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Voorwoord
De nieuwjaarsrecepties zijn weer achter de rug, zowel van havenbedrijven en
ondernemersverenigingen als gemeenten. Op de drukke nieuwjaarsbijeenkomst van de
gemeente Terneuzen stond de energietransitie centraal. In een bevlogen toespraak, die terug
deed denken aan zijn tijd als Greenpeace activist, hield Diederik Samsom een vurig pleidooi
voor duurzame energie. In een sfeerverslag wordt teruggeblikt op deze meeting bij Biobase
Europe Training Center. Het voormalige landelijke politieke kopstuk zei dat het allemaal
‘spectaculair hard’ gaat. Daarbij refereerde hij onder andere aan Hollandse Kust Zuid. Het
eerste windpark in Nederland dat met ‘nul cent subsidie’ zal worden gebouwd.
Energietransitie en samenwerking stonden eind 2018 ook centraal op de Dag van de Haven
in Rotterdam. CEO Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam sprak ten overstaan van
honderden havenondernemers zijn vertrouwen uit in de bedrijven bij het halen van de
klimaatdoelstellingen. In het Zeehavenoverleg werken de zeehavens van zes provincies
in Nederland en Vlaanderen samen. Zeker in het kader van de klimaatdoelstellingen is
consensus in het grensoverschrijdende Deltagebied gewenst.
Samenwerking is ook een belangrijke factor voor de haven van Moerdijk. Vooral met
grote broers Rotterdam en Antwerpen. Het nieuwe 142 hectare omvattende Logistiek
Park Moerdijk is van groot belang voor het behoud van de nationale toppositie van de
regio Zuidwest-Brabant als logistieke hotspot. Directeur Ferdinand van den Oever van
Havenbedrijf Moerdijk legt uit dat bedrijven inmiddels in de rij staan voor de eerste fase van
de gronduitgifte van 33,5 hectare.
Seaport blikt in deze uitgave ook uitgebreid terug op het afscheid van Marc Van Peel als
charismatische havenschepen van Antwerpen. De Scheldehaven boekte in 2018 haar zesde
record op rij. Net als in Rotterdam blijft ook in Antwerpen de overslag van containers sterk
groeien.
Interessante bedrijfsreportages zijn te lezen over AVR, Sif, Rabobank Oosterschelde, Saman
Groep, Allflex, HDV Steigerbouw, Bracke Aandrijfspecialist en Groenleer Metaalrecycling.
In de rubriek Havenberoepen wordt ingezoomd op Paul Daas, technicus bij Engie Energy
Nederland op de Tweede Maasvlakte.
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Overslag in containers blijft groeien in Rotterdam

Haven Rotterdam zet sterk in
op de energietransitie
De overslag van containers blijft sterk
groeien in de haven van Rotterdam.
Daar staat tegenover dat de productsegmenten droge en natte bulk met
een dalende lijn hebben te maken.
Positieve uitschieters daarbinnen
zijn LNG en biomassa. In de eerste
drie kwartalen van 2018 werd 350
miljoen ton overgeslagen, 1,5 miljoen ton minder dan vorig jaar. Dit
verschil werd in het vierde kwartaal
nagenoeg teniet gedaan waardoor
de totale overslag in 2018 op ongeveer hetzelfde niveau ligt als in 2017.
,,De onderliggende verschuiving in de overslagcijfers die voorgaande kwartalen al zichtbaar was, zet door. Ik ben verheugd dat de
gezonde groei bij containers, een van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf,
doorzet. Gelet op de energietransitie en het
Klimaatakkoord lijkt een geleidelijke krimp
bij fossiele brandstoffen onvermijdelijk. Dat
biedt ruimte voor groei in LNG en biobrandstoffen”, aldus Allard Castelein, CEO van het
Havenbedrijf Rotterdam.

Dag van de Haven
Op de Dag van de Haven in het Nieuwe Luxor
in Rotterdam werd uiteraard nader ingegaan
op de energietransitie. Castelein sprak ten
overstaan van honderden havenondernemers zijn vertrouwen uit in de bedrijven
bij het halen van de klimaatdoelstellingen.
Tot het pakket milieumaatregelen behoren
onder andere het afvangen van restwarmte
van de industrie voor de stadsverwarming
en het project om de uitstoot van het broei2

kasgas CO2 naar een leeg gasveld onder de
Noordzee te leiden.

Duurzame energie
De Rotterdamse haven zet sterk in op duurzame energie. Doelstelling is het genereren in 2025 van 350 megawatt aan elektriciteit door windturbines. Dat is genoeg voor
200.000 huishoudens. De vestiging van het
beursgenoteerde staalconstructiebedrijf Sif
op Maasvlakte 2 is een boost voor de energietransitie van de haven van Rotterdam.

Maasvlakte 2
Twee jaar geleden werd op het jack-up hefvaartuig Innovation van Geosea, dochteronderneming van de Belgische DEME Groep,
de eerste monopile van Sif geladen op de
nieuwe vestiging. Daarmee werd het eerste
gedeelte van de nieuwe diepzeekade op
Maasvlakte 2 in gebruik genomen. Door het
combineren van zowel productie als services

voor op- en overslag van zware lading krijgt
Rotterdam een stevige positie in de offshore
windenergie. Met de vestiging van Sif op
Maasvlakte 2 zijn zeker 150 arbeidsplaatsen
gemoeid.

Sif Group
Sif Group, met hoofdvestiging in Roermond,
is leidend in offshore funderingen voor
windturbines en olie- en gasplatforms. Het
beschikt in Rotterdam over een gebied van
42 hectare voor assemblage, coating en
opslag inclusief een 400 meter lange diepzeekade met 16,5 meter diepgang en directe
toegang tot Noordzee. Ideaal voor het afmeren van installatieschepen. Inmiddels zijn er
in Rotterdam vier hallen in gebruik genomen,
terwijl er nog twee in aanbouw zijn.

Marktleider
,,We hebben in het jaar 2000 de horizon
verruimd naar het maken van funderingen

S E A P O R T

N U M M E R

1 - 2 0 1 9

voor de offshore wind. Op het gebied van
monopiles zijn we marktleider in Europa.
De productie van de halffabricaten vindt
in Roermond plaats, de assemblage op
de Tweede Maasvlakte. De vestiging in
Rotterdam was een strategische beslissing.
Eind 2016 was alles zo goed als klaar en
werden de eerste monopiles geassembleerd.
Vervolgens konden in 2017 de eerste projecten starten. Wij leveren ‘on time en within
spec’ ofwel binnen de specificaties”, aldus
Richard Jongen, Commercial Manager Wind
Foundations bij Sif.

Zwaardere turbines
De ontwikkelingen in de markt wijzen erop dat
windmolenparken in de toekomst geplaatst
worden op dieper water met nog zwaardere
turbines (10-12 MW). Vooruitlopend op deze
ontwikkelingen heeft Sif Group haar productiecapaciteit uitgebreid aan de diepzeekade
in Rotterdam. Door de extra capaciteit kan
Sif monopiles produceren met een diameter
van maar liefst 11 meter en een maximumgewicht van 2.000 ton.

12 MW, die de grootste windturbine ter
wereld is en ons zo kan helpen de overgang
naar schone energie te versnellen.”

Haliade- X 12 MW windturbine

Belangrijke stap

GE Renewable Energy en Future Wind (een
joint venture tussen Pondera Development
en Sif Holding Nederland) maakten recentelijk bekend dat zij een overeenkomst hebben
getekend voor het installeren van het eerste
prototype van de Haliade- X 12 MW windturbine op Maasvlakte 2 in de zomer van 2019.
De overeenkomst omvat een periode van vijf
jaar testen en vijftien jaar fullservice exploitatie en onderhoud.

,,Nu we snel vorderen met het assembleren van het Haliade-X prototype, is deze
bekendmaking een belangrijke stap voorwaarts voor GE en voor onze klanten. De
haven van Rotterdam is een waardevolle
partner gebleken om de Haliade-X onder de
meest drastische weersomstandigheden te
testen”, verklaarde John Lavelle, CEO bij GE
Renewable Energy.

Data verzamelen

,,Wij zijn zeer verheugd de Haliade-X 12 MW
te mogen installeren op de site van Sif in
Rotterdam, wat ons streven naar een pionierspositie in de ontwikkeling van offshore
windindustrie verder zal ondersteunen. Het
project sluit ook aan op de ambitie van Sif om
volledig CO2-neutraal te worden, aangezien
de Haliade-X 12 MW koolstofvrije energie zal

Het Haliade-X 12 MW prototype wordt op
de kust geïnstalleerd met het oog op betere toegang voor het testen. Aan het begin
van de exploitatieperiode zal GE Renewable
Energy de data verzamelen die nodig zijn
voor het verkrijgen van het Typecertificaat,
een belangrijke stap voor het commercialiseren van het product.

CO2-neutraal

leveren aan het elektriciteitsnet”, aldus Fred
van Beers, CEO van Sif Holding Nederland.

Verscheept
De activiteiten in de Rotterdamse haven om
de site voor te bereiden op de toekomstige installatie zijn ondertussen gestart. De
gondel van het Haliade-X 12MW prototype zal in Saint-Nazaire (Frankrijk) worden
geassembleerd, de drie 107 meter lange
LM-rotorbladen in Cherbourg (Frankrijk) en
de masten in Sevilla (Spanje). Alle onderdelen
worden verscheept naar Rotterdam, waar ze
zullen worden pre-geassembleerd en geïnstalleerd.

Concurrerend
Het prototype in Rotterdam maakt deel uit
van een investering van 320 miljoen euro
in het Haliade-X project met als doel de
energiekosten van offshore-windenergie te
helpen verlagen om tot een meer concurrerende bron van schone, duurzame energie
te komen.

Reputatie
,,We zijn er trots op dat GE Renewable Energy
en Sif onze haven als testlocatie gebruiken
voor het ontwikkelen van de krachtigste offshore windturbine ter wereld. Dit bevestigt
de reputatie van de haven en benadrukt onze
focus om een aantrekkelijke partner te zijn
voor de offshore windindustrie als drijfveer
van de energietransitie", verklaarde Allard
Castelein.

Enorme uitbreiding
Wethouder Bonte van Rotterdam, verantwoordelijk voor de Energietransitie: ,,In onze
strijd tegen klimaatverandering hebben we
een enorme uitbreiding van het aantal windmolenparken op zee nodig. Wij zijn heel blij
dat GE heeft gekozen voor de haven van
Rotterdam als testlocatie voor de Haliade-X
3
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Wat gebeurt er met het afval
uit de grijze container?
D o o r : H en k van de Voorde

De site van AVR in Rozenburg.

Wat gebeurt er met het afval dat
inwoners in hun grijze container
deponeren? AVR draagt letterlijk bij
aan de transitie van restafval naar
elektriciteit, stadswarmte, stoom
en stoeptegels. Een rondleiding op
de site in Rozenburg voert onder
andere naar de enorme bunker voor
restafval, de verbrandingsovens
en de nieuwe scheidingsinstallatie
voor plastics en drankenkartons die
momenteel aan het proefdraaien is.
AVR, gespecialiseerd in ‘de rest van de rest’,
verwerkt in haar tien afvallijnen in Rozenburg
en Duiven 1,3 miljoen ton huishoudelijk restafval per jaar. De Nederlandse gemeenten
maken zich sterk voor het behalen van de
recyclingdoelstellingen voor oud papier, glas,
plastic en GFT. Toch blijft nog bijna de helft
over als restafval. AVR zet dit zogenaamde
grijze afval door verbranding om in energie
en grondstoffen. In nauwe samenwerking
met Heros Sluiskil, specialist in opwerking
van grondstoffen uit afval, wordt gezorgd
voor maximale terugwinning van metalen en
schone mineralen uit bodemas.

Recycling
Het plastic en de drankenkartons gaan vervolgens naar de recycling. De teruggewonnen plastics dienen als grondstof voor bijvoorbeeld nieuwe consumentengoederen.
De boodschap van de gemeenten is om
zoveel mogelijk bij de bron (thuis) te scheiden). Een aantal gemeenten kiest er echter
voor om specifieke fracties (plastics) te gaan
nascheiden om zo toch hun recyclingdoelstellingen te halen. In dat geval betekent
het dat plastics en drankenkartons weer in
de grijze container kunnen worden gedeponeerd.

Ovens
Wat er allemaal nog uit het huishoudelijk
restafval kan worden gehaald in de vorm van
energie en grondstoffen is best bijzonder. Het
afval wordt door gemeentelijke inzamelaars
naar AVR in het Rotterdamse Botlekgebied
vervoerd, zowel over de weg als per binnenvaartschip. ,,Hier in Rozenburg wordt het in
de bunker gestort waarna het met grijpers
naar de ovens gaat. Mensen hebben er vaak
geen idee van wat er überhaupt met hun

restafval gebeurt. Eén restafvalzak staat gelijk
aan 7 keer douchen of 1200 keer je mobieltje
opladen”, aldus de communicatiespecialiste,
die regelmatig rondleidingen verzorgt (onder
andere voor studenten).

Nieuwe opwerkingstechnieken
Na opwerking bij Heros Sluiskil wordt
de bodemas gebruikt als funderings- en
ophoogmateriaal in de wegenbouw, voor
landschappelijke inpassing of als toeslagmateriaal voor de betonwaren- en de asfaltindustrie. Heros heeft de afgelopen jaren
flink geïnvesteerd in noodzakelijke nieuwe
opwerkingstechnieken. De vrij toepasbare
secundaire bouwstof granova® kan daardoor een primaire grondstof als zand vervangen.

Granova® combimix
Heros is ruim een jaar geleden officieel
gecertificeerd door Rijkswaterstaat om
granova® combimix vrij te gebruiken als
ophoogmateriaal in wegenprojecten.
Aanvullende IBC-maatregelen zijn niet meer
nodig. Interessant voor aannemers.

Voorkant
De nieuwe scheidingsinstallatie voor plastics
en drankenkartons zal nog voor de zomer
officieel worden geopend. ,,Het betekent
een nieuwe stap aan de voorkant. Bij het
verwerken van afval waren we altijd gewend
om aan de achterkant te verbranden zodat
er zoveel mogelijk energie vrij kwam. In de
nieuwe installatie worden er eerst aan de
voorkant waardevolle fracties uit het restafval gehaald”, aldus persvoorlichter Henriëtte
Verhoeff van AVR.
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Bedrijven staan in de rij voor
Logistiek Park Moerdijk
D o o r : A n toon A. O osti n g

‘We willen in 2019 gaan starten met uitgeven.
Daar hebben we heel veel bedrijven voor,
zowel nieuwkomers als bedrijven die op ons
huidige haventerrein zitten maar nu bijvoorbeeld hun werk over drie, vier locaties hebben
moeten verdelen. Die willen dat dan op het
LPM weer samen kunnen brengen. Op het
bestaande haventerrein kan dat, wat betreft
logistiek, nu niet want daar is alle reserve
weg. We hebben nu echt niets meer om uit
te geven,’ zegt Van den Oever twee dagen
voor de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie op
11 januari.
Wat dat betreft hoopt hij dat de Raad van
State het eerste kwartaal opnieuw het inpassingsplan in behandeling gaat nemen, nu
het Europese hof van Justitie een uitspraak
heeft gedaan over diverse andere PAS-zaken.
‘In 2016 zijn alle bezwaren tegen het plan al
ongegrond verklaard maar er zat een vormfout in waardoor het toch niet kon worden
goedgekeurd. Inhoudelijk is er dus niets mis
mee,’ aldus de havendirecteur.

