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Voorwoord
In de 2e uitgave van Seaport in 2019 wordt nadrukkelijk ingezoomd op de haven van
Antwerpen. Zo is er een uitgebreid interview met de nieuwe schepen Annick De Ridder.
In 2018 beleefde de haven van Antwerpen haar zesde overslagrecord op rij, met groei in alle
segmenten. Om de leiderspositie van de haven van Antwerpen veilig te stellen, is echter
extra containercapaciteit noodzakelijk. De beslissing over een nieuw Saeftinghedok op
Linkeroever wordt wellicht in april door de Vlaamse regering genomen. Het stadbestuur van
Antwerpen heeft in elk geval positief advies uitgebracht.
Antwerpen is na Rotterdam de grootste haven van Europa en beschikt na Houston over
het grootste petrochemische cluster ter wereld. Zo maakte het Britse chemieconcern
INEOS begin dit jaar bekend dat het kiest voor een mega-investering van 3 miljard euro in
Antwerpen, goed voor 400 nieuwe banen en het vijfvoudige aan indirecte werkgelegenheid.
Voor de haven van Antwerpen zijn economische groei en duurzaamheid nauw met elkaar
verbonden. Martens Cleaning, onderdeel van de Hoondert Groep, is in België de grootste
inzamelaar van scheepsafvalstoffen voor de binnenvaart. Haar hele business staat in het
teken van de circulaire economie. Zie de bedrijfsreportage.
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De duurzame kringloop stond ook centraal op de Kennisdag Secundaire Bouwstoffen in
Middelburg. In een sfeerverslag wordt hier uitgebreid op teruggeblikt. Ondertussen zijn
er naar aanleiding van dit evenement al een tiental matches gemaakt tussen bedrijfsleven,
overheid en onderwijs.
Twee vestigingen van de EB-groep, aandrijfspecialist bij uitstek, bevinden zich strategisch
tussen de havengebieden van North Sea Port en Antwerpen. Nouvall, detacheringsbureau
voor hogere technische professionals, beschikt naast haar nieuwe pand in Terneuzen ook
over een vestiging in Antwerpen. Zie de reportages.
Tevens is er een sfeerverslag over de officiële aanvang van de werken van The Boatshed in Goes.
In het havengebied aan de Houtkade verrijzen boothuizen, een bedrijvenpark, een showroom
voor luxe jachten en een restaurant. De Vlaamse ondernemer Eric Caroen geeft nadere uitleg.
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6071 TV Swalmen
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Verder ook een reportage over IZV/IBS uit Kloosterzande en een terugblik op de Vestingcross
in Hulst, schoolvoorbeeld van goede grensoverschrijdende samenwerking. Bovendien is er
een speciaal artikel gewijd aan Vlaanderenkenner Cees van Liere uit Bruinisse.
In de rubriek Havenberoepen is het woord aan Tom T’Joens van Hye NV uit Zwijndrecht, een
toonaangevend bedrijf in België in de waterbouw.
Henk van de Voorde
H o o f d re d a c ti e
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6e recordcijfer op rij en enorme investeringen

Haven van Antwerpen behoort
tot de wereldtop
Door: Henk van de Voorde

Foto’s: Havenbedrijf Antwerpen

Annick De Ridder (N-VA) is per
1 januari routinier Marc Van Peel
(CD&V) opgevolgd als havenschepen in
Antwerpen. Met haar 40 lentes jong,
kan de Antwerpse toch al terugkijken
op een rijke loopbaan in advocatuur en
politiek. Met het zesde overslagrecord
op rij en de flinke investeringen in de
haven van Antwerpen beleeft de nieuwe havenschepen een vliegende start.
Al op jeugdige leeftijd maakte ze kennis met de Vlaamse wereldhaven. Haar
vader, werkzaam als scheepsagent, nam
Annick mee aan boord van de grootste
zeeschepen. Het verklaart haar voorliefde voor de haven van Antwerpen.
,,Of havenschepen een veelomvattende
baan is? Absoluut. Het is een behoorlijk
pittige portefeuille, zeker vanwege de
combinatie haven & stadsontwikkeling.
De haven van Antwerpen is fantastisch.
Het is de grootste economische motor
van het land, met een toegevoegde
waarde van zo’n twintig miljard euro.
Meer dan 140.000 mensen hebben hun
job direct of indirect aan de haven te
danken”, aldus Annick De Ridder.

Annick De Ridder is sinds 1 januari 2019
schepen van haven & stadsontwikkeling.
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De politiek probeert de haven zo goed
mogelijk te faciliteren, maar het zijn de
bedrijven en haar werknemers die het
succes van de havengemeenschap maken,
gaat de havenschepen verder. ,,Er heerst in
Antwerpen een gunstig innovatief ondernemersklimaat, waardoor er veel business
wordt aangetrokken. Daarbij denken wij
economische groei te kunnen verzoenen
met duurzaamheid.”

INEOS
Luttele weken na haar aantreden maakte
INEOS, een van de grootste chemieconcerns ter wereld, bekend dat het kiest
voor de haven van Antwerpen als locatie
voor een mega-investering van 3 miljard
euro. De expansie van de fabrieken van
het Britse chemieconcern is goed voor
400 nieuwe rechtstreekse banen en nog

eens een vijfvoud aan indirecte jobs. De
investering is de grootste in de Europese
chemie-industrie in 20 jaar.

Kraker
INEOS gaat in Antwerpen een propaandehydrogenatiefabriek (PDH) en een ethaankraker bouwen. Deze moeten respectievelijk propaan omzetten in propyleen en
ethaan in ethyleen. Beide zijn noodzakelijke grondstoffen voor andere chemieproducten, die hun weg vinden naar tal van
sectoren zoals de automobiel-, bouw- en
kledingsector, cosmetica, farmaceutica,
elektronica en verpakkingsmaterialen.

Wereldtop
Antwerpen is na Rotterdam de grootste
haven van Europa en beschikt na Houston
over de grootste petrochemische clus-
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ter ter wereld. ,,De hele combinatie van
trafieken, overslagcijfers en investeringen
maakt dat we gewoon wereldtop zijn. Het
feit dat zoveel gezinnen hun brood verdienen in de haven is natuurlijk prachtig. Het
investeringsproject van INEOS bevestigt
de positie van Antwerpen als toonaangevende chemieregio. Tegelijkertijd verstevigt de Antwerpse haven haar rol als
grootste chemiecluster in Europa.”

