Midden-Nederland en ten 
derde Duitsland. Daarnaast zijn er groeimoge-
lijkheden (met name via short sea) richting het 
Verenigd Koninkrijk, Ierland (dat de hoogste 
economische groei van Europa heeft) en de 
Baltics”, vervolgt ze.

Zijderoute
Naast de scheepvaart, speelt ook het spoor 
een belangrijke rol voor de Amsterdamse 
haven, met name voor de achterlandverbin-
ding. De aansluiting op de nieuwe Zijderoute, 
een treinverbinding van 11.000 kilometer 
van Amsterdam naar China, Yiwu, is dan ook 
met open armen verwelkomd door Port of 

Zijderoute ook kansen in de aansluiting op 
Neuss/Duisburg.”

Sneller
 TMA regelt voor haar klanten de overslag van 
producten vanaf de boot naar vrachtwagens, 
zodat ze naar bestemmingen in Nederland en 
daarbuiten kunnen. ,,Nu we dit ook per trein 
kunnen doen, hebben we meer mogelijkhe-

11



12

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

Offshore wind biedt extra kansen

Zeehaven IJmuiden blijft 
doorgroeient

Het nieuwe windpark moet in 2022 gereed 
zijn en is daarmee het eerste windpark in 
Nederland dat zonder subsidie wordt 
gebouwd. De kavels I en II krijgen beide een 
capaciteit van minimaal 370 MW, in totaal 
dus 740 MW. Dit windpark gaat duurzame 
energie produceren voor 1 tot 1,5 miljoen 
huishoudens. 

Olieprijs
,,De olieprijs begint flink aan te trekken. Dat 
leidt tot stijgende activiteiten van de tradi-
tionele offshore op de Noordzee, maar het 
is tegelijkertijd ook een gunstige ontwikke-
ling voor alternatieve energiebronnen. Met 
offshore wind staan we er heel goed voor. 
Eerder heeft de haven van IJmuiden ook 
een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
totstandkoming van de windparken Amalia, 
Luchterduinen en Egmond, die gezamenlijk 

goed zijn voor een capaciteit van 357 MW”, 
aldus Peter van de Meerakker, algemeen 
directeur Zeehaven IJmuiden N.V. Vattenfall, 
het moederbedrijf van Nuon dat de gunning 
kreeg, gaat zoeken naar een geschikte haven-
locatie om de bouw van Hollandse Kust Zuid 
1 en 2 te realiseren. Na de kavels 1 en 2 volgt 
de bouw van Hollandse Kust Zuid 3 en 4, met 
eveneens een capaciteit van 740 MW. 

IJmuiden Ver
Het kabinet wil de gaskraan in Groningen 
helemaal dichtdraaien. Eerst naar tussen de 
vier en de zeven miljard kubieke meter gas in 
2023 en op termijn naar nul. ,,Dat betekent dat 
40 procent van de energievoorziening duur-
zaam van de Noordzee moet worden afge-
haald. Daarvoor zijn recentelijk Hollandse 
Kust West met een capaciteit van 1400 MW 
en IJmuiden Ver met maar liefst 4.000 MW 

De ontwikkeling binnen de clus-

ters Food (visserij), Energy (olie- en 

gaswinning en offshore wind) en 

Leisure (ferry- en cruisevaart) leiden 

tot een hoge bezetting van de kades 

in Zeehaven IJmuiden. Daarmee is 

en blijft IJmuiden een veelzijdige 

hub. De booming offshore wind 

energiemarkt biedt extra kansen 

voor IJmuiden, zoals met het nieu-

we windpark Hollandse Kust Zuid. 

De zeehaven is een echte specia-

list geworden voor offshore wind-

energie op de Noordzee. Vanuit de 

havenstad aan de monding van 

het Noordzeekanaalgebied wordt 

al enkele jaren het onderhoud ver-

richt voor de windmolens van het 

Prinses Amaliapark voor de kust van 

IJmuiden, van Luchterduinen voor 

de kust van Zandvoort en voor het 

offshore windpark Egmond aan Zee. 

Minister Wiebes van Economische 

Zaken en Klimaat maakte medio 

maart bekend dat Vattenfall win-

naar is van de tender Hollandse Kust 

kavels I en II. Het moederbedrijf van 

Nuon krijgt de vergunning om zon-

der subsidie het windpark te bou-

wen en te exploiteren. 

Het gerevitaliseerde Middenhavengebied.

Burgemeester Frank Dales van Velsen (links) overhandigt het eerste exemplaar van het Bidbook 
Offshorewind van AYOP aan Erik Hiensch, directeur Offshore Operations bij Vattenfall (rechts). In 

het midden AYOP-voorzitter Ron Davio. (Foto: Reinder Weidijk).



13

S E A P O R T  N U M M E R  4 - 2 0 1 8

aangewezen. Daar hebben havens en bedrij-
ven langs het Noordzeekanaalgebied met-
een op ingespeeld.” 

AYOP
Zo heeft Amsterdam IJmuiden Offshore Ports 
(AYOP) eind maart het bidbook The Essential 
Guide for installation and O&M Hollandse 
Kust wind farms’ aangeboden aan Vattenfall, 
dat het offshore windpark Hollandse Kust 
Zuid 1 en 2 gaat realiseren. AYOP geeft 
hiermee Vattenfall een inkijk in de mogelijk-
heden die samenwerking met de bedrijven-
koepel biedt. Bij de netwerkorganisatie uit 
het Noordzeekanaalgebied zijn meer dan 75 
bedrijven en overheden aangesloten.

Windcat workboats
Het onderhoudscluster in IJmuiden biedt 
alle kansen op het binnen halen van nieuwe, 
toekomstbestendige offshorewind bedrij-
vigheid. Vandaar dat Zeehaven IJmuiden 
N.V. geïnvesteerd heeft in state-of-the-art 
nieuwe steigers voor de windcats, die de 
onderhoudsmensen dagelijks naar de wind-
molens brengen. Aan de Trawlerkade zijn 
vorig jaar twee drijvende steigers met een 

2018 is het marktaandeel verder gegroeid tot 
28,8 procent verse vis. IJmuiden is flink aan 
het investeren in de visafslag. De nieuwe kis-
tenspoelmachine is inmiddels volledig ope-
rationeel. Op het hele dak van de Hollandse 
Visveiling worden zonnepanelen aangelegd 
om energie te leveren voor de koelcellen en 
de nieuwe kistenspoelmachine. 

Brexit
Toegang tot de Britse wateren is essentieel 
voor de Nederlandse visserijvloot, maar de 
Brexit blijft zorgen baren. Veel van de in 
IJmuiden aangevoerde verse en diepgevro-
ren vis wordt in Britse wateren gevangen. 
Valt de toegang tot die wateren weg omdat 
het Verenigd Koninkrijk het gebruiksrecht 
van zijn Exclusieve Economische Zone (EEZ) 
opeist, dan zullen ook belangrijke vangstge-
bieden voor de Nederlandse visserij worden 
afgesloten. ,,Gelukkig is er een goed georga-
niseerde lobby van de visserijorganisaties die 
ook wordt ondersteund door de overheid en 

Algemeen directeur Peter van de Meerakker van Zeehaven IJmuiden N.V. (links) en wethouder Arjen 
Verkaik van economische zaken van Velsen op 20 april 2018 bij de ondertekening beheer Grote 

Houtkade. (Foto: Reinder Weidijk Fotografie).

Drijvende steiger voor windcats.

VNO/NCW. Op het hoogste niveau in Brussel 
wordt er door de Nederlandse regering en 
de betrokken partijen aandacht gevraagd 
voor het ‘Visserij-dossier’. Het kabinet zet zich 
in voor beperking van ‘voor visserij gesloten 
gebieden’, behoud van pulsvisserij en ver-
soepeling van de aanlandplicht door het 
ontwikkelen van alternatieven”, aldus Van de 
Meerakker. 

Grote Houtkade
De algemeen directeur van Zeehaven 
IJmuiden N.V. heeft op 20 april samen met 
wethouder Arjen Verkaik een overeenkomst 
gesloten voor het havenbeheer van de Grote 
Houtkade in Velsen Noord. De zeehaven in 
IJmuiden laat de afgelopen jaren een sterke 
groei zien. De druk op kaderuimte in de regio 
is groot. De beschikbaarheid van openbare 
kaderuimte aan de Grote Hout kan de aan-
wezige vraag invullen. Daarnaast biedt de 
Grote Houtkade kansen voor niches in de 
Food, Energy en Materials markt. 

totale lengte van 46 meter gerealiseerd om 
ligplaats faciliteiten te bieden aan zes wind-
cats van Windcat Workboats en twee red-
dingboten van de KNRM. De opstapbordes-
sen maken het voor de bemanning mogelijk 
om ‘gelijkvloers' en zeer veilig op de schepen 
op te stappen. Windcat Workboats vervoert 
personeel en materialen vanaf de boatlan-
dings in de IJmondhaven naar de offshore 
gelegen windmolenparken voor de kust van 
IJmuiden. 

Marktaandeel verse vis
Naast de traditionele olie- en gaswinning en 
de offshore windenergiemarkt heeft IJmuiden 
een uitstekende naam op het gebied van op- 
en overslag van verse en diepgevroren vis. 
Met de wereldwijde groei in de visproductie 
en - consumptie liggen er goede kansen 
voor IJmuiden om zich te ontwikkelen tot 
centrale ‘draaischijf voor vis’ in Europa. De 
veelzijdige Zeehaven IJmuiden heeft binnen 
de elf Nederlandse visafslagen in 2017 een 
marktaandeel van bijna 25 procent, waarmee 
het na marktleider Urk, de grootste visafslag 
van Nederland is. In het eerste half jaar van 

De nieuwe kistenspoelmachine in de visafslag.
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QUA-VAC introduceert Evac-
oplossing voor afval op schepen

In de scheepvaart mag steeds min-

der afval over boord. Daarom vaart 

een groot deel van de wereldvloot 

rond met vacuümtoiletten en ver-

werkingssystemen voor afvalwater 

van het Finse Evac Oy. Ook voor de 

verwerking van voedselresten levert 

Evac Oy de benodigde systemen. 

De laatste ontwikkeling zijn oplos-

singen om ook vast afval zoals glas 

te vergruizen en karton plat te druk-

ken zodat het ruimtebesparend op 

schepen kan worden opgeslagen 

om in de eerstvolgende haven te 

kunnen lossen. In Nederland, België 

en Luxemburg is QUA-VAC verant-

woordelijk voor de distributie van 

de Evac-systemen.

De hoofdvestiging van QUA-VAC bevindt zich in Almere

Ze laten een plastic Spa-flesje met volledig 
doorzichtig, bijna helemaal helder, schoon 
water zien. Dat is het water zoals het er aan 
het einde van de pijp uitkomt als alle afval-
water van een schip is gezuiverd in de instal-
laties van het Finse Evac. Cees Lam, salesma-
nager en zijn collega technical commission 
Stefan Hoonakker laten het met de nodige 
trots zien. Want zij zijn als medewerkers 
van het Nederlandse bedrijf QUA-VAC in de 
Benelux verantwoordelijk voor verkoop en 
installatie van de producten van Evac Oy.
QUA-VAC, met hoofdzetel in Almere, is spe-
cialist in ontwerp en installatie van vacuüm-
systemen voor afvoer en verwerking van 
afvalwater. Naast systemen voor gebou-
wen en bedrijfscomplexen is QUA-VAC de 
distributeur voor de systemen van Evac, 
globaal marktleider in afvalwatersyste-
men voor de internationale scheepvaart, 
zowel in de zee- als binnenvaart. Vacuüm-
afvalwatersystemen zijn de beste oplossing 
voor schepen omdat ze veel minder water 
nodig hebben dan traditionele op zwaarte-
kracht gebaseerde systemen. Per spoelbeurt 
heeft een vacuümsysteem slechts 1,2 liter 

water nodig waar een traditioneel systeem 
al gauw zes liter verbruikt.
Het inmiddels vijftig jaar actieve QUA-VAC telt 
als groep een veertigtal medewerkers waar-
van achttien op de vestiging in Almere en 
de rest verspreid over nevenvestigingen in 
Duitsland en India. In Almere vindt de engi-
neering, controle en assemblage van de syste-
men plaats die QUA-VAC levert aan de op 
Nederlandse werven gebouwde schepen. Een 
andere belangrijke markt is inbouw bij vervan-
ging en de service van de bestaande systemen 
op schepen die Nederlandse havens aandoen.