A r tist Impression
Studio Marco Vermeulen

De toekomstige bebouwing van Logistiek Park Moerdijk gezien vanaf de A17.

tributiecentrum van supermarktconcern Lidl.
Die heeft op Moerdijk een rijperij in gebruik
genomen, in het bijzonder voor bananen die
in Europa groen aankomen. ‘Daarmee hebben
wij de grootste fruitrijperij van Europa,’ zegt
Van den Oever met gepaste trots.
In totaal heeft het Havenbedrijf Moerdijk vorig
jaar 10 hectare aan grond uitgegeven. Ook
verwelkomde het Havenbedrijf Moerdijk acht
nieuwe bedrijven. Op het voormalige Tetrapakterrein is nu tijdelijk de Pyrolyseproeftuin ZuidNederland gevestigd. Pyrolyse, ook wel kraken
genoemd, is volgens Wikipedia een proces
waarbij organisch materiaal wordt ontleed
door het te verhitten tot hoge temperaturen
zonder dat er zuurstof bij kan komen, waardoor grote moleculen worden afgebroken tot
kleinere.
Op het Tetrapak-terrein zijn nu proefinstallaties voor het pyrolyse-cluster geplaatst. Het
cluster bevindt zich volgens de havendirecteur nu van ‘start-up’ in de ‘scale-up-fase’. Van
den Oever: ‘Uiteindelijk hoort dit natuurlijk
thuis op het Industrial Park. Voor het Tetrapakterrein hebben we veel partijen die hier in de

toekomst graag gebruik van willen maken. Het
is een watergebonden terrein dus bedrijven
die hier willen gaan zitten, moeten passen in
dit deel van de haven. Ze moeten sowieso een
miljoen ton overslag genereren.’

Op zoek naar toevoegingen
Dat passend zijn geldt ook voor het soort
overslag. Met het grote aantal bulkoverslagbedrijven als buren kan er op het Tetrapakterrein geen overslag van voedselproducten plaatsvinden. Havenbedrijf Moerdijk laat
zich bij de keuze van kandidaten bijstaan
door gerenommeerde adviseurs. Daarnaast
is Havenbedrijf Moerdijk altijd op zoek naar
toevoeging van nieuwe activiteiten. Zo zou
Van den Oever nog wel graag kandidaten
voor opslag en onderhoud van reefercontainers willen binnenhalen om daarmee de
koel-vriesactiviteiten op Moerdijk te kunnen
versterken.
Qua overslag heeft het Havenbedrijf Moerdijk
weer een goed jaar achter de rug met bezoek
van 4 procent meer zeeschepen (2.135) en
ook 4 procent binnenvaartschepen (12.186).
Fo to: Haven bedri jf Moerdijk

Voor het Havenbedrijf Moerdijk moet
2019 het jaar van de doorbraak worden want het huidige haventerrein
groeit op alle mogelijke manieren uit
zijn jasje. Het havenbedrijf staat te
popelen om dit jaar te kunnen beginnen met het uitgeven van de gronden
op het in totaal netto 142 hectare
omvattende Logistiek Park Moerdijk
(LPM). Volgens directeur Ferdinand
van den Oever staan bedrijven in de
rij voor vestiging op de 33,5 hectare
tellende eerste fase van het LPM.

Grootste bananenrijperij
Als een van de laatste grote uitbreidingen
op het bestaande haventerrein en tekenend
voor de grote belangstelling voor vestiging op
Moerdijk noemt Van den Oever de opening in
maart vorig jaar van een nieuw Europees dis6

De combinatie spoor en shortsea doet het in de haven van Moerdijk erg goed.

Extended gate komt tot wasdom
Het Havenbedrijf van Antwerpen volgt
hiermee de haven van Rotterdam waar de
grote deepsea-terminals ook al een dergelijke regeling hebben ingevoerd. Voor havens
als Moerdijk is dit gunstig omdat verladers
worden gedwongen hun containers aan te
leveren of op te halen bij havens als Moerdijk.
‘Als extended gate liggen wij precies middenin tussen twee grote zeehavens. Met die
regelingen met Rotterdam en Antwerpen
komt onze rol als extended gate nu tot wasdom. Dat is voor beide goed,’ benadrukt Van
den Oever. Het bundelen van lading draagt
tevens bij aan verduurzaming van de logistiek, wat ook een van de peilers van de
havenstrategie van Moerdijk is.
Daarnaast profileert Moerdijk zich vooral als
meest landinwaarts gelegen zeehaven waardoor het relatief dichtbij veel bedrijven ligt die
lading im- en/of exporteren. Moerdijk heeft
vorig jaar afscheid genomen van Gerard de
Groot als directeur van A2B online. Met A2B
online heeft hij op Moerdijk de shortsea een
enorme impuls gegeven met momenteel 21
afvaarten per week op Engeland. Verder kent
Moerdijk geregelde lijndiensten op Portugal,
Spanje, Noorwegen en de Baltische Staten.
Naast aanvoer via de binnenvaart worden
deze shortsea-verbindingen voor een flink
deel gevoed door railverbindingen van
geregelde goederentreinen van en naar
het Europese achterland. In 2017 groeide
het spoorvervoer van en naar de Haven
van Moerdijk met 7,5 procent tot 3000 treinen waar dat in 2017 nog 60 procent was.
Moerdijk zit qua spoorvervoer nu aan de max
van zijn capaciteit. Het Havenbedrijf Moerdijk
was er volgens Van den Oever en de zijnen
dan ook heel blij mee dat ProRail in 2017 voor
het spoorvervoer op Moerdijk een overbelastverklaring heeft afgegeven.
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Birdseye-view van het geplande Logistiek Park Moerdijk met linksonder het spoorwegemplacement
van Lage Zwaluwe met daarboven van links naar rechts de A16 (Rotterdam-Breda) en rechts
verticaal de A17 naar Roosendaal.

Optimalisatie van het spoor
Daardoor kwam het Havenbedrijf Moerdijk bij
het Rijk in aanmerking voor een bijdrage van
€ 7 miljoen voor optimalisatie van het spoorgoederenvervoer. Daarmee krijgt het emplacement op het haventerrein een extra opstelspoor van 740 meter, de lengte die nodig is
voor het samenstellen van een goederentrein.
In 2017 liep het Havenbedrijf Moerdijk de hiervoor aangevraagde Europese TEN-T-subsidie
nog mis. ‘We scoorden veel punten maar vielen
bij de verdeling van de subsidiegelden net buiten de boot. Maar met de overbelastverklaring
van ProRail en de bijdrage van het rijk kunnen
we nu toch verder werken aan de optimalisatie
van ons emplacement,’ zegt Van den Oever.
De volgende stap is de uitbreiding van de
sporen op de haventerminal waar de containerschepen aanleggen. Ook daar wil het
Havenbedrijf Moerdijk graag een opstelspoor
van 740 meter realiseren zodat goederentreinen niet alleen op het emplacement maar
ook op de overslagterminal kunnen worden
samengesteld. Dat klinkt eenvoudiger en
goedkoper dan het lijkt want met de aanleg
van de nieuwe sporen moeten ook nieuwe
wissels en de huidige onbewaakte en nieuwe
spoorwegovergangen worden beveiligd. Extra
langere opstelsporen betekenen dat er minder

hoeft te worden gerangeerd en daardoor het
spoorvervoer sneller kan verlopen.

Nieuwe spoorverbindingen
Voor de verdere toekomst hoopt Havenbedrijf
Moerdijk ook nog op de aanleg van een extra
passeerspoor bij Lage Zwaluwe. Daarmee kunnen er ook weer meer treinen rechtstreeks van
en naar Moerdijk komen. Na de komst van veel
nieuwe spoorverbindingen is het aantal vorig
jaar geconsolideerd. Maar voor dit jaar staan
er wel weer pilots op de planning voor nieuwe
spoorverbindingen van en naar de haven van
Moerdijk.
Van den Oever is er vooral trots op dat alle
uitbreiding van activiteiten in de haven van
Moerdijk zoveel mogelijk in balans met de
natuur en de omgeving kunnen plaatsvinden.
Als eerste in Nederland mocht Moerdijk vorig
jaar het certificaat BREEAM-NL Gebied in ontvangst nemen, een duurzaamheidscertificering voor bestaande gebieden. De internationale duurzaamheidscertificering PERS (Ports
Environment Review System) van Ecoports is
voor de zesde maal aan Moerdijk toegekend.
En verder kijkt Van den Oever uit naar het jaar
2021 als de film De Nieuwe Wildernis 2 in de
bios komt. Daarvoor worden nu opnamen in de
havens van Rotterdam en Moerdijk gemaakt.
Fo to: Haven bedri jf Moerdijk

Alleen omdat de binnenvaart vorig jaar met
de lage waterstanden minder kon vervoeren,
kwam de totale overslag 2 procent lager uit
op 18.115.000 ton. Van deze nog altijd respectabele ruim 18 miljoen ton is in volume
gerekend circa 30 procent containers, circa 30
procent natte bulk en circa 25 procent droge
bulk. Moerdijk is na Rotterdam, Amsterdam
en het Zeeuws-Vlaamse North Sea Port de
vierde zeehaven van Nederland.
Voor 2019 wordt weer een stijging van
de overslag verwacht met name nu Port
of Moerdijk vorig jaar door grote broer
Havenbedrijf Antwerpen is aangewezen als
een van negen zogeheten consolidatiehubs.
Port of Antwerp is op 5 november een pilotproject gestart waarbij binnenvaartschepen
de grote deepsea-containerterminals alleen
nog rechtstreeks mogen aandoen als ze goed
zijn voor minimaal dertig ‘moves’ van te brengen of op te halen containers. Hiermee wil de
Antwerpse haven de congestie in de haven
tegengaan en de logistiek op de containerterminals stroomlijnen.
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Dachser behaalt AEO-vergunning
Dachser Netherlands Air & Sea Logistics B.V. heeft onlangs
de AEO-vergunning Douanevereenvoudigingen en
Veiligheid in ontvangst mogen nemen. Door de toekenning van beide vergunningen is nu de gehele logistieke
keten van Dachser in Nederland door de Douane gecertificeerd als Authorized Economic Operator (AEO).
Dachser European Logistics (afdeling wegtransport) had beide
vergunningen al in zijn bezit. Met het verkrijgen van het AEOcertificaat heeft nu ook Dachser Air & Sea Logistics (afdeling luchten zeetransport) beide weten te bemachtigen. Door de toekenning
van de vergunningen duidt de Douane aan dat het interne controlesysteem op de gehele vervoersketen van Dachser in Nederland van
goede kwaliteit is en instaat voor veilige goederenstromen.
‘’Nu de gehele logistieke keten van Dachser in Nederland behoort
tot de gecertificeerde bedrijven, ervaren we een groot aantal voordelen waarmee we transporttijden flink kunnen terugdringen’’, zegt
Ferry Sackers, Business Development Manager bij Dachser. ‘’Denk
hierbij aan een snellere afhandeling van internationale goederenstromen door minder administratieve en fysieke controles. Daarbij
wordt er voorrang verleend bij controles en biedt het de mogelijkheid een controle op locatie te laten plaatsvinden. Middels de
vergunning zijn we tevens optimaal voorbereid op de naderende
brexit.’’

v.l.n.r.: Koen Verweij, Safety Advisor bij Dachser, Wilco Versteegh,
Managing Director bij Dachser Air & Sea Logistics B.V., Ferry Sackers,
Business Development Manager bij Dachser, Aat van der Meer, Managing
Director Dachser Benelux.

Het verkrijgen van de AEO-vergunningen geeft Dachser de mogelijkheid zich nog verder te ontwikkelen in Nederland. ‘’Door het
behalen van de vergunning wordt Dachser officieel aangemerkt als
een veilig en zeer betrouwbaar bedrijf binnen de logistieke keten.
Daar mogen we best trots op zijn’’, zegt Aat van der Meer, Managing
Director Dachser Benelux. ‘’De vergunning motiveert ons de supply
chain processen te blijven optimaliseren, waardoor we onze klanten
nog sneller en efficiënter kunnen bedienen.’’

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

Location: Vlissingen-Oost
Tel.: +31 (0)118-488 450
Fax: +31 (0)118-488 451
E-mail: vlissingen@liftal.com
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Also settled in Yerseke and Temse
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Rob Verkerk nieuwe
voorzitter Nederland
Maritiem Land
Rob Verkerk is vanaf 1 januari 2019 de nieuwe voorzitter van Nederland Maritiem Land (NML). Hij volgt Wim
van Sluis op die in december aan het einde van zijn
NML-bestuurstermijn is gekomen.
Rob Verkerk is een Nederlandse luitenant-generaal der mariniers
buiten dienst. Als voormalig Commandant Zeestrijdkrachten
en Commandant Korps Mariniers is hij met 39 jaar ervaring bij
Defensie een ervaren bestuurder. Rob Verkerk is een resultaatgerichte leider met gevoel voor intermenselijke verhoudingen
en het vermogen partijen met elkaar te verbinden. Hij heeft hart
voor de maritieme sector in al zijn facetten.

Loopbaan
Gedurende zijn loopbaan vervulde hij diverse functies op operationeel niveau, waarbij hij leiding gaf aan marinierseenheden van
30 tot 1000 militairen ‘Qua Patet Orbis’ (zo wijd de wereld strekt).
In beleidsvoorbereidende functies op het Ministerie zette hij zich
in voor de komst van de patrouilleschepen, het bevoorradingsschip Zr. Ms. Karel Doorman en het eerste amfibische transportschip, Zr. Ms. Rotterdam. De laatste 10 jaar van zijn loopbaan
bij Defensie was hij achtereenvolgens COO van de Koninklijke
Marine (in combinatie met de functie van Commandant Korps
Mariniers), plaatsvervangend CEO en van 2014 tot 2017 CEO
van dit oudste krijgsmachtdeel, tevens Admiraal Benelux. Naast
de voorbereiding en
uitvoering van diverse
(maritieme) oefeningen en operaties, was
hij in deze periode
verantwoordelijk voor
de
grootscheepse
reorganisatie van de
zeestrijdkrachten na
alle bezuinigingen bij
Defensie, de invoering
van een Enterprise
Resource
Planning
(ERP) systeem bij de
marine en stond hij
aan de basis van de
huidige vervangingsprogramma’s (onderzeeboten, M-fregatten
en mijnenjagers).
Ter
gelegenheid
van zijn afscheid bij
Defensie werd Verkerk
benoemd tot officier in
de Orde van OranjeNassau met de zwaarden (NL), commandeur
in de Kroonorde (BE)
en officier van het
Légion d’Honneur (FR).
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Twee sets algemene
voorwaarden: voorkom
onduidelijkheid!
Partijen kunnen jarenlang zaken met elkaar doen zonder
dat zij er bij stilstaan wat zij precies met elkaar hebben
afgesproken. Ten aanzien van het leveren van een product
kan per levering simpelweg prijs en levertijd worden afgesproken en zolang conform deze afspraken wordt geleverd
en betaald lijken veel nadere afspraken niet nodig. Het enige
papieren bewijs van deze afspraken is vaak de factuur die
door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever is verstuurd.
Onderaan de factuur worden vaak algemene voorwaarden
van toepassing verklaard en het is vaste rechtspraak dat na
jarenlang zaken doen gebondenheid aan algemene voorwaarden ook kan ontstaan door stilzwijgende aanvaarding
daarvan.
Het wordt iets ingewikkelder als twee partijen ten opzichte
van elkaar zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn.
Zo kunnen twee bedrijven die handelen in hetzelfde productsegment de ene keer als koper en de andere keer als
verkoper optreden. Na elke levering stuurt de verkopende
partij de andere partij netjes een factuur waarop de eigen set
voorwaarden van toepassing wordt verklaard. Dit kan jarenlang goed gaan, totdat er toch een keer een dispuut ontstaat.
Welke set algemene voorwaarden is dan van toepassing?
Het lijkt aantrekkelijk om aan te nemen dat de algemene
voorwaarden van toepassing zijn van de verkopende partij die ten aanzien van de levering waardoor het conflict
ontstond een factuur met verwijzing naar algemene voorwaarden heeft gestuurd. Zo simpel ligt het in de praktijk
helaas niet. Allereerst kan een conflict ontstaan dat niet
duidelijk ziet op één bepaalde levering. Zo kunnen partijen
het oneens worden over de manier waarop vorderingen
op elkaar worden verrekend, terwijl beide sets algemene
voorwaarden een eigen verrekeningsbepaling kennen. Ook
ontstaat er onduidelijkheid als een partij op een factuur haar
algemene voorwaarden niet alleen van toepassing verklaart
op haar leveringen, maar op al haar overeenkomsten en
rechtsverhoudingen. Zo zijn er nog veel meer complicaties
denkbaar.
Een algemeen antwoord op de vraag welke set algemene
voorwaarden in dit soort situaties van toepassing is, is niet
mogelijk. Dat hangt altijd af van de concrete omstandigheden van het geval. Om onnodig ingewikkelde conflicten te
voorkomen, is het dus van groot belang duidelijke afspraken
te maken. Met vaste handelspartners adviseren wij duidelijker afspraken te maken dan beide partijen die elk volstaan
met te verwijzen naar eigen algemene voorwaarden op de
eigen facturen.
Heeft u vragen, neem dan contact op met Smallegange Advocaten/Richard
Latten via de hieronder genoemde contactgegevens.

smallegange
Smallegange - law firm with a view

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

T. 010-201
010-20100
0070
70 E. E.
mail@smalaw.nl
latten@smalaw.nl

Rob Verkerk

w w w. s m a l l e g a n g e - l aaw
w yye
e r ss.. co
com
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HDV Steigerbouw, DES Detach en De Vilder-Jansen zijn complementair

Veiligheid staat voorop
in de steigerbouw

D o o r : H en k van de Voorde

Grootschalig onderhoud Markiezenhof Bergen op Zoom.