Duurzame energie
Nergens anders op het vasteland van
Europa wordt een dergelijke kraker
gebouwd, benadrukt schepen De Ridder.
Zowel belangrijk voor de economie en
werkgelegenheid als in het kader van
duurzame groei. ,,De hoogwaardige plastics dienen voor bouwstenen in tal van
sectoren, waaronder ook de offshore wind.
Ze zijn bijvoorbeeld nodig voor de wieken
van de windturbines waarmee duurzame
energie wordt opgewekt.”

Investeringsgolf
In 2018 zorgden toonaangevende internationale spelers in de (petro)chemische industrie zoals INEOS, Borealis, Nippon, Sea-Mol
en Oiltanking/AGT, voor een belangrijke
investeringsgolf in de haven. Hiermee is
ruim 2 miljard euro gemoeid. Hun keuze
voor Antwerpen bevestigt de sterke aantrekkingskracht van de wereldhaven. De
belangrijkste chemiebedrijven ter wereld
hebben een productiesite in Antwerpen.
Bedrijven die willen investeren worden
daarbij begeleid door het havenbedrijf.

Containercapaciteit

Saeftinghedok

De enorme investeringen in het
chemiecluster zijn samen met de
Scheldeverdieping, het Deurganckdok en
de Kieldrechtsluis belangrijke pijlers waarop de groei van de haven is gegrondvest.
De haven van Antwerpen stevent echter af op haar maximale containercapaciteit. Om de leiderspositie van de haven
van Antwerpen in de wereldwijde supply
chain veilig te stellen, is daarom extra containercapaciteit noodzakelijk.

,,We zijn op weg naar het overschrijden
van onze optimale operationele capaciteitsgrens op de terminals vóór de sluizen,
wat concrete gevolgen heeft voor de efficiëntie. We blijven daarom beklemtonen
dat bijkomende containercapaciteit voor
de sluizen hoogdringend is. De haven
groeit niet alleen in het segment van de
containers, maar over de hele linie. Naast
Vervolg op pagina 5

State of the art
De nieuwe state of the art investering die
INEOS begin 2019 bekend maakte is een
toonbeeld van innovatie binnen de chemische sector, vervolgt de havenschepen.
,,Volgens een rapport van Mc Kinsey is
er voor iedere miljoen ton CO2 uitstoot,
elders in de wereld een vermindering
van minstens twee miljoen ton door alle
duurzame toepassingen in eindproducten. Het is mondiaal een goede zaak dat
innovatieve fabrieken hier worden
gebouwd. Door de ETS-regeling, zorgt de
bouw van deze fabrieken ervoor dat er
elders in Europa meer vervuilende installaties uit de markt worden geduwd.”

Verankerd
De petrochemie is van oudsher verankerd
in de haven van Antwerpen, met een sterke stijging van de natte bulk in de afgelopen jaren. De inbedding van de petrochemie in Antwerpen biedt diverse synergievoordelen. ,,Alle grote afnemers zijn
hier ook aanwezig, waardoor de bouw- en
grondstoffen in no time op de plaats van
bestemming zijn. Dit komt uiteraard duurzaamheid, een van de speerpunten van de
haven, ten goede.”

Van links naar rechts: Jacques Vandermeiren (CEO havenbedrijf Antwerpen),
Hans Casier (CEO INEOS Phenol en voorzitter Essenscia), Bart De Wever (burgemeester van Antwerpen),
Jim Ratcliffe (CEO en voorzitter van INEOS), Annick De Ridder (havenschepen Stad Antwerpen),
Geert Bourgeois (minister-president van Vlaanderen), Franck Beckx (gedelegeerd bestuurder
sectorfederatie Essenscia Vlaanderen), Marc Van Gastel (afdelingshoofd investeren Flanders
Investment and Trade) en Philippe Muyters (Vlaams minister van Werk, Economie & Innovatie).
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inbreidingsprojecten als het Doeldok, het
Waaslandkanaal, het Noordelijk Insteekdok
en de Noordzee Terminal hopen we op
uitbreiding op Linkeroever met een extra
nieuw dok”, aldus de havenschepen. De
beslissing over een nieuw Saeftinghedok
wordt wellicht in april door de Vlaamse
regering genomen. ,,Vanuit het stadsbestuur van Antwerpen gaven we recent
positief advies voor de realisatie van dit
nieuwe dok in combinatie met voorwaarden betreffende de modal shift.”

Garanderen
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 Antwerpen ook in op
vermindering van de mobiliteitsdruk voor
zowel vracht- als personenverkeer.

Mobiliteit
Het Havenbedrijf werkt, over de grenzen van de haven heen, samen met
alle partners aan oplossingen voor het
mobiliteitsprobleem. De Schelde en het
Albertkanaal zijn onderbenutte snelwegen 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 te laten en gebruik te maken
van een duurzaam alternatief.

Overslag

Rederijen

De totale overslag in de haven van
Antwerpen in 2018 was 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, digitalisering en innovatie.

Met de mooie groeicijfers en de investeringsgolf in bevestigt de haven haar rol als
één van de grootste economische motoren van het land. Ondertussen wordt verder koers gezet naar een duurzame haven
van de toekomst. Een haven die moet blijven waken voor een goede bereikbaarheid
én voldoende capaciteit. ,,Rederijen willen
zekerheid vanwege hun commerciële strategie. Het is van essentieel belang dat er
een snelle beslissing wordt genomen door
de Vlaamse regering ten voordele van
extra containercapaciteit”, besluit Annick
De Ridder.
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De
KUNST
van “GROEN”
inzamelen, scheiden
én verwerken!

Van Scheepsafval naar grondstof
voor een nieuw product.....
Al meer dan 50 jaar is Bek & Verburg voortvarend op het
gebied van inzameling van meer dan 180 verschillende
scheeps- en offshore-afvalstoffen in de Nederlandse zeehavens.
Bek & Verburg is onderscheidend, duurzaam en vooruitstrevend
op haar vakgebied. Met de ingebruikname van de Invotis IX is
er een nieuwe groene mijlpaal bereikt. Het varen en inzamelen
met dit zelf ontworpen inzamelschip gebeurd volledig elektrisch.
Bek & Verburg heeft vestigingen in Rotterdam, Scheveningen,
Amsterdam, IJmuiden, Den Helder en Eemshaven.