Van groot tot klein
Afvalwater vanuit het toilet, de keuken en 
wasserij mag al enkele decennia niet meer 
ongezuiverd over boord worden gepompt, 
niet op de Rijn en andere binnenwateren en 
ook niet meer op zee. QUA-VAC levert daar-
voor al sinds de jaren negentig de vacuüm 
afvalwatersystemen van Evac. In de loop der 
tijd zijn de eisen aan het geloosde water 
steeds strenger geworden. Vandaar dat Evac 
nu afvalwaterzuiveringssystemen bouwt die 
het water zuiveren met membraan bioreactor 
technologie. QUA-VAC levert en installeert 
deze systemen van op kleine binnenvaart-
schepen tot op de grootste zeeschepen. 
De kleinste installatie kan iets van 2,25 kuub 
per dag aan en meet (l x b x h in mm) 1430 
x 2510 x 2200. De grootste standaardinstal-
latie gaat naar 2335 x 4840 x 2200. Op een 
riviercruiseschip gaat er al gauw tot 70 kuub 
per dag doorheen. En voor capaciteiten 
boven de 70 kuub per dag, denk aan grote 
cruiseschepen, worden de installaties op 
basis van specificaties van de klant gemaakt. 
De waterzuiveringsinstallaties van Evac kun-
nen alle soorten verontreinigd water aan, 
zowel zwart als grijs water vanuit toilet, keu-
kens, douches en wasserijen. En dan komt er De Evac vacuüm toiletten zijn hygiënisch, duurzaam en hebben een stille spoelbewerking
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De Evac Compactors zorgen voor het compact samen persen van afval zoals karton, 
papier en plastic

dus bijna schoon water uit zoals eerder in dit 
artikel genoemd.
Voor de verwerking van voedselresten die 
niet meer door de gootsteen kunnen uit de 
grotere keukens, denk aan grotere schepen 
met grotere bemanningen maar met name 
ook de cruiseschepen met veel passagiers 
aan boord levert Evac aparte food waste 
management vacuüm systemen. Daarmee 
worden voedselresten verwerkt tot een 
slurry die in een aparte tank kan worden 
opgevangen voor lossing in een eerstvol-
gende haven. Vroeger gingen voedselresten 
gewoon overboord maar dat mag dus niet 
meer. Ook mogen ze niet meer via het afval-
water worden geloosd. 

Nederlandse markt
Op de Nederlandse markt levert QUA-VAC 
de systemen van Evac aan een uitgebreide 
klantenkring van de werven van zeeschepen, 
de binnenvaart maar met name ook de rivier-
cruiseschepen en de superjachtbouw. “Wij 
bouwen onze systemen op vrijwel alle werven 
in, of het nu gaat om de zee- of de binnen-
vaart, we komen op alle werven,” vertelt Cees 
Lam. Vooral de riviercruisevaart heeft de afge-
lopen tien jaar een grote opgang gemaakt 
met inmiddels honderden schepen op de 
grote rivieren als vooral de Rijn, Donau, Elbe, 
Seine en Rhône. QUA-VAC levert de systemen 
van Evac aan de werven. In Almere doet QUA-
VAC de engineering van al het benodigde 
leidingenwerk en hoe de systemen op het 
schip moeten worden ingebouwd.
En de scheepsbouw mag het dan afgelopen 
jaren wat moeilijker hebben gehad met min-
der nieuwbouworders maar daar heeft QUA-
VA volgens Cees Lam niet zo heel veel last 
van gehad. “Ook als het minder goed gaat 
zijn er toch altijd opdrachtgevers die in ieder 
geval een kwalitatief goed product willen 
hebben. Als het te goed gaat heb je nog 
wel eens dat men een zijsprong wil maken 
naar de concurrent. Maar ik kan gelukkig 
vaststellen dat wij niet zo heel veel last van 
de recessie hebben gehad,” zegt Cees Lam.
Daar komt bij dat er voor de medewerkers 
van QUA-VAC altijd wel werk is want naast de 
inbouw, de grootste markt, is er die van de ser-
vice. Vacuüm-afvalwaterzuiveringssytemen 
gaan in principe een leven lang mee bij een 
gemiddelde levensduur van een schip van 
25-30 jaar. Ze moeten een a twee keer per 
jaar worden gecontroleerd. Technici van de 
rederij of de scheepswerktuigkundigen kun-
nen dat in principe ook zelf doen waarvoor 
ze bij QUA-VAC de benodigde trainingen 
kunnen volgen. Daarnaast zijn er de tussen-
tijdse aanpassingen die QUA-VAC moet toe-
passen wanneer de milieueisen van de IMO, 
de VN-organisatie voor de zeescheepvaart 
in Londen, of de CCR, de Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart in Straatsburg, weer stren-
ger worden. Sinds 2012 mogen bijvoorbeeld 
ook zeeschepen nergens meer ongezuiverd 
afvalwater lozen.

wikkeld die het afval tot compacte balen 
kunnen samenpersen. Die balen hebben 
dan weinig ruimte nodig om te worden 
opgeslagen.
Een van de laatste aparte projecten waar 
QUA-VAC de Evac-systemen voor heeft kun-
nen leveren is de retrofit van het voorma-
lige binnenvaart-hospitaalschip de Henry 
Dunant die nu is omgebouwd tot rivier-
cruiseschip. Met het oog hierop is het schip 
met compleet nieuwe systemen voor ver-
werking van afval uitgerust. “Het voordeel 
van toepassing van vacuüm systemen is dat 
ze altijd minder ruimte nodig hebben dan 
alle andere soorten systemen. Bovendien 
bieden ze een goede oplossing voor het 
probleem van geuroverlast,” zegt Cees Lam.

Eisen steeds strenger 
Over de toekomst hoeven QUA-VAC en Evac 
zich geen zorgen te maken. Nieuwe milieu-
eisen van de IMO en CCR zullen alleen maar 
strenger worden en aanvullende systemen 
vereisen. Daarnaast groeit de behoefte aan 
ruimtebesparende systemen waarvoor Evac 
de oplossingen heeft.  

Evac MBR Afvalwaterzuiveringssystemen: Hoogwaardig gedesinfecteerd afvalwater zonder gebruik 
van chemicaliën

Vast afval gecomprimeerd
Voor het overboord kieperen van alle vor-
men van vast afval gelden al veel langer 
verboden. En hoe meer mensen aan boord, 
hoe meer afval er wordt geproduceerd. Een 
probleem voor veel schepen en hun eige-
naren is dat ze lang niet in elke haven hun 
afval kunnen afgeven bij een gespeciali-
seerd bedrijf in het ophalen van scheepsaf-
val zoals het in de meeste Nederlandse 
havens bekende Bek en Verburg. Schepen 
moeten dan hun afval aan boord opslaan 
waarvoor vaak maar een zeer beperkte 
ruimte beschikbaar is want een schip is er 
om waardevolle lading te transporteren en 
niet voor het opslaan van waardeloos afval.
Om oplossingen voor dit probleem te bie-
den heeft Evac daarom nu apparaten ont-
wikkeld die het droge afval tot een mini-
mum aan ruimtebeslag terugbrengen. Voor 
afvalglas zijn er de Evac EGC 521 en EGC 
55 glass crushers die lege flessen vergrui-
zen waarna dit in handzame containers kan 
worden opgeslagen. Voor het zo compact 
mogelijk opslaan van karton, papier en plas-
tic heeft Evac zogeheten compactors ont-
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‘Nieuwe verpakking’ Packaging 
Innovations groot succes met 

record aantal bezoekers
De eerste combi-editie van 

Packaging Innovations en Empack 

verleden maand in Jaarbeurs Utrecht 

was een succes. In totaal kwamen 

12.400 verpakkingsprofessionals op 

Nederlands belangrijkste verpak-

kingscontactmoment af. Packaging 

Innovations ontving met ruim 3.200 

brand owners, marketeers, designers 

en verpakkingsmanagers en -inko-

pers een record aantal bezoekers. Dat 

is tevens een stijging van 56% ten 

opzichte van de vorige editie in 2016.

De verhuizing van Packaging Innovations 
naar Utrecht gaf de organisatie de kans om 
een nieuw concept toe te passen, genaamd 
‘the new home of packaging’. Het vernieuwde 

huiskamer-concept zorgde voor meer syner-
gie op de beursvloer. Dit leidde tot een ver-
beterde ervaring voor de bezoeker, doordat 
de verschillende type exposanten bij elkaar 
waren ingedeeld op ‘een kamer’.

Het huiskamer concept zorgde ook voor een 
extra dimensie op de beursvloer, waarbij met 
name de met verpakkingsmaterialen aange-
klede paspoppen in de ‘walk-in closet’ gezien 
konden worden als een echte eye-cather. De 
exposanten wisten hier volgens de organisa-
tie voortreffelijk op in te spelen met prachtig 
ingerichte stands en de presentatie van ver-
scheidende innovaties op het gebied van 
verpakkingen, waardoor het goed aansloot 
op de techniek achter de innovaties die op 
Empack werden getoond.

Het (inter)nationale conferentieprogramma 
op Packaging Innovations was bovendien 
van een hoogwaardig niveau. Grote smaak-
makers dit jaar waren Mat Bogust, cardboard 
ninja uit Nieuw-Zeeland en Mark van Iterson, 

directeur Global Heineken Design. Mark van 
Iterson sprak tijdens de Pentawards confe-
rence: een tweedaags conferentieprogram-
ma dat mede georganiseerd werd vanuit 
de meest prestigieuze onderscheiding voor 
innovatief verpakkingsdesign. Bezoekers 
konden de meest spraakmakende winnaars 
van afgelopen jaar, uit 2017, op de beursvloer 
bekijken én hieruit inspiratie opdoen bij de 
Pentawards expositie.

“Het waren drie succesvolle dagen waarbij 
Packaging Innovations leveranciers, innova-
tiepartners en beslissingsnemers opnieuw 
bij elkaar bracht om verpakkingsinnovaties 
te bespreken en inspiratie op te laten doen 
voor packaging & display”, zei Irma de Hoon, 
Group Event Director van het organiserende 
Easyfairs.

Op de beursvloer konden bezoekers, 
naast het bekijken van de winnaars van de 
Pentawards, stemmen op de innovaties die 
door de exposanten waren ingestuurd. De 
verpakkingspublieksprijs van Nederland, de 
Packaging Innovation award 2018, werd op 
overtuigende wijze gewonnen door Zero 
Packaging. Zij wisten een ruime meerder-
heid van de stemmen te behalen met de 
Fairphone Innovatie. 

De organisatie kijkt nu alweer reikhalzend uit 
naar de volgende editie die op 31 maart, 1 
en 2 april 2020 zal plaatsvinden, wederom in 
combinatie met Empack in Jaarbeurs Utrecht. 
“Nu is het moment om de afgelopen editie 
te evalueren, waarbij we zowel de positieve 
ervaringen als mogelijke verbeterpunten tot 
ons te nemen en in 2020 een nog ster-
kere editie neer gaan zetten”, aldus De Hoon. 
Hierbij maakt de organisatie al wel bekend 
dat de (potentiële) exposanten uiteraard al 
de mogelijkheid hebben om zijn of haar 
stand voor 2020 vast te leggen.
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Joury Groen, allrounder in het visveilingvak

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

 Havenberoepen
Naam:
Joury Groen

Leeftijd:
38 jaar

Functie:
Bedrijfsleider visveiling

Bedrijf: 
Hollandse Visveiling IJmuiden B.V.

Werkzaam in de haven sinds:

1998
Het zijn teamplayers, weten van aan-

pakken en zijn niet bleu; de mannen 

van de Hollandse Visveiling IJmuiden 

B.V.. Vele vissersboten brengen van 

maandag tot vrijdag de vis aan land. 

De factorijen, de bemiddelaars tus-

sen de vissers en de veiling, zien toe 

dat de vissen op zee goed gestript en 

op vissoort uitgesplitst worden en 

leveren de mankracht in de veilinghal 

om verdere uitsortering naar maat en 

– bij de duurdere vissen – op gewicht 

uit te voeren voor de verkoop. Dan 

begint de handel eerst met een 

schouw van de kopers, vervolgens 

de veiling via de klok en tot slot de 

toewijzing en afvoer naar de klanten, 

waarover de visveiling de regie voert.  

Dankzij internet is de markt groter, 

sneller en opener geworden. Vrijdag 

is de drukste dag; dan zitten er circa 

40 mensen in de mijnzaal en nog circa 

95 extra ‘thuiskopers’ online vanuit 

Nederland, België en Frankrijk. 

Joury Groen is op het moment van dit 
gesprek net één dag in functie als bedrijfs-
leider. In het veilingpand aan de Halkade in 
IJmuiden staat hij echter al 20 jaar. Gestart 
in de factorij waar zijn vader leiding gaf, na 
zeven jaar overgestapt naar de veiling, daar 
alle facetten van het werk onder de knie 
gekregen en nu bedrijfsleider. Joury Groen: 
“In de ontwikkeling van de veiling zit voor-
uitgang die doorgaat en me uitdaagt. Ik ben 
echt nieuwsgierig naar wat er komen gaat”.

