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Op 30 jaar tijd heeft Fluxys de zone Zeebrugge doen uit-
groeien tot het hart van zijn aardgasvervoersnet én van het 
Noordwest-Europese aardgassysteem.

• Op de terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) komen schepen 
LNG lossen of laden. Sinds de ingebruikneming van een tweede 
aanlegsteiger is het aantal schepen dat jaarlijks kan aanmeren 
fors toegenomen. Ook kunnen nu kleine LNG-bunkerschepen 
LNG komen laden voor de bevoorrading van LNG-aangedreven 
schepen. Fluxys is overigens partner in het LNG-bunkerschip 
dat Zeebrugge als thuishaven heeft.

• Jaarlijks kunnen ook 4.000 tankwagens een lading LNG ophalen 
op de LNG-terminal. LNG-vervoer over de weg kent een bijzonder 
succes en ondersteunt het gebruik van aardgas in een bredere 
waaier van toepassingen:

 − bevoorrading van industriële sites in Europa die niet via 
een leidingnet worden ontsloten;

 − bevoorrading van LNG-aangedreven schepen;
 − bevoorrading van tankstations voor vrachtwagens die op 

LNG rijden.

• Op de LNG-terminal zijn een vijfde  LNG-opslagtank en bijbeho-
rende procesinstallaties in aanbouw. De nieuwe infrastructuur 
maakt het mogelijk om jaarlijks bovenop de huidige capaciteit van 
6,5 miljoen ton LNG bijkomend tot 8 miljoen ton LNG over te slaan. 

• In Zeebrugge kruisen elkaar ook drie vervoersassen voor inter-
nationale gasstromen: gasstromen langs de oost/west-as tus-
sen het oosten en het Verenigd Koninkrijk, gasstromen langs de 
noord/zuid-as vanuit Noorwegen en gasstromen vanuit Frankrijk.

Terminal voor vloeibaar aardgas (voorhaven)

Zeepipe terminal - Aardgas vanuit Noorse velden
(achterhaven)

Interconnector terminal - Aardgaslink tussen het 
Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland
(transportzone haven)

Fluxys Belgium is de onafhankelijke beheerder van de 
aardgasvervoersinfrastructuur in België en noteert op NYSE 
Euronext Brussels. Bij Fluxys Belgium en Fluxys LNG werken 
circa 900 medewerkers. Met 18 verbindingen met buurnetten 
en -systemen behoort het net van Fluxys Belgium (4.000 km) 
tot de best geïnterconnecteerde systemen in West-Europa.
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Voorwoord

In deze speciale uitgave van Seaport Magazine Transport & Logistiek wordt uitgebreid aan-
dacht besteed aan de West-Vlaamse havens van Oostende en Zeebrugge. Blue Energy, bulk, 
circulaire economie en cruises & ferry’s zijn de speerpunten van beleid van de haven van 
Oostende. In dit havengebied zijn recentelijk de pré-montagewerkzaamheden en allerlei 
andere technische en logistieke activiteiten uitgevoerd ten bate van de 42 windturbines voor 
het Rentel Windpark in de Noordzee.

Zeebrugge blijft haar leiderspositie als grootste autohaven ter wereld verder verstevigen. De 
roll-on/roll-off trafiek is in 2017 met 4,3 procent gegroeid tot een totaal volume van bijna 
15 miljoen ton. Binnen de sector van de roro is het volume behandelde nieuwe auto’s met 
twee procent gestegen naar 2,83 miljoen wagens. Ondanks de Brexit was het dus weer een 
recordjaar voor Zeebrugge betreffende het aantal behandelde nieuwe wagens.

In deze editie is er ook veel aandacht voor Draftec. Het bedrijf van de jonge ondernemers 
Martijn Boone en Martijn Holtkamp ontwikkelt en bouwt hydraulische, mechanische en elek-
tronische systemen voor de zware industrie, maritieme sector en offshore. In toenemende 
mate heeft Draftec ook de focus op de renewables. Het Middelburgse bedrijf ontwerpt, 
bouwt en installeert de uitrusting om onder andere kabels voor windmolens op zee te kun-
nen leggen.

In de rubriek havenberoepen staat Stef Nauta in de schijnwerpers. Stef is schipper bij Blom 
BV Sleepdienst en Dekschuitenverhuur. 

Deze uitgave van Seaport bevat separaat een uitgebreide special over de Offshore, met onder 
andere reportages over de havens van Amsterdam, IJmuiden, Vlissingen en Groningen, de 
Nederlandse clusters voor offshore windenergie. Mooie verhalen zijn er ook over bedrijven als 
Atlas Professionals, Wind Water Steel en Prior Marine & Offshore. In samenwerking met Rabobank 
Oosterschelde was er ook een interessant interview bij Saman Groep over het nieuwe Zonnepark 
in Zierikzee. Duurzame energie heeft tenslotte de toekomst. Of het nu afkomstig is van de wind, 
de zon of de getijden.

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

Pijlers zijn offshore wind, bulk, circulaire economie en ferry’s & cruises

Oostende is uitgegroeid  
tot blue energy port 

De voorbije maanden was het een 

drukte van belang in de voorhaven 

van Oostende. Hier werden de pré-

montagewerkzaamheden en aller-

lei andere technische en logistieke 

activiteiten uitgevoerd ten bate van 

de 42 windturbines voor het Rentel 

Windpark in de Noordzee. De roro 

infrastructuur is hiervoor verzwaard 

tot 600 ton, een investering van 

meer dan een miljoen euro. Blue 

Energy, bulk, circulaire economie en 

cruises & ferry’s. Dat zijn de speer-

punten van beleid van de haven 

van Oostende. ,,Afhankelijk van de 

marktfluctuaties zijn de inkomsten 

cyclisch. Diversifiëren en inzetten 

op andere marktsegmenten, naast 

de offshore industrie, zijn belangrijk 

voor de continuïteit. Meer inkom-

sten resulteren in betere mogelijk-

heden om te investeren. Wij moeten 

het niet zozeer hebben van hoge 

volumes, maar van toegevoegde 

waarde. In het ganse havengebied 

van Oostende werken bijna 5.000 

mensen. Per hoofd van de beroeps-

bevolking in de haven is de toege-

voegde waarde heel hoog. 

Oostende is uitstekend gelegen, er is ruimte 
voor nieuwe bedrijvigheid en er is bij ons 
geen mobiliteitsprobleem. We zijn klein, 
maar flexibel. Ook speelt het probleem van 
‘war for talent’ bij ons veel minder. Vacatures 
kunnen over het algemeen goed worden 
ingevuld. We moeten de concurrentie niet 
aan willen gaan met Antwerpen, Gent en 
Zeebrugge. Wij zetten in op nichemark-
ten, op andere marktsegmenten zoals de 
offshore wind energiemarkt. In Oostende 
zijn er ook nog volop mogelijkheden voor 
bedrijven om concessies te nemen”, aldus 
Dirk Declerck. 

Nieuwe CEO 
Hij is sinds april de nieuwe CEO van Port 
of Oostende. De West-Vlaming startte zijn 
loopbaan in de maritieme inspectiewereld 
en kan bogen op meer dan twintig jaar erva-
ring in havengebonden sectoren. Declerck 
was managing director in een chemisch 

Dirk Declerck, CEO Haven Oostende

productiebedrijf in de Haven van Gent en 
bekleedde diverse directiefuncties in de 
tankopslag en logistieke wereld in Gent, 
Antwerpen en Rotterdam. Zijn opgebouwde 
expertise draagt bij aan de verdere ontwikke-
ling van het business pad van de haven van 
Oostende. Voor Dirk Declerck betekent zijn 
nieuwe functie een terugkeer naar de stad 
waar hij geboren en getogen is. Hij behaalde 
zijn ingenieursdiploma in Oostende en volg-
de ook met succes postgraduaten bedrijfs-
kunde en financiewezen aan de KU Leuven, 
het Advanced Management Program aan 
de Vlerick Business School en (in het begin 
van zijn loopbaan) Veiligheidskunde aan de 
Universiteit Antwerpen. 

Veiligheid 
In die periode was hij ook actief als veilig-
heids- en milieumanager in de maritieme 
dienstverlenende sector. Kernbegrippen 
voor de CEO van Port of Oostende zijn 
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duurzame tewerkstelling en ruimte voor 
(nieuwe) bedrijvigheid in het havengebied, 
met permanente aandacht voor veiligheid 
en milieu en ondersteund door onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie.

Blue energy
De West-Vlaamse haven aan de Noordzee is 
uitgegroeid tot een echte 'blue energy port', 
die allerlei diensten aanbiedt aan de wind-
molenparken buiten de kust van Oostende. 
Een haven die beschikt over tien jaar know-
how in deze sector. ,,Er is dit jaar meer 
dan 3,5 miljoen Euro geïnvesteerd in een 
gebouw om bedrijven in de offshore sector 
te huisvesten en meer dan een miljoen Euro 
in de constructie van een ponton om het 
lossen van materiaal op de kade makkelijker 
te laten verlopen. Om op een veilige manier 
schepen met onderdelen voor de offshore te 
lossen in de voorhaven. Een gondel (nacelle) 
weegt zo’n 365 ton. Dat staat gelijk aan 20 
geladen vrachtwagens.” Veiligheid, gezond-
heid en milieu zijn topprioriteit van Port 
of Oostende. ,,Safety first. Het is een must 
dat de medewerkers aan het eind van de 
dag gezond en wel naar huis kunnen gaan”, 
benadrukt Declerck.

Circulaire economie
Oostende gaat ook op zoek naar andere 
niches voor de haven. ,,We denken aan cir-
culaire economie of de verdere uitbouw 
van de chemie in de achterhaven (in het 
Plassendaleproject) waar nog voor tiental-
len hectares aan vrije concessieruimte is.” 

Ferry & cruise
Oostende gaat ook meer inzetten op ferry 
& cruise. De haven, jaarlijks goed voor zo’n 
anderhalve miljoen ton goederenoverslag, 
was decennia bekend om zijn RMT-ferry’s 
tussen Oostende en het Verenigd Koninkrijk. 
Het havenbestuur is er veel aan gelegen om 
de ferry’s nieuw leven in te blazen. Wellicht 
wordt in de toekomst een nieuwe ferrylijn 
tussen Oostende en Ramsgate voor bege-
leid transport van trucks in gebruik geno-
men. Oostende ontvangt ook cruisesche-
pen. De haven heeft een getijonafhankelijke 
toegang voor schepen met een diepgang 
tot acht meter. Oostende concentreert zich 
op cruiseschepen tot 200 meter. 

Bulk
Een belangrijk onderdeel van de totale 
trafiek bestaat van oudsher uit bulk, met 
name zand en grindwinning vanuit zee ten 
behoeve van de bouwnijverheid. In de voor-
haven zijn de diepwaterkaai (met een lengte 
van 380 meter) en de Cockerillkaai uitste-
kend uitgerust om bulk en projectlading te 
behandelen.

VLOOT
Het feit dat VLOOT, MRCC en VLIZ er hun 
hoofdkantoor hebben, zorgt voor extra uit- Ruimte voor nieuwe bedrijvigheid.

gelijke melding, worden ogenblikkelijk de 
kustwachtpartners gewaarschuwd.

VLIZ
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is een 
knooppunt voor maritiem en kustgebonden 
onderzoek, goed voor internationale uitstra-
ling van het Vlaams zeewetenschappelijk 
onderzoek en het internationaal maritiem-
onderwijs. Het VLIZ ondersteunt vanuit zijn 
rol als coördinatie- en informatieplatform een 
duizendtal zeewetenschappers in Vlaanderen.

Innovatie & ontwikkeling 
Oostende heeft een sterke focus op inno-
vatie & ontwikkeling. De Vlaamse overheid 
bouwt momenteel in het havengebied 
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straling van Oostende. VLOOT is een breed 
gespecialiseerde scheepsoperator van de 
Vlaamse overheid. De vloot omvat sleep-
boten, werkboten, patrouilleboten, hydro-
grafische schepen en een aantal veerbo-
ten. De gevarieerde vloot van 45 schepen 
wordt ingezet in de publieke sector, voor 
overheidstaken, onderwijs en onderzoeks-
instellingen. Het werkterrein omvat het 
hele Vlaamse kustgebied, de Schelde en het 
Kanaal van Gent naar Terneuzen. 

MRCC
Het Maritiem Reddings- en 
Coördinatiecentrum in Oostende (MRCC) is 
hét centrale meldpunt voor calamiteiten op 
zee, zoals schepen in nood, ongevallen en 
olieverontreiniging, maar ook recreanten in 
de problemen. Na ontvangst van een der-



  80000 m2 depot & repair facilities for empty containers

  135 meter Quay for barge connections with 6 days, 
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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.