Om op (grote) hoogte te kunnen
werken zijn steigers onmisbaar. Het
monteren van een veilige steiger
is een ingewikkeld proces, mede
vanwege de aangescherpte regelgeving. Steigers - variërend van een
‘gewone’ gevelsteiger in de woningbouw tot een complexe hangsteiger
boven het water - moeten onder
alle omstandigheden veilige werkplekken zijn. HDV Steigerbouw uit
Middelburg is nauw betrokken bij
projecten in de bouw, haven & industrie en offshore. ,,Wij zorgen voor
een veilige werkplek op hoogte,
zowel op land als boven het water.
Onze kracht vormen steigers voor
complexe bouwprojecten. Het is
essentieel dat de veiligheid van de
mensen wordt gewaarborgd. Daar
doen wij nooit concessies aan. We
voldoen dan ook aan alle benodigde
certificeringen. Naast het monteren
en demonteren van steigers zijn we
ook specialist in de afscherming van
steigers ter voorkoming van overlast
van stof bij straal- en schilderwerkzaamheden en bij asbestverwijdering”, aldus directeur Jørgen Geurts
van HDV Steigerbouw.
Bijzondere projecten
Het bedrijf verricht regelmatig werkzaamheden voor bijzondere projecten. Onder
andere voor Volker Rail, bijvoorbeeld bij de
Roompotsluis op Neeltje Jans. Deze steigers
10

werden gebruikt voor het conserveren van
een rails waar de sluisdeur op lag. De sluisdeur
werd eruit gehesen en toen moest binnen
een zeer krap tijdsbestek de rails bereikbaar
gemaakt worden. HDV heeft met speciaal
gemaakte beugels een vloer gemonteerd
in het gat waar de sluisdeur in hing. Hierna
werden prefab steigers met afscherming
zeer nauwkeurig met een kraan over de
rails gezet. Dit is mede door goede engineering en nauw overleg met de klant mogelijk
gemaakt. ,,Er moet uiteraard worden voldaan
aan de strenge milieu- en veiligheidseisen van
Rijkswaterstaat. Hierdoor moesten de steigers
zorgvuldig met folie worden ingepakt om te
voorkomen dat het openbare water vervuild
werd.”

Valbescherming
HDV zorgt ervoor dat haar mensen valbescherming met dubbele haken hebben. Als
de ene haak los is, blijft de andere vast zitten.
Uitrusting in fluorescerende kleuren is even-

eens van groot belang, zodat de steigerbouwers omwille van veiligheid altijd in het zicht
blijven.

Schouderbescherming
Onderzoek van de Erasmus Universiteit
heeft uitgewezen dat steigerbouwers per
dag gemiddeld met de hand tussen 5.000
en 7.000 kilo verplaatsen. Daardoor is er een
gerede kans op fysieke klachten, waardoor
er tegenwoordig verplichte schouderbescherming is. Verder zijn valhelm, veiligheidskleding en veiligheidsschoenen verplicht. In de
chemische industrie is het tevens vereist om
een veiligheidsbril te dragen. Vanwege de
hogere risico’s, hechten de opdrachtgevers
van steigerbouwbedrijven veel waarde aan
certificeringen. Zo wordt het kaf van het koren
gescheiden in de steigerbouw.

Vakmensen
HDV Steigerbouw werkt nauw samen met
DES Detach. Dit Middelburgse uitzendbureau
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biedt ondersteuning met het leveren van vakmensen. In de bouw gaat het bijvoorbeeld om
timmerlieden, metselaars en steigerbouwers.
In de havens is er onder andere behoefte
aan kraanmachinisten, heftruckchauffeurs
en logistieke medewerkers. Inmiddels is de
reikwijdte nog veel ruimer want het uitzendbureau levert bijvoorbeeld ook hoveniers,
schoonmakers, horecapersoneel en administratieve medewerkers.

Overname
Uitzendbureau DES Detach heeft ruim een jaar
geleden stuwadoorsbedrijf De Vilder-Janssen
in Vlissingen-Oost overgenomen. Het is een
vertrouwde naam in het hele havengebied.
De stuwadoors weten wat er allemaal bij komt
kijken om een schip goed te laden of lossen.

Spanningsveld
De Vilder-Jansen is geïntegreerd in DES Detach.
,,De overname zorgt voor meer diversificatie.
Naast de bouwsector bedienen we nu ook de
haven & logistiek. Of het nu gaat om de bouw,
de havens of de groenvoorziening: overal is
er personeelstekort. In goede tijden willen de
bedrijven mensen in vaste dienst nemen en in
slechte tijden wil men een zo groot mogelijke
flexibele schil. Dat zorgt voor een spanningsveld”, verklaart Jørgen Geurts, die aan het roer
staat van zowel HDV Steigerbouw als DES
Detach en De Vilder-Jansen. Het werkgebied is
heel Zuidwest Nederland en Vlaanderen.

Arbeidsmarkt
Het is vandaag de dag moeilijk om personeel
te houden, gaat Jørgen verder. ,,Wij proberen
een steentje bij te dragen om knelpunten op
de arbeidsmarkt op te lossen. Waar mogelijk
ondersteunen HDV Steigerbouw, DES Detach
en De Vilder-Jansen elkaar met mensen, diensten en materieel. Onze opdrachtgevers worden desgewenst compleet ontzorgd. We leveren veilig en vakkundig maatwerk en beschik-

ken over goed opgeleide en gemotiveerde
mensen. Door de korte lijnen kunnen we snel
schakelen, waarmee je in de haven het verschil
kunt maken.”

Arsenaaltoren
In Vlissingen is onlangs de Arsenaaltoren volledig gerenoveerd. HDV was verantwoordelijk
voor alle steigerbouw, in opdracht van Mourik.
Voor Bouwgroep Peters verzorgde HDV de
steigers voor de restauratie en nieuwbouw
van de oude industriële plaatwerkerij op
het Scheldeterrein (op ongeveer 7.000 vierkante meter). Vorig jaar is daar Verpleeghuis
Scheldehof door Stichting Werkt voor Ouderen
in gebruik genomen.

tantse Sint Baafskerk in Aardenburg. Hier worden steigers gezet voor herstel van muren en
daken. HDV heeft onlangs ook de molens op
Zuidland, Abbenbroek en aan de Veerseweg
in Middelburg voorzien van steigers.
www.hdvsteigerbouw.com;
www.desdetach.com

Maintenance Value Park
HDV Steigerbouw is met name actief in
de driehoek Zeeland-Brabant-Rotterdam.
Regelmatig worden werkzaamheden verricht voor Cordeel Nederland. Zo heeft het
Middelburgse bedrijf op het Maintenance
Value Park in het nieuwe kantoor van Dow de
steigers gezet. In Rotterdam worden de nodige ad hoc opdrachten verricht in de offshore,
bijvoorbeeld (indirect) voor de Sif Group op de
Tweede Maasvlakte. In Bergen op Zoom was
HDV Steigerbouw actief in het kader van de
renovatie van het Markiezenhof.

Restauratiewerken
Restauratiewerken vormen een bijzondere tak
van sport. Momenteel is HDV Steigerbouw
betrokken bij de restauratie van de protes-

Conservering Arsenaaltoren Vlissingen.
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Haven Antwerpen is motor
Belgische economie
D o o r : H en k van de Voorde

Een nieuwe ruimte in het Havenhuis
is officieel omgedoopt tot ‘Event Hall
in honour of Marc Van Peel, President
of the Antwerp Port Authority from
2007 to 2018’. En op de betonnen
sokkel van het Havenhuis prijkt een
speciaal gedicht voor Van Peel, die
begin januari 2019 als havenschepen
is opgevolgd door Annick De Ridder.
,,De haven van Antwerpen is het kloppend hart van de Belgische economie.
Meer dan 140.000 mensen danken
hun baan aan de haven en zijn hier
direct of indirect tewerkgesteld. Dat
zijn duizelingwekkende cijfers. Het
belang van de Antwerpse haven is
gigantisch. Het was een grote eer
om havenschepen te zijn. Het waren
twaalf intense en boeiende jaren waar
ik met veel plezier op terugkijk”, aldus
Marc Van Peel.

Gouverneur Cathy Berx van de provincie
Antwerpen refereerde in haar toespraak
even aan de gespannen situatie van weleer met buurland Nederland rondom
de Scheldeverdieping en ontpoldering.
Toegankelijkheid, natuurherstel en veiligheid zijn de drie autonome hoofddoelen
van de langetermijnvisie die Vlaanderen en
Nederland hebben ontwikkeld met betrekking tot het Schelde Estuarium. De discussie
over natuurherstel, om land terug te geven
aan de rivier, is een autonome los van de verdieping staande discussie, placht Van Peel op
menige bijeenkomst bij de Noorderburen te
zeggen. ,,Geen Nederlander ontsnapte aan je
betoog. Je was minzaam als het kon, streng als
het moest”, verklaarde de gouverneur.
12

Charismatisch

Enorme drukte

Ze bracht ook een warme persoonlijke hulde.
,,Ik heb je leren kennen als een innemende
charismatische man en een hartelijke nestor,
die altijd open stond om kansen te geven aan
jonge mensen. Ook als een geestig iemand
met een natuurlijk spreekvaardigheidstalent.”

Speciaal voor het afscheidsfeest was de Jules
Verne aangemeerd voor het Havenhuis. Zowel
boven als beneden was het een enorme drukte . De laatste spreker, voordat aan het walking
dinner kon worden begonnen, was Van Peel
zelf. ,,Ik hoor hier heel veel goeds allemaal
tijdens leven, dat normaal gesproken alleen
op een begrafenis wordt gezegd”, kreeg hij de
lachers op zijn hand in zijn openingswoorden.

Track record
Eerder waren er ook mooie toespraken van
onder andere CEO Jacques Vandermeiren van
het Havenbedrijf en burgemeester Bart De
Wever van Antwerpen. Op het track record
van Marc Van Peel staan onder andere de
Scheldeverdieping, het Deurganckdok, de
Kieldrechtsluis, de enorme impulsen voor
het chemiecluster, de uitstekende internationale contacten, ‘het iconische havenhuis’ en
de recente lancering van deWaterbus om het
mobiliteitsprobleem in de haven aan te pakken.

Economische motor
,,De haven is de grootste economische motor
van het land, met een toegevoegde waarde
van zo’n twintig miljard euro. Met dat bedrag
financier je het onderwijs in België. Grote chemische bedrijven blijven enorm investeren
in de haven. De jaarcijfers over 2018 geven
opnieuw een fantastisch record te zien van de
goederenoverslag in de haven. Met dank aan

Marc Van Peel tijdens zijn afscheidsspeech. Hij was van 2007 tot 2018 havenschepen van Antwerpen.
Op zijn track record staan onder andere de Scheldeverdieping, het Deurganckdok, de Kieldrechtsluis
en ‘het iconische havenhuis’.
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de vele havenbedrijven, waar de beste havenarbeiders ter wereld werken.”

Overbodigheid
Tijdens het afscheidsfeest zei Van Peel met een
kwinkslag over de nieuwe havenschepen (die
toen nog niet bekend was): ,,Eén ding is zeker:
ik zal hem of haar steunen indien mijn mening
gevraagd wordt, maar ik weet toch dat dit niet
zal gebeuren. Ik zal me dus voorbereiden op
mijn eigen overbodigheid. De koning is dood,
leve de koning.”

Zesde recordjaar
De Haven van Antwerpen, dat in 2018 het
zesde recordjaar op rij boekte, stevent af op
haar maximale containercapaciteit. Om de lei-

te laten en gebruik te maken van een duurzaam alternatief.

Overslag

CEO Jacques Vandermeiren van havenbedrijf
Antwerpen.

derspositie van de haven van Antwerpen in
de wereldwijde supply chain veilig te stellen,
is daarom extra containercapaciteit noodzakelijk. ,,We hebben intussen onze optimale
operationele capaciteitsgrens op de terminals
vóór de sluizen ruim overschreden, wat concrete gevolgen heeft voor de efficiëntie. We
blijven daarom beklemtonen dat bijkomende
containercapaciteit voor de sluizen hoogdringend is. We willen samen met alle betrokken
partijen bouwen aan de duurzame ontwikkeling van de haven, waarbij de economische,
ecologische en sociale factoren in balans zijn”,
aldus CEO Jacques Vandermeiren.

Economische motor
Eén op de zestien Belgen werkt in of voor de
haven van Antwerpen. Bovendien heeft de
haven een motorfunctie voor tal van andere
sectoren in België, zoals onder andere industrie, groothandel, transport en logistieke
dienstverlening. Om een duurzame groei van
de haven te kunnen blijven garanderen zet
het Havenbedrijf ook in op vermindering van
de mobiliteitsdruk voor zowel vracht- als personenverkeer.

De totale overslag in de haven van Antwerpen
in 2018 was ongeveer 235 miljoen ton, met
een groei in alle ladingsoorten. De containertrafiek is stevig doorgegroeid tot 130 miljoen ton (+5,8%) of 11 miljoen TEU (+5,5%).
Vloeibaar en droog massagoed zijn respectievelijk met 4,5% (76,5 miljoen ton) en 5% (12,8
miljoen ton) toegenomen, terwijl breakbulk
een stijgende lijn van 1,8% (15,6 miljoen ton)
kent. In 2019 zet het Havenbedrijf verder in
op een duurzame toekomst voor de haven.
Speerpunten zijn mobiliteit, energietransitie,
digitalisatie en innovatie.

Investeringsgolf
,,Met deze mooie groeicijfers en de investeringsgolf bevestigt de haven haar rol als
grootste economische motor van ons land.
Nu zetten wij verder koers naar een duurzame
haven van de toekomst. Om duurzaam te kunnen blijven groeien, moeten we, samen met
de hele havengemeenschap, onze schouders
zetten onder de uitdagingen van vandaag. De

haven van de toekomst moet voldoende capaciteit hebben én bereikbaar, duurzaam, slim
en veilig zijn om op die manier aantrekkelijk
te blijven voor investeerders”, onderstreept de
CEO van het Havenbedrijf.

Grootste chemische cluster
In 2018 zorgden toonaangevende internationale
spelers in de chemische industrie zoals onder
andere Borealis, INEOS, Nippon, Sea-Mol en
Oiltanking/AGT, voor een belangrijke investeringsgolf in de haven, goed voor ruim 2 miljard
euro. Hun keuze voor Antwerpen bevestigt de
sterke aantrekkingskracht van de deze wereldhaven.