Hollandse Visveiling IJmuiden verwerkte het 
afgelopen jaar 16 miljoen kilo vis. Dat doet 
het met zeven vaste krachten en een of 
twee uitzendkrachten, die er ook bijna elke 
dag zijn. Joury vertelt dat hij werkt met een 
heel trouwe ploeg die altijd paraat staat. Dat 
komt, denkt hij, omdat Zeehaven IJmuiden 
N.V. , het moederbedrijf van de visafslag, 
een goede werkgever is. “Mijn collega die 
gisteren is afgezwaaid, werkte hier 48 jaar en 
de anderen al in de dertig jaar. Nu verjongt 
het en ik heb er een nieuwe medewerker bij 
waar ik heel blij mee ben. Ik ben nu bezig 
hem het vak van mijnen te leren. Leren 
afslaan, leren verkopen is een kwestie van 
ervaring, omdat je er een gevoel bij moet 
ontwikkelen.” 

“Kom maar bij mij werken”
Joury heeft mavo en havo gedaan, maar 
wist echt niet wat hij wilde, waarop zijn 

Ingestanste meetlat op de sorteertafel

vader zei: ‘Kom voorlopig maar bij mij 
werken’. “In vakantietijd had ik natuurlijk 
weleens geholpen en gedacht oké, dat 
is toch wel leuk werk. Het is een ruig 
wereldje en als jonge jongen trekt dat 
wel aan. Bovendien waren de verdiensten 
best goed, vooral het nachtwerk. Ik heb 
elk uurtje gepakt dat ik pakken kon en zo 
heb ik wel een paar uurtjes gemaakt”, zegt 
hij met gevoel voor understatement. Zo 
heeft Joury van zijn 18de tot zijn 25ste bij 
de factorij gewerkt en haalde hij intussen 
zijn middenstandsdiploma. “Maar”, vertelt 
hij, “je hebt geen zekerheden. Is het druk, 
verdien je goed, is het niet druk heb je niks”. 

Als een vis 
in het water

“Op een gegeven moment zochten ze bij 
de veiling een toewijzer die afstapelt, dus 
die de verkochte vis in kisten bij elkaar zet 
met kaartjes erop met de gegevens van de 
kopers en de vis. Mijn vader had allemaal 
contacten in die veilingwereld en heeft mij 
daarvoor ongevraagd opgegeven en dat 
is de reden waarom ik hier zit. Daar ben ik 
hem nogal dankbaar voor”, zegt Joury met 
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Vangst en prijsontwikkeling omringt de klok. Handel en visserij kijkt online mee

Netten boeten op de KW5 pulswingkotter

een brede glimlach. Niet alleen het goede 
salaris beviel hem, ook de zekerheid en niet 
meer ’s nachts werken was prettig.
Joury kreeg ook schoonmaakwerkzaam-
heden te doen en administratie. Weer later 
werd hem gevraagd te gaan mijnen. Hij 
werd een allrounder. “Zo willen we de men-
sen nu aannemen: overal inzetbaar. Lekker 
afwisselend; dat werkt zeer prettig.”

Het spel met de klok
Een veilingklok is vandaag de dag een 
beeldscherm met daarin een weergave van 
de klok en omringd door informatievak-
ken over onder meer de boten met hun 
aanvoer van de dag, de laatst betaalde 
prijzen en zelfs informatie van afslagen uit 
Denemarken. En een buffervak; dat zijn de 
laatste acht verkopen, waarop de kopers 
kunnen terugkomen als ze een vergissing 
hebben gemaakt. “Een vergissing is mense-
lijk en ik voel wel aan of het klopt als ze bel-
len, of ik zie het al aan de afgeslagen prijs”, 
zegt Joury. Is de aankoop uit het buffervak 
verdwenen, is de prijs definitief.
De verkoop gaat digitaal, maar de veiling-
meester begeleidt dat mondeling. Joury: 
“Ik roep elk portie bij de soort per boot op 
via de microfoon. Te beginnen bij tong, dan 
tarbot, schol en bijvis.” Bij de volgende boot 
opnieuw.
Hij legt uit dat hij hulp heeft van het vol-
ledig geautomatiseerde internet verkoop-
systeem Pefa, dat de laatste prijzen van het-
zelfde artikel weergeeft. “Maar het begint 
toch altijd bij jezelf”, zegt hij. “En daarom 
houd ik prijsschommelingen ook handma-
tig bij, want je hebt te maken met stijgende 
en dalende prijzen, verschillende kwalitei-
ten, je eigen gevoel en geruchten om je 
heen. Dat is het spel waarin je je moet men-
gen. ’s Morgens sta ik blanco in de verkoop. 
Ik wil scherp beginnen, maar ik moet me 
ook indekken qua prijs. Ik zit er om zo veel 
mogelijk voor de aanvoerder van de vis te 
verdienen en wil zorgen dat de handelaren 
in de mijnzaal een soepele afslag hebben. 
Niet dat ik 10 euro boven de prijs ga zitten, 
zodat het heel lang duurt. Met ondersteu-
ning van het verkoopsysteem ga ik uitein-
delijk op mijn gevoel af en dan kijken of ik 
dat prijsniveau kan halen.”

Hoge kwaliteit en supervers
De Hollandse Visveiling IJmuiden levert 
verse en superverse vis. A-kwaliteit is 
verse vis; op zee goed in het ijs gehou-
den. E-kwaliteit met de E van Extra, komt 
veelal van kleine bootjes, die slechts één 
of enkele dagen op zee zijn geweest. “Er 
is wel B-kwaliteit, maar die komt weinig 
voor”, zegt Joury. “De kwaliteitsbeoor-
deling is een taak die we erbij hebben 
gekregen. Eerst deed het door de visserij 
betaalde Productschap de keuring, toen is 
het naar de Nederlandse Voedsel- en Waren 
Autoriteit (NVWA) gegaan en tegenwoor-

dig moeten de afslagen het zelf doen met 
een steekproefsgewijze rol voor de NVWA. 
Ik vind dat lastig, want wat de één goede 
kwaliteit vindt, vindt de ander niet goed.” 
Hij voegt er aan toe, dat het ook voordelen 
heeft, want “met een goede kijk, kun je 
de klachtenbehandeling beter afwikkelen”. 
Joury heeft met zijn collega’s een cursus 
kwaliteitsbeoordeling gevolgd. “Kwaliteit 
herken je aan reuk en zicht”, leert hij mij. 
“In de kieuwen kun je ruiken of de vis vers 
of muf is. Aan het uiterlijk kun je zien of het 
slijm helder is, er geen kale plekken op zit-
ten en de kieuwen niet al donker maar juist 
helder rood zijn; de vis hoort lijkstijf te zijn, 
dus niet slap.”

Kersverse bedrijfsleider
Informatie verzamelen en op de site zet-
ten, de markt volgen, de klok bedienen, het 

sjouwwerk van de toewijzing uitvoeren, de 
administratie afwikkelen, de besommings-
brieven voor de vissers opstellen, de eventu-
ele klachten afhandelen en tot slot “met de 
slang in de hand ouderwets spuiten” om de 
hal weer spic en span te maken, Joury doet 
het allemaal. “Lekker rouleren. Onderling 
met de collega’s is het prettig. Ik heb het 
gewoon verschrikkelijk naar mijn zin hier.” 
En de toekomst? “Ik ben niet zo iemand die 
zegt: ik wil de grootste van Nederland wor-
den. Ik wil graag dat alle partijen tevreden 
zijn. Ik wil wat meemaken, een verandering. 
We zijn laatst naar sorteermachines gaan 
kijken, want ik vind de sorteertafels, eerlijk 
gezegd, middeleeuws. In het verleden heb-
ben we het al eens geprobeerd, maar die 
proef is mislukt. Ik ben altijd wel vooruitstre-
vend. Misschien is dat mijn ambitie wel. Dat 
ik denk: het kan anders, beter.”
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Kennisdag Secundaire Grondstoffen in de Infra 

Moeder aarde zoveel 
mogelijk ontzien

 

Fossiele grondstoffen zijn eindig. 

Vandaar dat de roep om secundaire 

bouwstoffen steeds luider wordt. 

Bij Neste Sluiskil bijvoorbeeld vindt 

opslag en voorbehandeling van her-

nieuwbare grondstoffen plaats voor 

de raffinage van renewable diesel in 

Rotterdam. In Zeeuws-Vlaanderen 

worden afvalvetten uit de vlees- en 

visindustrie en frituurvet schoonge-

maakt, opgeslagen en vervolgens 

per binnenvaartschip vervoerd naar 

de Maasvlakte, waar de renewable 

dieselfabriek van Neste is gevestigd. 

Projectmanager Frank Goossen van Boskalis. 
(Foto: Chris Platteeuw)

Neste Sluiskil. (Foto: Chris Platteeuw)

huishoudelijk restafval van ongeveer twee 
miljoen mensen. ,,Wij werken graag met gra-
nova®. Het is heel mooi materiaal om te ver-
werken. Het kan mooi vlak worden gemaakt, 
waardoor het geen sporen achter laat. En ook 
de prijs is aantrekkelijk”, aldus projectmanager 
Frank Goossen van Boskalis. 

Maintenance Value Park
Op bedrijventerrein Maintenance 
Value Park (MVP), bij de ingang van de 
Westerscheldetunnel verrijst het nieuwe kan-
toor van Dow Benelux, dat gebouwd wordt 

Secundaire bouwstoffen vormen ook een 
goed duurzaam alternatief voor bijvoor-
beeld primaire grondstoffen als zand en 
grind. Secundaire grondstoffen zijn van 
groot belang om moeder aarde te ontzien. 
Uitputting van de natuurlijke bronnen moet 
dus zo veel mogelijk vermeden worden. 
Dat is ook de strekking van de Kennisdag 
Secundaire Grondstoffen in de Infra die na de 
zomer in Zeeuws-Vlaanderen wordt georga-
niseerd door het Platform Openbare Ruimte, 
HZ, Bouwend Zeeland en Heros Sluiskil. Het 
nieuwe product granova® combimix van 

Heros heeft de toekomst. Begin dit jaar is de 
specialist in herwinning van grondstoffen uit 
afval voor dit duurzame product gecertifi-
ceerd door Rijkswaterstaat. Granova® combi-
mix wordt onder andere al toegepast bij de 
verbreding van de Tractaatweg. Dit infrastruc-
turele project wordt uitgevoerd door Boskalis 
in opdracht van de Provincie Zeeland. 

Verbreding Tractaatweg
In totaal levert Heros voor de verbreding van 
de Tractaatweg 125.000 ton granova® combi-
mix. Dit komt overeen met het opgewerkte 

conform het duurzame Breeam certificaat. Op 
het MVP is het product granova® combimix 
toegepast als funderingsmateriaal onder de 
verharding. Heros verwerkt jaarlijks 800.000 
ton AEC-bodemas, die na opwerking als 
secundaire bouwstof een tweede leven krijgt 
in de circulaire economie. Granova® combimix 
is ideaal als toepassing onder de verharding 
voor alle soorten infrastructuur, zoals wegen, 
bedrijfsterreinen, kruispunten en voetgan-
gersoversteekplaatsen. 

www.heros.nl



21

S E A P O R T  N U M M E R  4 - 2 0 1 8

Arbeidsmarkt centraal op 
Zeeuwse Havendagen 

Zeeland Port Promotion Council en 

Stichting Havendagen Terneuzen 

hebben in samenwerking met 

havenbedrijf North Sea Port voor 

editie 2018 de handen ineen gesla-

gen om één overkoepelend mari-

tiem/logistiek evenement te maken 

van de traditionele Havendagen 

Terneuzen en Open Havendag 

Zeeland. In het weekend van 22 tot 

24 juni zetten havenbedrijven hun 

poorten wijd open en presenteren 

zich in Terneuzen en Vlissingen. 

wordt langs de bedrijven in de Kanaalzone 
gevaren terwijl een gids vertelt wat er bij al die 
bedrijven gebeurt. Heros Sluiskil en Verbrugge 
Terminals kunnen eveneens per bus vanaf het 

De Zeeuwse Havendagen bieden vele activi-
teiten op logistiek en maritiem gebied, zoals 
rondvaarten, bedrijfsbezoeken, een bedrij-
venmarkt, een carrièremarkt, sloeproeien en 
een heftruckwedstrijd. Met de traditionele 
Havendagen brengt Terneuzen een ode aan 
de Schelde. Tal van activiteiten leggen de 
verbinding met het water en de haven. 
Een uitgelezen gezelschap Nederlandse en 
Vlaamse artiesten zorgt voor ouderwetse 
sfeer en gezelligheid. In het kader van Open 
Havendag Zeeland presenteren (haven)
bedrijven zich op zaterdag 23 juni tijdens 
de bedrijven- en carrièremarkt in de cen-
trale tent bij het Portaal van Vlaanderen. Op 
de carrièremarkt kunnen werkzoekenden 

en carrièreswitchers 
zich laten informe-
ren over vacatures 
in en om de haven. 
Hiervoor worden 
3200 werkzoeken-
den uitgenodigd 
om naar de Open 
Havendag Zeeland 
te komen en staan er 
diverse bedrijven die 
hun vacatures willen 
toelichten en invullen. 
Er wordt ook op beide 
locaties een werk-
zoekenden project 
georganiseerd, waar-
bij er met medewer-
king van onder andere 
het UWV en het Werk 
Servicepunt gericht een 
aantal werkzoekenden 
uitgenodigd worden 
voor een speciale pre-
sentatie. Bovendien krij-
gen ze een rondleiding 
door de haven en bij een 
specifiek bedrijf.