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

Also settled in Yerseke and Temse

Specialized workshop in Vlissingen-Oost:

> lifting gear > wire rope > rigging equipment > fall arrest equipment 

> hydraulic tools > chain and accessories > testing > inspection > heavy load testing
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van Oostende een maritiem onderzoeks-
centrum met onder meer een sleeptank 
en een golfbassin. Hier is een investe-
ring van 30 miljoen euro mee gemoeid. 
Begin 2017 jaar werd de eerste spade-
steek gegeven voor het nieuw Maritiem 
Onderzoekscentrum (Plassendale 1).  
Ondertussen zijn de betonwerken voor 
zowel het golfbassin als de sleeptank reeds 
uitgevoerd. Als het gebouw volledig afge-
werkt is zal gestart worden met de instal-
latie van de technieken (zoals o.a. de wave 
generators voor het golfbassin en de sleep-
wagen voor de sleeptank). In het golfbassin 
kunnen gecontroleerd stromingen, golven 
en wind gegenereerd worden. Zo kunnen 
schaalmodellen van kustbeveiliginginstalla-
ties, offshore constructies, golf- en getijden-
converters of windturbines in alle mogelijke 
omstandigheden uitgetest worden.

Testbassins
Voor windmolenbouwers, offshore enginee-
ring en ontwikkelaars van golf- en getij-
denenergie bieden beide testbassins heel 
wat onderzoeksmogelijkheden. De testen 
dragen bij tot risicobeperking en bieden 
de kans aan grote en kleine bedrijven om 
sneller te reageren op ontwikkelingen in de 
markt. De golftank bestaat uit een beton-
nen waterbassin van 30 bij 30 meter. In 
water van 1,4 meter diep worden golven 
en stroming opgewekt. De invalsrichtingen 
van golven en stroming kunnen veranderd 
worden, zodat elke willekeurige onderlinge 
hoek tussen golven en stroming mogelijk is. 
Ook de stromingssnelheden zijn hoger dan 
wat momenteel beschikbaar is in onder-
zoeksfaciliteiten. 

Simulator
In het Maritiem Onderzoekscentrum 
komt ook een nieuwe sleeptank en een 
scheepssimulator. Alle faciliteiten moe-
ten operationeel zijn vanaf 2019. Het zal 
worden gebruikt voor onderzoek door het 
Waterbouwkundig Laboratorium en onder-
zoeksgroepen van de Universiteit Gent en 
de KU Leuven. Met deze nieuwe infrastruc-
tuur versterkt Oostende haar positie als één 
van de innovatiefste regio’s in Europa. Naar 
verwachting zullen vele Europese onder-
zoekers kunnen worden begroet in het 
Maritiem Onderzoekscentrum. Goed voor 
het Vlaamse bedrijfsleven. 

Satelliet
,,Het golfbassin en de sleeptank zijn van 
groot belang voor het wetenschappelijk 
onderzoek in Vlaanderen. In het Maritiem 
Onderzoekscentrum zal baanbrekend 
onderzoek geschieden naar de invloed van 
golven, getijden en wind op schepen en 
objecten in zee. Het zal de positie van 
maritiem wetenschappelijk onderzoek van 
Vlaanderen versterken. Het onderzoeks-
centrum zorgt voor een spin off aan bedrij-

vigheid. Onderzoek en innovatie zweeft als 
een satelliet rond onze pijlers Blue Energy, 
bulk, circulaire economie en cruises & fer-
ry’s. Het versterkt de bedrijvigheid in Port 
of Oostende”, zegt Dirk Declerck. 

GreenBridge en Wetenschapspark
Voor innovatie gelinkt aan blauwe groei, 
de duurzame ontginning van zeeën en 
oceanen is GreenBridge thé place-to-be. 
GreenBridge is een incubator met 36 kan-
toren. Tevens kan een seminarie ruimte 
gehuurd worden met een capaciteit van 

200 personen. Er wordt voor de onderne-
mers een centrale administratie voorzien. 
De Universiteit Gent, de Provincie West-
Vlaanderen en Haven Oostende beslis-
ten recent de handen in elkaar te slaan 
voor de inrichting van een blauwe groei 
wetenschapspark in het havengebied van 
Oostende. Op GreenBridge worden tal van 
network events georganiseerd. Eén daar-
van is de ‘Blue Growth Summer School’. 
Internationale studenten en young profes-
sionals worden twee weken ondergedom-
peld in de blauwe groei.
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Weer een record in nieuwe 
wagens voor Zeebrugge

Zeebrugge blijft haar leiderspositie 

als grootste autohaven ter wereld 

verder verstevigen. De roll-on/roll-

off trafiek is in 2017 met 4,3 procent 

gegroeid tot een totaal volume van 

14.962.878 ton. Binnen de sector 

van de roro is het volume behan-

delde nieuwe wagens 2 procent 

gestegen naar 2,83 miljoen wagens. 

Ondanks de Brexit was het weer een 

recordjaar voor Zeebrugge betref-

fende het aantal behandelde nieu-

we wagens. De roro-ladingen op 

Scandinavië kennen een flinke groei 

van maar liefst 23,5 procent. De 

trafiek op het Verenigd Koninkrijk 

blijft, ondanks de Brexit beslis-

sing, algemeen stabiel (+0,4%). De 

bestemmingen Teesport (+10,1) en 

Hull (+16,6%) zetten mooie resulta-

ten neer. Er is verschuiving van RoRo 

naar LoLo in de dienst op Hull. P&O 

Ferries noteerde een recordvolume 

op Tilbury, met ruim 185.000 ver-

scheepte vrachteenheden in 2017. 

(+4,9%). De roro-ladingen op Ierland 

zijn verder gestegen met 4,6%. 

Schommeling
De vaste bulk en het stukgoed ondervinden 
een punctuele schommeling. De resultaten 
van de beide sectoren waren de vorige jaren 
fiks omhoog geklommen door tijdelijke tra-
fiekpieken en ondervinden daar nu de weer-
slag van. Globaal gezien blijven deze secto-
ren wel stabiel. De vaste bulk in Zeebrugge 
daalt met -12 procent ten opzichte van het 
uitzonderlijke 2016 onder invloed van de 
verminderde hoeveelheid zand en grind die 
in de haven wordt behandeld, na het afron-
den van het A11-project. 
Stukgoed
In het stukgoed is er een daling van -11%. 
De verscheping van de grote volumes voor 
de opbouw van de gasinstallaties van het 
Yamal LNG-project zijn in de loop van 2017 
afgerond. De kiwivolumes, die vroeger als 
stukgoed werden behandeld en nu in con-
tainers de haven binnenkomen, drukken 
ook op de cijfers in deze sector. Ook papier-

De containersector ziet in 2017 zowel in 
de deepsea als in de shortsea groeiende 
cijfers dankzij de NEU4-dienst van de Ocean 
Alliance (CMA CGM), de lolo-service van 
P&O Ferries naar Hull en de gecontaine-
riseerde kiwi’s die via Seatrade-schepen 
naar Zeebrugge kwamen. De opstart van de 
Cosco Shipping Ports Terminal in Zeebrugge 
gaf op het einde van het jaar nog een zetje 
aan de groei. De containers stijgen met 
6,5 procent tot een volume van 15.379.359 
ton. Het totaal in TEU bedraagt 1,5 miljoen 
(+8,7%). 

Het volume vloeibare bulk is sterk gedaald 
(-31%) onder invloed van een forse daling 
in de LNG-volumes (-62%). De hoge LNG-
prijzen in Japan en Korea, gecombineerd 
met een sterk stijgende vraag naar LNG in 
China en Indië, zorgen ervoor dat het mees-
te LNG naar Azië getransporteerd wordt en 
weinig naar Europa. 
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ladingen worden steeds meer in SECU’s 
(Stora Enso Cargo Units) en op cassette 
verscheept, waardoor deze in de statistieken 
niet meer als stukgoed worden gerekend. 

Cruiseschepen
In totaal heeft de haven van Zeebrugge 
vorig jaar 143 cruiseschepen ontvangen, 
goed voor een record van 797.264 cruise-
passagiersbewegingen. P&O Ferries. In 2017 
kwam de uitgebreide terminal van P&O 
Ferries, de Westerhoofd Terminal, op kruis-
snelheid. De opening van de ‘Westerhoofd 
Terminal’ betekent voor P&O Ferries dubbel 
zo veel capaciteit en een betere spoorinfra-
structuur.

Nieuwe steiger
Aan de C.Ro Ports terminal in het 
Brittanniadok werd een nieuwe steiger 
gebouwd en werden twee bestaande stei-
gers aangepast. CLdN lanceerde in 2015 een 
groeistrategie en kondigde een grote expan-
sie van de vloot aan. De vernieuwingen aan 
het Brittanniadok garanderen een vlotte 
bediening van de nieuwe, grotere schepen 
die de rederij inzet. De Maatschappij van 
Brugse Zeehavens (MBZ) wil zo tegemoet-
komen aan de expansiestrategie van een 
belangrijke terminal in de Zeebrugse haven. 
Aan de groep C.Ro Ports werd tevens een 
bijkomende concessie aan de noordzijde 
van het Albert II-dok in Zeebrugge toege-
kend. 

Shortsea
Binnenkort start CLdN een nieuwe recht-
streekse shortsea-vrachtdienst naar 
Santander in Noord-Spanje. Het zal gaan om 
twee directe aanlopen per week. Hiermee 

verstevigt Port of Zeebrugge zijn positie op 
Noord-Spanje. Zeebrugge is al verbonden 
met Noord-Spanje, via Finnlines, UECC en 
EML. De havenbesturen van Antwerpen en 
Zeebrugge laten een complementariteits-
onderzoek uitvoeren om de lopende vor-
men van samenwerking te evalueren en de 
mogelijke meerwaarde te objectiveren.

Vrachtdienst
De rotatie van de nieuwe dienst zal als volgt 
zijn : Zeebrugge - Santander - Zeebrugge 
- Purfleet - Zeebrugge. Het gaat dus om 
een driehoeksdienst waarbij de klanten in 
Zeebrugge ook kunnen inhaken op de ande-
re diensten van CLdN vanuit Zeebrugge 
naar Groot-Brittannië, Zweden, Denemarken 
en Ierland. De haven van Santander is stra-
tegisch goed gelegen. Van hieruit vertrek-

ken tolvrije wegen naar de voornaamste 
Spaanse industriële centra, zoals Madrid, 
Barcelona en Zaragoza.

Summit of Bruges
Port of Zeebrugge organiseerde in mei 
het congres de ‘Summit of Bruges’ waarbij 
de aandacht uitgaat naar innovatie in de 
haven en de regio. Het congres moet een 
antwoord bieden op de vele uitdagingen. 
De klemtoon ligt op drie sleutelthema’s: 
digitalisering, technologische vernieuwing 
en duurzaamheid. ,,De Zeehaven is geen 
eiland. We willen ons als haven profileren als 
een economische trekker voor de regio. De 
Summit of Bruges is dan ook de bijeenkomst 
waar we samen met de havenbedrijven 

Vervolg op pagina 9
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nadenken over de toekomst. En die zal tech-
nologisch vernieuwd, digitaal en duurzaam 
zijn. Ideeën maken we samen”, aldus Renaat 
Landuyt, voorzitter Raad van Bestuur van 
Port of Zeebrugge. 

Duurzame groei
,,De Summit of Bruges is een proces. We 
zijn blij met de zeven sterke concrete part-
nerschappen die invulling geven aan de 
thema's. Ze zullen van de haven een efficiënt 
en innovatief platform maken met klemtoon 
op duurzame groei. De komende jaren komt 
er heel veel op ons af. Het betreft nieuwe 
uitdagingen tegen het licht van een snel 
veranderende omgeving. Voorbereidingen 
worden getroffen voor onder meer de Brexit 
en technologische vernieuwingen zoals de 
zelfrijdende auto”, aldus Joachim Coens, CEO 
Port of Zeebrugge.

Ambitie
Op het vlak van digitalisering ambieert 
Zeebrugge om een globale geïnterconnec-
teerde slimme haven 4.0 te zijn. Op het 
gebied van technologische vernieuwing is 
er de ambitie om klaar te staan als next-
generation automotive/roro hub. Inzake 
duurzaamheid wil Zeebrugge graag het 
voortouw nemen in de energietransitie en 
duurzame groei. ,,We anticiperen op de kli-
maatveranderingen. We willen ontsloten en 
verbonden blijven in deze snel wijzigende 
wereld. We tekenen het profiel uit van de 
werknemer van de toekomst. De haven, 
die een cruciale toegangspoort is en een 
logistieke hub voor de regio, en haar sta-
keholders moeten zich aanpassen om de 
concurrentiepositie te versterken.”