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

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

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

Sterk in het verspanen, vervormen
en construeren van alle voorkomende
werkzaamheden in diverse staalsoorten

Snijden en lassen

Walsen en zetten

Grote en kleine
constructies

Transport

Verspaning

Montage en testen

Stralen en
conservering

Afgeronde projecten

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE DIENSTEN

FRANKRIJKWEG 9

4455 TR NIEUWDORP (ZEELAND), NEDERLAND

TEL. 0113 - 61 31 30.

www.overlasko.nl

INFO@OVERLASKO.NL
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Grootste inzamelaar van scheepsafvalstoffen in België voor de binnenvaart

Martens Cleaning geeft water
en olie een tweede leven

D o o r : H en k van de Voorde

Martens Cleaning, onderdeel van
de Hoondert Groep, is in België de
grootste inzamelaar van scheepsafvalstoffen voor de binnenvaart. Zo
is Martens actief met inzameling en
verwerking van waswaters, bilgewater, sludges, klein chemisch afval
(kga’s), huisvuil en bedrijfsafval.
Het bedrijf heeft onder andere inzamelcontracten met de havens van
Antwerpen en Gent. Naast inzameling

Green Deal
Martens Havenontvangstinstallatie heeft
samen met o.a. het ministerie van infrastructuur en milieu en vijf havens de Green Deal
Scheepsafvalketen getekend. Driekwart van
het drijvende zwerfafval in de wereldzeeën
is drijvend plastic. Partijen in de Green Deal
willen verdere verontreiniging van de wateren
tegengaan. Ze maken zich onder andere sterk
voor afvalpreventie bij de bevoorrading van
schepen en het zoveel mogelijk scheiden van
afval.

Gescheiden

het gebied van reiniging en logistiek.

Scheepsafvalstoffen worden door Martens
Cleaning ingezameld in Vlissingen, Terneuzen,
Rotterdam, Amsterdam, Moerdijk, Dordrecht,
Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Het is afkomstig van zeevaart, binnenvaart en visserij. Het
afval wordt met meerdere schepen ingezameld en vervolgens met een transportschip
opgehaald en vervoerd naar de hoofdvestiging van Martens Cleaning in Vlissingen. Daar
wordt in de afvalolie verwerkingsterminal oliewater en slib van elkaar gescheiden.

Daarnaast is ook alle expertise aanwe-

Opslagcapaciteit

zig bij calamiteitenbestrijding zoals

De olie wordt in een proces dat werkt op gerecyclede energie gereinigd. De olie krijgt daardoor een ‘tweede leven’. Het water wordt gerei-

van scheepsafvalstoffen is Martens
Cleaning al ruim 50 jaar specialist bij
uitstek op het gebied van maritieme
en industriële reiniging. Industriële
ondernemingen, maritieme sector,
overheden en particulieren worden
in België en Nederland ontzorgd op

het tegengaan van olieverlies door
lekkages bij een aanvaring. Naast het

nigd op de waterzuiveringsinstallatie en gaat
uiteindelijk terug naar de natuur”, aldus directeur Serge Hendrickx van Martens Cleaning. Er
is op de terminal in Vlissingen een opslagcapaciteit van 15.000 ton voor olie en water.

Hoondert Groep
De hele business van de Hoondert Groep staat
in het teken van de circulaire economie. Tot
de Groep behoren naast Martens Cleaning de
bedrijven Martignoni Slop, Aannemings- en
verhuurbedrijf J. Hoondert en zn BV, Hoondert
Industriële Services, Hoondert Services &
Decommisioning, Kamps Straal- en Industriële
Spuitwerken en Katshaven BV.

Open water
,,We kunnen gebruik maken van elkaars materieel en mankracht en gaan waar nodig samen
op pad. Dat is de kracht van de hele organisatie. Er zijn altijd voldoende mensen, wagens,
schepen en kranen in huis waarmee ook de
meest complexe werkzaamheden kunnen
worden verricht.” Voordeel is dat het concern
in havengebied Vlissingen Oost een directe
aansluiting heeft op het open water. Direct
van zee aan te varen, zonder sluizen of andere
hindernissen.
www.martenscleaning.nl

bestrijden van oilspills is men ook
gespecialiseerd in cleaning van het
wegdek na verkeersongevallen. Ook
het bestrijden van oppervlaktewaterverontreiniging behoort tot de kernactiviteiten. Hetzelfde geldt voor inzamelen en verwerken van industrieel
afvalwater.
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Binnenvaart bundelt kracht in
Amsterdam-Utrecht-Rotterdam corridor
TMA Logistics, CTU en VCL slaan de
handen ineen met de oprichting
van de North West Central Corridor.
Deze bundeling van lading heeft een
betrouwbaarder barge-product tot
resultaat en leidt daardoor tot duurzamer transport en minder vertraging bij de afhandeling aan de terminals. Het initiatief wordt ondersteund
door de deepsea containerterminals
in Rotterdam, Port of Amsterdam,
het Havenbedrijf Rotterdam en het
duurzaam logistiek programma Lean
& Green Europe.

in Rotterdam (RWG, APMT, ECT Delta, ECT
Euromax). De start is met zeven binnenvaartschepen, die per week zeventien afvaarten
verzorgen waarmee zo’n 5.000 containers worden vervoerd.

Goed voor betrouwbaarheid en
duurzaamheid
“Samenwerken in corridors is absoluut noodzakelijk”, aldus Etienne Morrien, directeur van
CTU. “We zullen als ‘achterland’ mee moeten in de ladinggroei om met innovatieve
oplossingen de binnenvaart concurrerend en
betrouwbaar te houden.” Rens Rohde, CFO
TMA Holding: “De bundeling betekent lagere demurrage- en detentiekosten voor onze
klanten. Ook zullen er minder containers over
de weg worden vervoerd”.

Sectorbelang
Voor het transport van containers op de
route Amsterdam-Utrecht-Rotterdam is de
binnenvaart van essentieel belang. Jaarlijks
worden op deze wijze ruim 250.000 containers vervoerd. Inmiddels wordt deze lading
gebundeld. De samenwerking betekent in de
praktijk dat schepen bij de verschillende terminals minimaal 150 tot 200 containers combineren voor één deepsea containerterminal

De Havenbedrijven van Rotterdam en
Amsterdam zijn verheugd met het initiatief.
“We ondersteunen dit soort projecten waarbij
het belang van de sector voorop staat van
harte”, licht Rob Smit, manager Achterland van
Port of Amsterdam toe. “Een goede afhandeling van de containerbinnenvaart is van groot
belang voor de ontwikkeling van Nederland
als de meest efficiënte en betrouwbare logistieke hub van Europa.”

West-Brabant Corridor
De North West Central Corridor sluit goed aan
bij de programma-aanpak goederenvervoercorridors, waarin het ministerie van I&W, provincies, havenbedrijven, de Topsector Logistiek
en het bedrijfsleven samenwerken aan zogenoemde ‘Topcorridors’. Emile Hoogsteden,
directeur Containers, Breakbulk & Logistics
van het Havenbedrijf Rotterdam: “Vorig jaar
is in dit kader al de West-Brabant Corridor
van start gegaan, die op soortgelijke wijze de
havens van Tilburg, Oosterhout en Moerdijk
met Rotterdam verbindt. Daar hebben we al
uitstekende ervaringen mee opgedaan.”