Op de Zeeuwse Haven- 
dagen is er voor de liefheb-
bers ook de mogelijkheid 
voor een rondvaart met 
de Jacob van Artevelde. Er 

Portaal van Vlaanderen bezocht worden, ter-
wijl ook met een gids een busrondrit langs de 
bedrijven in de Kanaalzone mogelijk is.

Damen Shiprepair
De Open Havendag Zeeland in Vlissingen 
wordt op zaterdag 23 juni gehouden op het 
vertrouwde terrein van Damen Shiprepair. 
Tijdens een bedrijvenmarkt op het terrein 
presenteren (haven) bedrijven zich evenals in 
Terneuzen tijdens een bedrijven- en carrière-
markt. Verder is er de mogelijkheid voor een 
rondvaart met de Denick II of IJmond door 
havengebied Vlissingen-Oost met een gids, 
die een uitleg geeft over de werkzaamheden 
bij de bedrijven. Tevens kunnen de bedrij-
ven BOW/Kloosterboer, Verbrugge Zeeland 
Terminal en Zeeland Refinery per bus vanaf 
Damen Shiprepair Vlissingen bezocht wor-
den. Een busrondrit langs de bedrijven in 
Vlissingen-Oost is eveneens mogelijk. Voor de 
rondvaarten, bedrijfsbezoeken en rondritten 
in Vlissingen en Terneuzen kunnen kaarten 
op de dag zelf of via de website www.openha-
vendagzeeland.nl worden gereserveerd.
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Het Havenbedrijf Rotterdam heeft vandaag 
de eerste versie van Pronto gelanceerd, een 
nieuwe applicatie die een belangrijke effi-
ciencyverbetering betekent voor de circa 
30.000 schepen die de Rotterdamse haven 
jaarlijks aandoen. Dankzij Pronto kan de 
wachttijd die schepen in de haven door-
brengen met 20% worden verkort. Pronto 
zorgt ervoor dat de haventerminals beter zijn 
bezet en dat allerlei diensten aan het schip, 
zoals bunkering, onderhoud en bevoorrading 
nauwkeurig kunnen worden gepland en op 
elkaar afgestemd. Ook leidt het tot een 
vermindering van de CO2 uitstoot in de 
haven.  n

Havenbedrijf Rotterdam lanceert nieuwe digitale applicatie Pronto

Groei containeroverslag 
Rotterdam zet door in 
eerste kwartaal 2018

Samensmelting verpakkingstechniek en -design op 
Empack en Packaging Innovations groot succes

De eerste combi-editie van de twee verpakkings-
beurzen Empack en Packaging Innovations op 
10, 11 en 12 april is succesvol verlopen. In totaal 
bezochten zo’n 8.900 verpakkingsprofessionals 
Empack in Jaarbeurs Utrecht om zich over de 
laatste technieken, trends en innovaties in het ver-
pakkingsproces te laten informeren. Exposanten 
waren erg te spreken over de dialoog met bezoe-
kers in zowel aantal als kwaliteit. En uit de hoge 
waardering die bezoekers de beurs gaven, blijkt 
dit gevoel wederzijds.

Dit jaar vond voor het eerst de combinatie van de 
twee verpakkingsbeurzen Empack en Packaging 
Innovations plaats. “Deze samensmelting van ver-
pakkingstechniek en -design is de juiste zet geble-
ken en laat zien hoe de symbiose bijdraagt aan de 
ontwikkeling van nieuwe technieken in effectie-
ver verpakken”, zegt Irma de Hoon, Group Event 
Director van het organiserende Easyfairs. Deze edi-
tie kreeg een extra internationaal tintje doordat de 
Ierse minister, John Halligan T.D., Empack bezocht 
met een delegatie van Ierse bedrijven.  n

In de Rotterdamse haven zijn in het eerste kwartaal 
van 2018 1,2% minder goederen overgeslagen dan 
in dezelfde periode vorig jaar. In totaal is 117,8 mil-
joen ton overgeslagen tegen 119,3 miljoen ton in 
dezelfde periode in 2017. De daling betrof vooral de 
overslag van kolen, ijzererts, schroot en ruwe olie. 
Daarentegen heeft de groei in containeroverslag 
sterk doorgezet (+6,1% in TEU, +4,6% in tonnen). 
De overslag van minerale olieproducten nam toe, 
met name de afvoer. De overslag van biomassa en 
LNG steeg spectaculair.  n

DACHSER groeit met de wind mee

Niet eerder realiseerde DACHSER de recordomzet 
van 6 miljard euro. De forse groei wordt aange-
dreven door een sterke exportactiviteit in Europa 
en een bloeiende wereldhandel. 
In het boekjaar 2017 overtrof DACHSER voor het 
eerst een bruto-omzet van meer dan 6 miljard 
euro. De wereldwijde logistieke dienstverlener 
verhoogde de geconsolideerde omzet met 7,2 
procent tot 6,12 miljard euro. Ook de 81,7 
miljoen zendingen (+2,1 procent) met een 
gewicht van 39,8 miljoen ton (+4,3 procent), 
vertegenwoordigen nieuwe historische hoog-
tepunten. 

Vorig jaar creëerde DACHSER wereldwijd 1.648 
nieuwe banen. 
‘We hebben onze succesvolle exportstrategie 
voor het Europese landtransport systematisch 

voortgezet, waarbij we een extra impuls kregen 
van de versterkte wereldhandel’, zegt Bernhard 
Simon, CEO van DACHSER SE. 
‘De groei van het verkoopvolume is met name 
te danken aan de aantrekkelijke tarieven voor 
lucht- en zeevracht. Deze hebben ons geholpen 
een aanzienlijke omzetstijging te realiseren.’
Ondanks dat DACHSER in het eerste kwartaal 
van 2018 de wind in de zeilen had, erkent Simon 
knelpunten in capaciteit en het groeiende tekort 
aan chauffeurs als de belangrijkste factoren die 
de toekomstige groei mogelijk zouden kunnen 
beperken. ‘Het intern opleiden van personeel is 
daarom topprioriteit.’ 
Ook in België realiseerde DACHSER positieve cij-
fers. De bruto-omzet steeg met 11 procent naar 
102,7 miljoen euro en het aantal zendingen met 
6,1 procent.  n

Ericsson verbindt 
de Rotterdam World 
Gateway-terminal met 
zijn Private LTE mobiele 
enterprise-oplossing

Ericsson zet state-of-the-art mobiele techno-
logie in bij het verbinden van één van de eerste 
geautomatiseerde container terminals ter wereld, 
de Rotterdam World Gateway. Het stand-online 
LTE mobiele netwerk, dat wordt beheerd door 
Ericsson, biedt de beste beveiligings-, kwaliteits- 
en beschikbaarheidsstandaarden en vervangt 
de bestaande WiFi-technologie. De Private LTE-
oplossing van Ericsson biedt dataverbindingen 
voor de automated guided vehicles (AGV’s), ter-
minal trucks en tablets van Rotterdam World 
Gateway (RWG) en is geoptimaliseerd voor geau-
tomatiseerde terminal operations.  n

Gebruikte Botenbeurs 
Hoorn

De Gebruikte Botenbeurs Hoorn is een onder-
deel van de Waterweek Hoorn 2018 die over 
drie dagen rond de 35000 bezoekers trekt. De 
Waterweek Hoorn kent rond de 15 verschil-
lende evenementen, met o.a. Drakenbootraces, 
Openwaterzwemmen, een Wijnfestival, een 
Watercongres, een Shantyfestival, een Expo en 
een Nautische markt.

De Gebruikte Botenbeurs Hoorn is voor bezoe-
kers gratis toegankelijk. De haven van Hoorn 
zal in 2018 naar verwachting weer volledig 
gevuld worden met boten in alle soorten en 
maten. Dat varieert van trailerbare zeilboten en 
sloepen tot 20 meter lange luxe jachten in het 
hogere prijssegment. Tussen deze uitersten is er 
een gevarieerd aanbod voor elke portemonnee 
met ongeveer evenveel motor- als zeilboten. 
De boten liggen op Mediterrane wijze voor 
anker met de achterstevens naar de kade, wat 
een sfeervolle aanblik biedt. Op de wal staan 
kramen en tenten met nautische producten en 
diensten. 

De Gebruikte Botenbeurs Hoorn wordt dit jaar 
gehouden op 20, 21 en 22 juli 2018.
Voor vragen of voor meer informatie: 06-27335666 
en/of info@gebruiktebotenbeurshoorn.nl.  n

Nieuwe Hyster 
meerijstapelaar: 
gemaakt voor 
multifunctionele inzet

Hyster heeft onlangs de nieuwe rider stac-
ker (RS)1.6 toegevoegd aan haar assorti-
ment magazijntrucks. Deze meerijstapelaar 
is de broer van de eerder geïntroduceerde 
rider pallettruck (RP). De stapelaar is breed 
inzetbaar en biedt uitkomst in branches als 
de levensmiddelen industrie, distributie, 
retail en logistiek. 

Zo kan de RS1.6 onder andere worden gebruikt 
voor orderpicking, als platformstapelaar voor 
gemiddelde afstanden en als een meerijstapelaar 
voor lange afstanden. Dit biedt een groot 
voordeel omdat er niet langer gekozen hoeft te 
worden voor meerdere soorten machines voor 
verschillende taken. 
Zie voor meer info: www.heffiq.nl.  n
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Als het mooier weer wordt, gaan 
weer veel recreanten het water op. 
Rijkswaterstaat vraagt dit jaar extra 
aandacht voor de (spel)regels rond-
om snelvaren. 

Met een snelle motorboot, zoals een speed-
boot, rib, waterscooter of jetski, het water op 
is voor veel mensen geweldig. Mobiel ver-
keersleiders van Rijkswaterstaat zien tijdens 
de reguliere patrouilles en handhavingsac-
ties echter dat veel bestuurders zich bewust 
of onbewust niet aan de regels houden. Om 
het voor alle vaarweggebruikers leuk en 
veilig te houden, zetten we de belangrijkste 
(spel)regels op een rij. 

Als schipper van een snelle motorboot/
waterscooter:
•  ben je tenminste 18 jaar;
•  heb je een geldig vaarbewijs (aan boord);
•  heb je een registratiebewijs van je vaartuig 

(aan boord);
•  houd je je aan de snelheidsregels;
•  heb (en gebruik je) een dodemanskoord 

(of vergelijkbare voorziening) op je vaar-
tuig, dat ervoor zorgt dat de motor auto-
matisch afslaat als je plotseling overboord 
valt;

•  draag je een reddingsvest als je het vaar-
tuig staande bestuurt;

•  heb je voor elke opvarende een reddings-
vest binnen handbereik.

Rijkswaterstaat zet in op veilig snel varen
Waar mag je snel varen? 
Op het water geldt voor snelle motorbo-
ten een landelijke maximumsnelheid van 
20 kilometer per uur. Sneller varen mag in 
de speciaal aangemerkte snelvaargebieden. 
De bebording langs de vaarweg is altijd 
leidend. 

Op de uitkijk
Voor waterskiën gelden dezelfde regels als 
voor het varen met een snelle motorboot. 
Aanvullend daarop geldt dat tijdens het 
waterskiën, behalve de bestuurder en schip-
per van de boot, een extra persoon van ten 
minste 15 jaar aan boord moet zijn. Deze let 
als uitkijk voortdurend op de skiër(s) en de 
directe omgeving. 

Samen met 300 partners in de 
autorecyclingbranche heeft ARN in 
2017 een nuttige toepassing van 
afgedankte auto’s gerealiseerd van 
98,6%. Dat blijkt uit het onlangs ver-
schenen duurzaamheidsverslag van 
ARN (Auto Recycling Nederland). Met 
deze prestatie halen we in Nederland 
ruimschoots de wettelijke verplich-
ting om 95% van het gewicht van een 
afgedankte auto nuttig toe te passen. 