COSCO Shipping
Vorig jaar nam COSCO Shipping Ports de 
APM Terminals Zeebrugge over. De ambi-
tie van de topgroep in de haven is een 
sterk signaal voor Zeebrugge. Via deze 

transfer van aandelen plaatst de haven zich 
opnieuw op de internationale container-
kaart. De terminaloperator met sterke link 
en gemeenschappelijke strategie met de 
Chinese rederij COSCO Shipping Lines en 
de Ocean Alliance is een opportuniteit om 
containertrafiek en verbonden logistiek naar 
Zeebrugge te brengen.

Brexit-proof
De haven van Zeebrugge wacht niet op het 
resultaat van de Brexit-onderhandelingen 
om verder te gaan met haar voorbereidin-
gen. De haven zal klaar zijn voor welk Brexit-
scenario dan ook. MBZ zet samen met de 
private havengemeenschap de ontwikke-
ling van het dataplatform RX/Seaport ver-
der. Door alle datastromen te digitaliseren, 
relevante data te bundelen en bestaande 
systemen met elkaar te verbinden wordt de 
logistieke keten efficiënter. Zo zullen, ook na 
de Brexit, wachttijden vermeden en doua-
neformaliteiten vereenvoudigd worden. Op 

die manier wordt de haven Brexit-proof en 
is haar rol als belangrijke hub in de UK – EU 
logistiek gegarandeerd.

Human capital
Human capita is en blijft voor Zeebrugge 
ook een belangrijk punt van aandacht. In de 
Zeebrugse regio zijn meer dan 1000 vaca-
tures. Om de uitdaging op de arbeidsmarkt 
het hoofd te bieden, wordt ingezet op de 
samenwerking met de verschillende onder-
wijsinstellingen. Door samen te werken met 
het hoger, het secundair en het volwas-
sen onderwijs wil Zeebrugge opleidingen 
afstemmen op de vraag van bedrijven en 
tijdig de juiste profielen beschikbaar heb-
ben. Dit is ook belangrijk voor de expertise 
die we willen opbouwen voor de Brexit.

Intermodaliteit
Met de afwerking van de A11 is de haven 
een stuk beter ontsloten voor het wegver-
keer. Tevens wordt vooruitgang verwacht 
in het project Stadsvaart, ter verbetering 
van de doortocht Brugge. De versoepe-
ling van de wetgeving rond estuaire vaart 
moet dit jaar afgerond worden, zodat ook 
via de zee meer binnenvaartschepen het 
traject Zeebrugge-Westerschelde kunnen 
afleggen.

Spoornetwerk
De sterkste intermodaliteit troef komt van 
het spoornetwerk, dat vorig jaar sterk uit-
gebreid werd (de China Europe Railway in 
het kader van OBOR, Nancy/Lyon, Novara, 
de aansluiting op Green Xpress netwerk 
van Lineas en de Ekol-dienst naar Trieste). 
Zeebrugge wil tevens integreren in de 
Baltic corridor en andere OBOR-projecten 
worden onderzocht. Het intermodale aan-
bod met zowel directe als indirecte verbin-
dingen, te raadplegen via de nieuwe inter-
modale routeplanner wordt steeds verder 
uitgebreid.
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www.portofzeebrugge.be

©
w

w
w

.m
bz

.b
e 

- 
w

w
w

.h
en

de
ry

ck
x.

co
m

EEN NETWERK

VOOR EUROPA

ZEEBRUGGE

• 37 miljoen ton goederen

• Grootste autohaven ter wereld

• Europese marktleider in roro-verkeer

• Containerplatform voor Europese en 

 Aziatische markten

• Passagiershaven aan de voordeur van Europa

• Pionier in energie

• Snelhaven voor voeding en stukgoed

• Mensen maken de haven 

seaport_2018.indd   1 31/08/2018   16:17:04

Per 1 juli jl. is Ries Bode BSc. (61) toegetreden 
tot de Raad van Commissarissen van Secure 
Logistics BV, het bedrijf achter de CargoCard, 
PortKey en het Digital Safety Passport. 
Ries Bode is een ervaren bestuurder in de IT 
sector. Hij is managing partner van Digital 
Governance Advisory en is meer dan 15 jaar 
actief als interim directeur. Daarnaast is hij 
sinds negen jaar actief als commissaris en 
toezichthouder en digi-commissaris in de 
RvC van Portbase BV en Result Laboratorium 
BV. Belangrijke werkervaring deed hij op als 
interim directeur in uiteenlopende opdrach-
ten en sectoren, als senior manager en 
directeur bij KPN, algemeen directeur UUnet 

Ries Bode nieuw lid Raad van 
Commissarissen Secure Logistics BV

(tegenwoordig Verizon Business) en direc-
teur IT/CIO bij Ziggo en de Goudse. 
Secure Logistics verbindt meer dan 6.300 
bedrijven met ca. 30.000 gebruikers door 
het verifiëren en valideren van (persoons)
informatie en deze vast te leggen op strikt 
persoonlijke informatiedragers. Door de 
unieke identiteit te koppelen aan (bestaan-
de) toegangsmanagementsystemen kun-
nen toegangs- en logistieke processen tot 
wel 60% worden versneld. 
Met de benoeming van Ries Bode bestaat 
de Raad van Commissarissen van Secure 
Logistics uit drie leden: Rob Bagchus (voor-
zitter), Paul Wevers en Ries Bode. 

Havenbedrijf 
Rotterdam gaat 

glooiingen 
vervangen

Havenbedrijf Rotterdam gaat een deel van 
de ruim 9 kilometer glooiingen die zijn ver-
vuild door de oliemorsing van de Bow Jubail 
vervangen. Eerder maakte het Havenbedrijf  
bekend dat de schade van de oliemorsing 
wordt geschat op zo’n 80 miljoen Euro. Het 
Havenbedrijf verhaalt  de schade op Odfjell, 
de eigenaar van het lekkende schip Bow 
Jubail. “We zullen alles in het werk stel-
len om de schade te verhalen. Het kan 
niet zo zijn dat de maatschappij hiervoor 
opdraait”, aldus Ronald Paul, COO van het 
Havenbedrijf.

Twee maanden geleden zijn de laatste 
stremmingen van de scheepvaart van-
wege de waterverontreiniging opgehe-
ven. Kademuren, steigers, boeien en palen 
kunnen over het algemeen goed worden 
schoongemaakt, omdat deze oppervlakken 
direct onder hoge druk kunnen worden 
ingespoten met schoonmaakmiddelen. Op 
dit moment concentreert de schoonmaak 
zich nog op gedeeltes van deze havenin-
frastructuur die nog niet waren schoonge-
maakt, omdat ze niet beperkend zijn voor 
de scheepvaart van en naar de betrokken 
terminals.  

De totale schoonmaakwerkzaamheden zul-
len naar huidig inzicht tot medio volgend 
jaar duren. De Rotterdamse haven beschikt 
over bijna 75 kilometer kademuur en meer 
dan 200 kilometer glooiingen.
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Nederlandse rechtspraak 
zet in op internationale 

maritieme sector
In internationale contracten is het gebruikelijk om op te 
nemen welke rechter bevoegd is indien er een geschil 
ontstaan. Een zogenaamde forumkeuze. Met name in de 
maritieme en handelssector is dit vaak de Engelse rechter. 
De afgelopen jaren zijn er echter door de Nederlandse recht-
spraak (en regering) een aantal initiatieven ondernomen om 
Nederland een aantrekkelijker forum te maken. Nu de Brexit 
op de loer ligt, worden deze initiatieven des te relevanter. 

Een van de initiatieven ondernomen door de overheid is 
de Wet Concentratie Scheepvaartzaken bij de Rechtbank 
Rotterdam. Deze wet is op 22 juni 2016 in werking getre-
den en heeft als consequentie – zoals de naam sugge-
reert – dat alle scheepvaartzaken waarin de Nederlandse 
rechter bevoegd is, in beginsel behandeld worden door de 
Rechtbank Rotterdam. Het voordeel hiervan is dat alle ken-
nis en ervaring zoveel mogelijk bij één rechtbank worden 
geconcentreerd. 

Een tweede initiatief is een zogenaamde ‘pilot’ met het toe-
staan van Engelstalig procederen. De essentie hiervan is dat 
Engelstalig procederen in transport- en handelszaken bij de 
Rechtbank Rotterdam is toegestaan, mits partijen onderling 
dit afspreken. Ook dit initiatief is erop gericht om Nederland 
een interessanter forum te maken voor internationale trans-
port- en handelszaken. 

Het laatste initiatief is de zogenaamde ‘Netherlands 
Commercial Court’. De wetgeving die hier de basis voor legt 
is eerder dit jaar door het parlement goedgekeurd. Deze 
nieuwe rechtbank zal gezeteld worden in Amsterdam, en 
moet ervoor zorgen dat Nederland meer internationale 
handelszaken aantrekt. Het bijzondere aan deze rechtbank is 
dat Engelstalig procederen de regel is, niet de uitzondering. 
Dit geldt ook voor stukken vanuit de rechtbank zelf, zoals 
vonnissen. Voorts zullen de rechters uitgebreide expertise 
hebben in internationale handelszaken. 

Kortom, er wordt hard aan de weg getimmerd om Nederland 
een aantrekkelijk forum te maken voor internationale han-
delszaken. Of dit succesvol zal zijn, en of Nederland een inte-
ressant alternatief voor met name Engeland zal blijken, zal 
vermoedelijk mede afhangen van de uitkomst van de Brexit. 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel neem dan contact op met  
Julian van de Velde.

C O L U M N

smallegange “Specialistische en juridische 
assistentie tegen een 

redelijke prijs”
Smallegange - law firm with a view

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

w w w.smal legange - law yers.com

“Dé juridisch specialist voor 
haven en logistiek”

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

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

Nadat eerder al de luchtvrachtvestigingen op Schiphol en 

Maastricht werden uitgebreid, was het de afgelopen tijd 

de beurt aan de zeevrachtvestiging in Rotterdam. 

Met ingang van 10 augustus 2018 is de divisie zeevracht van 
DACHSER Netherlands Air & Sea Logistics verhuisd naar een nieuwe 
locatie op een steenworp afstand van de oude plek. In verband met 
de explosieve groei die zij doormaakten in de afgelopen vijf jaar was 
het oude kantoor veel te klein geworden en hebben zij hun intrek 
genomen in het nieuwe pand om de hoek, waarin zij de komende 
jaren hun expansiedrift kunnen voortzetten.

Het nieuwe kantoor meet een oppervlakte van 600 vierkante meter 
en eventueel is er nog verdere ruimte om in de toekomst uit te kun-
nen breiden.

Arco Huykman (Manager Zeevracht) en Wilco Versteegh (Managing 
Director Air & Sea Logistics Benelux) verwachten dat de zeevracht 
in de komende jaren zeker nog zal groeien en de mogelijkheid om 
samen met de collega's van onze wegtransport divisie onder “het-
zelfde dak” te kunnen blijven werken, werd dan ook met twee han-
den aangepakt. “Het concept van interlocking, samenwerking tussen 
de divisies Air & Sea en Road, bewijst zich keer op keer”, aldus Aat van 
der Meer, Managing Director van DACHSER in de Benelux. “Er staan 
ons nog prachtige ontwikkelingen te wachten in de nabije toekomst 
en met deze stap kunnen al onze divisies zich zonder problemen de 
komende jaren weer verder ontwikkelen”.

DACHSER Netherlands 
Air & Sea Logistics blijft 

maar groeien!

Vanaf 10 augustus 2018 is de DACHSER zeevrachtvestiging te berei-
ken via het onderstaande adres en telefoonnummer. 

Nieuwe adres:
DACHSER Netherlands Air & Sea Logistics B.V.
Logistics Center Rotterdam
Distributieweg 1
2742 RB Waddinxveen
Nederland
Tel. +31 (0) 180 743500

Het nieuwe kantoor van Dachser in Waddinxveen.
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Systeemintegratie leidt tot high end oplossingen 

Draftec gaat graag 
gecompliceerde uitdagingen aan 

De innovatieve ondernemers Martijn Boone 
(links) en Martijn Holtkamp.

Het innovatieve bedrijf, dat in 2016 is verhuisd 
naar een ruime zichtlocatie op Industrieterrein 
Arnestein, is onder andere actief in zware hij-
stoepassingen. Haar systeemgeïntegreerde 
aanpak heeft geleid tot diverse innovatieve 
high-end oplossingen. ,,De beste resultaten 
worden behaald als we samen met onze 
klanten in teamverband werken. Om een pro-
bleem op te lossen, bekijken we het vanuit 
elk mogelijk oogpunt. Een ander invalshoek 
geeft vaak een slimmere oplossing. Alles in 
onze bedrijfsvoering is gelieerd aan bewe-
ging en aandrijving, zoals met betrekking tot 
componenten voor een lier van een offshore 
schip. Wij gaan graag gecompliceerde uitda-
gingen aan. Systemen ontwikkelen voor op 
zee, waar alles drijft, is veel lastiger dan op 
land, vanwege de getijden, wind en golven”, 
verklaren de jonge ondernemers. Draftec 
heeft voor een aantal offshore installatie-
schepen een belangrijke rol gespeeld in de 
systeemintegratie en essentieel equipment 
aan dek ontwikkeld en gebouwd. 