Chemieregio
INEOS, een van de grootste chemieconcerns ter wereld, kiest voor de haven van
Antwerpen als locatie voor een mega-investering van 3 miljard euro, goed voor 400
nieuwe jobs. De investering is de grootste
in de Europese chemie-industrie in 20 jaar.
Met het binnenhalen van dit grootschalige
investeringsproject bevestigt én verstevigt
de Antwerpse haven haar rol als grootste
chemiecluster in Europa.

Mobiliteit
Het Havenbedrijf werkt, over de grenzen
van de haven heen, samen met alle partners
aan oplossingen voor het mobiliteitsprobleem. De Schelde is een onderbenutte
snelweg voor woon-werkverkeer die gezien
de prangende mobiliteitsproblematiek optimaal gebruikt dient te worden. Met initiatieven als DeWaterbus en de Fietsbus worden
mensen aangemoedigd om de auto thuis
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Jos van Esbroeck volgt ‘ondernemende bankier’ Ad de Korte op
als directievoorzitter Rabobank Oosterschelde

Lokale banken bundelen krachten
D o o r : H en k van de Voorde

Jos van Esbroeck (links) en Ad de Korte.

Foto: Marijana Pajovic

,,Het zijn fantastische jaren geweest bij
de Rabobank, waarbij ik ook veel dank
verschuldigd ben aan de klanten. Als
eindverantwoordelijke voor Rabobank
Oosterschelde voelde ik me ondernemer
tussen de ondernemers. Op die manier
verliepen ook de contacten met de klanten. Het ging niet alleen over bankieren,
maar ook over strategie, visie en het realiseren van doelstellingen. Ik had altijd het
gevoel als collega met de ondernemers
van gedachten te wisselen in plaats van als
bankier”, legt Ad de Korte uit.

Specialistenteams
Directeur Particulieren Jos van Esbroeck
neemt voorlopig de honneurs waar als
eindverantwoordelijke bij Rabobank
Oosterschelde. Vanaf 2019 bundelen lokale banken de krachten. Zo gaan de drie
Zeeuwse Rabobanken samenwerken met
vijf banken in West-Brabant via speciali-

stenteams. ,,Kennis en ervaring wordt zo
gedeeld met collega’s van andere banken
en de advisering aan de klant wordt nog
meer maatwerk. Voor het overgrote deel
van onze klanten verandert er echter weinig. Mkb-ondernemers met een omzet tot
tien miljoen euro, particulieren en private
bankingklanten blijven we gewoon bedienen vanuit onze kantoren in Goes, Zierikzee
en Tholen. Dat is meer dan 95 procent
van ons klantenbestand”, aldus Jos van
Esbroeck.

Virtualisering
Toen Ad de Korte acht jaar geleden terug
keerde naar zijn roots in Zeeland had hij
nooit kunnen bevroeden dat de virtualisering zo snel zou gaan. ,,Er waren toen
zestien kantoren en 400 medewerkers. Dat
ging geleidelijk terug naar drie kantoren
en 150 medewerkers. Door de transitie van
fysiek naar virtueel waren de kantoren nog
Foto: Suzan Fotogra f ie

Na een lange loopbaan van bijna drie
decennia bij de Rabobank heeft Ad
de Korte (53) eind vorig jaar afscheid
genomen van medewerkers, leden
en klanten. De directievoorzitter van Rabobank Oosterschelde,
die eerder ook aan het roer stond
van de Rabobanken in HardinxveldGiessendam en Amerstreek, participeert sinds 1 februari in de onderneming The Blue Factor uit Goes.
Dat maakte De Korte bekend tijdens
de drukke afscheidsbijeenkomst,
waarin hij geroemd werd door Daan
van Doorn, voorzitter van de Raad
van Commissarissen van Rabobank
Oosterschelde. ,,De zaal is helemaal
vol. Dat zegt genoeg over Ad de Korte.
Als directievoorzitter heeft hij sinds
2011 Rabobank Oosterschelde als
een ondernemende bankier geleid.
Hij stond bekend als verbinder en om
zijn betrokkenheid en optimisme. Ook
in economisch lastige tijden greep hij
iedere gelegenheid aan om zijn positieve visie te geven. Ad is een netwerker
pur sang en iemand die staat voor zijn
mensen. Want uiteindelijk moeten de
medewerkers het in de praktijk doen”,
zei Van Doorn. ,,Ik kan veel dingen niet,
maar dat werd altijd gecompenseerd
door de medewerkers”, repliceerde De
Korte met een kwinkslag.

Ad de Korte heeft na bijna drie decennia afscheid genomen van de Rabobank.
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maar beperkt nodig om onze klanten te ontvangen”, aldus Ad de Korte.

E-commerce
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Rabobank Oosterschelde heeft in ZuidBeveland, Schouwen-Duiveland en Tholen
een aandeel van ruim 50 procent in de
zakelijke markt, waarbij jaarlijks voor ongeveer 150 miljoen euro aan nieuwe zakelijke financieringen wordt verstrekt. Buiten
traditionele sectoren als de agribusiness,
de binnenvaart en recreatie & toerisme
worden in toenemende mate e-commerce
bedrijven gefinancierd.

Groei
Op de particuliere hypothekenmarkt heeft
de bank een aandeel van 25 procent en is
ze ook een belangrijke partij op het gebied
van verzekeren en vermogensbeheer.
,,Toen ik hier in 2011 kwam was de crisis al
enige tijd aan de gang. Het was de tijd van
maatschappelijke verontwaardiging van de
burgers richting de banken. Het verwijt
was onder andere dat de banken ‘terughoudend’ waren. Wij hebben echter jaarlijks
een groei in business gekend, zowel op
de zakelijke als de particuliere markt. De
publieke opinie strookte dus niet altijd met
de feiten. Dat was best vervelend”, merkt
De Korte op.

De Rabostand op de Contacta eind 2018.

Het volume zakelijke uitzettingen van
Rabobank Oosterschelde is vanaf 2010
jaarlijks met twee à drie procent gegroeid.
,,Het is dus veel te kort door de bocht
om te zeggen ‘de banken doen minder’.
Sinds de kredietcrisis en de economische
crisis is de wereld totaal veranderd. Een
van de gevolgen van de aangescherpte
zorgplicht is wel dat een ondernemingsplan aan beduidend strengere eisen moet
voldoen.”

Economische vitaliteit

Leefbaarheid

Zijn opvolger Jos van Esbroeck legt uit
dat de regionale samenwerking tussen de
banken ook ten goede komt aan de
Rabobank Clubkas Campagne. ,,Ook op
dit vlak gaan we samen optrekken. De
Rabobank Clubkas Campagne gaan we
gelijktijdig met de andere banken uitrollen. Ook bij de verenigingsondersteuning
geven we niet alleen geld, maar willen we
meer doen op het gebied van ondersteuning.”

De Rabobank is tot in de haarvaten van
de maatschappij genesteld, benadrukt
de nieuwe directievoorzitter. ,,Het verenigingsleven is het cement van de lokale
leefbaarheid. Belangrijke kernbegrippen
van onze bank zijn: verbeteren van de
leefomgeving, vergroten van de financiële zelfredzaamheid, verduurzamen van de
voedselketen en versterken van het ondernemerschap. Daar blijven we op inzetten”,
aldus Jos van Esbroeck.

Foto: Marija na Pajovic

Aangescherpte zorgplicht

Rabobank Clubkas Campagne

Tijdens toespraken op netwerkbijeenkomsten haalde De Korte vaak de economische vitaliteit van Zeeland aan. ,,Het is de
provincie met de laagste werkloosheidscijfers, heeft al ruim tien jaar lang een relatief hoge economische groei en was tijdens de crisisjaren de enige groeiregio. Wij
kenden weinig problemen met klanten op
de huizen- en hypothekenmarkt. We hebben een zorgvuldig financieringsproces en
de Zeeuw gaat in principe verstandig om
met zijn financiën”, aldus Ad de Korte.

Dynamiek
De dynamiek in het Zeeuwse bedrijfsleven
en op de woningmarkt heeft zich in het afgelopen jaar doorgezet. ,,Opnieuw zagen
we de financieringen voor de zakelijke
klanten fors groeien. Een bedrag dat rechtstreeks ten goede komt aan de Zeeuwse
economie en werkgelegenheid.”

Jos van Esbroeck: ,,Het verenigingsleven is het cement van de lokale leefbaarheid.”
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Sterk in het verspanen, vervormen
en construeren van alle voorkomende
werkzaamheden in diverse staalsoorten
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Grote en kleine
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Montage en testen
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Afgeronde projecten
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FRANKRIJKWEG 9

4455 TR NIEUWDORP (ZEELAND), NEDERLAND

TEL. 0113 - 61 31 30.
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Saman Groep uit Zierikzee: nieuwe subsidieronde in maart 2019

Investeren in zonnepanelen
extra interessant

D o o r : H en k van de Voorde

Het is van groot belang om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord
te halen. Dat betekent dat de aarde
tot 2050 slechts twee procent verder
mag opwarmen. Duurzame energie
en terugdringing van CO2 zijn dus
absolute noodzaak. In maart 2019
is er in Nederland weer een nieuwe
subsidieronde wat zakelijk investeren
in zonnepanelen extra interessant
maakt. Met tussen de 9 en 10 cent
subsidie per kWh zijn de projecten
heel rendabel voor ondernemers. Al
naar gelang groot of klein gebruik,
kunnen ze gebruik maken van de
Stimuleringsregeling
Duurzame
Energie (SDE+) of (bij voldoende geïnstalleerd vermogen) van de Energie
Investeringsaftrek. ,,Wij ontzorgen
ondernemers met de subsidieaanvraag. Vraag dus voor 1 maart een
vrijblijvend subsidiegesprek aan!”,
onderstreept algemeen directeur
Daniël Lodders van Saman Groep. Het
bedrijf uit Zierikzee voorziet in ontwerp, realisatie, service en onderhoud
van duurzame oplossingen. Saman
Groep is inmiddels een begrip in heel
Zuidwest-Nederland, zowel voor de
particuliere als de zakelijke markt.
Voor Rotterdam The Hague Airport
heeft Saman Groep ondertussen al
vier projecten gerealiseerd. Zo zijn in
augustus 2018 in totaal 880 zonnepanelen geïnstalleerd op de bagagehal.
Begin vorig jaar zijn op de hangars
1600 panelen aangelegd. Eerder werden op de ontvangst & vertrekhal en
de serviceloods in totaal 700 zonnepanelen geïnstalleerd.

Saman Groep is initiatiefnemer van Zonnepark Zierikzee. De eerste stroom van het Zonnepark wordt
sinds 9 januari 2019 aan het energienet geleverd.

Bij Palsgaard Zierikzee zijn sinds 1 december
2018 op het bedrijfsterrein 844 zonnepanelen met SolarEdge omvormers operationeel.
Over enkele maanden wordt gestart met
de installatie van 8100 zonnepanelen voor
Woonboulevard Poortvliet.

Zonnepark Zierikzee
Voor het Zonnepark Zierikzee, waarvan
Saman Groep initiatiefnemer is, zijn maar
liefst 40.000 zonnepanelen aangelegd. De
eerste stroom van het Zonnepark wordt
sinds 9 januari 2019 aan het energienet
geleverd.

Huisbankier
Via het Zonnepark Zierikzee is groene stroom
van Zeeuwse bodem bereikbaar voor een
breed publiek. Het zonnepark wordt tevens
gedragen door huisbankier Rabobank
Oosterschelde, de Provincie Zeeland en de
gemeente Schouwen-Duiveland. Het park
van 12,8 hectare heeft een capaciteit van

13.750.000 kWh. Dit staat gelijk aan het
jaarverbruik van 4.200 huishoudens of 10
procent van het jaarlijks stroomverbruik op
Schouwen-Duiveland.

Energietransitie
,,De energietransitie biedt kansen voor
bedrijven die openstaan voor nieuwe activiteiten. Vandaar dat wij met financiële middelen en kennis bijvoorbeeld het Zonnepark
Zierikzee ondersteunen”, aldus directievoorzitter Jos van Esbroeck van Rabobank
Oosterschelde.

Midden in de samenleving
,,We hebben voor de Rabobank gekozen
omdat het een bank is die midden in de
Zeeuwse samenleving staat. De adviseurs
weten precies wat er leeft in de streek en zijn
goed ingevoerd in de materie”, aldus Daniël
Lodders van Saman Groep.
www.samangroep.nl

Rotterdam The Hague Airport (hangars), waarvoor Saman Groep inmiddels vier projecten met
zonnepanelen heeft gerealiseerd.
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Haven
beroepen
D o o r : Lydi a Gi l l e

De energiecentrale van Engie op de
Tweede Maasvlakte staat geografisch
gezien enigszins buitengaats en toch
middenin de samenleving. Als de
stroomtoevoer stagneert, stagneert
ons land economisch en sociaal. Grote
buren als de petrochemische industrie en de containeroverslag zijn volcontinubedrijven die geen moment
zonder stroom kunnen, maar ook
het verbruik van de burger blijft bij
Engie niet onopgemerkt. Als we uit
bed komen, de douchekraan openzetten, ons ontbijt uit de koelkast
halen, de trein pakken, met de lift naar
onze werkplek lopen en in het voorbijgaan een kop koffie tappen, piekt
de stroomafname. Straatverlichting,
stoplichten, de lampen langs de startbaan van Schiphol, alles is met elkaar
verknoopt. Continue beschikbaarheid van stroom bieden is een grote
verantwoordelijkheid en vergt dan
ook een geoliede organisatie. Engie
Energie Nederland N.V. Power plant
Rotterdam regelt dat in een platte
organisatiestructuur van een plant
manager met daaronder managers
van divisies Maintenance, Operations,
Financiën, Milieu en Veiligheid. Paul
Daas maakt deel uit van een tienkoppig team bij Maintenance. De rol van
de stroomleverancier is dus essentieel
en om die permanente beschikbaarheid van stroom te garanderen zijn
de technici net zo cruciaal. De functiebenaming van Paul Daas als senior
technicus EMRA beschrijft precies
wat hij doet: Elektro Meet en Regel
Automatiseringstechniek.
Elk jaar voert Paul met zijn collega’s gepland
periodiek onderhoud uit. Daarbij kijkt hij naar
trends. “Dat zijn visuele inspecties”, legt Paul
uit. “Je kunt op grond daarvan voorspellingen
doen of een machine meer stroom zal gaan
opnemen of meer gaat trillen. Dan wordt de
opbrengst grilliger. Dat zijn voorbodes van
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slijtage en dan gaan we ingrijpen.” Daarnaast
zijn er onvoorziene procesverstoringen. “Dat
kan een temperatuuropnemer zijn, of een
drukopnemer, of een motor die net te warm
is geworden en vervangen moet worden, of
instrumenten die gekalibreerd moeten worden omdat de afwijking te groot is. Dat zijn
kleine verstoringen die met gepaste spoed
opgepakt moeten worden.” Zijn werkbare tijd
bestaat voor 70 procent uit technische uitvoering, 20 procent verdieping door administratie
en kennis vergaren over technische informatie
en 10 procent voor de weet-maar-nooitjes.
“Uit die 10 procent onvoorspelbaarheid haal
ik de meeste voldoening”, zegt Paul, “omdat
het uiteenlopend is, soms heftig, soms knullig.
Werken met een goed onderhoudsplan leidt
tot een goed draaiende installatie en biedt
werkruimte voor het onvoorziene, want er zijn
altijd procesverstoringen”.
Paul Daas – Senior Technicus EMRA – Elektro
Meet en Regel Automatiseringstechniek.