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is
de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van
wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar
ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf is dan
ook voortrekker in de transitie naar duurzame energie en zet in op digitalisering om
de haven en handelsstromen nog efficiënter te maken. De twee kerntaken van het
Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven
en het handhaven van de vlotte en veilige
afhandeling van de scheepvaart.

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!
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www.lttbv.nl
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Bunkercijfers haven
Rotterdam 2018
In de Rotterdamse bunkerhaven is in 2018 de verkoop van
bunkerolie - brandstof voor de scheepvaart - verminderd
van 9,9 miljoen m3 naar 9,5 miljoen m3. De daling is bijna
geheel toe te schrijven aan de daling in de verkoop van
zware stookolie van 8,3 miljoen m3 naar 7,9 miljoen m3.
De overslag van LNG – liquified natural gas, vloeibaar
aardgas – als bunkers nam aanzienlijk toe van 1.500 ton

Foto: S hell

naar 9.500 ton.

N U M M E R

2 - 2 0 1 9

COLUMN

Het OW Bunkerfaillissement: een
moeilijk verhaal
De OW Bunkers-groep was tot november 2014 een van de
grootste leveranciers in bunkers ter wereld. In Nederland zat
een dochter-vestiging (‘OW-Bunker Nederland’). In november 2014 zijn de diverse OW Bunkers-entiteiten failliet verklaard. Na het faillissement van OW Bunkers werd op diverse
schepen waaraan in opdracht van OW Bunkers door derdenbunkerleveranciers bunkerbrandstof was geleverd beslag
gelegd.
Vanuit een juridisch perspectief vallen met name de beslagen die door de fysieke bunkerleveranciers werden gelegd
op. Die leveranciers probeerden namelijk met die beslagen
hun vorderingen te verhalen op eigendom dat van iemand
anders was dan van hun debiteur. Hun debiteur was namelijk
OW Bunkers en niet de scheepseigenaar.
In een recente zaak voor de rechtbank Rotterdam was
sprake van een beslag in Antwerpen door fysieke leverancier
(‘Transcor’) op het door deze, in opdracht van OW Bunkers
Nederland beleverde schip ‘Tequila’. Dit beslag was vervolgens opgeheven nadat door de eigenaar van de Tequila een
bankgarantie was gesteld. Om onder die garantie te kunnen
trekken had Transcor een vonnis nodig waarin OW Bunkers
Nederland jegens Transcor tot betaling werd veroordeeld.
Met het doel om dat vonnis te verkrijgen was Transcor een
procedure begonnen bij de rechtbank Rotterdam tegen het
failliete OW Bunkers Nederland. In die procedure is door de
eigenaar (althans de P&I club) van de Tequila tussengekomen
en verweer gevoerd, dit om te voorkomen dat Transcor zich
op de garantie zou kunnen verhalen.

Cardissa bunkert Gagarin Prospect in haven Rotterdam.

Volgens Havenbedrijf Rotterdam heeft de daling van het bunkervolume in de grootste bunkerhaven van Europa te maken met de
schaalvergroting en het gebruik van modernere schepen in de containervaart. Leveranties aan containerschepen nemen ongeveer
70 procent van de totale Rotterdamse bunkermarkt in beslag.
Het bunkeren van LNG is in Rotterdam tegenwoordig ‘business as
usual’. Naast Titan LNG hebben inmiddels ook Shell en Anthony
Veder zich aangemeld als LNG-bunkeraars op het Rotterdamse
havenwater. Het Havenbedrijf verwacht binnen vijf jaar tien aanbieders te hebben en verwacht een aanzienlijke stijging van het
bunkeren van LNG.

Efficiënt bunkeren met Timetobunker app
De introductie van de app ‘Timetobunker’ is succesvol verlopen.
Het Havenbedrijf startte deze zomer een proef met bunkeraars
VT Group, Unibarge, Titan LNG, FTS Hoftrans en Transnational
Blenders voor het digitaal aanmelden van bunkers via deze speciaal daarvoor ontwikkelde applicatie. De ‘Timetobunker’ app
is inmiddels live en andere bunkerleveranciers kunnen nu ook
gebruikmaken van de app.
In de haven van Rotterdam zijn bunkeraars verplicht om voor
aanvang van elke bunkering een melding te maken aan de havenautoriteit. Dit ging tot nu toe via de marifoon. Jaarlijks worden zo’n
20.000 bunkeringen uitgevoerd. Door de meldingen online te doen
worden deze processen grotendeels geautomatiseerd, waardoor er
efficiënter kan worden gewerkt. De applicatie biedt de mogelijkheid aan om de melding met dezelfde handeling aan zowel het
Havenbedrijf als de Douane (optioneel) te verzenden.

De primaire vordering van Transcor, dat OW Bunker
Nederland tot betaling wordt veroordeeld, loopt ‘stuk’ op
het Nederlandse faillissementsrecht, aldus de rechtbank.
Dat bepaalt namelijk dat een vordering die betaling uit de
boedel tot doel heeft uitsluitend ter verificatie kan worden
ingediend bij de curator. Buiten de verificatieprocedure om
kan over dit type vorderingen niet worden geprocedeerd.
Naast de veroordeling tot betaling heeft Transcor ook een
vordering ingesteld tot vaststelling van een rechtsverhouding, een zogenoemde ‘verklaring van recht’. Die vordering
van Transcor strekt in wezen tot verkrijging van de verklaring
dat OW Bunkers Nederland het factuurbedrag verschuldigd
is. Die verklaring wordt door de rechtbank, onder bepaling dat deze geen rechtskracht heeft ten aanzien van de
faillissementsboedel, afgegeven. Verder bepaalt de rechtbank, onder toepassing van het recent gewijzigde Belgische
beslagrecht, dat de verklaring voor recht niet ten uitvoer te
leggen is onder de garantie.
Het lukt Transcor dus niet om zich om het faillissement van
OW Bunkers Nederland heen te manoeuvreren en een vonnis
te verkrijgen waarmee betaling onder de gestelde bankgarantie kan worden afgedwongen.

smallegange
Smallegange - law firm with a view

“Specialistische en juridische
“Dé juridisch specialist voor
assistentie tegen een
haven en logistiek”
redelijke prijs”
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010-20100
0070
70 E. E.
mail@smalaw.nl
latten@smalaw.nl
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Werkzaamheden bouw van The Boatshed Goes aangevangen