In 2017 zijn in het ARN-netwerk 196.252 
afgedankte auto’s verwerkt (in 2016: 
185.740). In totaal is daarmee ruim 200 mil-
joen kilo materiaal op verantwoorde wijze 
hergebruikt. Een relatief nieuw onderdeel in 

Afgedankte auto’s in 2017 voor 
98,6% nuttig toegepast

auto’s zijn autobatterijen. Hoewel het aantal 
te recyclen autobatterijen nog niet zo groot 
is, is de recyclingbranche klaar voor de ver-
wachte piek.

Alternatief voor storten van afval
Het behaalde percentage van 98,6% bestaat 
voor 87,1% uit hergebruik als product of 
als materiaal en voor 11,5% uit nuttige toe-
passing door bijvoorbeeld energieterugwin-
ning. Hiermee is de wettelijk vereiste doel-
stelling van 95% nuttige toepassing ruim-
schoots behaald. Het resultaat is mede te 
danken aan de Post-Shredder Technologie 
(PST) fabriek die ARN sinds 2011 in bedrijf 
heeft en die de laatste lastige procenten 
behaalt om aan de doelstelling te kunnen 
voldoen. Het afgelopen jaar heeft de PST-
fabriek 15,8% (2016: 14,7%) aan de recy-
clingprestatie bijgedragen. De PST-fabriek 

bewijst dat er een alternatief is voor het 
storten en verbranden van shredderafval 
van autowrakken.

Het Duurzaamheidsverslag is te vinden op 
www.arn.nl/duurzaamheidsverslag2017

Houdt het leuk en veilig
Deze (spel)regels voor snel varen gelden 
voor alle kleine schepen die korter zijn dan 
20 meter en sneller kunnen varen dan 20 
kilometer per uur, dus ook voor waterscoo-
ters en jetski’s. Rijkswaterstaat roept schip-
pers van snelle motorboten op rekening 
te houden met andere recreanten op het 
water, hen niet te hinderen door veel herrie 
of golven te maken en ze niet in gevaar te 
brengen. 
Mobiel verkeersleiders op het water geven 
voorlichting en handhaven als buitenge-
woon opsporingsambtenaar (BOA) de regels. 
Meer informatie over veilig varen op de 
(rijks)vaarwegen is te vinden op www.rws.nl/
recreatievaart en www.varendoejesamen.nl.
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Een toast op de 75-jarige jubilaris
Van Keulen Transport

D o o r :  H e n k  va n  d e  Vo o r d e   Fo t o’s  :  Fo t o  A t e l i e r  C P D

Toespraak van wethouder Johan Aalberts bij de 75-jarige jubilaris Van Keulen Transport.

In de sfeervol ingerichte loods van 

jubilaris Van Keulen Transport was 

het een gezellige boel. De leden van 

de Middelburgse Bedrijven Club 

(MBC) waren speciaal naar bedrij-

venterrein Arnestein getogen van-

wege het 75-jarige jubileum van het 

oerdegelijke Zeeuwse familiebedrijf. 

Na de felicitaties Na de felicitaties 

van de bezoekers voor de familie 

Van Keulen waren er toespraken 

van achtereenvolgens Bram van Stel 

(voorzitter MBC), Johan Aalberts 

(wethouder EZ Middelburg) en 

Edwin van Keulen namens de derde 

generatie van het familiebedrijf. 

Vlissingen, Antwerpen en Rotterdam om 
containers te vervoeren in de Benelux. 
Hiervoor worden multifunctionele contai-
nerchassis ingezet. ,,Binnen de transport-
sector is het noodzakelijk om scherp en 
alert te blijven, maar ik ben ervan overtuigd 
dat Van Keulen Transport zich kan blijven 
onderscheiden in de markt. We hebben las-
tige jaren achter de rug door de economi-
sche crisis, maar we zijn er uiteindelijk als 
bedrijf sterker uitgekomen”, aldus Edwin van 
Keulen.

Snel schakelen
Het wagenpark bestaat vandaag de dag uit 
57 trucks en 80 trailers. Er werken 65 vaste 
werknemers en gemiddeld zo’n 10 flexibele 
krachten. Als de klant belt staat er binnen 
een uur een vrachtauto paraat. Dat vergt 
heel wat van de planning, maar snel schake-

len is nu eenmaal de kracht van het Zeeuwse 
familiebedrijf.

Ledenuitje met VBC
Onder het genot van de nodige lekkere hap-
jes en drankjes, prima verzorgd door SEC 
Catering, werd er na de toespraken nog 
volop genetwerkt en geproost op het typisch 
Zeeuwse familiebedrijf. De MBC) organiseert 
op donderdag 21 juni weer het traditionele 
ledenuitje in combinatie met de Vlissingse 
Bedrijven Club (VBC). In januari werd in Studio 
A58 aan de Mortiere in Middelburg gezamen-
lijk een toast uitgebracht op een succesvol 
2018. In november is er met het Walcheren 
Plein op de Contacta het derde gezamenlijke 
evenement, in combinatie met de Federatie 
Ondernemersverenigingen Veere (FOV). 

www.mbcmiddelburg.nl

De bodedienst met paard en wagen is anno 
2018 geëvolueerd in een veelzijdige logis-
tieke dienstverlener. Naast allerhande agra-
risch transport, vervoer van bijzondere con-
structies, afval-, pallet- en groupage vervoer 
verzorgt Van Keulen in toenemende mate 
transport van zeecontainers, die aankomen 
in de haven van Vlissingen-Oost. Mede 
namens zijn vader Wim van Keulen schetste 
zoon Edwin in vogelvlucht de 75-jarige his-
torie van het bedrijf om aan te belanden 
anno 2018. ,,We zijn onder de indruk van 
het grote aantal mensen dat samen met ons 
het glas wil heffen op ons jubileum. De toe-
komst zien wij met vertrouwen tegemoet, 
mede gezien de economische groei en toe-
komstige ontwikkelingen in de havens.”

Containers
Het familiebedrijf, dat ook op- en over-
slag verzorgt, rijdt vanuit de havens van 
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Robert Oosterhof vertrekt als 
directeur RailAlert 

Robert Oosterhof vertrekt als directeur van 
RailAlert. Hij gaat op 1 juni aan de slag bij Ricardo 
Rail als business manager Consultancy Infra and 
Signalling.

ACM kan onafhankelijkheid 
ProRail als zbo niet waarborgen 

Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 
dit moment onvoldoende bevoegdheden om de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van ProRail 
te waarborgen als ProRail is omgevormd tot 
zelfstandig bestuursorgaan (zbo).
 

Nieuwe methode voor 
vaststelling schade-
ontwikkeling spoorstaven 

Dekra Rail en de TU Delft doen in opdracht van 
ProRail onderzoek naar een nieuwe manier om de 
schade-ontwikkeling in spoorstaven te voorspel-
len in relatie tot de belasting.
 

EU investeert ruim 30 miljard 
in transport-subsidieprogramma 
CEF 

Er gaat ruim dertig miljard euro naar het Europese 
transport-subsidieprogramma Connecting Europe 
Facility (CEF), uitgesmeerd over een periode van 
zeven jaar. Daarmee lijken belangrijke spoorpro-
jecten zoals de TEN-T spoorgoederencorridors en 
de uitrol van het Europese beveiligingssysteem 
ERTMS veiliggesteld.
 

ProRail zet samenwerking met 
113 Zelfmoordpreventie voort 

Spoorbeheerder ProRail blijft ook de komende 
jaren samenwerken met 113 Zelfmoordpreventie. 
Daarvoor ondertekenden de partijen onlangs een 
overeenkomst. In 2017 vonden ruim 1800 zelfdo-
dingen plaats in Nederland, waarvan er 215 op 
het spoor plaatsvonden.
 

Hupac neemt ERS Railways over 

De in Zwitserland gevestigde intermodale ver-
voerder Hupac neemt ERS Railways over van 
de Amerikaanse spoorvervoerder Genesee & 
Wyoming Inc. Dat betekent voor Hupac een forse 
versterking van zijn positie in het spoorvervoer.

NS rijdt vanaf 2020 met snelle 
locomotieven naar Berlijn 

NS wil vanaf 2020 twaalf snelle Siemens Vectron-
locomotieven gaan inzetten tussen Amsterdam 
en Berlijn. De spoorvervoerder is een aanbe-
steding gestart voor het leasen van de nieuwe 
locomotieven.
 

Controle Digitaal 
Veiligheidspaspoort spoor 
gekoppeld aan intekenen 

Dual Inventive en RailAlert hebben een API ont-
wikkeld voor het Digitaal Veiligheidspaspoort 
(DVP), het identiteitsbewijs voor spoormedewer-
kers. De API, oftewel Application Programming 
Interface, geeft via een mobiele app toegang tot 
de Digitaal Veiligheidspaspoort-database.
 

‘Snelheid 140 kilometer per 
uur op Kamperlijn geen optie’ 

Het is niet mogelijk om treinen met 140 kilometer 
per uur over de Kamperlijn te laten rijden. De 
ondergrond van het spoortraject is dermate slap 
dat deze snelheid niet behaald kan worden.
 

CAF beoogde leverancier van 
M7-metro’s Amsterdam 

De Spaanse fabrikant CAF is de voorkeursaanbie-
der voor de levering van de nieuwe M7-metro’s 
voor Amsterdam. Het gaat om dertig voertuigen, 
met een optie tot dertig stuks extra.
 

ProRail installeert duurzame 
led-lampen op stations 

ProRail gaat de verlichting op alle stations ver-
beteren. De spoorbeheerder gaat onder andere 
alle lampen vervangen door duurzame led-
lampen. Het doel van Programma Verlichting 
is om de zichtbaarheid op de stations te ver-
beteren.
 

Nieuwe tramlijn Amsterdam-
Uithoorn krijgt naam 
Amsteltram 

De tramlijn tussen Amsterdam-Zuid en Uithoorn 
krijgt de naam Amsteltram. Dat is de uitslag van 
de verkiezing die in maart werd uitgeschreven 
om een naam te kiezen voor de vernieuwde en 
verlengde verbinding.

‘Nieuwe spoorbeveiliging volgt 
voorganger steeds sneller op’ 

Voor de ontwikkelingen van spoorbeveiliging 
lijkt de wet van Moore te gelden. Iedere nieuwe 
generatie spoorbeveiliging volgt steeds sneller de 
voorgaande generatie op. Dat schrijft ERTMS-expert 
Michiel Veltman van Ricardo Rail in zijn column.
 

Siemens wint spoorcontract 
van 800 miljoen in Noorwegen 

Spoorbeheerder Bane NOR heeft Siemens de 
opdracht gegund om het volledige Noorse spoor-
netwerk met het Europese spoorbeveiligings-
systeem ERTMS Level 2 uit te rusten. Het gaat om 
een contract ter waarde van 800 miljoen euro.
 

‘Verduurzaming in de 
spoorsector wordt gemeengoed’ 

Verduurzaming gaat in de spoorsector gemeen-
goed worden. Dat betekent dat op termijn alleen 
nog maar duurzame materialen in het spoor zul-
len worden toegepast. Dat verwacht commercieel 
manager Stefan Schrader van De Meteoor.
 

Strukton ontwerpt nieuwe 
werkplaats voor locomotieven 

Strukton gaat een nieuwe onderhoudswerkplaats 
voor locomotieven ontwerpen en bouwen. Ook 
ontwerpt het spoorbedrijf de omliggende infra-
structuur. De werkplaats komt in de haven van 
Rotterdam en opent in de zomer van 2019.
 

Proeven met lage 
geluidsschermen spoor positief 

Twee proeven met lage geluidsschermen langs 
het spoor in Hilversum en Susteren zijn succesvol 
verlopen. Dat meldt spoorbeheerder ProRail. De 
innovatieve schermen zijn niet hoger dan een tot 
anderhalve meter.
 

Overeenkomst 
stationsvoorzieningen 
Amsterdam Zuid ondertekend 

Station Amsterdam Zuid krijgt twee brede pas-
sages met ruimte voor winkels en voorzienin-
gen. Qua voorzieningenaanbod moet het ver-
nieuwde station, dat onderdeel is van het project 
Zuidasdok, vergelijkbaar worden met Utrecht 
Centraal en Rotterdam Centraal.

Elektrificatie spoor Landgraaf-
Herzogenrath gestart 

Het officiële startsein voor de elektrificatie van het 
spoortraject Landgraaf-Herzogenrath is dinsdag 17 
april jl. gegeven. Deze elektrificatie is onderdeel van 
het plan om een ‘Drielandentrein’ te starten tussen 
het Belgische Luik, Maastricht en het Duitse Aken.