Altijd procesverstoringen
Toevallig speelt er vandaag een opmerkelijke
verstoring. Buiten zag ik al dat er geen condenspluim uit de schoorsteen kwam. Paul legt
het me uit. “Meet- en regeltechniek is een
wereldje gebaseerd op sensoren die continu
temperatuur, druk en snelheden meten. Al die
sensoren dienen de automatisering. Als die
automatisering goed geïntegreerd is en die
krijgt valse informatie vanuit het veld, gaat er
hoger liggend ook iets mis, omdat er gerekend wordt met waardes die niet stroken met

de werkelijkheid. Een machinepark, dus ook
onze XL-machinerie, dat gebouwd is volgens
bepaalde specificaties, vertrouwt op zijn sensoren omdat het bepaalde procescondities
aangeleverd krijgt. Als de condities niet zijn
wat ze moeten zijn, kan de automatiek ervoor
zorgen dat de mechanische verwerking van
het proces schade toebrengt. In dit geval heeft
de trillingsopnemer gemeld dat de rookgasventilator te veel trilling maakt. Nu zijn er voor

Kalibreren van een drukmeter uit de condensaatleiding.
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de veiligheid altijd drie identieke trillingsopnemers ingebouwd en als er een faalt, kan de
operator besluiten met twee en drie verder
te gaan, maar nu is er meer aan de hand en
vervangen we alle drie en gaan we ze uit elkaar
halen om de oorzaak te achterhalen.
De oorzaak was het niet meer functioneren van
de schoepverstelling van de ventilator ‘rotor’.
Deze rotor is vervangen door een reserve rotor
die in ons magazijn in Duitsland opgeslagen
lag.

EMRA-technici zijn schaars
Paul Daas waardeert de open bedrijfscultuur
zeer. Hij noemt het Frans-Belgische Engie uitdagend, omdat hij veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt. “Wie het wil en aandurft, mag
altijd nieuwe disciplines leren.” Zelf heeft hij ook
een indrukwekkende hoeveelheid brevetten
en accreditaties op zijn naam staan: programmeur, meet- en regelcursussen, explosieveiligheid, eerste hulp, werktuigen (hijsen), hoogspanning, nieuwe fabrieksproducten, werken
in extreme omgevingen (gesloten ruimtes), trillingsanalyses. Hij vindt het een prettig bedrijf
om te werken, vertelt hij. “Ik werk hier al vijfeneenhalf jaar, maar het voelt korter. Ik werk al
bijna twintig jaar en heb hiervoor maar twee
banen gehad; ook bij energieleveranciers. Als
MBO’er heb je volop doorgroeimogelijkheden
en de verdiensten zijn royaal. In 1999 kwam
ik van de MTS met elektrotechniek en elektronica als hoofdvak. Dat was de laatste lichting,
want daarna werd dat vak niet meer gegeven,
omdat alles plug & play werd. Mensen met
werktuigbouwkunde en EMRA zijn schaars.
We hoeven maar te kuchen en we hebben een
andere baan. Niet dat ik dat wil, ik ben honkvast. Het lijkt wel alsof het voor jongeren niet
meer aantrekkelijk is en dat ze terugschrikken
voor dergelijk werk.”

“Ik ben iemand die
naar de aard van de
storing wil zoeken”

Engie Energie Nederland N.V. op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam.

machinepark is geregeld vanuit een operating
system dat ooit geprogrammeerd is. Er zullen
altijd zwakke schakels zijn, maar die maken
zich meestal niet kenbaar. Je ziet symptomen.
Die kun je verhelpen, alleen symptoombestrijding is niet de manier om een probleem op te
lossen. Wij zijn er om de bron te vinden.” Paul
heeft de afgelopen jaren al veel kinderziektes
kunnen verhelpen en dat schenkt hem voldoening. “Ja, daar slaap ik heel lekker op.”

Transitie naar duurzaamheid
Engie Energie Nederland probeert op verantwoorde wijze in te spelen op maatschappelijke
ontwikkelingen in de transitie naar duurzaamheid. Het is nu nog een kolencentrale, maar
een doelmatige, want in de 70’er jaren was het
rendement uit kolen ongeveer 30 procent. De
techniek is doorontwikkeld en nu is dat rendement optimaal, namelijk 46 procent. In 2024
moet het echter afgelopen zijn met kolencentrales. Daarom werkt Engie samen met

externe partijen, waaronder het Havenbedrijf
Rotterdam aan Arbaheat; een nieuwe fabriek
op het bedrijfsterrein. Met behulp van stoom
wordt daarin organisch restmateriaal omgezet
in eerste kwaliteit pellets, waarmee de ketel
gestookt zal worden. 46 procent rendement uit
biomassa halen is nog een opgave. In de maatschappelijke discussie zijn er tegengeluiden te
beluisteren. Die stellen dat de groene keten
aanzienlijk langer is. Qua calorische waarde
vergt het equivalent van kolen drie keer zo
veel biomassa en dientengevolge drie keer zo
veel vervoer en opslag. Vervolgens moet de
brandstof eerst nog gemaakt worden. Maar dat
is een andere discussie.
Paul: “Engie wil van haar vervuilers af. Dit is ons
alternatief voor kolen. Puur om onze brandstofvoorziening te verwezenlijken. Wij willen graag
ons product blijven leveren en als onze grondstof vervangen moet worden door iets anders,
dan moeten we zorgen dat onze grondstof
anders wordt.”

Er zijn ook wel minpuntjes te noemen. Niet
iedereen houdt van nachtelijk wachtlopen
of midden in de nacht opgeroepen worden
voor een storing, laat staan overuren maken
omdat de productie door moet gaan. Maar dat
geldt niet voor Paul. “Ik kan er tegen, sterker,
ik vind het hartstikke gaaf.” Bovendien worden de overuren uitstekend gecompenseerd
in compensatie-uren en geld.
Hij vindt de techniek een heerlijk vak, omdat
het concreet is, creativiteit vraagt en vergevorderd zoekwerk. Paul: “Ik ben iemand die naar
de aard van een storing wil zoeken. Dat kan van
alles zijn: mechanisch falen, designfout in de
machine of minder goed programmeerwerk.
Het meeste uit onze uit 2013 stammende

Engie werkt momenteel aan de invoering van een Arbaflame, een fabriek om biomassa om te zetten
in brandstofpellets ter vervanging van kolen.
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ALCONET HRS DEPOT
OFFERS;
 80000 m2 depot & repair facilities for empty containers
 135 meter Quay for barge connections with 6 days,
24 hours operations
 Reefer pti services, STEK approved, with 90 reefer plugs
 Periodic Tank container testing, GL Approved
 Covered workshops for IICL Reefers and tank repairs
 Container Sales & rental and modifications
 40’open top rebuild for sale, Lloyds certified
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Van Scheepsafval naar grondstof
voor een nieuw product.....
Al meer dan 50 jaar is Bek & Verburg voortvarend op het
gebied van inzameling van meer dan 180 verschillende
scheeps- en offshore-afvalstoffen in de Nederlandse zeehavens.
Bek & Verburg is onderscheidend, duurzaam en vooruitstrevend
op haar vakgebied. Met de ingebruikname van de Invotis IX is
er een nieuwe groene mijlpaal bereikt. Het varen en inzamelen
met dit zelf ontworpen inzamelschip gebeurd volledig elektrisch.
Bek & Verburg heeft vestigingen in Rotterdam, Scheveningen,
Amsterdam, IJmuiden, Den Helder en Eemshaven.

For more information, please contact our company;
ALCONET BV
Theemsweg 48 | Port nr 5120 | Rotterdam
Tel. 0031 (0) 181 25 44 00 | Fax: 0031 (0) 181 25 44 09
www.alconet-containers.com | info@alconet.nl

Container Trucking
Container Depot
Container Sale & Rental

Overbeek bv – Butaanweg 52/54 Rotterdam – Harbour number 3002
Tel. +31-104386464
- Fax. +31-104386463

Montrealweg 140
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3197 KH
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F. 010 - 428 77 49
i. www.bek-verburg.nl

80-jarig Groenleer Metaalrecycling
blijft gestaag doorgroeien
D o o r : H en k van de Voorde

Groenleer Metaalrecycling BV, met
hoofdvestiging aan de Industrieweg
in Zierikzee, is al 80 jaar specialist in
het inzamelen, sorteren en recyclen
van ijzer en metalen op een verantwoorde wijze. Naast de hoofdvestiging in Zierikzee beschikt het bedrijf
van de 35-jarige Marco Sinke over
locaties in Kruiningen en (sinds vorig
jaar) ook in Goes. Het werkgebied is
heel Nederland. Klanten zijn bijvoorbeeld bouw- en industriële bedrijven
in de havengebieden van Rotterdam
en Vlissingen. De jonge ondernemer heeft ondertussen al 10 jaar zijn
eigen bedrijf. Nadat hij in 2009 van
start ging met MSK Metaalrecycling
in Kruiningen, nam Marco in 2013
Groenleer
Metaalrecycling
in
Zierikzee over. Daardoor werd zijn
bedrijf vijf keer zo groot dan voorheen en groeide de overslag naar zo’n
200 ton per week. ,,We blijven gestaag
doorgroeien, mede door het toenemende milieubewustzijn in de maatschappij. Begin vorig jaar kreeg ik de
kans om een bestaand bedrijf over te
nemen, waar ik toch al veel zaken mee
deed. Het betekent een mooie uitbreiding. Er zijn diverse bedrijven waar wij
zaken mee doen. Bijvoorbeeld fabrieken in Nederland, maar ook in België,
Duitsland en Oostenrijk”, aldus Marco
Sinke.

23 cent per kilo. Momenteel is het 18 cent per
kilo ofwel 180 euro per ton. De huidige prijs
van een kilo koper is zo’n vier euro. Bij het inleveren van koperhoudende metalen zijn wij (in
verband met de herkomst) verplicht om naar
legitimatie te vragen en te registreren.”

Smelterijen

verschillende volumes, om een passende
oplossing te bieden voor de afvalstroomverwerking. Die staan bijvoorbeeld bij bouw- en
constructiebedrijven, voor de restonderdelen
die ze niet meer nodig hebben. Bij een volle
container wordt door Groenleer zo snel mogelijk een nieuwe geplaatst. Naast het plaatsen
van containers bij bedrijven, bestaat de mogelijkheid van sloop op locatie of het eenmalig
afvoeren van metalen.

Snelle betaling
Service, flexibiliteit en betrouwbaarheid zijn
de pijlers waarop Groenleer Metaalrecycling
is gegrondvest. Het bedrijf staat voor snelle
betaling. ,,De zakelijke markt betalen we altijd
binnen een week en particulieren ter plekke
bij de inlevering van hun oude spullen. De
prijzen van schroot fluctueren van 14 cent tot

Bij een rondleiding door het bedrijf valt de
ruime opslagcapaciteit op, vanwaar de vele
soorten ferro en non ferro metalen een weg
vinden naar de tussenhandel of rechtstreeks
naar de smelterijen. Zo draagt Groenleer
haar steentje bij aan de duurzame kringloop.
Groenleer sloopt bijvoorbeeld elektromotoren, waarna het koper netjes van het ijzer
wordt gescheiden.

Tweede leven
,,De mensen willen van hun oude spullen af en
ze krijgen er nog geld voor ook. Terwijl men
voorheen moest betalen om bijvoorbeeld van
een oude accu af te geraken, levert het lood
vandaag de dag geld op. Afval bestaat niet. Via
de smelterijen krijgen de metalen een tweede
leven in bijvoorbeeld de automotive of de
elektronica. De smelterijen zijn het eind van
de keten, maar ook het begin van een nieuwe
metaalcyclus”, benadrukt Marco Sinke.
www.groenleer.com

Industrieafval, (oude) metalen, kabels of
sloopmotoren: de klanten worden volledig
ontzorgd. Groenleer voorziet daarbij in eigen
transport en containers die op locatie kunnen worden geplaatst. Voor bedrijven is er
de mogelijkheid van schrootcontainers met
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NIEUWSop het spoor

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

Duitsland investeert miljarden
in modernisering spoor
Duitsland gaat de komende jaren miljarden steken
in de modernisering van het spoornetwerk. De
federale overheid heeft de ambitie om tot 2030
het aantal reizigers te verdubbelen en meer goederen per rails te vervoeren.

Veel zorgen bij Kamer over
invoering ERTMS

Groningen en Friesland
experimenteren met
duurzame treinen
De provincies Groningen en Friesland willen in
2019 of 2020 gaan experimenteren met batterijtreinen, naast de pilot die in Groningen zal
plaatsvinden met een waterstoftrein. Groningen
wil de uitkomsten van beide proeven afwachten.

ILT verlengt
veiligheidscertificaat van DB
Cargo

Over de noodzaak van de invoering van het beveiligingssysteem ERTMS is de Tweede Kamer het nog
steeds wel eens. Toch leven er nog veel zorgen en De Inspectie Transport en Leefomgeving (ILT)
twijfels over de keuzes en de voortgang binnen het heeft het veiligheidscertificaat van DB Cargo
megaproject.
Nederland voor het spoorgoederenvervoer met
vijf jaar verlengd. Het gaat om het veiligheidscertificaat deel A en B, inclusief het vervoer per spoor
ILT: concessiewisselingen
van gevaarlijke stoffen.
verhogen veiligheidsrisico

spoor

Luxemburg maakt openbaar

De wisseling van een treinconcessie naar een
vervoer aankomende zomer
andere vervoerder verhoogt de veiligheidsrigratis
sico’s op het spoor. Dat schrijft de Inspectie
voor Leefomgeving en Transport (ILT) in een De regering in Luxemburg gaat het reizen met het
onderzoek naar de gevolgen van concessiewis- openbaar vervoer vanaf aankomende zomer gratis
selingen.
maken. De regering wil hiermee onder leiding van
minister-president Xavier Bettel meer aandacht
vragen voor het milieu.
Spoorsector: Nederland prijst

zich uit de markt met nieuwe
regels spoorwegpersoneel

De wijziging van de Regeling spoorwegpersoneel 2011 die het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat aan het voorbereiden is, leidt tot
onbegrip. Dat valt op te maken uit de reacties van
verschillende vervoerders, andere spoorbedrijven
en vakbond FNV Spoor.

Prestaties Limburgse
spoorlijnen nog niet op orde

Sensoralarm bij bevroren
wissels voorkomt storingen

Vlaanderen vernieuwt tramnet
Vlaanderen gaat de komende vijf jaar het tramnet grondig vernieuwen. Daar trekt de Vlaamse
overheid 295 miljoen euro voor uit. Het gaat
om 331 kilometer spoor, verspreid over de kust,
Antwerpen en Gent.

Henk Stipdonk aangesteld als
nieuwe directeur KiM

Spoorvervoer op Maasvlakte 2
groeit, maar nog niet hard genoeg

Verkeersveiligheidsexpert Henk Stipdonk is
benoemd tot directeur van het Kennisinstituut van
Mobiliteitsbeleid. Hij is op 1 februari 2019 in zijn
nieuwe functie gestart.

Sinds de aanleg van Maasvlakte 2 is het aandeel
van het goederenvervoer per spoor in dat nieuwe
havengebied toegenomen, vergeleken met het
wegvervoer en vervoer over water.

Loonsverhoging voor
werknemers Deutsche Bahn

Vanaf 1 juni 2019 gaan er nieuwe regels gelden
voor exploitanten van spoorgebonden diensten en
dienstvoorzieningen. Het gaat om een aanvulling
op de Spoorwegwet. De Autoriteit Consument en
Markt (ACM) heeft de nieuwe regels gebundeld in
een samenvatting.

Deutsche Bahn heeft na zeven onderhandelingsrondes een cao-akkoord bereikt met vakbond
GDL. Het spoorpersoneel krijgt er in totaal 6,1
procent bij over een periode van 29 maanden. Ook
over andere arbeidsvoorwaarden zijn afspraken
gemaakt.

Jacob Zeeman nieuwe topman
van Strukton Rail

Stoelendans in directie ProRail

Strukton Rail heeft een nieuwe bestuursvoorzitter. Jacob Zeeman is met ingang van 1 januari benoemd tot CEO van Strukton Rail. Hij is de
opvolger van Aike Schoots, die nog wel lid is van
de directie.