Unieke mix van boothuizen
en bedrijfsunits aan het water

D o o r : H en k van de Voorde

Wethouder Derk Alssema verrichtte
maandag 25 februari onder zomerse
omstandigheden de aftrap voor de
bouw van het complex The Boatshed
aan de Houtkade in Goes. De bouw
van de blikvanger van de wijk is daarmee officieel van start gegaan. In het
havengebied verrijzen 10 boothuizen
en een showroom voor luxe jachten
met daar boven een restaurant. Naast
de bootloodsen (een soort garageboxen voor jachten) en de horecavoorziening wordt op het complex
een bedrijfsverzamelgebouw met
24 units gerealiseerd. Bedrijfsruimtes
worden straks in gebruik genomen
door onder andere de Zweedse jachtenbouwer Delta Powerboats en het
Belgische Optimus Yacht Technology.

in gang zette. Hoofdaannemer is Altez uit
het Vlaamse Tielt. KWS Infra Roosendaal/Sas
van Gent verzorgt als onderaannemer grondwerk, funderingen en aanbrengen van o.a.
damwand en heipalen.

Stadsrechten
De wethouder refereerde aan de tijd dat Goes
in 1405 stadsrechten kreeg van de Graaf van
Zeeland. ,,Vanaf toen nam de handel toe, met
name met Vlaanderen. Een belangrijk onderdeel van die handel was de haven, de plek
waar we nu letterlijk staan. Er wordt vandaag
de dag druk ontwikkeld en gebouwd. Het is
nu nog moeilijk voor te stellen, maar er komt
een transitie tot stand van een oud bedrijven-

terrein naar een nieuw complex met een mix
van bedrijvigheid en wonen aan het water.”

Florida
De uit Vlaanderen afkomstige Eric Caroen,
inmiddels woonachtig in Zeeland, is blij dat
de werkzaamheden eindelijk kunnen beginnen. ,,We hebben wel twee jaar geduld moeten hebben. De overheid in Nederland wil er
namelijk zeker van zijn dat het volledig zuivere grond verkoopt. Dit project met een mix
van werken en wonen aan het water is uniek.
Het is eigenlijk een idee vanuit Florida”, vertelt de ondernemer, die in Goes zijn 23e project realiseert. De bootunits moeten voor de
winter klaar zijn (eind november), de andere

Ook worden er vier bedrijfswoningen
gebouwd, in verband met productiegericht
wonen. Het complex The Boatshed komt op de
kop van het schiereilandje aan de Ketelhaven.
Na het verdwijnen van enkele grote bedrijven
ligt dat momenteel grotendeels braak. De
gemeente wil het gebied weer gaan ontwikkelen met kleinschalige schone bedrijvigheid,
eventueel in combinatie met wonen.

Lef
,,Goes groeit en bloeit. Goes is booming business. Dat is te danken aan ondernemers met
lef, die hun nek durven uit te steken. Eric
Caroen is zo’n ondernemer. Alvast van harte
proficiat met de komst van The Boatshed
en een voorspoedige bouw toegewenst”,
aldus wethouder Alssema alvorens hij op een
kraan van KWS de werken aan het complex
10

Wethouder Alssema van Goes gaf op een kraan van KWS het startsein voor de werkzaamheden
aan de Houtkade.
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zullen naar verwachting (zonder tegenslagen) eind december worden opgeleverd.

Synergie
Eric Caroen heeft voor diverse projecten in
België in de afgelopen jaren in totaal 460
bedrijfsunits verkocht. ,,In Vlaanderen noemen
we dat KMO units in bedrijvenparken. Doordat
er zoveel gemeenschappelijke voorzieningen
zijn in een bedrijfsverzamelgebouw, zoals dat
in Nederland wordt genoemd, zijn de kosten
veel lager. Bovendien leidt de synergie ook tot
een wisselwerking van de bedrijven, waarbij
men van elkaars diensten gebruik maakt.” De
zakenman heeft plannen om het concept uit
Goes ook in West-Vlaanderen (bijvoorbeeld in
Zeebrugge en Nieuwpoort) uit te rollen.

Oorkonde
Op de feestelijke bijeenkomst aan de
Houtkade, met bestuurders en ondernemers

Toespraak van Cees van Liere tijdens het officiële gebeuren. De oud-burgemeester van de
grensgemeenten Putte en Sluis kreeg eind 2018 een oorkonde voor zijn vele grensoverschrijdende
verdiensten.

kopen bijvoorbeeld op basis van een plan,
Nederlanders willen eerst zien en dan geloven.”

Litteken

,,Het is nu nog moeilijk voor te stellen, maar er komt een transitie tot stand van een oud
bedrijventerrein naar een nieuw complex met een mix van bedrijvigheid en wonen aan het water.”

uit de bouw en de maritieme wereld, zorgde
restaurant De Kale & De Bril uit Goes voor een
rijke lunch. Zo liet de verse kreeftensoep zich
prima smaken. Voor de speciale gelegenheid
verrichtte Cees van Liere, oud-burgemeester
van Noord-Beveland en de grensgemeenten
Putte en Sluis, de openingstoespraak. Van
Liere kreeg eind 2018 een oorkonde van de
Vlaamse ambassade voor zijn vele grensoverschrijdende verdiensten. Hij heeft ‘bijgedragen aan het wegwerken van eeuwenoude
barrières tussen Nederland en Vlaanderen’,
meldt het opschrift.

Oosterschelde
,,We zijn buren zonder muren en spreken
dezelfde taal. Toch zijn er grote verschillen
tussen Nederlanders en Vlamingen. Ik ben
een Vlaanderenkenner en een kennis van Eric
Caroen, de initiatiefnemer van dit innovatieve
concept. Het nieuwe bedrijvenpark is uniek
gelegen bij het Goese Meer met een nieuwe

woonwijk met botensteigers en wooneilandjes en een 18 holes golfbaan in de onmiddellijke nabijheid. De ligging is ideaal voor de
watersporters die hier een boothuis kopen.
Een eldorado vlakbij de Oosterschelde: de
parel van Zeeland met het schoonste water
van Europa”, zei Van Liere.