Lange termijn
Draftec is opgericht in 2009 en gegroeid tot 
een bedrijf met specialisten op het gebied 
van hydrauliek, mechanica, mechatronica, 
elektrotechniek en technische automatise-
ring. Het bedrijf levert complete systemen 
van ontwerp tot en met eindproduct. Het 
dynamische team houdt van uitdagingen, 
zowel op technisch gebied als qua plan-
ning. ,,We zetten in op lange termijn relaties 
met onze klanten en leveranciers. Mede door 
onze flexibele organisatie en open communi-
catie staan we in voor hoge kwaliteit, snelle 
levering en tevreden opdrachtgevers.”

Renewables
Draftec is de afgelopen jaren uitgegroeid tot 
een relevante speler in de markt van de high-
end hydraulische systemen. De Zeeuwse 
onderneming, van oudsher sterk in maritiem 
en offshore, heeft een toenemende focus op 

lift- en hijstoepassingen, industriële markt 
en renewables. Draftec ontwerpt, bouwt en 
installeert de uitrusting om onder andere de 
kabels voor windmolens op zee te kunnen 
leggen. Zoals de uitrusting voor de Living 
Stone. Op dit schip heeft Draftec delen van 
de installatie verzorgd voor het leggen van 
kabels op de zeebodem. Voorbeelden hier-
van zijn lieren, rollerbanen, staalwerk en tech-
nische automatisering. 

Tool voor monopiles
,,De offshore windenergie is een opkomen-
de markt waarin diverse klanten van ons 
actief zijn. Binnen verschillende projecten 
hebben we specifieke hulpgereedschappen 
ontworpen en geleverd, zoals bijvoorbeeld 
een opklimmende tool voor monopiles. 
Deze funderingspalen werden horizontaal 

Draftec - specialist in het ontwik-

kelen en bouwen van hydraulische, 

elektrotechnische en mechanische 

systemen - onderscheidt zich met 

high end oplossingen voor een 

brede toepassing. Het Middelburgse 

bedrijf biedt haar klanten uitge-

breide kennis en ervaring in onder 

andere de offshore, maritieme sec-

tor en industrie. De onderneming 

werkt projectmatig. De grootte van 

de projecten varieert sterk: van een 

eenvoudige ontwerpopdracht of de 

revisie van een hydraulische lier tot 

complete installaties voor offshore 

kranen en kabelleginstallaties. Een 

project wordt meestal compleet uit-

gewerkt door Draftec, inclusief de 

software en de bediening door de 

operator. ,,We richten ons met name 

op de offshore, maritieme sector en 

zware industrie, maar ook voor klei-

nere technische oplossingen voor 

de klanten in de regio staan we met 

ons team paraat. Onder één dak 

verzorgen we engineering, mon-

tage, assemblage en inbedrijfstel-

ling”, aldus Martijn Boone en Martijn 

Holtkamp, de beide eigenaren van 

het bedrijf in high tech engineering.
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aan boord opgeslagen en verticaal gekanteld 
met behulp van de kraan van de boot en het 
opgaande gereedschap””, aldus Boone en 
Holtkamp.

Heien
Een tweede voorbeeld is het stappensysteem 
voor een HSD (Hydro Sound Damper) inzet-
frame dat wordt gebruikt tijdens heien. Het 
bedrijf van de innovatieve ondernemers heeft 
het vereiste hydraulische systeem ontworpen 
en geleverd, evenals een semi-automatisch 
elektrisch besturingssysteem, geïntegreerd in 
een lokaal bedieningspaneel. 

Toegankelijkheid
Aangezien het merendeel van de werken 
die te maken hebben met de plaatsing van 
offshore windturbines zich naast het schip 
bevindt, kan toegankelijkheid een probleem 
zijn. ,,Daar proberen wij oplossingen voor aan 
te dragen. Een voorbeeld is een hydraulisch 
handbediende verticale uitschuiftrap waar-
door personeel toegang heeft tot verschil-

lende uitrustingsstukken. Naast de offshore 
wind, heeft Draftec ook grote interesse in alle 
andere offshore renewables. Zo heeft golf en 
getijden energie volop onze aandacht.”

Maritieme sector
Voor de maritieme sector worden door Draftec 
regelmatig werkzaamheden op schepen uit-
gevoerd. Dit kan gaan om nieuwe installaties, 
onderhoud, reparaties en revisies. Daarnaast 
worden ook tools geleverd aan de baggerin-
dustrie. Draftec ontwerpt, bouwt en installeert 
ook heavy lifting systemen. Voor deze markt 
werkt het bedrijf vaak nauw samen met de 
partner Scaldon. Deze is gespecialiseerd in 
kranenbouw voor de offshore en marine.

Machines
Het Zeeuwse bedrijf maakt ook verschillende 
industriële machines. Variërend van beschei-
den afmeting tot zware machinerie. Het ont-

werpt, bouwt en installeert tevens de aandrij-
vingen voor bewegende delen van bruggen.

Met de locatie aan de Herculesweg 39 
is Draftec klaar voor de toekomst, met alle 
mogelijkheden tot uitbreiding van het team 
en de faciliteiten om verdere groei en expan-

sie van het bedrijf te faciliteren. ,,We staan 
voor een flexibele organisatie die betrouwbaar 
functioneert, op basis van onze kernwaarden 
integriteit, kennis en klantgerichtheid”, aldus 
Martijn Boone en Martijn Holtkamp.

www.draftec.nl
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 Havenberoepen
Naam:
Stef Nauta

Leeftijd:
37 jaar

Functie:
Schipper

Bedrijf: 
Blom bv Sleepdienst en 

Dekschuitenverhuur

Werkzaam in de haven sinds:

2002

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

Stef Nauta, schipper van Blom bv Sleepdienst en Dekschuitenverhuur.

Koppelen van ponton en duwboot.

Blom BV Sleepdienst en Dekschuiten- 

verhuur is een familiebedrijf onder lei-

ding van Nancy Blom. Haar opa richtte 

de zaak op in 1954 en intussen maakt 

haar zoon ook deel uit van de onderne-

ming aan Pier Afrika in de Coenhaven. 

52 kleine en grote dekschuiten en 

koppeldekschuiten, pontons, schil-

dersvlotten en sleepboten vervoeren 

de meest uiteenlopende goederen in 

het havengebied van Amsterdam en 

soms de binnenwateren van de hele 

Benelux tot in Duitsland en Frankrijk 

aan toe. De vloot leent zich voor alles 

wat drijft of op een ponton kan staan. 

Dat biedt de schippers soms lading 

die extra kleur geeft aan hun bestaan. 

De mannen genieten sowieso van de 

enorme afwisseling die deze vorm van 

transport biedt, maar, om een voor-

beeld te geven, de campagne van de 

Staatsloterij voor de trekking van 21,5 

miljoen euro, zorgde voor een extra 

glimlach. De goudvis van 17 m hoog 

en 34 m lang is door het personeel van 

Blom op het ponton aan hun laad- en 

loskade opgeblazen. Stef Nauta was 

de schipper van dienst om het king-

size logo naar het IJ te brengen en 24 

uur later weer op te halen. Stef Nauta 

is als schipper een allrounder met een 

breed pakket aan subtaken. Hij is een 

man met een technische achtergrond 

die een carrièreswitch maakte naar de 

maritieme sector. 

en is nuttig voor een goede indeling in de sluis.
De eerste klus vandaag is een tocht naar 
Pampus, waar na een weekendevenement 
over duurzaamheid de Solar Voyager moet 
worden opgehaald. Een karretje op acht wie-
len, gemaakt van afvalplastic en aangedre-
ven door zonne-energie; het gaat 30 dagen 
rondrijden op Antarctica voor het project 
Clean2Antarctica. We varen met de ‘Nancy’, een 
duw-sleepboot met een waterverplaatsing van 
54 ton, een lengte van 14,52 m, een breedte 
van 4,30 m en een diepgang van 2 m. Dat laat-
ste is een saillant detail zo vlak voor Pampus. 

Nog 40 cm en het bootje ligt aan de grond. 
“We varen altijd met zijn tweeën”, vertelt Stef. 
“Dat is niet alleen nodig voor de veiligheid, 
maar ook om de koppelingen tot stand te bren-
gen. Dit koppelverband van duw-sleepboot en 
ponton is 30 meter, dat kan je niet in je eentje.” 
De duwdraden lopen van de voorkant van het 
ponton naar de beide zijden in het midden van 
de ‘Nancy’. Boot en ponton vormen één geheel. 
“Je moet het zien als een rechte staaldraad. 
Daar zit geen beweging in. Nu is er weinig wind 
en het water is rustig. Als het ruwer weer is, 
zouden we hem slepen”, zegt Stef.

Stef Nauta kan multitasken. Hij vertelt over zijn 
werk, ziet alles wat er om hem heen gebeurt en 
bedient de marifoon. Hij meldt zich bij iedere 
sector op het water aan bij de autoriteiten. Elk 
vaartuig heeft een Europanummer, dat cor-
respondeert met de afmetingen en de te ver-
voeren lading. Het dient de verkeersveiligheid 
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Voor Pampus: Solar Voyager van het project Clean2Antarctica.

Duwtransport van de Solar Voyager van Pampus naar Coenhaven.

Assisteren van 
zeeschepen is 

spannend als de 
Python in de Efteling

Hoe ben je in de haven terechtgekomen?
“Ik ben begonnen bij machinefabriek Stork. 
Ik stond daar de hele dag op mijn vierkante 
meter aan een draaibank te werken, terwijl de 
bootjes op het IJ langs voeren. Dáár wilde ik 
zijn. Mijn vader is leraar en heeft als stagebe-
geleider veel contact met bedrijven. Hij is gaan 
bellen, waarna er iemand bij ons op bezoek 
is geweest die over de binnenvaart vertelde. 
Toen wist ik wat ik echt wilde en ben de matro-
zenopleiding gaan doen. Eenmaal bij Blom in 
dienst heb ik alle schipperspapieren gehaald, 
dus ook mijn groot vaarbewijs, en het vak in de 
praktijk geleerd.”
Stef heeft altijd al iets met water gehad. Als 
kind had hij een kano waarmee hij eropuit 
trok en op zijn negende werd hij lid van de 
reddingsbrigade. Dat vrijwilligerswerk heeft hij 
vijftien jaar gedaan.

Hoe zien jouw werkdagen eruit?
“Elke dag anders. Officieel begin ik om 07.00 
uur, maar ik ben er altijd al om half zeven, 
tot ’s middags vier uur. We slepen en duwen 
drijvende objecten, assisteren zeeschepen en 
onderhouden de vloot. In de uren dat ik niet 
voor een opdracht onderweg ben, werk ik aan 
het onderhoud van de schuiten: schoonma-
ken, teren, schilderen. We verzorgen ook op- en 
overslag en daarvoor hebben we een 70-tons-

kraan; ik heb ook een diploma kraanmachinist.”
De uiteenlopende opdrachten bepalen per 
dag de aard van het werk. Stef: “Meestal weten 
we niet eerder dan een dag van tevoren wat 
we moeten gaan doen. We komen veel op de 
nabij gelegen scheepswerven. Daar liggen de 
zeeschepen ter reparatie in dok en wij dokken 
ze in en uit. Of ze liggen aan de kade en moe-
ten dan andersom neergelegd worden, zodat 
de andere kant gerepareerd kan worden. Dan 
gooien wij ze even om.”
In zijn telefoon bewaart Stef een hele collectie 
foto’s van uitgevoerde opdrachten. Een smalle 
gracht in de binnenstad van Amsterdam met 
aan weerskanten huizen die als het ware de 
kademuren vormen. Langszij het ponton res-
ten slechts enkele centimeters. Zo brengt hij 
de bouwmaterialen, wc’s en bouwketen dicht 
bij de huizen en kunnen de bouwvakkers hun 
werk vanaf het ponton doen. Er zitten ook 
mooie plaatjes bij van pontons met reclame-
objecten als IAMSTERDAM bij evenementen 
en platforms voor vuurwerkshows en muziek-
podia. Tijdens de tocht wijst Stef mij op ele-
menten langs de oevers als de fietsenstalling 
op een ponton achter het Centraal Station of 
het Paleis van Justitie, die hem herinneren aan 

voorgaande sleepopdrachten. “Voor dat pand 
hebben we 1200 heipalen van 17 ton per stuk 
gebracht.” 
En passant is dat vervoer over water een enor-
me bijdrage aan het terugdringen van CO2, 
omdat het per ponton vier vrachtwagens van 
de weg haalt en het verkeer in de binnenstad 
ontlast. Stef: “Onze motoren draaien op gas-
to-liquid-brandstof en dat is veel schoner dan 
rode diesel”. Even een weetje: GTL is zuivere 
diesel uit aardgas en vermindert de uitstoot 
met onder andere 74 procent zwaveldioxide, 
20,7 procent fijnstof en roetstof en 8,9 procent 
stikstofoxide. De motoren hebben een betere 
verbranding en zijn 3 dB(A) stiller.