Vier nationale toezichthouders
bezorgd over fusie Siemens en
Alstom
De Nederlandse, Belgische, Spaanse en Britse
mededingingsautoriteiten maken zich ernstige
zorgen over de voorgenomen fusie van de mobiliteitsactiviteiten van Siemens en Alstom.

Overleg met Rutte over
financiering railprojecten
Randstad

Premier Mark Rutte en minister Kajsa Ollongren
van Binnenlandse Zaken voeren in het geheim
Binnen drie jaar wil ProRail alle 5.500 verwarmde overleg met de vier grote steden over de financiewissels op het kernnet voorzien van sensoren om ring van grote lightrail-projecten.
de wisselverwarming continu in de gaten te kunnen houden. Werkt de wisselverwarming niet bij
Luxemburg maakt openbaar
sneeuw of vorst, dan wordt at meteen duidelijk.
vervoer aankomende zomer

Vervoersbedrijf Arriva presteerde op verschillende
Limburgse spoorlijnen in het eerste halfjaar van 2018
nog steeds onder de norm, zij het dat op een aantal
lijnen de treinen al beter op tijd rijden dan in 2017.
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ACM vat nieuwe regels samen
in handreiking voor spoorsector

gratis

De regering in Luxemburg gaat het reizen met het
openbaar vervoer vanaf aankomende zomer gratis
maken. De regering wil hiermee onder leiding van
minister-president Xavier Bettel meer aandacht
vragen voor het milieu.

China introduceert zelfrijdende
hsl-treinen in Olympisch jaar 2022
China Railway begint in 2022 met de exploitatie
van reguliere zelfrijdende hogesnelheidstreinen.
De autonome treinen zullen de lijn bedienen tussen Beijing en Zhangjiakou, twee gaststeden van
de Olympische Winterspelen van 2022.

Bij ProRail vinden enkele directiewisselingen
plaats. Dit wordt gedaan, omdat er per 1 februari
een nieuwe afdeling gestart is waarin technologievernieuwing, innovatie en daaraan gerelateerde procesvernieuwing zijn samengebracht.

Netverklaring zet
goederenvervoer per spoor op
achterstand
De Netverklaring 2020 die ProRail onlangs heeft
gepubliceerd is een stap terug als het gaat om de
concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer. Dat vindt Hans-Willem Vroon van belangenorganisatie RailGood.

ProRail legt testspoor aan bij
Railcenter
Spoorbeheerder ProRail gaat samen met andere
partijen een testspoor van ruim één kilometer
aanleggen op het buitenterrein van Railcenter
in Amersfoort om innovaties in de praktijk te
kunnen testen.

Zonnepanelendak maakt station
Delft Zuid energieneutraal
Station Delft Zuid gaat flink op de schop en moet
in 2023 als eerste Nederlandse station energieneutraal zijn. De verbouwing is ook nodig om
het station geschikt te maken voor de geplande
spoorverdubbeling tussen Rijswijk en Delft.

Onvoldoende spoorcapaciteit
belemmert goederenvervoer
Moerdijk
Door de ontoereikende spoorcapaciteit stagneert
de groei van het spoorgoederenvervoer in de
haven van Moerdijk. Dat zei directeur Ferdinand
van den Oever van het Havenschap Moerdijk in
zijn nieuwjaarstoespraak.

Shypple roept sector op tot samenwerking

Binnenvaartsector kan en moet beter
Na de geringe regenval afgelopen
jaar zijn de rivierstanden langzaam
maar gestaag gestegen. Dat is goed
nieuws voor de binnenvaart. Toch
maakt Shypple zich zorgen over deze
sector. De binnenvaartsector zou
meer aandacht moeten besteden
aan samenwerkingen met startups,
in de keten en met de overheid. Dat
betoogt Jarell Habets, oprichter van
Shypple, ‘de Booking.com van de zeevrachtmarkt’. Onderneemt de sector
nu geen actie, dan gaat het de strijd
met wegtransport misschien nooit
meer winnen op het gebied van
duurzaamheid, flexibiliteit en prijs.
Volgens Habets heeft de binnenvaartsector het onder meer lastig doordat er weinig potentieel voor innovaties is en slimme
samenwerkingen uitblijven of te langzaam
van de grond komen. “Dat geldt niet voor
wegtransport, dat geen last heeft van het

gebrek aan internationale schaal. Daardoor
groeit die sector ook sneller. Ik roep de binnenvaart op om zich meer bezig te houden
met het formuleren van een toekomstvisie,
dan zich zorgen te maken om de gebrekkige
regenval. Dit moet er nu concreet gebeuren: samenwerken met startups voor snellere
innovatie, de overheid kan de lange investeringshorizon helpen overbruggen en de
keten moet samen met de overheid flexibeler
en goedkoper transport organiseren.”

op de binnenvaart terminals, dan kunnen
containers hergebruikt worden en hoeven ze
minder vaak leeg op en neer. De overheid en
Rotterdamse haven zouden een beleid moeten voeren om deze opties te verbreden en
het gebruik van binnenvaart te stimuleren.
Zo wordt de binnenvaart flexibeler en competitiever ten opzichte van wegtransport.
Marktaandeel valt ook te winnen door meer
en betere data beschikbaar te stellen omtrent
vaarschema's van de transportdienst.”

Samenwerking

CO2-probleem

Habets stelt dat het kostenverschil tussen
binnenvaart en wegtransport vaak minimaal
is bij korte afstanden, maar dat de binnenvaart structureel goedkoper, groener en flexibeler kan worden. “Binnenlandse terminals
bieden vaak “single-” (enkel transport naar de
terminal) of “round-trip” (ook weer terug naar
Rotterdam) tarieven aan vanaf Rotterdam.
Als een terminal een depothouder is voor
rederijen, dan kan de terminal een single-trip
tarief aanbieden. Dat is vaak goedkoper dan
wegtransport en biedt meer flexibiliteit wat
betreft de vrije dagen van de containerhuur
(zogenoemde detention). Inland terminals
zouden meer rederijen moeten aansluiten,
ook met het oog op de klimaatdoelstellingen. Als er meer rederijen een depot houden

Vrachtwagens worden in rap tempo verduurzaamd. Habets: “Hierdoor bestaat de kans
dat de binnenvaart het erg lastig gaat krijgen
om bij verladers het predicaat ‘duurzaam’ te
behouden. De investeringshorizon van een
binnenvaartschip is daarbij 50 jaar. Het CO2probleem moet veel sneller opgelost zijn. Dat
is een serieuze uitdaging voor de sector. De
overheid kan, met een participatie of subsidie,
helpen deze investeringstermijn te overbruggen. Ook startups bieden soelaas. Damen
Shipyards werkt bijvoorbeeld al met startup
Skoon, dat verwisselbare accu’s levert. Zo
wordt de energietransitie in de binnenvaart
eindelijk concreet. Startups helpen innoveren. Zo maakt het platform van 4shipppingplatform de binnenvaart effectiever.”

Transport met
Zwitserse precisie
Voor dagelijks transport
van al uw goederen van
en naar Zwitserland
LTT BV. Een Nederlands transportbedrijf dat al vele jaren kwalitatief
transport waarborgt. Snel en ﬂexibel. Met een zeer hoge klantwaardering.
Transport als een Zwitsers uurwerk: betrouwbaar en punctueel!

www.lttbv.nl
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Record voor grensoverschrijdend
North Sea Port
Voor het tweede jaar op rij boekte
North Sea Port een recordjaar. Dat
werd bekend gemaakt op een persconferentie in Sas van Gent. De bedrijven boeken er een goederenoverslag
via zeevaart van 70,3 miljoen ton, een
stijging met 5,5%. De groei doet zich in
bijna alle segmenten voor. Voor 2018
gaat North Sea Port hiermee over de
kaap van 70 miljoen ton tegenover
66,6 miljoen ton het jaar ervoor. North
Sea Port handhaaft - een jaar na de
start als fusiehaven - haar positie als
een echte bulkhaven en specialist in
stukgoed.
Voor het tweede jaar op rij boekte North Sea
Port een recordjaar. Dat werd bekend gemaakt
op een persconferentie in Sas van Gent. De
bedrijven boeken er een goederenoverslag
via zeevaart van 70,3 miljoen ton, een stijging
met 5,5%. De groei doet zich in bijna alle

segmenten voor. Voor 2018 gaat North Sea
Port hiermee over de kaap van 70 miljoen ton
tegenover 66,6 miljoen ton het jaar ervoor.
North Sea Port handhaaft - een jaar na de start
als fusiehaven - haar positie als een echte bulkhaven en specialist in stukgoed.
Bijna de helft van de goederenoverslag die
North Sea Port boekt via zeevaart is droge
bulk. Die stijgt naar 32,8 miljoen ton (+4,6%).
Een sterke bouwmarkt zorgt voor meer overslag van zand, grind en bouwmaterialen.

Kennisdag
secundaire
grondstoffen
Bouwend Nederland organiseert op
donderdag 21 februari een Kennisdag
Secundaire Grondstoffen in Openbare
Ruimten, met sprekers uit de praktijk,
overheid en onderwijs. De interactieve bijeenkomst wordt gehouden in
Het Groene Woud, de nieuwe locatie
van HZ University of Applied Sciences
in Middelburg. Doelstelling is kennisdeling en inspiratie opdoen voor
de hedendaagse duurzame projecten
waar MVO/MVI een belangrijke rol
speelt. Welke secundaire grondstoffen zijn er momenteel, wat komt er
binnenkort op de markt en wat zijn de
ontwikkelingen?
De Kennisdag wordt mede mogelijk
gemaakt door HZ University of Applied
Sciences, De Hoop Bouwgrondstoffen
en Heros Sluiskil BV.

Vlnr Daan Schalck (CEO North Sea Port),
Mathias Declerck (burgemeester Gent) en
Jan Lagasse (CEO North Sea Port) op de
persconferentie in Sas van Gent.

Deelname en inschrijving via:
http://bouwendnederland.nl/bijeenkomstzeeland

De Zeeuwse verzamelaar
voor al uw metaalafval!
Alle werkdagen geopend.
Zie voor openingstijden onze website.

www.groenleer.com
Hét adres voor al uw oud ijzer en metalen!

Kruiningen:

Zierikzee:

Goes:

Nishoek 27
4416 PE Kruiningen
Tel. 06 - 51 49 11 18

Industrieweg 13
4301 RS Zierikzee
Tel. 0111 - 41 25 98

Livingstoneweg 6
4462 GL Goes
Tel. 06 - 86 86 02 34

info@groenleer.com
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Recordoverslag in
Amsterdam en regio in 2018
In 2018 is er in de Amsterdamse
haven met 82,3 miljoen ton een nieuw
overslagrecord geboekt, tegen 81,3
miljoen ton in het jaar daarvoor.
Samen met de andere havens in
het Noordzeekanaalgebied kwam
daarmee de totale overslag in 2018
uit op 101,8 miljoen ton, eveneens
een record.

18% tot 13 miljoen ton. Dit is het vierde
jaar op rij dat er sprake is van een daling
in de kolenoverslag. De overslag in olieproducten stabiliseerde in 2018 tot 44,5
miljoen ton.

Import en export
De import in de Amsterdamse haven stabiliseerde het afgelopen jaar op 50,6 miljoen
ton. De export groeide met 3% tot 31,7
miljoen ton.

Gronduitgifte
In IJmuiden steeg de overslag met 1%
tot 18,6 miljoen ton. Beverwijk zag de
overslag met 9% dalen tot 0,7 miljoen ton.
Zaanstad kende een daling van 30% naar
0,2 miljoen ton. Dat blijkt uit de voorlopige overslagcijfers die vandaag bekend
zijn gemaakt.

Flinke stijging
Het record in de Amsterdamse haven is met
name veroorzaakt door 19% meer overslag
van agribulk tot 8,4 miljoen ton en de groei
van overslag van containers tot 107.940
teu (een stijging van 68%). Deze flinke
stijging komt ondermeer door de vaste
lijndienst van Samskip naar Engeland. Ook
steeg de overslag van bouwproducten met
8% tot 7,4 miljoen ton.
De overige natte bulk, zoals chemische
basisproducten, steeg met 23% tot 2,7
miljoen ton. Overige droge bulk steeg
met 13% naar 2,9 miljoen ton en Ro/
Ro en overig stukgoed met 24% tot 2,3
miljoen ton.

Olieproducten stabiliseren
De totale fossiele overslag is in 2018
gedaald. De kolenoverslag daalde met

In 2018 werd 43 ha uitgegeven tegen
18 ha in 2017. Grote uitgiften vonden
onder meer plaats aan Fetim (9 ha),
Commodity Centre Netherlands (6 ha) en
Delin (5 ha). Ook vestigden zich een aantal nieuwe partijen op bestaande kavels,
zoals Integrated Green Energy solutions
(IGES) en Plastic Recycling Amsterdam
(PRA), waarbij IGES niet recyclebaar plastic omzet in scheepsbrandstof en PRA
recyclebare plastic omzet in grondstoffen
voor nieuwe plastic. Het Amsterdamse
havengebied is hiermee een echte circulaire plastic hub.

Diversificatie
Koen Overtoom, CEO van Port of
Amsterdam: ‘De overslag in 2018 in
Amsterdam en de regio is een all time
high. Deze overslagcijfers weerspiegelen
onze strategische ambitie om geleidelijk
minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en daarvoor in de plaats
andersoortige lading aan te trekken. De
sterke groei van met name agribulk en
containers heeft de afname van kolen in
belangrijke mate gecompenseerd. Daarbij
zijn we in 2018 ook geholpen door de
hoogconjunctuur, die we in onze haven

terugzagen in toenemende overslag van
bouwmaterialen en uitgifte van haventerrein aan verschillende bedrijven waaronder circulaire.’

Cruisecalls
In 2018 heeft Amsterdam 180 zeecruiseschepen ontvangen, waarvan 117 cruise
calls en 63 turnarounds. 2018 Was een
recordjaar. Het aantal zeecruisepassagiers
bleef ongeveer gelijk met 425.686 ten
opzichte van het jaar daarvoor. In IJmuiden
bedroeg het aantal zeecruisebezoeken 30
(28 transits en 2 turn arounds) tegen 23
in 2017 met 51.632 passagiers. Het aantal
aanlopen van riviercruiseschepen in 2018
bedroeg 2007, tegen 1876 in 2017.

Over Port of Amsterdam
De Amsterdamse haven is de vierde haven
van West-Europa en is groot in de overslag en verwerking van energieproducten.
Het Noordzeekanaalgebied sloeg in 2017
100 miljoen ton goederen over, waarvan
circa 81 miljoen ton in de haven van
Amsterdam. In de havenregio werken in
totaal 69.779 mensen bij bedrijven in de
haven en bij havengerelateerde bedrijven.
Daarvan werken zo’n 32.461 mensen in
Amsterdam. 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 omgegaan met beschikbare ruimte
en kwaliteit van water, bodem en lucht.
Als Port of Partnerships werkt Port of
Amsterdam intensief samen met partners
in het bedrijfsleven, de stad en de regio.
Voor meer informatie ga naar
www.portofamsterdam.com.
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Uitstekend woon- en
werkklimaat in Zeeland
D o o r : H en k van de Voorde

Foto’s: Foto Ate lie r CPD

Gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van de MBC en de VBC bij de Hogeschool Zeeland in Middelburg.