Friesland wil batterijtreinen 
tussen Leeuwarden en 
Harlingen 

De provincie Friesland is van plan de spoorlijn 
Leeuwarden-Groningen gedeeltelijk te elektrifi-
ceren en wil op het tracé van Leeuwarden naar 
Stavoren en Harlingen batterijtreinen inzetten. 
Een onderzoek wordt hiervoor ingesteld.
 

Infrabel monitort wissels 
vanuit rijdende trein 

De Belgische spoorbeheerder Infrabel heeft een 
nieuw meet- en videosysteem geïnstalleerd op 
een van zijn meettreinen, waarmee deze al rij-
dend de kwaliteit van de wissels kan controleren.

‘Nieuwe spoorbeveiliging volgt 
voorganger steeds sneller op’ 

Voor de ontwikkelingen van spoorbeveiliging 
lijkt de wet van Moore te gelden. Iedere nieuwe 
generatie spoorbeveiliging volgt steeds sneller de 
voorgaande generatie op. Dat schrijft ERTMS-expert 
Michiel Veltman van Ricardo Rail in zijn column.
 

Schade spoorsector door 
Rastatt twee miljard euro 

De spoorsector heeft ruim twee miljard verlies 
geleden doordat het spoor in het Duitse Rastatt 
door verzakkingen bij werkzaamheden bijna 
twee maanden niet kon worden gebruikt. Dat 
heeft het onderzoeksbureau Hanseatic Transport 
Consultancy (HTC) berekend.

‘Voorstel ERA voor 
geluidsreductie spoor gaat 
niet ver genoeg’ 

Het voorstel van European Union Agency for 
Railways (ERA) voor geluidsreductie van het spoor 
gaat niet ver genoeg. Goederenwagons die herrie 
maken moeten snel van het spoor verdwijnen. 
Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven.
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e-Fulfilment Hub brengt Limburgse 
e-fulfilment koplopers samen

e-Fulfilment Hub heeft middels een 

interactieve co-creatiesessie samen 

met tientallen ondernemers, over-

heden en onderwijsinstellingen een 

concreet actieprogramma samenge-

steld hoe Limburg haar internatio-

nale koppositie op het gebied van 

(pan-Europese) e-fulfilment kan 

behouden en verder kan uitbouwen. 

Het actieprogramma wordt onder 

de naam ‘Limburg: Fulfil your Future’ 

op donderdag 28 juni aanstaande 

gepresenteerd tijdens een inspire-

rend seminar.

 

 
Vereniging Limburgse triple helix
In het verleden was het Limburgse e-ful-
filmentdomein zeer versplinterd georgani-
seerd. Om internationale koploperspositie 
als logistieke hotspot te behouden en ver-
der uit te bouwen heeft e-Fulfilment Hub 
regionale organisaties verenigd binnen een 
gezamenlijk traject. De synergie-effecten 
tussen deze organisaties komen tot stand 
door samenwerking, kennisdeling en een 
gezamenlijke waarde-creatie. Een concrete 
uitkomst van deze samenwerking tussen 
Limburgse logistieke, ICT en e-fulfilment 
partijen betreft het visiedocument en bij-
behorende actieprogramma, welke als doel 
heeft het e-fulfilment domein duurzaam in 
te bedden in de regio. 
 
Digitale agenda en sectorbranding 
cruciale acties!
Tijdens een interactieve co-creatiesessie 
werden daarom de belangrijkste, meest 
disruptieve trends geïdentificeerd die de 
toekomst van e-fulfilment – en de positie 
van Limburg als logistieke hotspot – gaan 
bepalen. Hieruit kwamen de opkomst van 
cross-border (grensoverschrijdende) 
e-commerce, het belang van digitalisering 
(AI, blockchain en Internet of Things) en 
het groeiende tekort aan logistieke arbeids-
krachten als meest bepalende trends naar 
voren. Overheden, onderwijsinstellingen en 
bedrijfsleven gingen vervolgens met elkaar 
in gesprek om te bepalen hoe zij hier op in 
moeten spelen om de toekomst van Limburg 
als e-fulfilment hotspot veilig te stellen. Het 
volledige actieprogramma dat richting geeft 
aan de noodzakelijke acties is zeer breed 
en veelomvattend. Samenwerking tussen 
diverse competenties, branding van de sec-
tor, het opstellen van een digitale agenda 

en een betere aansluiting met (middelbaar) 
onderwijs zijn slechts enkele belangrijke 
acties.
 
Limburg: Fulfil your Future
Op donderdag 28 juni aanstaande presen-
teren de Limburgse koplopers het actie-
programma onder de naam ‘Limburg: Fulfil 
your Future’ tijdens een inspirerend semi-
nar. Bij het door e-Fulfilment Hub georga-
niseerde seminar in Kasteel de Keverberg 
komen alle organisaties die innovatie bin-
nen e-fulfilment essentieel vinden samen en 
worden kennis en ideeën uitgewisseld om 
de logistieke kracht van Limburg verder te 
ontwikkelen. Organisaties die interesse heb-
ben zich hierbij aan te sluiten en mee willen 
co-creëren zijn van harte welkom.

Over e-Fulfilment Hub
e-Fulfilment Hub is een samenwerkingsver-
band van elf ondernemers, overheden en 
onderwijsinstellingen uit de Keyport-regio. 
De initiatiefnemers – Dimass, HC Distributie, 
Moonen Packaging, Thijs Logistiek, Wetron 
Transport & Logistics, Bluehub, Fontys 
Hogescholen, Gilde Opleidingen/Centrum 
voor Logistiek Vakmanschap, DHL en OML 
– hebben zich onder de vlag van Keyport 
2020 verenigd om kennis en kunde over 
e-fulfilment verder te ontwikkelen. Tevens 
profileert e-Fulfilment Hub Midden-Limburg 
als dé e-fulfilment regio van Noordwest-
Europa. Het samenwerkingsverband richt 
zich met haar one-stop-shop propositie op 
webshops die pan-Europees willen expan-
deren.
 
Meer informatie over Limburg: Fulfil your 
Future vindt u op: www.e-fulfilmenthub.nl/
limburg 

Sterkste groeimarkt vereist innovatie
Limburg is dé logistieke hotspot van Europa. 
Haar strategische geografische ligging, 
grote hoeveelheid aan Europese distributie-
centra en logistiek dienstverleners en excel-
lente multimodale infrastructuur bezorgen 
de provincie een forse voorsprong in ver-
gelijking met andere logistieke regio’s. In 
de sterkste groeimarkt binnen de logistiek, 
e-fulfilment (de logistieke verwerking van 
online bestelde producten en diensten), 
draait het echter niet alleen om logistieke 
competenties. Ook zijn onder andere een 
veranderend arbeidsmarktbeleid en ICT-
toepassingen (zoals kunstmatige intelligen-
tie en blockchain) hierin cruciaal. Deze en 
andere competenties zullen ontwikkeld en 
geïmplementeerd moeten worden om de 
concurrentie voor te blijven en de kopposi-
tie als e-fulfilment hotspot te claimen. 
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Bij Verwer & Janssen Vermogensmanagement 
in Roosendaal was er op dinsdag 8 mei een 
interessante lezing over vermogensbeheer. De 
drie compagnons Evert Verwer, ing. drs. Walter 
Janssen RBA en mr. Johan van Sprundel start-
ten 15 jaar geleden een bedrijf in vermogens-
beheer. Dit derde lustrum wordt in oktober op 
passende wijze gevierd. De degelijke aanpak 
van Verwer & Janssen bezorgde de klanten 
in de afgelopen jaren prima rendementen. Ze 
brengen hun vermogen onder bij een van de 
drie depotbanken (BinckBanck, ABN AMRO en 
ING Luxemburg). ,,Het geld staat op naam van 
de klant en wij kunnen enkel het vermogen 
beheren conform het met de klant overeenge-
komen beleggingsprofiel. Vaak denken klanten 
van banken dat overstappen veel werk is, maar 
na een goed intakegesprek zijn drie handteke-
ningen voldoende”, aldus algemeen directeur 
Evert Verwer, een van de sprekers op de lezing.

Verwer & Janssen Vermogensmanagement: beleggen met de handrem

De wijze van beleggen van Verwer & Janssen 
is altijd constant gebleven. Wel mee kunnen 
profiteren van mogelijk stijgende markten, 
maar niet tegen iedere prijs. Ofwel beleggen 
met de handrem erop. De cijfers bewijzen 
het effect van de methodiek. ,,Als goed huis-
vader passen we op de vaak duur verdiende 
centen van onze klanten, zodat zij goed kun-
nen slapen.” Naast maatwerk, vanaf 100.000 
euro, kan men via de website VenJ-online.
nl al beleggen vanaf 5.000 euro (kinderen 
vanaf 2.000 euro). Op de lezing werd hierover 
een heldere toelichting gegeven door Marcel 
Boone. Na een carrière bij diverse grootban-
ken is hij sinds 2014 werkzaam bij Verwer 
& Janssen als senior beleggingsadviseur. Hij 
is bij Verwer & Janssen tevens compliance 
officer.  n

www.vermogensmanagers.nl
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Wat krijgen we over tien jaar op ons bord? De 10e 
Ravelijnlezing in Theater De Maagd te Bergen op 
Zoom op donderdag 31 mei heeft als thema ‘The 
future of food’. Technologische ontwikkelingen als 
blockchain en big data hebben een grote invloed op 
ons voedselsysteem. In combinatie met consumen-
tentrends zullen we continu moeten inspelen op een 
wereld die steeds sneller verandert. Ons voedselsy-
steem zal er over tien jaar totaal anders uit zien. Alle 
verhoudingen binnen de keten - van boer tot bord 
- zullen opnieuw worden bepaald. Die ingrijpende 
veranderingen bieden de provincie Noord-Brabant 
en in het bijzonder West-Brabant grote kansen. De 
agrofood is een van de grootste sectoren in de regio 
en door de verbinding met de topsectoren logistiek, 

‘The future of food’ op 10e Ravelijnlezing in Bergen 
op Zoom 

maintenance en biobased economy kan de provincie 
Noord-Brabant een van de koplopers worden in 
deze nieuwe wereld. Sprekers op de Ravelijnlezing 
zijn Marije Vogelzang (Food designer en creative 
inspirator), Inge Arents (Managing Director Flanders’ 
FOOD), Jan Mengelers (Voorzitter Raad van Bestuur 
TU Eindhoven) en Arthur Mol (Rector Magnificus 
Wageningen Universiteit). Dagvoorzitter Petra 
Koenders (directeur Green Chemistry Campus) opent 
de Ravelijnlezing. Aansluitend is de businessavond 
van ProefMei in stadspaleis Het Markiezenhof. Dit 
sfeervolle decor is die avond dé gastronomische ont-
moetingsplaats voor ondernemend en bestuurlijk 
West-Brabant, Zeeland en Vlaanderen.  n

www.ravelijnlezing.nl

Vlnr Evert Verwer, Walter Janssen en Johan van Sprundel.

Food designer Marije Vogelzang.

Jan Mengelers, voorzitter Raad van 
Bestuur TU Eindhoven. 

Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 juni is 
het weer drie dagen proeven, beleven en 
genieten op ProefMei: een groots opgezet 
culinair cultureel festival met een eigen sfeer 
en identiteit. Liefhebbers kunnen genieten van 
de exclusieve gerechten die de chef-koks van 
de deelnemende restaurants presenteren op 
de pleinen van stadspaleis het Markiezenhof, 
één van de fraaiste stadspaleizen van Europa. 
Er zijn in de historische binnenstad van Bergen 
op Zoom ook concerten op hoog niveau, 

ProefMei: culinair genieten van streekproducten in 
historische binnenstad 

diverse exposities en kookwedstrijden. Het 
festival wordt georganiseerd door de Stichting 
ProefMei en gedragen door een grote groep 
vrijwilligers, de restaurants en de onderne-
mers van de Brabantse Wal, Bergen op Zoom, 
de Brabantse Wal gemeenten en Tholen. Proef 
op de culinaire pleinen streekproducten zoals 
de befaamde drie AAA’s; Ansjovis, Asperges en 
Aardbeien bij de restaurants van de Brabantse 
Wal en de Zuiderburen uit Mechelen en 
Oudenaarde.  n
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Op 19 april jl. heeft Simwave officieel 
de deuren van haar 5.000 vierkan-
te meter grote maritiem training-
centrum in Barendrecht geopend. 
Vanzelfsprekend werd de openings-
handeling gesimuleerd. Op alle 
schermen van de 59 opgestelde 
simulatoren voeren vier schepen 
tegelijkertijd door een openingslint 
in een fantasiehaven met op de 
kades onder andere de Eiffeltoren, 
de piramiden van Gizeh en de Burj 
Khalifa.