Hoe zie je de toekomst?
“We zitten in Amsterdam met ongeveer acht 
van dit soort bedrijven en er is volop werk. 
Doordat onze werkwijze goed past in het alge-
mene groene beleid zie ik dat ook blijven. Zelf 
denk ik het tot mijn pensioen makkelijk uit te 
kunnen houden. Het is geen zwaar werk. We 
maken gebruik van heftrucks en hijskranen 
en werken met Dyneema duwdraden. Die zijn 
twaalf keer zo sterk als staal en veel lichter. 
De vrijheid die je hier hebt op het water, de 
afwisseling van varen, bedienen van de kraan, 

sleutelen aan motoren en verven maken de 
baan veelzijdig. Het is een beetje rommelen. 
Heerlijk!”

Wat schenkt de meeste voldoening?
“Assisteren van zeeschepen, omdat het 
zo spannend is en je niet weet wat je kan 
verwachten. We hebben bijvoorbeeld de 
“Stadiongracht” van Spliethoff gesleept in het 
Noordzeekanaal. In contact met de loods heb-
ben we het schip in positie gebracht. Met 
een sleepboot zijn we er vlak voor gevaren 
en hebben het vastgemaakt en weggesleurd. 
Een kolos van 173 meter. Dat voelt als de 
Python in de Efteling. Wat ook fantastisch is: 
Sail Amsterdam. De laatste keer hebben we 
de “Esmeralda” vastgepakt en omgegooid. Het 
schip moest omdraaien naar zee, terwijl alle 
plezierbootjes kriskras om ons heen voeren en 
lagen. Zo gaaf!”

Op de retourtocht van Pampus naar Pier Afrika 
komt er een telefoontje van kantoor dat er bij 
aankomst een nieuwe opdracht klaarligt. Op 
de Oranjewerf ligt Pont 8 van het Gemeentelijk 
Vervoerbedrijf van Amsterdam. Het schip 
moet met de andere zijde naar de kade. “Even 
omgooien”, in het jargon van Stef Nauta.
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Wouter van Benten is per 1 sep-
tember toegetreden tot de Raad 
van Commissarissen van het 
Havenbedrijf Rotterdam. Hij ver-
vangt Ruud Sondag, die recen-
telijk is aangesteld als CEO van 
Eneco en daarom afscheid nam 
van zijn nevenfunctie als com-
missaris van het Havenbedrijf. 
De Raad van Commissarissen 
dankt Ruud Sondag bijzonder 
voor zijn uitstekende bijdrage 
in zijn tijd bij het Havenbedrijf. 

De Raad van Commissarissen heet Wouter van 
Benten van harte welkom als nieuw lid. Wouter 
van Benten (1964) heeft een ruime ervaring 
opgebouwd in de logistiek. Momenteel is hij CEO 
van DHL Parcel in de Benelux. Voor DHL bekleedde 
hij eerder tal van andere internationale functies. 
Hij heeft zijn roots in het Rotterdamse, waar 
hij bedrijfseconomie studeerde en momenteel 
woonachtig is. Hij begon zijn carrière bij Nedlloyd, 
onder meer als manager in Italië, Spanje en 
België. De heer Van Benten heeft ervaring in 
organisatieontwikkeling en digitalisering, wat 

Wouter van Benten nieuwe commissaris Havenbedrijf 
Rotterdam 

Koopman Logistics Group BV en 
haar CEO, de heer Jon Kuiper, 
zijn in onderling overleg over-
eengekomen dat de heer Kuiper 
zijn verdere loopbaan buiten 
Koopman Logistics Group zal 
vervolgen. Jon Kuiper zal het 
bedrijf in het laatste kwartaal van 
2018 verlaten.

De afgelopen vier jaar heeft de heer Kuiper de positie 
van Koopman Logistics Group in de Europese auto-
motive-markt succesvol versterkt en zorggedragen 
voor het tot stand komen van een nieuwe strategie 
voor de toekomst van Koopman Logistics Group.

De Raad van Commissarissen en de aandeelhouders 
van Koopman Logistics Group zijn de heer Kuiper 
erkentelijk voor de gerealiseerde resultaten in de 
afgelopen jaren alsmede voor zijn persoonlijke bij-
drage en inzet voor het bedrijf.  n

Jon Kuiper vertrekt bij 
Koopman Logistics Group

aansluit bij de strategische speerpunten van het 
Havenbedrijf. 

Vanaf 1 september bestaat de Raad van 
Commissarissen uit Miriam Maes (voorzitter), 
Robert Frohn, Ingrid Thijssen en Wouter van 
Benten.  n

Verkoopcijfers 
bestelauto’s 1e halfjaar 
2018

In de periode van januari tot en met juni 2018 
werden totaal 44.010 nieuwe bestelwagens 
afgeleverd tegenover 41.555 stuks in dezelfde 
periode vorig jaar - een toename van 5,9 procent. 
Het compacte bestelautosegment daalde in het 
eerste halfjaar (-0,8%) terwijl de grote bestelauto 
(+18,2%) sterk groeide.  n

Nederland werkt veiliger met gevaarlijke stoffen dan 
het buitenland

In Nederland gevestigde bedrijven zijn unaniem 
van mening dat wij in Nederland door een 
betere veiligheidscultuur veiliger werken met 
gevaarlijke stoffen dan het buitenland. Regels 
worden beter gehanteerd en wij hebben pro-
fessionelere en beter opgeleide medewerkers. 
Negentig procent van de bedrijven geeft dan 
ook aan dat veiligheid hoog op de agenda staat 

Nieuw! 6 km Harbour 
Run Rotterdam

Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om 6 kilo-
meter te lopen tijdens de Harbour Run Rotterdam. 
Tijdens de 6e editie op 7 oktober 2018 kunnen de 
deelnemers nu zelf kiezen tussen 6 of 10 kilome-
ter. Het 6 kilometer parcours is onderdeel van de 
10 kilometer en gaat dwars door de Rotterdamse 
haven en langs kades, schepen, kranen, contai-
ners en door havenloodsen.  n

Onderzoeksbureau Panteia 
verwacht in 2018 een groei 
van 3,3% ton voor het tota-
le goederenvervoer en 2,3% 
groei in 2019. Dit blijkt uit de 
35e editie van de Korte Termijn 
Voorspeller (KTV) van Panteia.

Er zijn economische ontwikkelingen die de 
groeiverwachtingen goederenvervoer tem-
peren. Importheffingen met betrekking tot 
de V.S., een hogere olieprijs en een bin-
nenlandse koopkracht die, net als in 2017, 
in 2018 niet hard groeit. De nationale en 
internationale economie doen het goed en 
dat heeft een positief effect op het volume 
goederenvervoer. In 2019 neemt het groei-
tempo van de economie naar verwachting 
wat af en dat heeft zijn weerslag op de 
transportsector. De voorspelling van Panteia 
verschilt per modaliteit.  n

Goederenvervoer zit in 
de lift 

Wouter van Benten

binnen de eigen onderneming. Dit blijkt uit een 
recent gehouden onderzoek van ondernemers-
vereniging evofenedex onder veelal internatio-
naal opererende bedrijven. Veiligheidskundigen, 
management en directie uit de chemische indu-
strie, groot-en detailhandel en logistieke sector 
is gevraagd naar hun visie op de veiligheid 
rondom gevaarlijke stoffen.  n

Opspuiten en uitbaggeren horen tot de waan 
van de dag in de Rotterdamse haven. De bag-
gerschepen IJsseldelta, Rijndelta en Hein van 
aannemer Van der Kamp uit Zwolle zijn actief in 
de Maashaven, een populaire binnenvaarthaven 
in het centrum van Rotterdam. Tot eind septem-
ber brengen ze daar 200.000 kubieke meter zand 
naar toe. Het zand is afkomstig uit de Nieuwe 
Waterweg. Die wordt momenteel verdiept om 

Zand uit Nieuwe Waterweg voor nieuwe ligplaatsen 
in Maashaven 

de Botlek bereikbaar te houden voor de nieuwste 
generatie – New Panamax - bulkschepen. 
Het Havenbedrijf Rotterdam deelt in de 
Maashaven de ligplaatsen opnieuw in zodat een 
duurzame plek ontstaat, waar alle binnenvaart-
schepen bij elkaar kunnen liggen. Onder invloed 
van eb en vloed komt hier dan meer ruimte voor 
natuur en waterdieren. Het gaat om ongeveer 85 
ligplaatsen van zeer diverse grootte.  n

Rijndelta stort 3.000 ton zand in de Maashaven
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Overslag Amsterdamse zeehaven daalt 
eerste half jaar met 4,8 procent

 

De overslag in het Noordzee- 

kanaalgebied van de zeehavens 

Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en 

Zaanstad is in het eerste halfjaar van 

2018 gedaald tot 49,4 miljoen ton, 

een daling van 5,1%. De Amsterdamse 

haven zag de overslag dalen met 4,8% 

tot 40,2 miljoen ton. 

In IJmuiden daalde de overslag tot 9,3 miljoen 
ton (-4,4%), Beverwijk noteerde een daling tot 
282.000 ton (-18,6%) en in Zaanstad daalde de 
overslag tot 84.000 ton (-59,3%).
 
Minder fossiele brandstoffen
De daling in Amsterdam is in het eerste half 
jaar veroorzaakt door twee ladingstromen: 
steenkool en olieproducten. De overslag van 
steenkool daalde in de eerste zes maanden 
van 2018 met 25,5% tot 6,4 miljoen ton. De 
overslag van olieproducten daalde met 6,7% 
tot 22,1 miljoen ton. Die laatste daling wordt 
verklaard door onder meer onderhoud aan 
één van de terminals en minder handel op de 
termijnmarkt in met name diesel. 

Meer containeroverslag
Tegenover de daling van deze ladingstromen, 
staan belangrijkste stijgers. Zo is de overslag 
van overige droge bulk in Amsterdam geste-
gen met 16,8% naar 5,2 miljoen ton door sterk 
gestegen import van bouwmaterialen als zand 
en grind. De overslag van agribulk steeg in het 
eerste halfjaar met 18,5% naar 3,9 miljoen ton. 
Van overig stukgoed, waaronder RoRo, daalde 
de overslag met 1,6% naar 889.000 ton.
De containeroverslag steeg met 29,6% naar 
454.000 ton (45.457 TEU), onder meer door 
de komst van Samskip die een lijndienst 
onderhoudt met Engeland. De stijging van de 
containeroverslag is ook terug te zien in het 
aantal scheepsbezoeken. Dat steeg naar 2514 
(+4,4%). 

Het aantal zeecruiseschepen dat Amsterdam in 
het eerste halfjaar bezocht, bedroeg 74 (tegen 
53 vorig jaar). Het aantal riviercruiseschepen 
steeg in het eerste halfjaar van 2018 naar 1.272. 
Dit waren er vorig jaar in dezelfde periode 
1.015. 

Import en export
De import in de Amsterdamse haven daalde de 
eerste zes maanden met 7,8% tot 24,2 miljoen 
ton. De export steeg juist met 0,1% naar 16 
miljoen ton. Het aantal zeeschepen dat het 
Noordzeekanaalgebied bezocht, steeg naar 
3.938 (+6,2%).
 
2018
Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam: 
‘De bouwdrift in Nederland zie je terug in de 
flinke stijging van de overige droge bulk, waar 
grind en zand onder vallen. Ook maken we met 
de komst van Samskip een sterke groei door in 
containeroverslag en zien we dat de short sea 
niche waarop wij ons richten, zich sterk ontwik-
kelt. Voor de rest van het jaar verwachten wij 
opnieuw groei in deze segmenten. Of er ook 
sprake zal zijn van een aanhoudende daling 
van de olieproducten, is moeilijk te voorspel-
len. Wij zijn een echte internationale handels-

haven waardoor geopolitieke ontwikkelingen 
van invloed zijn op de volumes die onze haven 
passeren. Olieproducten blijven voorlopig een 
belangrijke ladingstroom voor ons.’ 

Over Port of Amsterdam 
De Amsterdamse haven is de vierde haven 
van West-Europa en groot in de overslag 
en verwerking van energieproducten. Het 
Noordzeekanaalgebied sloeg in 2017 100 mil-
joen ton goederen over waarvan circa 81 mil-
joen ton in de haven van Amsterdam. In de 
havenregio werken in totaal 69.779 mensen bij 
bedrijven in de haven en bij havengerelateerde 
bedrijven. Daarvan werken zo’n 32.461 men-
sen in Amsterdam. Port of Amsterdam heeft 
de ambitie om op duurzame en innovatieve 
wijze waarde toe te voegen voor klanten en 
omgeving. De onderneming stimuleert groei 
bij bedrijven, waarbij zorgvuldig wordt omge-
gaan 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.