Het was een drukte van belang op
de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van de Middelburgse Bedrijven
Club (MBC) en de Vlissingse Bedrijven
Club (VBC). The place to be was deze
keer Het Groene Woud: het nieuwe
pand van de HZ University of Applied
Sciences in Middelburg. ,,Na een economisch goed 2018 hopen we deze
lijn in 2019 voort te zetten. Ik wens
iedereen een goed, gezond en prima
zakelijk 2019”, opende VBC voorzitter
Henk Meulmeester het evenement in
de collegezaal. Hij blikte alvast vooruit naar de Contacta 2019 in Goes, de
grootste bedrijvenbeurs in de regio
zuidwest. De MBC en de VBC zullen dit jaar samen met de Federatie
Ondernemersvereniging Veere (FOV)
weer nadrukkelijk aanwezig zijn op
het interactieve Walcheren Plein.
Eind 2018 werd op de drukbezochte
Walcherse ondernemersborrel op de
Contacta alvast een voorschot genomen op een succesvol 2019 via een
toast van MBC voorzitter Bram van
Stel met burgemeester Rob van der
Zwaag van Veere en burgemeester
Bas van den Tillaar van Vlissingen.
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Ontwikkelen

Human capital

Op de nieuwjaarsbijeenkomst volgde na de
inleiding van Meulmeester, die na 20 jaar
bestuurslid van de VBC zijn afscheid aankondigde, een uitgebreide toespraak van
bestuursvoorzitter John Dane van de HZ. ,,Ik
laat natuurlijk geen gelegenheid onbenut
om jullie mede namens de HZ een goed
en gezond 2019 te wensen. Jullie zijn net
studenten, die gaan ook altijd achteraan zitten. Maar ook ondernemers kunnen zich een
leven lang ontwikkelen, onder andere met
nieuwe cursussen”, zei hij met een kwinkslag
in zijn openingswoorden.

,,Human capital is van groot belang, maar
in diverse branches schreeuwt men om personeel.
Ruim 80 procent van de jongeren die voor
hun studie wegtrekken uit Zeeland keert
niet terug. Daar zien we graag verandering in
komen. Zeeland is een prachtige provincie”,
aldus John Dane. Hij eindigde zijn positieve
boodschap met de woorden: ,,Ik geloof in
een betere wereld. In een door waarde gedreven wereld waar polarisatie zal afvlakken.”

Arbeidsmarkt
Dane hield vervolgens een vurig pleidooi
voor het wonen en werken in Zeeland. Een
provincie met alle mogelijke voorzieningen,
goed onderwijs en een florerend ondernemersklimaat. De krapte op de Zeeuwse
arbeidsmarkt baart zorgen, gaf hij aan.

Rondleiding en diner
Vervolgens was er een rondleiding door
het fraai gerenoveerde gebouw aan Het
Groenewoud, aan de rand van het centrum
van Middelburg. Aansluitend liet het diner,
verzorgd door Minderhoud Catering, zich
uitstekend smaken.
www.mbcmiddelburg.nl

Duurzame kunststof oplossingen
voor de aquacultuur
D o o r : H en k van de Voorde

Jachthaven De Schapenput in De Heen.

Ondernemer Iroy Rombouts van
,,Wij maken open bassins voor de kweek van
vissen, algen en schelpdieren. Daarbij zijn
wij ook gespecialiseerd in frames voor de
mosselhangcultuur. Mosselen hebben veel
water nodig, ook voor de voortstuwing. Wij
maken dan ook speciale leidingsystemen
voor de mosselsector”, legt Iroy uit.

AllFlex Lifetime Solutions heeft
naast sectoren als recreatie & toerisme en food in toenemende mate
de focus op de visserij & aquacultuur, met name de mossel- en oestersector. Voor de visserij heeft het

AllFlex biedt allround flexibele oplossingen
met betrekking tot kunststof verwateringssystemen. Bijvoorbeeld verwateringsbakken,
maar ook leidingen. ,,Vrijwel alle fabrieken
die voedsel produceren hebben veel water
nodig. Negen van de tien keer zijn dat kunststofleidingen, waar bijvoorbeeld suikerwater
of melasse doorheen moet kunnen.”

bedrijf uit Halsteren, op het snijvlak van Brabant en Zeeland, een
gespecialiseerd programma waarbij
duurzaamheid en innovatie voorop
staan. Door haar nieuwe technieken en materialen kan er met meer

Mosselhangcultuursystemen

rendement en duurzaamheid wor-

Duurzame kunststof oplossingen van AllFlex
voor de aquacultuur zijn bijvoorbeeld verwateringsbakken, kweekvijvers en leidingen, maar ook mosselhangcultuursystemen.
In Zeeland worden inmiddels ook innovatieve kweekmethodes onderzocht voor de
oesters. Met name Oester Broed Invang

den gevist. Zo levert Allflex, vlakbij
de A4 gevestigd op bedrijventerrein Oude Molen in Halsteren, onder
meer mosselhangcultuursystemen

installaties, analoog aan de Mossel Zaad
Invang installaties.

Oesters
,,In de hele schelpdiercultuur dient de
transitie te worden gemaakt naar innovatieve vangstmethoden. De Mossel Zaad
Invanginstallaties worden voor de mosselcultuur al meer dan tien jaar sector breed
toegepast. Ook in de oestersector zal net als
in de mosselcultuur de omschakeling worden gemaakt”, zegt de jonge ondernemer.

Jachthavens
Allflex voorziet ook in een compleet gamma
aan kunststof artikelen om jachthavens in
te richten. Het bedrijf ontwerpt en produceert steigers, roeiplatforms, boothuizen,
drijvende terrassen en bruggen in diverse
uitvoeringen. Iroy heeft ook een duurzame methode ontwikkeld voor duurzame
(ondergrondse) wateropslag, beschoeiing
en waterbeheer.
www.allflex-projects.com

Foto : Aad Meijer

en kweekvijvers.

Ondernemer Iroy Rombouts van AllFlex richt
zich op aquacultuur & visserij, jachthavens,
waterbouw en industrie.

Frame voor de hangcultuur bij Neeltje Jans Mosselen.
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Ship repairs - industrial repairs - construction - machining - welding

AL 100 JAAR VAKKUNDIG EN FLEXIBEL
Timmerman
Industrial
Repairs
is
expert
op het gebied van van scheepsreparaties,
constructiewerken en reparaties aan technische
installaties. Wij verzorgen uw projecten van A tot
Z, inclusief engineering, project management en
totale ontzorging op het gebied van met name
hydrauliek, mechaniek en constructies. Wij hebben
zeer ervaren en vakbekwame medewerkers in
dienst voor wie geen klus te groot of complex is.
Wij staan dag en nacht voor u klaar en zijn zowel
op locatie, bij ons in de werkplaats of aan de kade
voor u bezig om de klus te klaren. Dat maakt onze
organisatie al bijna 100 jaar vakkundig en flexibel.

WWW.TIMMERMAN-IR.NL | +31 (0)118 61 13 51 | INFO@TIMMERMAN-IR.NL

Energietransitie gaat
spectaculair hard
D o o r H enk van de Voorde

Foto’s Adri van de Wege

Diederik Samsom hield een bevlogen toespraak in Terneuzen.

Diederik Samsom was special guest
op de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente
Terneuzen

bij

Biobase

Europe

Training Center. In een bevlogen
toespraak ging de voormalige PvdA
leider nader in op de energietransitie. Hollandse Kust Zuid, het eerste
windpark in Nederland dat gebouwd
zal worden zonder subsidie, is een
doorbraak. ,,Terwijl er bij het eerste

Hij nam het aandachtig luisterende publiek
mee naar de tijd van de eerste elektrische
auto. ,,Dat was net een opgevoerde invalidewagen. Het geginnegap was niet van de
lucht bij de echte autoliefhebber. Het gaat
nu echter spectaculair snel. Een elektrische
auto zal over een paar jaar goedkoper in
aanschaf zijn dan een benzine- of dieselauto. En dan zal het hard gaan in Nederland.
Het Energieakkoord van 2013, waar ik zelf
nog aan meegewerkt heb, werd met ongelooflijk veel scepsis ontvangen. Er waren een
miljoen redenen op te sommen waarom het
mis kon gaan. Maar het ging niet mis!”

windpark 16 cent per KwH aan

Stroom van eigen dak

subsidie bij moest. In tien jaar tijd

Ook de aanschaf van zonnepanelen wordt
steeds interessanter, gaf Samsom aan.
,,Stroom van eigen dak is het goedkoopste. Wind- en zonne-energie, elektrische
auto’s: het gaat allemaal spectaculair hard.
Je was eerst een ‘gekkie’ of een ‘milieusok’
als je in een elektrische auto reed, maar over
2 a 3 jaar zal alles volledig omgedraaid zijn.
Leer mij Nederland kennen. Burgemeester
Lonink zei al dat samenwerken cruciaal is. De
energietransitie is bij uitstek een project dat
gezamenlijk moet worden opgepakt.”

van 16 cent per KwH naar nul! Een
mirakel. Terwijl de palen, wieken,
turbines en schepen steeds groter
werden”, vertelde Diederik Samsom.

Internationale Delta
Duurzaamheid is een onmisbare factor voor
een prettige en goede woonomgeving, ventileerde de burgervader. ,,En wonen is van
cruciaal belang om als Terneuzen aantrekkelijk te blijven. Zowel voor inwoners als voor
bedrijven. Die aantrekkelijkheid als woongebied is onmisbaar om het economisch
zo goed te blijven doen.” De eerste burger van Terneuzen pleitte in het kader van
duurzaamheid ook voor samenwerking tussen de havens van Rotterdam, Antwerpen,
North Sea Port en Zeebrugge. ,,Vooral in
onze internationale Delta kunnen de havens
elkaar enorm versterken.”

North Sea Port

Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen.

,,Via het grensoverschrijdende havenbedrijf
North Sea Port is Terneuzen nu daadwerkelijk met Gent verbonden. Samenwerken
leidt tot nieuwe ontwikkelingen. En die zijn
nodig want we kunnen niet met de rug naar
vernieuwing toe gaan staan. Vooruitgang is
in het belang van ons allemaal. De Nieuwe
Sluis, de havenfusie met Gent en grensoverschrijdende samenwerking vormen de toekomst van Terneuzen”, aldus burgemeester
Jan Lonink van Terneuzen in de openingstoespraak.

Diederik Samsom: ,,Stroom van eigen dak is het
goedkoopste.”
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4e editie van Logistiek Vastgoed Nederland op
unieke locatie!
Op dinsdag 12 februari 2019 organiseert SPRYG Real
Estate Academy de 4e editie van Logistiek Vastgoed
Nederland 2019. Tussen de stellingen van EDC Hitachi
in Zaltbommel wordt u meegenomen in de actuele
en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van
Logistiek Vastgoed. Betrokken partijen vertellen hoe

Jubileumeditie Maritime Industry

zij omgaan met de groeiende vraag naar opslagcapaciteit en waar de kansen en uitdagingen voor de
sector liggen. Als afsluiting van dit event staat een
excursie door het naastgelegen splinternieuwe allelectric sorteercentrum van DHL gepland.
Voor meer info: www.spryg.com/logistieknl. n

Spoorverbinding Zeebrugge – Dourges
Vanaf 12 februari 2019 is de haven van Zeebrugge
verbonden per spoor met het multimodale platform Delta 3 in Dourges, Noord-Frankrijk.
Van hieruit zal er spooraansluiting zijn naar bestemmingen in het zuiden van Europa, zoals Bordeaux,
Avignon, Lyon, Bayonne, Toulouse, Perpignan,
Miramas/Marseille/Fos. Vanuit de hub in Parijs is
er aansluiting naar Novara en Turijn in Noord-Italië.
Het zal gaan om 3 connecties per week. De goederentreinen komen aan en vertrekken op de terminal

van P&O Ferries in de voorhaven van Zeebrugge.
Van hieruit zijn er shortsea-aansluitingen naar
Hull, Middlesbrough (Teesport) en Tilbury in het
Verenigd Koninkrijk.
Greenmodal Transport en Novatrans treden op als
spooroperator.
De nieuwe spoorverbinding wordt deels mogelijk
gemaakt door Vlaamse subsidies, omdat met deze
initiatieven vrachtverkeer van de weg naar het
spoor wordt gehaald. n

De vakbeurs Maritime Industry
viert op 7, 8 en 9 mei 2019 haar
15-jarig jubileum. De eerste initiatieven voor deze jubileumeditie
zijn nu bekend gemaakt, zoals een
centrale jubileumzone, een nieuwe plattegrondindeling door de
verbouwing van de eerste etage.
De beurs verbindt zich ook dit
jaar aan een goed doel: Stichting
Vrienden van het Sophia.

Fo to: Ke es Torn

ook door de uitbreiding van onze beurslocatie
Evenementenhal Gorinchem. Begin 2019 is begonnen met de verbouwing van de eerste etage tot
een volwaardige beursvloer. Hierdoor ontstaat
tweeduizend extra vierkante meter aan expositieruimte. De verbouwing zal vóór Maritime Industry
afgerond zijn, waardoor wij een primeur hebben,
want we zijn de eerste beurs die gebruikmaakt
van deze vernieuwde en uitgebreide beursvloer.
En die extra vierkante meters kunnen we goed
gebruiken, aangezien de laatste edities volgeboekt
Easyfairs ‘Onderneming van het Jaar’ in België
waren. Door deze uitbreiding is de beursvloerindeAan de Holland Amerikakade te Rotterdam is op de Ecodelta naar Harlingen gesleept en verder “We gaan voor deze jubileumeditie flink vernieu- ling ook vernieuwd”, zegt Babette Fokkens namens
11 januari jl. de Ecodelta gedoopt. Dit is de eerste afgebouwd”, aldus Arie Faasse, directievoerder van wen. Niet alleen vanwege het jubileum, maar de beursorganisatie. n
door LNG aangedreven sleephopperzuiger van Van der Kamp. Conoship ontwierp het vaartuig.
Nederland. Het schip is gebouwd in opdracht van Het schip is 134,1 m lang en heeft een capaciteit
de Zwolse Bagger- en Aannemingsmaatschappij van 6.000 kuub. Dat is 2.000 kuub meer dan de
Havenbedrijf Rotterdam maakt schonere zeevaart
Van der Kamp. De Ecodelta gaat de komende Rijndelta.
laagdrempeliger
jaren het westelijk havengebied van Rotterdam op
Van der Kamp zal naast de Ecodelta ook de Hein Met ingang van 2019 verbreedt en vergemakkelijkt rederijen wiens schepen de Rotterdamse haven
diepte houden.
Het schip vervangt de 60 jaar oude Rijndelta, de inzetten om de Rotterdamse haven op diepte hou- Havenbedrijf Rotterdam de Green Award korting aandoen. In nauwe samenwerking met de markt
sleephopperzuiger die de haven sinds de jaren den. Dit vaartuig heeft onlangs een zogenoemde voor de zeevaart. De korting stimuleert veilige en wordt de facturatie completer, sneller en overzichtachtig op diepte hield. “De Ecodelta is van puur ‘midlife conversie’ ondergaan.
schone scheepvaart in het nat massagoed seg- telijker gemaakt. De aanpassing in de facturatie van
Nederlands fabricaat. Onder regie van Van der Jaarlijks wordt 20 miljoen specie gebaggerd in ment. Vanaf 2019 mogen ook chemicaliëntankers zeehavengeld, boeien- en palengeld en afvalstofKamp bouwde het Friese Barkmeijer het casco in het aanloopgebied en de Rotterdamse haven. met een certificaat van de regeling gebruikmaken, fenheffing wordt als eerste geïmplementeerd. Dit
segmenten. Dat gebeurde met installatiedelen Ongeveer de helft daarvan wordt verzorgd door alsook zeeschepen met een draagvermogen (DWT) wordt in 2019 afgerond. Daarnaast wordt dit jaar
gestart met de modernisering van het systeem
van onder andere IHC. In Delfzijl werden de seg- Rijkswaterstaat en de andere helft door het kleiner dan 20.000 ton.
menten door Niestern in elkaar gelast. Daarna is Havenbedrijf Rotterdam. n
Ook nieuw in 2019 is dat het Havenbedrijf het van de binnenvaart om het gebruiksgemak te
havengeldenproces klantvriendelijker maakt voor vergroten. n

Mediamarkt vestigt zich in Etten-Leur
In Etten-Leur, in het hart van de logistieke hotspot
West-Brabant, is de bouw gestart van een state-ofthe-art warehouse van 70.000 m2 voor MediaMarkt
Nederland. De marktleider in elektronica tekende
een overeenkomst voor logistieke dienstverlening
bij ID Logistics, dat op haar beurt een huurovereenDe Ecodelta komst sloot met Heylen Warehouses, de grootste
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Belgische vastgoedinvesteerder in Nederland, voor
55.000 m2 aan opslagruimte.
Met dit project wordt de bevoorrading en distributie
van de winkels centraal georganiseerd en sterk
verbeterd. De bouwwerken zullen medio 2019 klaar
zijn. De hele operatie zal de regio zo’n 150 banan
opleveren. n

EB Groep: Bracke Aandrijfspecialist uit Waddinxveen,
Elektromotoren Bracke uit Clinge en Bracke Elektro uit Sint-Gillis-Waas

Al meer dan 50 jaar aandrijfspecialist bij uitstek
D o o r : H en k van de Voorde

Bracke
Aandrijfspecialist
uit
Waddinxveen (voorheen Boer &
Bakker), Elektromotoren Bracke uit
het Zeeuws-Vlaamse Clinge en Bracke
Elektro uit het Belgische Sint-GillisWaas vormen samen de EB-groep.
Samen zijn zij de specialist bij uitstek
op het gebied van onderhoud, reparatie en revisie van elektromotoren,
pompen en tandwielkasten. Kortom:
echte Aandrijfspecialisten.
Bracke Aandrijfspecialist Waddinxveen
is per 1 maart 2018 verhuisd naar een
fraaie zichtlocatie aan Coenecoop
370. Afgelopen zomer is daar een
ruime nieuwe werkplaats gerealiseerd, met de nadruk op herstelling,
reparatie en vernieuwen van elektromotoren en motorreductoren. Bracke
Aandrijfspecialist uit Waddinxveen,
Elektromotoren Bracke uit het
Zeeuws-Vlaamse Clinge en Bracke
Elektro uit Sint-Gillis-Waas zorgen
ervoor dat het machinepark van haar
klanten probleemloos blijft draaien.