Van Liere pleitte in zijn toespraak ook voor
een betere begeleiding van ondernemers
met interessante ideeën, bijvoorbeeld in het
kader van financiering. ,,Combineer het beste
van Nederland en Vlaanderen. Dus geen hobbels met regelgeving. De grens is slechts
een litteken in het landschap. Overigens is
de samenwerking met de gemeente Goes
alsmede met architect RoosRos perfect
geweest. Mis de boot niet en vestig u op de
Houtkade! Dan geef ik nu het woord aan de
wethouder, in Vlaanderen schepen geheten.
Het betreffen weliswaar dezelfde werkzaamheden, maar een schepen wil nog wel eens
laveren”, vertelde Cees van Liere met een
glimlach. Wethouder Alssema repliceerde:
,,Mijn vrouw komt uit België. Ik weet dus dat
een wethouder in Vlaanderen schepen wordt
genoemd…”
www.theboatshed.eu

Smeerolie
Door het binnenhalen van een horecapartner
wordt een extra dimensie toegevoegd, gaat
hij verder. ,,Het zorgt voor nog meer dynamiek en aantrekkingskracht. Eten en drinken
is namelijk de smeerolie van het netwerken.
Dat hoef je de bourgondische Vlamingen niet
uit te leggen. Ondanks het feit dat we dezelfde taal spreken zijn er veel cultuurverschillen
tussen Nederland en België. Fernand Huts, de
baas van Katoen Natie, heeft er (onder het
pseudoniem Jules Van Bocholt) een prachtig
boek over geschreven: ‘Vertelsels van een
nar: over Vlamingen en Vlaanderen’. Belgen

De Vlaamse ondernemer Eric Caroen (midden)
in gesprek met de Goese wethouders Derk
Alssema en Loes Meeuwisse.
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EB-GROEP

Bescherm uw
medewerkers!
De Europese ATEX 153 richtlijn schrijft
voor om uw personeel tegen explosie
gevaarlijke materialen of processen te
beschermen.
Bracke beschikt over ATEX
IECEx03 gecertificeerde werkplaats
zodat ook na reparatie explosieveiligheid gegarandeerd kan worden.
Tevens zijn ATEX motoren uit
voorraad leverbaar.
In de beschermingswijze EX nA, EX E
en EX d(e)
Elektromotoren Bracke BV
’s Gravenstraat 196 - 4567AN Clinge [NL]
Tel: 0114-372121 - Fax: 0114-370147
info@eb-groep.nl
Bracke Elektro NV
Kluizenhof 16 - 9170 Sint-Gillis-Waas [B]
Tel: 03-7071951 - Fax: 03-7706576
info@eb-groep.be
Bracke Aandrijfspecialist
Coenecoop 370 - 2741 PN Waddinxveen [NL]
Tel: 0182-612115 - Fax: 0182-631793
info-waddinxveen@ebgroep.nl

• Elektromotoren (reparatie en nieuw)
• Industriële Automatisering
• Transformatoren (eigen productie)
• Balanceren en Conditiemetingen
• Pompen, Ventilatoren, Trommelmotoren
• Frequentieregelaars, Servotechniek, PLC
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Nutte Visser Havenondernemer
van het jaar 2018
Fo to : T h eo Smi ts / Regi o Zwol le Unite d

Voor de derde keer werd deze
maand de havenondernemer van
het jaar gekozen. De jury heeft dit
jaar unaniem Nutte Visser gekozen
als Havenondernemer van het Jaar
2018. Daarmee is hij de opvolger van
Bert Weever van Graansloot Kampen.
De
bekendmaking
van
de
Havenondernemer van het jaar was
tijdens het Havendiner Regio Zwolle
op 8 februari 2019. Dit jaarlijks terugkerende evenement organiseert Port
of Zwolle in samenwerking met PEC
Zwolle en Regio Zwolle United.

Uitreiking
Nutte Visser krijgt de award uitgereikt door
Henk Brink, gedeputeerde Drenthe. Met deze
eervolle titel volgt hij Bert Weever op. Bert
Weever, Graansloot Kampen, werd gekozen
als Havenondernemer van het jaar 2017. Hij
zag de benoeming destijds totaal niet aankomen en was dan ook zeer verrast.
Havenondernemer van het jaar 2016, Remko
Germeraad van Alumax Custom Boats, was
de eerste die deze eervolle titel heeft gekregen. De award leverde hem veel zakelijke
bekendheid op: ‘’Er komen veel mensen op
je pad. Het wordt gezien en gewaardeerd.
Het is echt een bekroning op je werk!’’, aldus
Germeraad.
Ook Bert Weever heeft de prijs ervaren als
een blijk van waardering voor zijn werk
in de havensector. ‘’Port of Zwolle brengt
ondernemers samen. Hier gaat een bepaal-

de kracht vanuit, ook richting de landelijke
overheid. Samen kunnen we mooie dingen
bereiken‘’, stelt Weever. Hij zat dit jaar in de
jury, samen met Alfred Peterson (hoofd van
de eenheid Economie en Cultuur van de
Provincie Overijssel) en Jeroen van den Ende
(managing director Port of Zwolle).

Nutte Visser havenondernemer 2018
De jury ziet in Nutte Visser een havenman en
ondernemer in hart en nieren; een man die
met weinig woorden veel bereikt. Hij durft te
investeren wanneer hij kansen ziet en durft
daarbij weloverwogen risico’s te nemen; een
ware ambassadeur voor de regio en voor de
logistieke sector. Als mededirecteur van MCS,
de deelneming in de IJsseldelta Terminal en
als voorzitter van VITO, Vereniging Inland
Terminal Operators, stimuleert hij het efficiënt en duurzaam vervoeren van bulkgoederen en containers over water. Tevens is hij
een drijvende factor voor het promoten en
stimuleren van efficiënt en duurzaam vervoer
van containers en bulkgoederen over water.
Port of Zwolle is trots op zo’n ondernemer en
hierdoor weet hij goed wat er zoal speelt in
de logistieke sector en wordt hij beschouwd
als een drijvende factor voor het promoten
van vervoer over water. “Nutte Visser is een
waardig ambassadeur voor de Regio Zwolle
in het algemeen en voor de logistieke sector
in het bijzonder”, aldus Jeroen van den Ende.
“Hij is een havenman pur sang en draagt Port
of Zwolle een warm hart toe.”

Havendiner Regio Zwolle
Naast de bekendmaking van de
Havenondernemer van het Jaar waren er
een aantal inspirerende sprekers die meer
vertelden over de ontwikkelingen in de
havenindustrie. Het thema ‘Smart Logistics’

stond centraal tijdens deze informele bijeenkomst.
Met dit event haalt Port of Zwolle de banden
aan tussen het havenbedrijfsleven, de havenbedrijven en de overheid. Port of Zwolle
heeft een goed jaar achter de rug. Eén van
de hoogtepunten was het werkbezoek van
minister Cora van Nieuwenhuizen. Tijdens
dit werkbezoek werd haar een rapport aangeboden als onderdeel van de lobby voor
de verbreding van de Kornwerderzandsluis.
Het jaar 2019 zal in het teken staan van de
doorontwikkeling van Port of Zwolle, waarbij
nautisch beheer en veiligheid belangrijke
aspecten zijn.
De derde editie van het Havendiner werd
bezocht door vertegenwoordigers uit de
logistieke en havensector uit de regio, regionale en landelijke overheid, de grote zeehavens en andere betrokken instanties. Het
informele event heeft plaatsgevonden in het
MAC3PARK stadion. Na afloop van het diner
bezochten de gasten de wedstrijd PEC Zwolle
Vrouwen - ADO Den Haag Vrouwen.