Voor meer informatie ga naar 
www.portofamsterdam.nl.

Fo t o  E d  S e e d e r
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Roompot Marina Yacht Service in Kamperland is per 1 september 
overgedragen aan Marcel Geschiere. Na 5 jaar aan het roer van de 
jachtservice gestaan te hebben, heeft Niels Gijzel besloten het over 
een andere boeg te gooien. ,,In de afgelopen jaren hebben we hier 
op de jachtservice verschillende boten klaar gemaakt om lange 
tochten te maken. Het enthousiasme waarmee de eigenaren van 
deze boten vertelden over hun plannen om een rondje Engeland te 
doen of naar de Middellandse zee te varen of zelfs naar de Caribbean 
heeft altijd aanstekelijk gewerkt. Je leeft met ze mee tijdens hun 
voorbereidingen, voelt de spanning naarmate de vertrekdatum 
dichterbij komt en zou willen dat je een stuk met ze mee kon varen”, 
aldus Niels Gijzel. 

Bekende gezichten
De nieuwe eigenaar Marcel Geschiere is zelf ook fervent waterspor-
ter. ,,Niels en Charlotte hebben een mooi bedrijf opgebouwd. Een 
riante uitgangspositie om Roompot Marina Yacht Service (de werf ), 
Raising Anchors (de jachtmakelaardij) en de service in de jachtha-
ven verder uit te bouwen. Het mooie is dat wij iedereen kunnen 
blijven faciliteren met dezelfde bekende gezichten”, vertelt Marcel 
Geschiere.

Waterrat
Niels: ,,Ik ben opgegroeid in de watersport en heb er later mijn 
werk van gemaakt. Die passie voor het zeilen en voor boten kon ik 

Overname van Roompot Marina Yacht Service in Kamperland 

Nieuwe schipper aan het roer

de afgelopen jaren delen met Charlotte, die net zo'n waterrat is. De 
plannen om samen ooit een eind te gaan varen, waren er vanaf het 
begin af aan. Dit seizoen besloten we om deze droom te verwezen-
lijken.”

De beslissing om afscheid te nemen van zijn bedrijf was een lastige. 
,,De persoonlijke contacten met ligplaatshouders, de band met col-
lega's op de werf en in de haven, het bezig zijn met het tiptop in orde 
houden van boten; dat ga ik allemaal missen. Gelukkig hebben we in 
de persoon van Marcel Geschiere een partij gevonden die dezelfde 
koers wil doorzetten: hoge kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat 
maakt het een stuk makkelijker om het roer uit handen te geven.”
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Koddaert verdubbelt omzet  
in secundair staal 

 

KOEKELARE –Koddaert NV uit het 

West-Vlaamse Koekelare (bij Torhout) 

is wereldwijd uitgegroeid tot een 

toonaangevende speler in de niche-

markt van het (goedkopere) non-

prime of secundair staal. Zowel de 

bevoorrading als de export geschiedt 

overzee, grotendeels via Zeebrugge. 

De coils (staal op rollen) vormen het 

overgrote deel van de totale omzet. 

De coils worden verknipt in platen of 

strips om daarna verder verwerkt te 

worden tot buizen, profielen, profiel-

platen, chassis en carrosserie en afge-

werkte producten zoals koelkasten en 

meubels. 

De bouwindustrie en de automobielindustrie 
zijn dan ook de belangrijkste sectoren waar 
steel coils benut worden. Het afgelopen jaar is 
de omzet van Koddaert NV meer dan verdub-
beld. Belangrijke groeimarkten voor het twee-
de keus staal zijn onder andere India, Pakistan, 
Bangladesh en Egypte. Groeien en innoveren 
blijven speerpunten van beleid. Onlangs is 
in de productiehal te Koekelare een nieuwe 
volautomatische profileerlijn in gebruik geno-
men. De haven in Zeebrugge is gunstig gele-
gen. Het logistieke hart van West-Vlaanderen 
is een uitstekende uitvalsbasis naar de rest 
van de wereld. Dankzij de import per schip en 
export van containers op grote zeeschepen is 

Europese staalfabriek en/of servicecenter om 
aan een diversiteit van klanten te verkopen. 
We vervoeren onze producten over het water, 
per spoor of met de truck. Inmiddels wordt 
zelfs negentig procent van onze producten 
verscheept naar landen van buiten Europa, 
met name naar het Midden-Oosten of landen 
in het Verre Oosten zoals India, Pakistan en 
Bangladesh. 

Antwerpen
Bij de onderneming zijn een twintigtal 
mensen in vaste dienst. De hoofdvestiging 
van Koddaert is aan de Ambachtenstraat 
in Koekelare. Aan de Nieuwe Westweg in 
Antwerpen heeft het bedrijf een nevenvesti-
ging.

www.koddaert.com

het vervoer van rollen staal per truck flink aan 
banden gelegd. Hierdoor daalt de ecologische 
voetafdruk van Koddaert. 

Familiebedrijf
CEO Jean-Pierre Heynderick van Koddaert 
volgde een rechtenstudie aan de Universiteit 
van Leuven om in de diplomatie te gaan wer-
ken. Hij zag het namelijk niet zitten om in ‘het 
staal’ aan de slag te gaan. Jean-Pierre ging in 
Venezuela op de Belgische ambassade aan het 
werk, maar bij zijn terugkomst in 1983 trad hij 
alsnog tot het familiebedrijf toe. Zijn buiten-
landse ervaring kwam uitstekend van pas om 
het bedrijf internationaal op de kaart te zetten. 

Buiten Europa
,,Overtollige partijen staal? Laat maar komen! 
We kopen onze staalproducten bij iedere 

De nieuwe volautomatische profileerlijn is onlangs in gebruik genomen.



20

NIEUWSop het spoor
MEER GEDETAILLEERDE INFO OVER DEZE BERICHTEN VINDT U OP WWW.SPOORPRO.NL

Onderzoeksraad: jaarlijks 
elf doden op overwegen 
onacceptabel 

Het is onacceptabel dat er jaarlijks gemiddeld 
elf mensen om het leven komen op spoorweg-
overgangen. Dat concludeert de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid in een rapport. Uit het onderzoek 
blijkt dat verantwoordelijkheden niet helder 
belegd zijn. 

Nederland volgt Duitsland 
met forse verlaging 
spoortarieven 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
gaat jaarlijks twaalf tot veertien miljoen euro 
vrijmaken om de gebruikersvergoeding voor het 
spoorgoederenvervoer te verlagen. De subsidie 
is onderdeel van een maatregelenpakket dat 
staatssecretaris Stientje van Veldhoven naar de 
Tweede Kamer heeft gestuurd.

Landelijke uitrol van 
cameraherkenning 
goederenwagons met 
gevaarlijke stoffen 

Een systeem waarbij baansensoren en slimme 
camera’s goederenwagons met gevaarlijke 
stoffen automatisch herkennen, wordt door-
ontwikkeld en landelijk uitgerold. Dat meldt 
staatssecretaris Stientje van Veldhoven van 
Infrastructuur.
 

350 miljoen euro voor 
uitbreiding treinverkeer 
Amsterdam 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
en de regio Amsterdam trekken in totaal 350 
miljoen euro uit om het aantal treinen van en 
naar Amsterdam Centraal te laten groeien van 
34 naar 57.
 

Railport Antwerpen wil 
spoorvervoer in de haven 
verdubbelen 

Railport Antwerpen gaat het treinverkeer in de 
haven van Antwerpen coördineren. Het doel 
is om het relatief lage aandeel van het spoor-
vervoer van en naar de haven te verdubbelen. 
Momenteel beslaat dat maar 7 procent van al 
het havenverkeer.

ProRail wil reistijd 
goederentrein Nederland-
Baltische staten verkorten 

Een goederentrein moet in de toekomst in 22 
uur van Nederlandse havens naar de Baltische 
havens kunnen rijden. Een slaaptrein kan de 
afstand van 1.800 kilometer straks zelfs in 12 
uur overbruggen.
 

Spoorgoederenvervoer voor 
het eerst sinds jaren gedaald 

Het volume van het spoorgoederenvervoer is 
in 2016 met 6,1 procent gedaald. De afname 
kwam vooral doordat er minder kolen naar 
Duitsland werden vervoerd. In vergelijking met 
2016 daalde het kolentransport naar Duitsland 
met bijna een kwart. 

Arriva en TU Delft meten 
CO2-reductie op noordelijke 
spoorlijnen 

Arriva en TU Delft gaan op de noordelijke spoor-
lijnen een model toepassen waarmee ze CO2-
uitstoot meten. De spoorvervoerder wil op deze 
spoortrajecten vanaf 2020 ieder jaar 2 procent 
minder CO2 uitstoten per gereden kilometer.
 

Noord-Zuidverbinding Brussel 
krijgt nieuwe ventilatoren 

De ventilatie in de Noord-Zuidverbinding in 
Brussel wordt vernieuwd. Deze zessporige 
ondergrondse spoorverbinding ligt tussen 
Brussel-Noord en Brussel-Zuid. De nieuwe ven-
tilatoren kunnen zowel lucht aanzuigen als rook 
afvoeren in geval van brand.

Staatssecretaris: uitrol ERTMS 
kost één miljard euro extra 

Om het Europese spoorbeveiligingssysteem 
ERTMS landelijk uit te kunnen rollen is ongeveer 
één miljard euro extra nodig. Dit bedrag is 
nodig voor de periode tussen 2030 en 2050. Dat 
meldde staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Europese Commissie wil 
taaleisen voor machinisten 
aanpassen 

De Europese Commissie heeft voorgesteld om 
een aantal pilotprojecten te starten met alter-

natieve communicatiemogelijkheden tijdens de 
treinoperatie. In het geval van een omleidings-
route komt het regelmatig voor dat machinisten 
vanwege taaleisen niet via een ander land 
mogen rijden, waardoor treinen uitvallen.

VDM Rail wint aanbesteding 
voor spooronderhoud 
Amsterdam 

Spooraannemer VDM Rail heeft twee onder-
houdscontracten voor het spoor in Amsterdam 
in de wacht gesleept. Het bedrijf gaat de 
komende jaren de tram- en de metrobaan 
slijpen en lassen.

Opnieuw operationeel verlies 
voor DB Cargo 

DB Cargo leed in de eerste helft van 2018 een 
bruto verlies van 127 miljoen euro. In dezelfde 
periode vorig jaar kwam de spoorgoederen-
dochter van Deutsche Bahn uit op een bruto 
verlies van 28 miljoen euro.

DB Cargo moet ruim 30.000 
euro betalen aan ontslagen 
machinist 

DB Cargo moet ruim 30.000 euro uitbetalen 
aan een weggestuurde machinist. Dat heeft het 
Gerechtshof in Den Haag bepaald. De man werd 
ontslagen door de goederenvervoerder nadat hij 
tot drie keer toe de handrem niet van de wagen 
had gehaald.
 

Eerste gemoderniseerde SLT-
sprinters met toilet het spoor op 

De eerste twee omgebouwde SLT-sprinters van 
Siemens en Bombardier rijden sinds een maand 
mee in de dienstregeling. Deze treinen zijn nu 
uitgerust met een schuiftrede en een wc.
 

Joost Weekers wordt manager 
Aansturing NS en ProRail bij 
IenW 

Joost Weekers start op 1 oktober 2018 als 
manager Aansturing NS en ProRail bij het minis-
terie van Infrastructuur en Waterstaat. Weekers 
is momenteel werkzaam als plaatsvervangend 
directeur en hoofd Economische Zaken, directie 
Samenleving en Economie, bij de Provincie 
Zuid-Holland.

Utrecht Centraal is drukste 
station van Nederland 

Utrecht Centraal is het drukste station van 
Nederland, blijkt uit cijfers van NS. In 2017 
steeg het aantal in- en uitstappers per werkdag 
met drie procent naar 186.000 ten opzichte van 
het jaar daarvoor.
 

Internationale trein populairder 
bij vakantiegangers 

De internationale trein wordt steeds populairder 
als vervoermiddel voor vakantiegangers. In juni 
van dit jaar werd 15 procent meer internatio-
nale tickets geboekt ten opzichte van dezelfde 
maand vorig jaar. Dat meldt NS International.
 

NS wil dat reiziger overlast 
kan melden via app of sms 

NS wil een sms- of app-dienst starten zodat 
mensen anoniem en stil overlast in de trein 
kunnen melden bij een conducteur. De ver-
voerder gaat hiervoor in gesprek met de British 
Transport Police.
 

Bas Schultze wordt nieuwe 
directeur Van Gelder Groep 

Bas Schultze wordt per 1 januari 2019 de nieu-
we algemeen directeur van spooraannemer Van 
Gelder Groep. Hij volgt daarmee Gert Veenhof 
op. Schultze is op 1 juni 2018 in dienst getreden 
bij de Van Gelder Groep.