Haven Rotterdam
De drie vestigingen zijn strategisch gelegen.
Bracke Aandrijfspecialist Waddinxveen is vlakbij
de haven van Rotterdam gesitueerd, de vestigingen in de grensplaatsen Clinge en Sint-GillisWaas bevinden zich tussen de havengebieden
van North Sea Port en Antwerpen.

ATEX
De Europese ATEX richtlijn schrijft voor dat
medewerkers tegen explosiegevaarlijke
materialen of processen dienen te worden
beschermd. Bij onderhoud en reparatie van een
elektromotor, tandwielkast of pomp, moet er
voor gezorgd worden dat deze ook na reparatie
nooit op wat voor wijze dan ook een ontstekingsbron kunnen vormen. De EB-Groep is in
het bezit van het internationale IECEx-03 certificaat. Haar ATEX gecertificeerde werkplaats
waarborgt een explosieveilig gebruik, ook na
reparatie, in risicovolle omgevingen zoals in de
petrochemie.

Passie voor techniek
Bracke Aandrijfspecialist is al meer dan vijftig
jaar een begrip. De passie voor techniek en het
plezier in het vakgebied zijn altijd centraal blijven staan. ,,We zijn een veelzijdige technische
specialist met de focus op aandrijftechniek.
In ruim vijftig jaar tijd zijn wij gecontroleerd
gegroeid. De continuïteit van zowel ons bedrijf
als dat van de klant staat voorop. Als zijn productieproces onverhoopt gestopt is, zorgen wij
ervoor dat het weer op gang wordt gebracht”,
aldus directeur-eigenaar Joris Bracke van het
merkonafhankelijk service- en reparatiebedrijf.

den motoren gebruikt. Variërend van ventilatoren in koelhuizen tot kraanmotoren voor
het laden en lossen van schepen. Zeker op
kapitaalintensieve productielocaties is er het
nodige budget gereserveerd voor onderhoud
en reparatie. Stilstand kost geld. Als bij een
havenlogistiek bedrijf de kraan niet werkt en
een schip een dag langer voor de kant moet
liggen, dan kost dat een vermogen”, licht Joris
Bracke toe.

Nieuwe besturingen
De EB-Groep denkt constant mee met de klant,
zoals op het gebied van nieuwe besturingen
voor motoren en pompen in diverse branches.
,,Het geeft ons een kick als we een industriële
machine van de klant nauwkeuriger kunnen
laten functioneren. Of als wij een machine een
tweede leven gunnen door door er een nieuwe
besturing op te realiseren.

Wezenlijk
,,Of het nu gaat om het maken van friet, plastic
of drukinkt: overal zijn elektromotoren voor
nodig. Aardappelen gaan de schuur in en uit via
transportbanden, melk wordt via elektromotoren van kartonnen pakjes voorzien. Motoren en
reductoren vormen een wezenlijk onderdeel
van de maatschappij, zonder dat we het zelf
beseffen”, zegt Joris Bracke.
www.eb-groep.nl

Werkgebied
De EB-Groep is breed georiënteerd, actief in
diverse takken van sport: chemische en petrochemische industrie, scheepvaart, voedingsen verpakkingsmiddelenindustrie, automotive,
agrarische sector, machinebouw. Haar werkgebied is overal waar elektromotoren draaien.

Havenlogistiek
Overal waar elektrische energie wordt omgezet in beweging zitten de klanten van de
EB-Groep. ,,Voor elke vorm van industrie wor31

D o o r : Fra n k N e y ts

Deeper into the Darkness
Recently Whittles Publishing released Volume 3 of
‘The Diving Trilogy’, an updated and expanded maritime title.
Volume 3 was released under the title ‘Deeper into
the Darkness’. Rod MacDonald signed as author for
the three titles.
The author takes the reader diving to explore many
more famous wrecks around the UK from the
Great War. These include HMS Pathfinder and HMS
Audacious – the first British battleship to be lost to
enemy action in WWI. The wreck of HMS Hampshire
on which Lord Kitchener perished is visited along
with HMS Vanguard, which blew up at anchor in
1917 in Scapa Flow. The K-class submarines lost in
the Firth of Forth during the Battle of May Island in
1918 are dived, along with UB-116, the last German
submarine to be sunk in action in October 1918.
Rod then leaps forward in time to the Pacific during
WWII and visits the American shipwrecks from the
Battle of Guadalcanal, along with daring penetrations into the stunning Japanese wrecks lying on the
bottom of the Truk and Palau Lagoons.
The latest developments in shipwreck exploration
taking place at Scapa Flow are recounted before the
book concludes with the scandalous desecration of
the naval war graves of many nations at Jutland, the
South China Sea and the Java Sea.
“Deeper into the Darkness” (ISBN 978-1-84995360-3) is issued as a paperback. The book counts
340 pages and costs £19.99 or $25.95. The book can
be ordered via every good book shop, or directly
with the publisher, Whittles Publishing, Dunbeath
Mill, Dunbeath, Cairness IKW6 6EG, Scotland
(UK), e-mail: info@whittlespublishing.com,
www.whittlespublishing.com.

Indië’ onderzochten de planten- en dierenwereld
van het onder Europeanen nagenoeg onbekende
eiland. De reis, in opdracht van de gouverneur van
de Molukken, was ingegeven door de angst dat
Engelsen zich vanuit Australië op het door nog geen
enkele koloniale macht geclaimde Nieuw-Guinea
zouden vestigen. Van Engelse activiteit was geen
spoor te bekennen en Fort Du Bus, zoals de nederzetting werd genoemd, kende een kort bestaan.
Het voor Europeanen fnuikende klimaat, aanvallen
door Molukse en Papoease zeerovers en een vrijwel
doorlopend gebrek aan voedsel, kostte talloze levens
waardoor het fort in 1836 moest worden verlaten.
Dit boek bevat de transcripties van twee journalisten
die tijdens de reis van 1828 zijn bijgehouden. Het eerste is van Justin Modera, die bij vertrek uit Nederland
tweeëntwintig jaar was, en luitenant ter zee op de
Triton. Het tweede is van de enkele maanden jongere
bestuursambtenaar Arnoldus Johannes van Delden,
die als gouvernementscommissaris was belast met
de formele inbezitneming van Nieuw-Guinea. Deze
journalen worden voorafgegaan door hoofdstukken
waarin de reis van 1828 in haar historische context
wordt geplaatst.
Een buitengewoon interessant werk!
“Met de Triton en Iris naar Nieuw-Guinea” (ISBN
9 789462 493087) telt 381 pagina’s, werd als
hardback uitgegeven. Het boek kost 47,74 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.

Scheepsstabiliteit
Met de Triton en Iris
naar Nieuw-Guinea
Bij uitgeverij Walburg Pers verscheen net “Met de
Triton en Iris naar Nieuw-Guinea. De reisverhalen van
Justin Modera en Arnoldus Johannes van Delden uit
1828”. Bezorgd en ingeleid door W.F.J. Mörzer Bruyns.
In april 1828 vertrokken Zr.Ms. korvet Triton en Zr.Ms.
koloniale schoener Iris van Ambon naar NieuwGuinea om een westelijk gedeelte van dat eiland bij
proclamatie voor Nederland in bezit te nemen en er
een militaire nederzetting te vestigen. De marineofficieren verrichtten er hydrografische opnamen voor
zeekaarten teneinde de Nieuw Guineese wateren
voor scheepvaart te ontsluiten. Meevarende leden
van de ‘Natuurkundige commissie voor Nederlands32

Bij het Nederlandse Dokmar Maritime Publishers
BV verscheen recent de zesde editie van
“Scheepsstabiliteit”. Klaas van Dokkum, Hans Ten
Katen, Kees Koomen en Jakob Pinkster tekenden
als auteurs.
Stabiliteit is een lastig te omschrijven begrip. Als we
het hebben over een stabiele persoonlijkheid dan
hebben we wel ongeveer een idee wat er mee wordt
bedoeld, maar het te verwoorden blijft moeilijk.
Datzelfde geldt voor het begrip stabiel schip, stabiliteit is immers niet tastbaar of aanwijsbaar.
Toch speelt het in de zeevaart een zeer belangrijke
rol. Als een schip niet stabiel is kan dat direct gevaar
opleveren voor schip, bemanning, lading en milieu.
Vandaar dat stabiliteit voor alle typen schepen is vastgelegd in veel regelgeving. Elk bemanningslid van

welk type schip ook, hoort hier kennis van te hebben.
De kracht van dit boek is dat het door de vele
foto’s, figuren en tekeningen stabiliteit zichtbaar en
toegankelijk maakt voor iedereen. Het is daardoor
niet alleen geschikt voor alle niveaus van de relevante
beroepsopleidingen maar ook voor de pleziervaart.
Bij de zesde druk zijn diverse hoofdstukken weer
verbeterd. Nieuw is nu dat bij elk hoofdstuk opgaven
zijn geplaatst en achterin in het boek enkele honderden extra vragen en opgaven. Die opgaven kunnen
algemeen zijn, maar de meesten zijn gerelateerd
aan de schepen ‘Delftschip’ en ‘Elandsgracht’. Beide
multi-purpose schepen, kunnen elke soort droge
lading vervoeren en tevens zijn ze voorzien van een
kraanmodule.
Een grote verbetering is dat nu de hydrostatische
gegevens van beide schepen als een extra, 88 pagina’s tellende losse bijlage bij het boek is gevoegd.
De student kan nu ook de opgaven maken zonder
het boek erbij. Dit is vooral belangrijk bij toetsen en
examens.
Sterk aanbevolen !
“Scheepsstabiliteit” (ISBN 978 9071 500381),
telt 190 pagina’s, werd als hardback uitgegeven.
Bijhorende losse bijlage telt 88 pagina’s en werd
als softback uitgegeven. Het boek (incl. bijlage)
kost 32 euro. Aankopen kan via de gespecialiseerde
boekhandel of direct bij de uitgeverij, Dokmar
Maritime Publishers BV, PO Box 5052, 4380 KB
Vlissingen, Nederland. Tel. +31(0)612.50.61.50,
e-mail: info@dokmar.com, website www.dokmar.
com.

Ship Stability
The Dutch company Dokmar Maritime Publishers
BV has released the sixth edition of their book “Ship
Stability” by joint authors Klaas van Dokkum, Hans
Ten Katen, Kees Koomen and Jakob Pinkster.
The concept of stability is difficult to describe. When
we talk about a stable personality, we have a good
idea what this means, but it is difficult to put into
words. The same applies to the concept of a stable
ship, as stability is not something you can see or feel.
However, it plays an essential role in shipping. An
unstable ship poses an immediate danger to a ship
and its crew and cargo, as well as to the environment.
This is why there is so much legislation governing
the stability of all types of ships. It is vital that every
crew member of any type of ship has a good working
knowledge of this.
The strength of this book lies in how its broad range
of photos, diagrams and drawings make the concept
of stability clear and accessible to everyone. This
makes it not only suitable for all levels of relevant pro-

fessional education, but also for recreational sailors.
Several of the chapters have been improved in the
sixth edition. There are now exercises at the end of
each chapter and several hundred extra questions
and exercises at the end of the book. Some of the
exercises are general, but most are related to the
ships ‘Delftschip’ and ‘Elandsgracht’: multi-purpose
vessels which can carry any sort of dry cargo and are
equipped with cranes.
A big improvement is that the hydrostatic particulars
of both ships are provided in a separate 88-page
supplement with the book. Students can use the supplement without the book to do the exercises, which
is especially important for tests and examinations.
Highly recommended!
“Ship Stability” (ISBN 978 9071 500381) has 190
pages and is published in hardback. The associated supplement has 88 pages and is published in
paperback. The book (including supplement) costs
32 euro. It is available from specialist bookshops
or directly from the publisher: Dokmar Maritime
Publishers BV, PO Box 5052, 4380 KB Vlissingen,
The Netherlands. Tel. +31(0)612.50.61.50, e-mail:
info@dokmar.com, website www.dokmar.com.

The Darkness Below
Recently Whittles Publishing released ‘The Darkness
Below’, written by Rod MacDonald.
The diving world has waited since 2005 for the sequel
to Rod’s best-selling ‘Into the Abyss’; and here it is at
last. Dive with Rod as he progresses from Deep Air
to Trimix – and then onto Rebreathers. Experience
exploring virgin shipwrecks at the very edge of deep
mixed gas diving – share in the adventure, danger
and laugther along the way. Be there.
Told in intimate detail with a beguiling sense of
self-deprecating humour, he recounts epic dives on
some of the most fabulous shipwrecks around the
world. A daring expedition into the heart of the feared
Corryvreckan whirlpool, the third largest in the world,
keeps the reader engrossed.
Terrifying first explorations of virgin shipwrecks far
offshore, lost in time and enshrouded in darkness in
the silent depths, cram the pages.
“The Darkness Below” (ISBN 978-1-84995-0374) is issued as a paperback. The book counts
208 pages and costs £18.99 or $21.95. The book
can be ordered via every good book shop, or
directly with the publisher, Whittles Publishing,
Dunbeath Mill, Dunbeath, Cairness IKW6 6EG,
Scotland (UK), e-mail: info@whittlespublishing.
com, www.whittlespublishing.com.

Zeeuwse
havens zijn het
kloppend hart

van de
provinciale
economie.

Derde zeehaven van Nederland
Door de strategische ligging van de Zeeuwse havens hebben zij zich ontwikkeld tot
derde zeehaven van Nederland. Wilt u weten wat er speelt in deze branche? Neem
dan contact op met een van onze adviseurs via (0113) 24 84 00.

www.rabobank.nl

PORT OF
MOERDIJK
Unieke ligging, in het hart van de Vlaams-Nederlandse Delta

Ook direct via zee bereikbaar
Uitstekende verbindingen over binnenwater, spoor, weg en via buisleidingen
Groeiend aantal shortsea-verbindingen
Ruimte voor nieuwe bedrijvigheid

WWW.PORTOFMOERDIJK.NL