PEC Zwolle
Door het event rondom een wedstrijd van
PEC Zwolle te laten plaatsvinden, gebruiken
PEC Zwolle, Regio Zwolle United en Port of
Zwolle de kracht van sport als ontmoetingsplaats en uithangbord om de scharnierfunctie tussen de Regio Zwolle en NoordoostEuropa te positioneren. Het Havendiner
wordt ondersteund door het Logistiek
Netwerk Regio Zwolle, een netwerk waarin
logistiek gerelateerde organisaties in de
Regio Zwolle hun krachten bundelen. Doel
is om de Regio Zwolle te positioneren als het
logistiek knooppunt van het Noordoosten.
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Haven
beroepen
D o o r : A n toon A. O osti n g

Foto's: H ye

Met een personeelsbestand van 160
in vaste dienst en een jaaromzet
van rond de 40 miljoen euro is het
in Burcht aan de Schelde gevestigde Hye een middelgroot bedrijf.
Maar als het gaat om alles wat
met waterbouw te maken heeft, is
het echter een leidend bedrijf in
België. Hye heeft in alle grote zeehavens van Vlaanderen projecten
uitgevoerd. En zo nodig is Hye ook
actief over de grens in Nederland.
Zo was Hye onder andere betrokken bij de aanleg van de kaaimuren
Kop van Zuid nabij de Rotterdamse
Erasmusbrug en een containerterminal aan de Dintelhaven.
‘Zeebrugge, Maasmechelen of
Rotterdam, het is allemaal even
ver vanaf de thuisbasis in Burcht.’
De voornaamste activiteiten van
Hye liggen op het terrein van de
bouw van kademuren en (aanleg)
steiger, de bouw van bruggen over
kanalen en rivieren, aanleg van
sluizen en stuwen, heiwerken met
toepassing van MV-palen, dijkwerken, baggerwerken, wrakkenberging, hijs en montagewerken.
Naast het werken met zand, klei,
stenen en beton is Hye ook een
erkend staalbouwer gespecialiseerd in staalconstructies op en
rond het water. Hierbij valt te denken aan brugdekken, steigers, dukdalven, meerpalen, vlotpontons en
andere maritieme aanhorigheden.
Hye is in 1929 begonnen in de
waterbouw en werd in 1941 een
N.V. Naast een eerder aangelegde
400 meter lange laad-en loskade
beschikt Hye sinds enkele jaren over
een tweede locatie met een nieuw in
2013 opgeleverd hoofdkantoor en
nieuwe staalateliers, werkplaatsen
en magazijnen. Motto van Hye is:
Sterk in waterbouw.

Naam:
Tom T’Joens
Leeftijd:
49 jaar

Functie:
ecteur
Algemeen Dir
Bedrijf:
Hye nv
sinds:
de waterbouw
Werkzaam in
1993

Gestoken in opvallend geelrode beschermende werkkledij opent Tom T’Joens de deuren
van het staalatelier op de vestiging aan de
Kruibeeksesteenweg in Burcht (gemeente
Zwijndrecht). In de hal van het staalatelier ligt
het 38,4 meter lange bij 11,6 meter brede stalen dek van de Humbeekbrug, een van de hefbruggen over het Zeekanaal Brussel-Schelde.
De Humbeekbrug is op 17 januari van dit jaar
aangevaren door een binnenvaartschip. Na
enkele dagen is het flink beschadigde brugdek
op een ponton van Hye gehesen om bij Hye
in Burcht te worden hersteld. T’Joens laat het
met gepaste trots zien omdat het een mooi
voorbeeld is van alle klussen die Hye kan en
doet. Maar het is maar één van de vele want
Hye is in hoog tempo bezig aan de bouw van
zeven verhoogde en verbrede boogbruggen
over het Albertkanaal.

Enthousiast watersporter
Net als het bedrijf dat hij als algemeen directeur mag leiden, heeft T’Joens ‘een dubbele
aansluiting’ met het water, want opgegroeid
deels in Antwerpen aan de Schelde en aan de
Belgische kust in Blankenberge. “In mijn jeugd
deed ik bijna elke mogelijke watersport, zeilen,
waterskiën, noem maar op. Ik heb gedoken.”
Hij studeerde bouwkunde in Antwerpen en
trad 25 jaar geleden in dienst van Hye. “Ik ben
gestart als werfleider en stap voor stap doorgegroeid naar de huidige functie,” vertelt Tom
T’Joens op kantoor in Burcht.
De algemeen directeur is vol goede moed
over al het werk dat er de komende jaren
nog voor Hye in het vat zit. ‘Met de aanleg van de Oosterweelverbinding staat er de
komende vijf à zes jaar veel te gebeuren in

Tom T’Joens

het Antwerpse. Zo moet er onder andere een
extra tunnel onder de Schelde komen. Dit alles
om de verkeersknoop van Antwerpen te ontwarren. Het verkeer rond Antwerpen heeft nu
een verzadigingspunt bereikt. Er kan nu niets
meer bij,” analyseert T’Joens.
Het regelmatig optredende verkeersinfarct in
en rond Antwerpen dwingt de Vlaamse overheid te investeren in de modal-shift van weg
naar vervoer over water. T’Joens: “Dit biedt
opportuniteiten voor Hye want als gevolg
hiervan zullen er meer kaaimuren en steigers andere werken als tunnels en bruggen
moeten worden gebouwd. En ook de aanleg
van het Saeftinghedok staat nog op het verlanglijst van het Antwerpse havenbestuur…

Hye aan het werk op een door het bedrijf zelf opgebouwd ponton in wachtbekken op terrein Total Raffinaderij.
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Onze rivieren en kanalen lenen zich zeer goed
voor vervoer over water. Wat dat betreft is er
het komend decennium een mooie toekomst
weggelegd voor de waterbouwkundige werken waarin wij gespecialiseerd zijn.” Om er
glimlachend aan toe te voegen: “Wij als waterbouwers staan ons mannetje.”