‘Kosten ombouw goederentrein 
naar ERTMS nauwelijks gedekt’ 

Er moet een oplossing komen voor de hoge 
kosten van de installatie van het treinbeïnvloe-
dingssysteem ERTMS in goederenlocomotieven. 
De subsidie die door het ministerie beschikbaar 
is gesteld is slechts een druppel op de gloeiende 
plaat.
 

Gare du Nord wordt voor 2024 
grondig verbouwd 

Het Parijse treinstation Gare du Nord wordt vol-
ledig verbouwd en verdrievoudigd in omvang. 
De verbouwing moet worden voltooid in 2024, 
voordat de Olympische Spelen worden gehou-
den in de Franse hoofdstad. Het station krijgt 
zelfs een atletiekbaan op het dak.
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Aanhoudende groei containeroverslag kan daling overslag 
overige sectoren niet volledig compenseren

Totale overslag in haven Rotterdam 
2,2% minder dan in eerste helft van 2017

 

•  Groei containeroverslag zet door 

(+5,9%)

•  Duidelijk minder overslag ruwe olie 

(-7,6%) en kolen (-11,9%), mede als 

gevolg van het voorziene sluiten van 

kolengestookte energiecentrales

•  Omzet en bedrijfsresultaat 

Havenbedrijf stabiel, netto resultaat 

sterk vertekend door eenmalige 

‘papieren’ bate als gevolg van boek-

houdkundige verwerking van fiscale 

openingsbalans

•  Belangrijke stappen gezet in 

Energietransitie

De haven van Rotterdam heeft in de eerste zes 
maanden van 2018 een overslag gerealiseerd 
van 232,8 miljoen ton. Dat is 2,2% minder 
dan in het eerste halfjaar van 2017. De groei 
van de containeroverslag, een van de strategi-
sche speerpunten van het Havenbedrijf, zette 
door met 5,9% (in tonnen, +6,2% in TEU) ten 
opzichte van de eerste zes maanden van 2017, 
inclusief een nieuw overslagrecord in mei.

Het marktaandeel van Rotterdam ten opzicht 
van de andere havens in de Hamburg-Le Havre 
range is in de containersector toegenomen 
van 30,9% (Q1 2017) naar 31,2% (Q1 2018).

De groei in containeroverslag heeft echter de 
daling in de overslag van nat en droog mas-
sagoed niet kunnen compenseren. De terug-
gang bij massagoed zat vooral in de overslag 
van kolen, ruwe olie en minerale olieproducten 
zoals stookolie. De kolenoverslag is gedaald 
onder andere als gevolg van het sluiten van 
kolengestookte energiecentrales, lagere ener-
gieproductie van nog operationele centrales 
en minder aanvoer van cokeskolen voor de 
staalindustrie. Opvallende groeisegmenten 

waren LNG en biomassa met ruime verdub-
belingen ten opzichte van overslagvolumes in 
dezelfde periode vorig jaar.

De financiële positie van het Havenbedrijf over 
het eerste halfjaar van 2018 was stabiel. Terwijl 
de ontvangen zeehavengelden gering daal-
den, namen de huur- en erfpachtopbrengs-
ten van uitgegeven terreinen juist licht toe. 
Het resultaat vóór belastingen bleef nagenoeg 
onveranderd op € 126,1 miljoen.
Het netto resultaat was evenwel sterk verte-
kend door een eenmalige bate als gevolg van 
de fiscale openingsbalans, die op zijn beurt 
weer het gevolg was van de belastingplicht van 
het Havenbedrijf. Dit eenmalige positieve resul-
taat is puur boekhoudkundig en is een direct 
gevolg van het toepassen van wet- en regelge-
ving. Het Havenbedrijf ontvangt hierdoor géén 
extra kasmiddelen of extra bestedingsruimte. 
Integendeel: waar het Havenbedrijf voorheen 
géén vennootschapsbelasting hoefde te beta-
len, moet dit met terugwerkende kracht vanaf 
2017 wél. Het eenmalige ‘papieren’ positieve 
resultaat betekent enkel dat het Havenbedrijf 
in de toekomst tijdelijk minder belasting hoeft 
af te dragen.

Energietransitie
Op het terrein van de Energietransitie zijn 
in het voorbije halfjaar belangrijke stappen 
vooruit gezet. Zo werd in de Tweede Kamer 
een Klimaatwet aangenomen. Ter invulling 
van de daarin neergelegde ambitie werden 
aan de Industrietafel Rotterdam-Moerdijk een 
groot aantal maatregelen geïdentificeerd die 
de CO2-uitstoot met 10 miljoen ton kan redu-
ceren. Het Havenbedrijf neemt niet uitsluitend 
op nationaal niveau zijn verantwoordelijkheid 
om een bijdrage te leveren aan de noodza-
kelijke energietransitie. Ook in internationaal 
verband zoekt het Havenbedrijf Rotterdam 
de samenwerking met andere havens die 
toonaangevend willen zijn in duurzaamheid 
en efficiency. Zo werkt het Havenbedrijf, 
voortbordurend op de aanbevelingen in het 
Wuppertal 2 rapport, met leidende havens 
ter wereld aan de ontwikkeling van een geza-
menlijk programma om de efficiency te ver-
groten zodat er minder CO2 wordt uitgesto-
ten en het gebruik van schone brandstoffen 
en schone technieken te bevorderen in de 
scheepvaart.

Vooruitzichten
De wereldeconomie is gebaat bij vrije handel 
en maatregelen die vrije handel bevorderen. 
Importtarieven en handelsquota belemmeren 
de wereldhandel en zijn daardoor slecht voor 
de wereldeconomie. De relaties tussen grote 
handelsblokken in de wereld zijn momenteel 
gespannen. Daarnaast is onzeker of de onder-
handelingen tussen de Europese Unie en 
het Verenigd Koninkrijk leiden tot een nieuw 
handelsakkoord na de Brexit. Beide ontwik-
kelingen dragen ertoe bij dat de vooruitzich-
ten voor verdere groei van de wereldhandel 
onzeker zijn. De volumebewegingen in de 
Rotterdamse haven lijken vooralsnog niet het 
gevolg te zijn van de recente handel-belem-
merende maatregelen aangezien het effect 
daarvan pas na enige tijd zal doorwerken. Het 
Havenbedrijf Rotterdam blijft de ontwikkelin-
gen nauwlettend volgen.

Containerbinnenvaartschip in Haven Rotterdam

Radartoren Maasvlakte 2
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Maandag 24 september wordt koers gezet naar New Motions 

MBC is dynamische bedrijvenclub 
 

Edwin van Keulen, geflankeerd door zijn ouders bij het 75-jarig bestaan van het familiebedrijf.

De Middelburgse Bedrijven Club 

(MBC) organiseert op maandag 24 

september weer een interessant 

bedrijfsbezoek. Deze keer wordt 

koers gezet naar de Mortiere waar 

New Motion BV is gevestigd. Deze 

onderneming is producent van 

Conveyor, Handling & Palletising 

systemen. Vanuit Zeeland wordt 

sinds ruimt tien jaar met een twin-

tigtal mensen vol enthousiasme 

aan transporteurs en palletisers 

gewerkt. De engineers werken een 

aanvraag tot in detail uit, waarna 

deze vervolgens in productie wordt 

genomen in de eigen werkplaats. 

Desgewenst worden de transpor-

teurs en palletisers bij op locatie bij 

de klant in bedrijf gesteld.

Keulen in toenemende mate transport van 
zeecontainers, die aankomen in de haven 
van Vlissingen Oost. ,,De toekomst zien wij 
met vertrouwen tegemoet, mede gezien 
de economische groei en toekomstige ont-
wikkelingen in de havens. We rijden vanuit 
de havens van Vlissingen, Antwerpen en 
Rotterdam om containers te vervoeren in 
de Benelux. Hiervoor zetten we multifuncti-
onele containerchassis in”, aldus Edwin van 
Keulen. 

Contacta
De Middelburgse Bedrijven Club (MBC), 
de Vlissingse Bedrijven Club (VBC) en de 
Federatie Ondernemersverenigingen 
Veere (FOV) zijn van dinsdag 7 tot en met 
donderdag 9 november op de Contacta 
in Goes weer present met een interactief 
Walcherenplein.

www.mbcmiddelburg.nl

De MBC is begin november weer present op de 
Contacta in Goes met het Walcherenplein.

Van Keulen Transport
Eerder dit jaar was er ook een speciaal 
bedrijfsbezoek voor de leden van de MBC 
vanwege het 75-jarig bestaan van Van 
Keulen Transport. In de sfeervol ingerichte 
loods op bedrijventerrein Ramsburg was 
het een drukte van belang. Na de felicita-
ties van de bezoekers voor de familie Van 
Keulen waren er toespraken van achter-
eenvolgens Bram van Stel (voorzitter MBC), 
Johan Aalberts (wethouder Middelburg) en 
Edwin van Keulen namens de derde gene-
ratie van het familiebedrijf. De bodedienst 
met paard en wagen is anno 2018 geëvo-
lueerd in een veelzijdige logistieke dienst-
verlener waar een zestigtal mensen in vaste 
dienst zijn. 

Zeecontainers
Naast allerhande agrarisch transport, ver-
voer van bijzondere constructies, afval-, 
pallet- en groupage vervoer verzorgt Van 
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Transporeon Group en TIM Consult
bundelen hun krachten

TIM Consult, de internationale busi-

ness logistics consultant gaat samen-

werken met de Transporeon Group. 

De nieuwe, gecombineerde groep 

biedt klanten een wereldwijd cloud-

platform aan voor intelligente logis-

tiek en best-in-class multimodale 

transporttender oplossingen, beide 

gecombineerd met real-time inzicht in 

de transportmarkt dynamieken. TIM 

Consult uit Duitsland werd opgericht 

in 1995 en biedt logistiek bedrijfsad-

vies, marktkennis en tenderdiensten 

op wereldniveau, en dit in alle ver-

voersmodaliteiten en industrieën.

Na de fusie zal TIM Consult voor 100% deel 
uitmaken van de Transporeon Group, maar 
zal het wel blijven opereren als een onaf-
hankelijke firma, met behoud van haar twee 
vestigingen in Mannheim, Duitsland en New 
York City, USA. De afzonderlijke business units 
"Warehousing en Intra-logistiek" en "Waste 
Management" van TIM Consult zullen verder 
opereren als onafhankelijke entiteiten en zo 
hun ontwikkelingsstrategieën met gespeciali-
seerde teams blijven nastreven. 

Björn Klippel wordt aandeelhouder van de 
Transporeon Group en blijft Managing Director 
van TIM Consult. Oliver Kahrs zal worden aan-
gesteld als extra Managing Director van TIM 
Consult; Hij werkt bij Transporeon sinds 2008 
en is momenteel Director Strategic Initiatives. 
Samen zullen ze werken aan verdere groei en 
innovatie.

Over Transporeon
Transporeon is een cloudgebaseerd platform 
dat wereldwijde samenwerking tussen logis-
tieke professionals aanbiedt. Dit globale plat-
form voor intelligente transport logistiek legt 
een digitale connectie tussen verladers en 
vervoerders, en dit resulteert in een slimmer, 
transparanter en kostefficiënter proces voor 
goederentransport in de wereld. Door de hele 
logistieke supply chain te digitaliseren, wordt 
communicatie en samenwerking geoptimali-
seerd in de wereldwijde community van verla-
ders en vervoerders. 
Transporeon linkt een globaal netwerk van 
meer dan 1.000 verladers (producenten, leve-
ranciers en retailers), 65.000 vervoerders (logis-
tieke dienstverleners, 3PLs en expediteurs), en 
meer dan 100.000 gebruikers in meer dan 100 

landen met software-as-a-service oplossingen 
die beschikbaar zijn in 24 talen. 