De honderden genodigden, waaronder de 
burgemeester van Berendrecht, Jan van 
Belzen, genoten zichtbaar van het gesimu-
leerde openingsspektakel het daaropvolgen-

Maritiem simulatorcentrum Simwave 
officieel van start 

de kijkje achter de schermen bij de simula-
toren. Het centrum is overigens al langer in 
gebruik. Op 29 januari werd de ‘site accep-
tance test’ positief afgerond in samenwerking 
met de leverancier van de simulatoren, het 
Noorse Kongsberg Digital. Sinds die tijd is het 
gehele ‘maritime centre of excellence’ ope-
rationeel en zijn er volop trainingen voor en 
met klanten als Genting Hong Kong, Crystal 
River Cruises en Viking Cruises.

Over Simwave
Simwave biedt de maritieme sector een 
bijzonder concept onder de naam ‘simula-
tor-as-a-service’. Op eenvoudige wijze kan 
een simulator of een aantal gekoppelde 
simulators geboekt worden om bemannin-
gen te trainen of te beoordelen; al dan niet 
ondersteund door eigen instructeurs vanuit 
de rederij. Dankzij een team van professio-
nals op het gebied van maritiem modelleren 
en een team voor visuele databases, kun-

nen opdrachtgevers oefenen met hun eigen 
schepen in elke gewenste specifieke vaar-
omgeving. De centra van Simwave zijn 24/7 
beschikbaar en beschikken over uitgebreide 
eigen verblijfsvoorzieningen.

www.simwave.nl 

Van den Bosch Transporten neemt per 1 juli 2018 collega-
bedrijf Broekema Bulk uit Nederweert over. Dat zijn CEO 
Rico Daandels van Van den Bosch Transporten en directeur 
Dirk Broekema van Broekema Bulk overeengekomen. 

Broekema Bulk is evenals Van den Bosch Transporten gespecialiseerd 
in bulktransport, zowel via de weg als intermodaal. Waar Van den 
Bosch Transporten zich bezighoudt met het transport van droge en 
vloeibare bulkgoederen, richt Broekema Bulk zich specifiek op droge 
bulkgoederen. Daarbij ligt de nadruk op feed, mineralen, petroche-
mische producten en dedicated food. Het werkgebied bestaat onder 
meer uit de Benelux, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, 
Italië en Spanje.

Uitbreiding droge bulkactiviteiten
“Met de overname van Broekema Bulk zetten wij in op verdere groei 
van onze droge bulkactiviteiten op de Europese markt”, motiveert CEO 
Rico Daandels van Van den Bosch Transporten. “Zowel het werkgebied 
als de vloot van Broekema sluit aan bij onze activiteiten en strategie. 
Met de overname willen we onze positie als top 10-bulktransporteur 
in Europa verder versterken, specifiek in het Verenigd Koninkrijk, waar 
Broekema een stevige positie heeft verworven.” 

Transport met drukcontainers
Inmiddels telt de droge bulkdivisie van Van den Bosch Transporten 
meer dan duizend silo-opleggers en silocontainers, waarvan het 
merendeel behoort tot het type drukcontainer (pressurized). Met 
de overname breidt Van den Bosch Transporten haar vloot verder Rico Daandels en Dirk Broekema ondertekenen de overeenkomst.

Van den Bosch Transporten neemt 
Broekema Bulk over

uit met moderne silo-opleggers en 40FT pressurized-silocontainers. 
Daandels: “Van den Bosch heeft zich ontwikkeld tot een sterke speler 
op het gebied van transport met drukcontainers. Met deze investering 
breiden we zowel onze vloot als ons netwerk in dit specifieke segment 
verder uit, waarbij de focus ligt op uitbreiding van onze activiteiten in 
het Verenigd Koninkrijk.”

Continueren activiteiten
De activiteiten van Broekema Bulk worden voortgezet door Van den 
Bosch Transporten en voortaan gecoördineerd vanuit het hoofdkan-
toor in Erp, Noord-Brabant, waar de medewerkers van Broekema per 
1 juli 2018 aan de slag gaan. Dirk Broekema blijft het gezicht naar de 
klanten toe. 
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In het Portaal van Vlaanderen, hét maritiem infor-
matiecentrum in de Kanaalzone, is een fraaie 
expositie te zien over de Nieuwe Sluis Terneuzen. 
De expositie is op donderdag 3 mei officieel 
geopend, met toespraken van onder andere 
manager Henk Siersema en voorzitter Arie de 
Bode van het Portaal van Vlaanderen. Naast de 
informatie die Het Portaal al 25 jaar verstrekt over 
de havens en de scheepvaart is een compleet 
nieuwe tentoonstelling ingericht over de Nieuwe 
Sluis, sinds de komst van de Westerscheldetunnel 
het grootste infrastructurele project van Zeeuws-
Vlaanderen. Door de aanleg van de Nieuwe Sluis 
wordt de haven van Gent bereikbaar voor de 
grootste zeeschepen en zal er een eind komen 
aan een belangrijk capaciteitsknelpunt voor de 
binnenvaart. De nieuwe zeesluis zal dan ook nog 
jarenlang het hoofdthema zijn voor Het Portaal 
van Vlaanderen.

Hoe werkt een sluis?
Hoe werkt een sluis? Waarom zijn de sluizen zo 
belangrijk? En hoe gaan we een van de groot-
ste sluizen ter wereld bouwen? Dit alles kom 
je te weten na een bezoekje aan de nieuwe 
tentoonstelling in het informatiecentrum van het 
project Nieuwe Sluis Terneuzen: het Portaal van 
Vlaanderen. Tot en met 2022 wordt op verschillen-
de plaatsen op het sluizencomplex aan de Nieuwe 
Sluis gewerkt. Om geïnteresseerden te laten zien 
wat er precies gebeurt, is in het Portaal van 
Vlaanderen de nieuwe tentoonstelling ingericht. 

Expositie Nieuwe Sluis officieel geopend in Portaal 
van Vlaanderen

Updaten
Naast een aantal vaste elementen, zoals de his-
torie van het sluizencomplex en de lading van al 
die passerende schepen, wordt de tentoonstelling 
tijdens de bouw continu ge-update. Zo is er steeds 
een goed beeld van wat er buiten op het bouwter-
rein allemaal gebeurt. Ook worden de gidsen 
en vrijwilligers goed op de hoogte gehouden 
van alle ontwikkelingen zodat bezoekers van het 
Portaal van de juiste informatie worden voorzien. 
Het Portaal van Vlaanderen organiseert per tradi-
tie rondvaarten over het Kanaal Gent-Terneuzen, 
maritieme fiets- en wandelroutes, rondleidingen 
over het sluizencomplex en allerlei evenementen. 
De bouw van de Nieuwe Sluis komt daar als 
‘superattractie’ bij.  n

www.portaalvanvlaanderen.nl 
www.nieuwesluisterneuzen.eu 

Voorzitter Arie de Bode van het Portaal van Vlaanderen. 

Manager Henk Siersema. 

In de volgende editie van Seaport is een 
uitgebreide reportage te lezen over North 
Sea Port middels een duo-interview met Jan 
Lagasse en Daan Schalck. De beide CEO’s van 
het grensoverschrijdende havenbedrijf gaan 
uitgebreid in op de positieve impact van de 
fusie op de buitenwereld. North Sea Port is 

In de volgende editie: North Sea Port
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Jan Lagsse (links) en Daan Schalck, de beide CEO’s van North Sea Port. 
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Een Nederlands-Vlaams samenwerkings-
verband zet in op 90 procent CO2-reductie 
in 2050. Elf multinationale ondernemingen 
in de regio Zuid-West Nederland en West-
Vlaanderen pakken gezamenlijk de uitdaging 
op om aan de in Parijs gestelde doelen van 
80 tot 95 procent CO2-reductie in 2050 te 
werken. Daarnaast willen ze een substan-
tiële bijdrage leveren aan het aankomende 
Klimaatakkoord. Dit doen zij via het grens-
overschrijdende samenwerkingsverband 
Smart Delta Resources (SDR). Aan onder-
zoeksbureau CE Delft is gevraagd om samen 

Grensoverschrijdende CO2-reductie

namelijk een nieuwe Europese top-10 speler. 
Ze is de nummer drie in toegevoegde waarde 
en de nummer tien in goederenoverslag. 
North Sea Port staat voor het 60-kilometer-
lange grensoverschrijdende havengebied van 
Vlissingen, Borsele en Terneuzen in Nederland 
tot Gent in België.  n

met de bedrijven een routekaart te ontwik-
kelen met maatregelen die nodig zijn om 
deze doelen te bereiken. De maatregelen zijn 
opgenomen in de ‘Roadmap towards a climate 
neutral industry in the Delta region’. De road-
map is op dinsdag 17 april aangeboden aan 
de Tweede Kamer en de algemeen afgevaar-
digde van de Vlaamse regering in Nederland. 
In de roadmap zijn drie strategische priori-
teiten geformuleerd:  elektriciteit en water-
stof, circulaire grondstoffen en CO2-opslag 
en gebruik. Ze zijn vertaald in acht concrete 
projecten om CO2-uitstoot te verlagen .  n
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Kotra fresh & frozen Logistics is ook in IJmuiden een gevestigde naam 

Specialist in vervoer van 
verse en ingevroren vis 

De vestiging van Kotra fresh & frozen Logistics in Yerseke. Via de terminals in Yerseke, Breskens, 
IJmuiden en het Deense Padborg vindt de distributie naar de eindklant plaats.Aan de Halkade, midden in het haven-

gebied van IJmuiden, bevinden 

zich Kloos-Holland en Van Maanen 

Koeltransport. Met vooral de focus op 

transport naar Duitsland, Frankrijk, 

België en Nederland van met name 

verse vis en diepvriesproducten. Kloos-

Holland en Van Maanen Koeltransport 

maken deel uit van Kotra Fresh & 

Frozen Logistics. Bij deze transport-

groep zijn (inclusief inleners) ongeveer 

500 mensen werkzaam. Naast Kloos 

en Van Maanen Koeltransport bestaat 

deze transportgroep uit de Koeijer 

Transport en Van de Plasse Transport 

uit Yerseke, Transport Vooruit uit 

Breskens, Fimagro uit Oostburg, 

Transport Vooruit Padborg en 

Transport Egon Sørensen in Hanstholm 

(beide in Denemarken). 

Kernactiviteit is vistransport door heel West-
Europa. Met de opening van het nieuwe vries-
huis Kotra Coldstore in Yerseke is in 2014 
een belangrijke dienst aan het totaalpakket 
toegevoegd. 

Terminals
,,De klant geeft ’s ochtends op welke vis-
producten hij heeft gekocht en wij gaan ze 
dezelfde dag ophalen in de hele Benelux, 
Frankrijk, Duitsland en Denemarken. In dit 
proces groeperen en verzamelen wij in onze 
terminals in Yerseke, Breskens IJmuiden en 
het Deense Padborg, van waaruit de distribu-
tie naar de eindklant plaatsvindt. We zorgen 
ervoor dat de goederen ’s avonds of ’s nachts 
in zijn koel- of vriescel staan.” Kotra is vijf jaar 
geleden begonnen met het opzetten van 
een distributienet van diepvriesvoedingsmid-
delen door heel Frankrijk, met het hele scala 
aan diepvriesproducten: vis, maar ook fri-
tes, champignons, muffins, groenten, fruit en 
vlees”, aldus directeur-eigenaar Erik de Koeijer 
van Kotra fresh & frozen Logistics. 

Start mosselseizoen
Kotra fresh & frozen Logistics is specialist 
bij uitstek op het gebied van vervoer van 
zowel verse als ingevroren vis door heel West-
Europa, met zwaartepunten in de Benelux en 
Frankrijk. De klant koopt in op de vismijn en 
Kotra doet de rest. Met de start van het mos-
selseizoen zal het aantal vrachtauto’s dagelijks 
weer met tientallen toenemen. ,,Wij ontzor-
gen de klant van A tot Z. Via onze terminals 
in Yerseke, Breskens, IJmuiden en het Deense 
Padborg vindt de distributie naar de eindklant 
plaats”, legt Erik de Koeijer uit.

Centrale draaischijf voor vis
De veelzijdige open zeehaven IJmuiden, aan 
de monding van het Noordzeekanaalgebied, 
heeft een uitstekende reputatie op het gebied 
van op- en overslag van verse en diepge-
vroren vis. Met de wereldwijde groei in de 
visproductie en - consumptie liggen er goede 
kansen voor IJmuiden om zich te blijven ont-
wikkelen tot centrale ‘draaischijf voor vis’ in 
Europa. Wel zijn er bedreigingen door de 
Brexit, maar er is gelukkig een sterke lobby 
richting Brussel om de Nederlandse visserijbe-
langen zo goed mogelijk te behartigen. 