De oplossingen van de Transporeon Group zijn 
uniek in de markt en zijn inclusief onboarding, 
consultancy, en meertalige lifetime customer 
support. Dit verzekert een aangepaste dienst-
verlening voor elke organisatie, het boost ver-
lader/vervoerder performance en het verlaagt 
kosten terwijl vervoersmarges worden geopti-
maliseerd en CO2 uitstoot wordt verminderd. 
De Transporeonservices zijn ISO-27001 gecer-
tificeerd, en de groep is over de hele wereld 
aanwezig met kantoren in Europa, Rusland, 
Azië, en Amerika.
Meer informatie: www.transporeon-group.com

Over TIM Consult
Als een internationaal consultancy bedrijf 
gespecialiseerd in business logistics, heeft 
TIM Consult GmbH reeds meer dan 20 jaar 
passende oplossingen ontwikkeld voor de 
logistiek en supply chain. Dit omvat alle goe-
deren-gerelateerde business processen voor 
inkoop en supply chain management. Meer 
dan 100 ondernemingen op wereldniveau 
zijn klanten van TIM Consult, onder wie bijna 
alle DAX 30 bedrijven en meer dan de helft 
van de Fortune 100 bedrijven. TIM Consult 
adviseert bovendien kleine en middelgrote 
marktleiders, evenals verborgen kampioenen 
en beroemde openbare instellingen. Het inter-
nationale team van meer dan 40 experten 
biedt marktintelligentie aan op het gebied van 
zee, luchtvaart/expres en wegtransport in alle 
continenten. Bovendien bieden zij procure-
ment managementdiensten en supply chain- 
en netwerkoptimalisatie aan.
Meer informatie: http://timconsult.com

Door het portfolio van TIM Consult toe te 
voegen aan het Transporeon Group platform 
zullen klanten toegang krijgen tot nieuwe, 
hoogwaardige marktintelligentie produc-
ten, consultancy diensten en een snellere 
toegang tot innovatieve big data toepassin-
gen. TIM Consult daarentegen zal toegang 
krijgen tot het uitgebreide netwerk van de 
Transporeon-, Mercareon- en Ticontract-
platformen en breidt daarmee het data-
gedreven bedrijfsmodel uit.

"Tienduizenden transportopdrachten wor-
den elke dag toegewezen via onze cloud-
gebaseerde platformen en ongeveer 10 mil-
jard euro aan transporttenders worden jaar-
lijks uitgevoerd. In deze klantenrelatie schuilt 
een enorm potentieel dat nog meer benut 
kan worden. Samen met TIM Consult, kun-
nen wij onze klanten een nog uitgebreider 
en breder portfolio van consultancy diensten 
en producten aanbieden, terwijl we onze 
oplossingen verder optimaliseren," vertelt 
Martin Mack, CTO en Managing Partner van 
de Transporeon Group. 

"Als onderdeel van Transporeon, kunnen we 
ons bereik aanzienlijk uitbreiden en toegang 
krijgen tot de eersteklas IT-expertise van deze 
firma", voegt Björn Klippel, Managing Partner/
CEO en oprichter van TIM Consult GmbH hier-
aan toe. "Door onze know-how te bundelen, 
kunnen wij onze klanten wereldwijd een gro-
tere waaier aan innovatieve diensten en tools 
aanbieden."

De fusie van de Transporeon Group en TIM Consult. Na de succesvolle ondertekening, is het 
management enthousiast om te gaan samenwerken met elkaar (van links naar rechts):  

Thomas Einsiedler (Chief Product Officer bij Transporeon), Martin Mack (Managing Partner en CTO 
bij Transporeon), Björn Klippel (Managing Partner/CEO en oprichter van TIM Consult), Oliver Kahrs 

(Director Strategic Initiatives bij Transporeon en bijkomend Algemeen directeur van TIM Consult) en 
Frieder Töpfer (Partner van TIM Consult).
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Güterströme der Welt

Recently the German Koehler Verlagsgesellschaft 
released a maritime title, “Gütersröme der Welt 
– The Global Cargo Flows”, written by Eberhard 
Petzold and Sebastian Meissner.
Coffee from South America, oil from Saudi 
Arabia, electronics from China, corn from North 
America: ships supply us daily with goods from 
around the world.
Every year, 45.000 merchant ships transport 
almost seven billion tons of goods all over the 
world. On their travels, the ships cross diffe-
rent oceans, cultures, time zones, and climates. 
Merchant ships are the lifeblood of globalization.
Eberhard Petzold and Sebastion Meissner’s spec-
tacular photos and entertaining texts show how 
goods travel from overseas to Germany, giving 
readers an inside view of life on board container 
ships, tankers, and bulk carriers.
Highly recommended !

“Güterströme der Welt” (ISBN 978-3-7822-1278-
6) is issued as a hardback. The book, beauti-
fully illustrated, counts 240 pages and costs 
29.95 euro. The text is in German and English. 
The book can be ordered via every good book 
shop, or directly with the publisher, Koehlers 
Verlaggesellschaft mbH Hamburg, Georgsplatz 
1, D-20099 Hamburg. E-mail: vertrieb@koehler-
books.de.

Ship Handling

Dokmar Maritime Publishers BV in Holland 
recently issued an updated, second edition of 
“Ship Handling”, written by Hervé Baudu.
“While sailors have always considered manoeu-
vring a vessel of any size to be an art, nonetheless 
it remains a science.” Based on this premise, ‘Ship 
Handling’ undertakes to address manoeuvring 
from a theoretical perspective, together with 
practical examples and the valuable experience 
of marine pilots, who have made significant 
contributions to this book.
The work consists of three parts: the first sets out 
the ship’s capabilities and its manoeuvring gear; 
the second considers the forces which set the 
ship moving, and the last one describes the ship 
as it manoeuvres (mooring, sailing in shallow 
waters, port manoeuvres, etc…) Special atten-
tion is paid to the behavior of a vessel subject to 
external forces, with a basic approach to these 
concepts suited to novice pilots, together with 
a more thorough study into ship dynamics, of 

interest to sailors more familiar with the subject.
Hervé Baudu, professor of maritime training, 
worked on-board ships for fifteen years, rea-
ching the position of commanding officer. After 
teaching manoeuvring at the ‘Naval Academy’, 
he taught manoeuvring and navigation at the 
Marseille centre of the National Maritime College 
of France (ENSM).
Highly recomanded.

“Ship Handling” (ISBN 978 9071 500367), a 308 
page hardback publication costs 69.50 euro. 
It can be bought in the specialized bookshop 
or direct with the publisher, Dokmar Maritime 
Publishers BV, PO Box 5052, 4380 KB Vlissingen, 
The Netherlands. Phone +31(0)612.50.61.50, 
e-mail: info@dokmar.com, website www.dok-
mar.com.

Looking Back at 
Container Ships

Recently Coastal Shipping Publications published 
“Looking Back at Container Ships”, written by 
Andrew Wiltshire.
In this latest addition to Wiltshire’s Looking Back 
Series, the book takes a fifty year journey explo-
ring container ships from around the world. Its 
learns about the ships that have rapidly changed 
the face of worldwide shipping and global trade 
today and the consortia formed to operate them. 
This book takes a chronological look at container 
ships from the early conversions through to 
the giants that have entered service in the last 
few years.
Like all books issued by Coastal Shipping 
Publications, value for money!

“Looking Back at Container Ships” (ISBN 978-
1-902953-87-8) is a hardback book, 195mm x 
245mm – landscape format, of 96 pages, lavishly 
illustrated. The price is £16 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. 

Verzwegen Zeeheld

Bij uitgeverij Walburg Pers verscheen net 
“Verzwegen Zeeheld. Jacob Benckes (1637-
1677) en zijn wereld.” Jan de Vries tekende als 
auteur.
Over Jacob Benckes was weinig bekend en zijn 

Dit boek gaat over hun operatieterrein, de zee, en 
vooral het gebied dat we nu de Wadden noemen. 
Via dat gebied arriveerden de graanschepen uit 
de Oostzee en daar werden zij door de geuzen 
prijsgemaakt. Daar plunderden en roofden zij 
en daar hadden zij – zoals in het geval van 
Vlieland – hun basis waar een bloedige strijd 
werd gestreden.
Bij watergeuzen denkt iedereen natuurlijk 
aan Den Briel, maar het beeld is groter en 
completer: in de Noordelijke zeegaten, op de 
Waddeneilanden en de Zuiderzee hebben zij 
ingrijpende aanslagen gepleegd. Alva en zijn 
mensen onderschatten onterecht het gevaar 
vanuit die hoek.
In “De Watergeuzen” worden die acties van de 
geuzen gereconstrueerd, die de Spaanse koning 
en zijn aanhangers zwaar getroffen hebben. Bij 
geuzenoperaties werd geld buitgemaakt, waar-
mee Oranje’s troepen werden betaald en op 
het Vlie hielden zij graanschepen tegen die het 
Spaansgezinde Amsterdam moesten voeden. Als 
represaille brandden de Spanjaarden het oos-
telijke dorp op Vlieland plat. Doeden en Houter 
deden onderzoen in binnen- en buitenlandse 
archieven en kwamen veel ongebruikt materiaal 
tegen. In “De Watergeuzen” brengen zij deze 
vergeten geschiedenis in beeld. 
 “De Watergeuzen” (ISBN 9 789462 492868) telt 
192 pagina’s, werd als softback uitgegeven. 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.

positie op de oorlogsvloot was een mysterie: 
Hoewel hij geen hoofdofficiersrang had, werd hij 
drie keer uitgezonden als leider van belangrijke 
missies. ‘Verzwegen Zeeheld’ werpt nieuw licht 
op de herovering van Nieuw-Nederland in 1673, 
het belangrijkste wapenfeit van Jacob Benckes, 
dat hem in de geschiedschrijving echter nooit is 
toegekend. Hij is de laatste vertegenwoordiger 
genoemd van de agressieve Nederlandse zee-
macht uit de zeventiende eeuw.
Dit boek is geen biografie. Behalve twee portret-
ten, door Nicolaes Maes, bleef van zijn persoon-
lijke leefwereld weinig bewaard. Slechts door het 
opdiepen van vele veelal zakelijke documenten is 
zijn levensloop te volgen. Enkele brieven aan zijn 
opdrachtgevers gunnen ons een kijkje in zijn per-
soonlijkheid. Hij groeide op als jongste van zeven 
in een zeemansgezin in het Friese Koudum. Als 
jongen ging hij al mee naar zee en vanaf zijn 
negentiende tot zijn zevenentwintigste jaar was 
hij koopvaardijschipper.
Zijn keuze voor de admiraliteit van Amsterdam 
was geen toeval en Benckes was daar zeker niet 
de enige officier uit de schippersgemeenschap 
van de Friese Zuidwesthoek. Opvallend snel viel 
zijn benoeming tot kapitein-ter-zee. Uiteraard 
vocht hij in diverse zeeslagen van zijn tijd, zoals 
de beroemde Tocht naar Charham. Door twee 
missies naar West-Indië is zijn naam voor altijd 
verbonden aan die contreien. Jacob Benckes 
sneuvelde in 1677 op het Caribische eilandje 
Tobago.

“Verzwegen Zeeheld” (ISBN 9 789462 
492745) telt 383 pagina’s, werd als soft-
back uitgegeven. Het boek kost 29,95 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.

De Watergeuzen

Bij uitgeverij Walburg Pers verscheen net “De 
Watergeuzen. Een vergeten geschiedenis, 1568-
1575”. Anne Doedens en Jan Houter tekenden 
als auteurs.
Watergeuzen waren de vrijbuiters, avonturiers en 
piraten uit de begintijd van de Nederlandse onaf-
hankelijkheidsstrijd, die vanaf de eerste jaren van 
de Tachtigjarige Oorlog in dienst van Willem van 
Oranje opereerden.



Deze transportbedrijven 
weten de weg...

meer dan een Scandinavië specialist Finding New Ways

Bring – Finding New Ways
 
Griendwerkersstraat 10 | 3334 KB | Zwijndrecht |  Nederland
Schaliënhoevedreef 20T | 2800 | Mechelen  |  België
 

Bringcargo.sales.nl@bring.com  www.bring.nl

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

Voor dagelijks transport 
van al uw goederen van 
en naar Zwitserland

LTT BV. Een Nederlands transportbedrijf dat al vele jaren kwalitatief 
transport waarborgt. Snel en fl exibel. Met een zeer hoge klantwaardering. 
Transport als een Zwitsers uurwerk: betrouwbaar en punctueel!

Transport met 
Zwitserse precisie

www.lttbv.nl

LTT BV. Een Nederlands transportbedrijf dat al vele jaren kwalitatief 
transport waarborgt. Snel en fl exibel. Met een zeer hoge klantwaardering. transport waarborgt. Snel en fl exibel. Met een zeer hoge klantwaardering. 
Transport als een Zwitsers uurwerk: betrouwbaar en punctueel!

Zwitserse precisie

www.lttbv.nlwww.lttbv.nl

Havenweg 10
6006 SM Weert
Nederland
T. +31(0)495 210210
info@thijs.nl
www.thijs.nl



   35.000 cbm storage capacity  
in Dordrecht, The Netherlands

   20 tanks for storage of various 
mineral oil products and 
biodiesels

   Loading and discharging 
road tank trucks and tank 
containers

   Handling barges and  
seagoing vessels

   Permit for blending products 
with different customs statuses

   230.500 m³ storage capacity  
in K1, K2 and K3, mild -  
& stainless steel tanks

   Focus on storage of Biofuels, 
Chemicals and Lubricants

   Four jetties to handle  
barges and seagoing vessels 

   First Come, First Serve (No 
slot planning) for tank trucks

   24/7 service for vessels / 
barges / rail tank cars

WWW.HAANOILSTORAGE.NL

WWW.STANDIC.COM