Reefercontainers
Van de Nederlandse vriescapaciteit van 
ruim zeven miljoen kubieke meter bevindt 
zich bijna een derde deel in de haven van 
IJmuiden. De diepgevroren pakketten vis 
worden in geconditioneerde reefercontainers 
afgevoerd. Er is een toename van stromen vis 
uit Noord-Amerika en Canada, zoals koolvis, 
zalm, kabeljauw en kreeft. Vandaar vaste ree-
fer lijndiensten tussen Alaska en IJmuiden. 
Alle vangst uit Alaska, bestemd voor Noord-
Europa, wordt via de draaischijf IJmuiden aan-
gevoerd.

www.kotra-logistics.nl
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Svitzer Tugs (UK)

In June 2017 Coastal Shipping Publications 
published “Svitzer Tugs (UK)”, written by 
Bernard McCall.
The story of Em. Svitzer Bjergningsentreprise 
(Svitzer) begins in 1833 when Emil Zeuthen 
Svitzer, a Danish entrepreneur, established a 
salvage business after noticing many losses 
occurring on trade routes to and from Denmark. 
Its business extended to harbor towage in due 
course. The company has expanded conside-
rably over the past two decades and claims to 
have 430 vessels working in about 100 different 
locations throughout the world.
Because of the huge size of the Svitzer fleet, 
Costal Shipping Publications is covering it in 
two volumes. This first volume looks at the 
company’s tugs working in the UK and it will be 
followed by the second volume which will cover 
the tugs working outside the UK.
The album is organized in chronological order 
according to year of construction, the exception 
being at the end of the book where the latest 
Milford Haven tugs are grouped together.
Like all books issued by Coastal Shipping 
Publications, value for money!

“Svitzer Tugs (UK)” (ISBN 978-1-902953-85-4) is 
a paperback book, A5 size, of 88 pages, lavishly 
illustrated. The price is £9.95 plus £1.75 European 
postage. Ordering via the bookshop, or directly 
via the publisher, Coastal Shipping, 400 Nore 
Road, Portishead, Bristol BS20 8EZ, UK. Tel/Fax: 
+44(0)1275.846178, www.coastalshipping.
co.uk, e-mail: Bernard@coastalshipping.co.uk. 

Strandvondsten

In juni 2017 verscheen bij de uitgeverij Stichting 
Kunstboek in Brugge een buitengewoon inte-
ressant boek onder de titel “Strandvondsten. Een 
praktische veldgids”. 
“Strandvondsten” is een onmisbare gids voor de 
nieuwsgierige strandwandelaar. Aan de hand 
van teksten van zeekenner Hans De Blauwe 
en foto’s van natuurfotograaf Misjel Decleer 
verneem je alles over je vondsten tijdens een 
wandeling aan het Noordzeestrand. Je leert er 
de belangrijkste dieren en planten herkennen: 
krabben, schelpen, kwallen, vissen, mosdier-
tjes of wieren. Maar ook niet levende strand-
vondsten krijgen een plaats, zoals visnetten, 
turfresten, stenen, hout, plastics, beenderen, 
haaientanden, potscherven…

Iedere vondst wordt geïllustreerd met een of 
meerdere foto’s en toegelicht in een korte tekst.
Deze handige veldgids biedt urenlang ontdek-
kingsplezier en ontsluiert het boeiende verhaal 
achter ruim 400 verschillende vondsten op het 
strand.
Een uniek en handig naslagwerk dat thuishoort 
in de bibliotheek van iedere natuurliefhebber.

“Strandvondsten” (ISBN 978-90-5856-570-9) telt 
336 pagina’s en werd met een soft cover met 
flappen uitgebracht. Het boek kost 29,95 euro. 
Het boek is te vinden in een zeer ruime selectie 
boekhandels maar kan ook aangekocht worden 
via www.stichtingkunstboek.com of bol.com.

Svitzer Tugs 
(Worldwide)”.

In September 2017 Coastal Shipping Publications 
published “Svitzer Tugs (Worldwide)”, written by 
Bernard McCall. 
The story of Em. Svitzer Bjergningsentreprise 
(Svitzer) begins in 1833 when Emil Zeuthen 
Svitzer, a Danish entrepreneur, established 
a salvage business after noticing many losses 
occurring on trade routes to and from Denmark. 
Its business extended to harbor towage in due 
course. The company has expanded considerably 
over the past two decades and claims to have 430 
vessels working in about 100 different locations 
throughout the world.
Because of the huge size of the Svitzer fleet, 
Costal Shipping Publications is covering it in two 
volumes. This first volume, issued in June 2017, 
looks at the company’s tugs working in the UK 
and has just been followed by the second volume 
which covers the tugs working outside the UK.
This second volume begins in Denmark, the 
home of the company, and moves on to the 
other Scandinavian countries and then northern 
Europe. The book continues to look at tugs in 
Canada, the Caribbean, the Far East and finally 
Australia where Svitzer has gained prominence.
Like all books issued by Coastal Shipping 
Publications, value for money!

“Svitzer Tugs (Worldwide)” (ISBN 978-1-902953-
86-1) is a paperback book, A5 size, of 113 pages, 
lavishly illustrated. The price is £10.95 plus £1.75 
European postage. Ordering via the bookshop, or 
directly via the publisher, Coastal Shipping, 400 
Nore Road, Portishead, Bristol BS20 8EZ, UK. Tel/
Fax: +44(0)1275.846178, www.coastalshipping.
co.uk, e-mail: Bernard@coastalshipping.co.uk.

“Canon van Nederland” biedt een overzicht van 
vijftig belangrijke historische gebeurtenissen, 
personen, teksten, kunstwerken en voorwerpen 
uit de geschiedenis van Nederland. Het laat zien 
hoe er werd geleefd en gewerkt, liefgehad en 
oorlog gevoerd. Op een paar duizend vierkante 
kilometer die wij nu kennen als Nederland, en 
soms daar ver vandaan, zoals Suriname, de 
Antillen of Indonesië.
Het verhaal begint bij de eerste jager-verzame-
laar in de woeste natuur van de lage landen en 
eindigt in ons dichtbevolkte, diverse Nederland. 
Ieder hoofdstuk beslaat een tijdvak uit de 
geschiedenis en zoomt in op de belangrijke 
onderwerpen van die tijd – met het dagelijkse 
leven als rode draad. Een Romeinse marktdag, 
een dienstmaagd die een VOC-aandeel koopt, 
het eerste televisieprogramma. Maar ook: een 
slavenmarkt, de werkdag van een fabriekskind, 
vechten voor vrijheid in Indonesië. De mensen 
van toen laten ons met een nieuwe blik naar 
de eigen samenleving kijken. Wie het verleden 
kent, leert het heden begrijpen.
“Canon van Nederland” is samengesteld door 
het Nederlands Openluchtmuseum en verschijnt 
bij de gelijknamige tentoonstelling. In de inter-
actieve tentoonstelling kunnen bezoekers zien, 
voelen en horen hoe de grote geschiedenis door 
de eeuwen heen zijn stempel heeft gedrukt op 
het dagelijkse leven.

“Canon van Nederland” (ISBN 9 789462 491816) 
telt 128 pagina’s, werd als hardback uitgege-
ven. Het boek kost 19,95 euro. Aankopen 
kan via de boekhandel of rechtstreeks bij 
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Postbus 
4159, 7200BD Zutphen. Tel. +32(0)575.510522, 
Fax +31(0)575.542289. . In België wordt het 
boek verdeeld door Agora Uitgeverscentrum, 
Aalst/Erembodegem. Tel. 0032(0)53.78.87.00, 
Fax 0032(0)53.78.26.91, www.boekenbank.be, 
E-mail: admin@agorabooks.com.

Bastaard van Oranje

Bij uitgeverij Walburg Pers verscheen net 
“Bastaard van Oranje. Justinus van Nassau: admi-
raal, diplomaat en gouverneur (1559-1631).” Adri 
P. van Vliet tekende als auteur.
Het verhaal van deze buitenechtelijke zoon van 
Willem van Oranje en zijn maîtresse Eva Elinx 
loopt voor een groot deel parallel met de hoog-
te- en dieptepunten uit de eerste helft van de 
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Justinus van 
Nassau groeide op aan het hof van Willem van 
Oranje, kreeg een adellijke opvoeding en stu-
deerde als eerste Nassautelg aan de universiteit 
van Leiden.
Als een van de weinige Nassaus was Justinus op 
zee actief. In 1585 werd hij luitenant-admiraal 
van Zeeland. Hij was betrokken bij de verdedi-
ging van Antwerpen (1585), blokkeerde in 1588 
succesvol de Vlaamse kust waardoor de Spaanse 
Armada en Parma’s invasievloot zich niet kon 
verenigen. Hij bestreed ter zee Duinkerker kapers 
en te land nam hij deel aan de inname van Breda 
met het Turfschip, het beleg van Steenwijk en 
Geertruidenberg en de Slag bij Nieuwpoort.
Alleen en samen met landsadvocaat Johan van 
Oldenbarnevelt reisde hij voor diverse diploma-
tieke missies naar Frankrijk en Engeland. In 1601 
nam hij ontslag als admiraal. Enkele maanden 
later volgde zijn benoeming tot gouverneur van 
Breda. Hij oefende die functie uit tot de capitula-
tie van Breda in 1625. Daarna verhuisde hij naar 
Leiden waar hij zijn laatste jaren als ambteloos 
burger doorbracht. Justinus overleed op 25 mei 
1631 en werd in de Hooglandse Kerk te Leiden 
begraven. Een mooie grafsteen houdt de herin-
nering aan hem levend.

“Bastaard van Oranje” (ISBN 9 789462 
492332) telt 256 pagina’s, werd als hard-
back uitgegeven. Het boek kost 29,50 euro.  
Aankopen kan via de boekhandel of rechtstreeks 
bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Postbus 
4159, 7200BD Zutphen. Tel. +32(0)575.510522, 
Fax +31(0)575.542289. . In België wordt het 
boek verdeeld door Agora Uitgeverscentrum, 
Aalst/Erembodegem. Tel. 0032(0)53.78.87.00, 
Fax 0032(0)53.78.26.91, www.boekenbank.be, 
E-mail: admin@agorabooks.com.

Canon van Nederland

Bij uitgeverij Walburg Pers verscheen net “Canon 
van Nederland, Het dagelijkse leven door de 
eeuwen heen.” Andrea Kieskamp en Hubert 
Slings tekenden voor de redactie van het boek.



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

De haven van IJmuiden is 
veelzijdig en uniek gelegen

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

Kernactiviteiten:

• Dagelijkse ferrydienst IJmuiden-Newcastle en cruisehaven

• Draaischijf voor vis

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

3 windparken op de Noordzee
 -  Thuishaven van VESTAS Onderhoud voor de windparken
 - Internationaal georiënteerd 
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KOOYPUNT EN KOOYHAVEN
• SCHERP GEPRIJSDE KAVELS (HUUR, KOOP, PACHT)

• FLEXIBELE KAVELGROOTTES

• DIVERSE KAVELS BESCHIKBAAR TOT EN MET MILIEUCATEGORIE 5.2

• DIVERSE KAVELS MET EIGEN KADE

• DIRECT GELEGEN AAN HET NOORDHOLLANDS KANAAL

• OPENBARE KADE BELASTBAAR TOT 6 TON PER M2

• BEDRIJVENTERREIN KOOYHAVEN IS ALL ELECTRIC

• ZEER GOEDE TOEGANKELIJKHEID OVER WATER, WEG ÉN VIA DE LUCHT

• OP 1 UUR RIJDEN VAN LUCHTHAVEN SCHIPHOL

•  UITSTEKENDE GEOGRAFISCHE LIGGING T.O.V. OFFSHORE ENERGY ACTIVITEITEN 
IN DE NOORDZEE

• NABIJ - OPEN ZEEHAVEN, BEREIKBAAR 24/7 ONDER ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

  - HELIKOPTERLUCHTHAVEN DEN HELDER AIRPORT

  -  GEVESTIGDE OFFSHORE SUPPLY CHAIN VOOR OPERATIONS & MAINTENANCE
ACTIVITEITEN

  -  DIVERSE (MARITIEME) KENNISINSTITUTEN EN TRAININGS- EN ONDERWIJSFACILITEITEN

MEER INFORMATIE
Bel met Dhr. René Brocatus, tel. (06) 2209 8555

PORTOFDENHELDER.EU

KAVELS VAN FLEXIBELE 
GROOTTE, MET OF 
ZONDER KADE

MEER DAN 20 HA 
BESCHIKBAAR

BOUWKAVELS
SEAPORT

AIRPORT

KOOYPUNT

KOOYHAVEN

Port of Den Helder is participating in

NV PORT OF DEN HELDER
Het Nieuwe Diep 33
1781 AD Den Helder
P.O. Box 4058
1780 HB Den Helder
the Netherlands

 +31 223 61 84 81
 info@podh.eu
 portofdenhelder.eu