Contact met de werkvloer
T’Joens groeide van werfleider, in Nederland
beter bekend als uitvoerder, door naar projectleider, vervolgens projectingenieur en is
de laatste tien jaar technisch directeur en
recentelijk algemeen directeur. “Dat betekent
veel overleg in eigen huis en met bestaande
en potentiële opdrachtgevers. Maar ik wil de
voeling met de werkvloer beslist niet verliezen. Als je effectief op de werkvloer bent, krijg
je ongelooflijk veel echo’s van de arbeiders, de
schippers en de opdrachtgevers. Fysiek moet
je dus met de botten door het slijk van de werf
ploegen,” aldus T’Joens.
De algemeen directeur vindt het ook belangrijk om geregeld samen met de opdrachtgever over de werkvloer te gaan. “Dus bij
huldigingen of overleg met opdrachtgevers
over bijzondere problemen ben ik zelf ook op

“Het verkeer rond
Antwerpen heeft nu
een verzadigingspunt
bereikt”
de werkvloer te vinden. Onze klant is koning,”
vertelt T’Joens.
Die klant oftewel de opdrachtgevers van Hye
zijn vaak de Vlaamse overheid en de havenautoriteiten al dan niet in samenwerking alle
mogelijke havenbedrijven. Kaaimuren, steigers en funderingen zijn vaak voor rekening
van de havenautoriteiten; aanvullende bouwwerken als opstallen moeten de bedrijven
meestal zelf laten doen. Als een mogelijk kansrijke derde klantengroep ziet T’Joens de watergerelateerde bedrijven. Vlaanderen heeft heel
veel rivieren en kanalen waarover bij verbetering van de infrastructuur veel meer vervoer
kan plaatsvinden.
In de visie van T’Joens zorgt Hye dan voor de
benodigde kaaimuren en steigers. Hye heeft
wat dat betreft zelf het voorbeeld gegeven
door na de oorspronkelijke vestigingsplek
enkele jaren geleden het nieuwe terrein aan
de Kruibeeksesteenweg richting Kruibeke in
gebruik te nemen. T’Joens: “Voor ons heeft
deze plek aan het water een grote meerwaarde omdat we grote staalconstructies hier
direct vanaf het water in ons staalatelier kunnen aan- en na nieuwbouw of herstel kunnen
afvoeren. Wij beschikken daarvoor over een
eigen vloot van diverse pontons met hijskranen tot 280 ton. Een concreet voorbeeld daarvan is dus dat brugdek van Humbeek dat nu

Aanleg oeververdediging langs de Schelde op de nieuwe vestiging van Hye in Zwijndrecht.

bij ons binnen staat. We zijn overigens bezig
met uitbreiding van onze vlottende hijscapaciteit. We hebben ook enkele projectleiders die
in hijswerk zijn gespecialiseerd.”

Aanleg containerterminals
Ook voor de aanleg van containerterminals
draaien T’Joens en de zijnen hun hand niet
om. “Met onze hei-installaties slaan we ook
MV-palen (stalen palen met cementomhullingred.). Voor de aanleg van de Noordzeeterminal
In Antwerpen hebben we MV-palen geheid
met een lengte van 51 meter. Dat is een van
onze records,” vertelt T’Joens. Bij aanleg van
dit soort terminals worden voor de bouw van
kaaimuren vaak grote betonnen prefabstukken gebruikt die met de eigen vloot van een
twintigtal vaartuigen en pontons kunnen worden aangevoerd.
Hye is momenteel betrokken bij zo’n vijftien
projecten. Daarvoor heeft het bedrijf nu zo’n
twintig projectingenieurs en projectleiders in
dienst. Op kantoor is T’Joens betrokken bij de
planningsvergaderingen waarbij projectingenieurs en projectleider een wekelijkse update
maken van hun projecten. “Ik ben daar zoveel
mogelijk bij om voeling te houden met de werken. Verder ben ik steevast bij de directiecomités bij van de grotere projecten. En dan komen

er natuurlijk bijna dagelijks aanbestedingen
binnen waarbij ik de verkoopprijsberekeningen
aanstuur. Verder spendeer ik een groot deel van
mijn tijd aan HR. Uw personeel vormt de kracht
van uw bedrijf. Daarom is het goed om zoveel
mogelijk voeling te houden met zowel het
kader als op de werkvloer,” aldus de directeur.
Hye is voor het werk sterk afhankelijk van
succes bij de inschrijving op openbare aanbestedingen. T’Joens: “Maar daarbij willen wij
toch wel graag iets meer bieden dan alleen de
laagste prijs. Wij menen van onszelf dat we erg
flexibel zijn en constructief zijn in onze professionele relatie.” Om het werk binnen te halen
is het van belang om al in de voorbereidingsfase bij de Vlaamse overheid de vinger aan de
pols te houden. Flinke lengtes damwanden en
kaaimuren kunnen bij Hye op veel interesse
rekenen. “Maar we zijn ook een vrij intensieve
bruggenbouwer. Zo hebben we het eerste
pakket voor de bouw van zeven verhoogde
en verbrede bruggen over het Albertkanaal
binnengehaald. Die moeten binnen recordtijd
van tweeënhalf jaar af zijn,” vertelt T’Joens.
Overigens heeft Hye ook ingetekend op het
pakket voor nog eens acht bruggen.” Om dat
allemaal te realiseren zal Hye flink wat extra
personeel nodig hebben. Wie belangstelling
heeft kan zich bij T’Joens melden.

Herstel van stabiliteit dijklichaam langs Noordede in Oostende.
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Detacheringsbureau verhuisd naar ruim eigentijds pand in Terneuzen

Nouvall voorziet in de beste
banen in de industrie

D o o r : H en k van de Voorde

Foto’s: Chr is Platte e uw

Nouvall heeft in de Kanaalzone de
beste banen in de industrie te bieden.
Het detacheringsbureau voor hoger
opgeleide technische professionals
in de (petro) chemische en maritieme industrie, is onlangs verhuisd
naar een ruim eigen pand aan het
Oostelijk Bolwerk 7 in Terneuzen. In
het najaar namen al enkele bedrijven
hun intrek in het moderne bedrijvencentrum. Begin 2019 hebben zich

Burgemeester Lonink van Terneuzen verrichtte de officiële opening door met een druk op de knop het
vuurwerk te activeren. Links wethouder Jack Begijn en rechts ondernemer Michel van Leuven.

Qudos Advocaten Zeeuws-Vlaanderen. De
burgemeester roemde in zijn toespraak de
cross over en kruisbestuiving tussen deze
bedrijven.

dienmomenten kiezen. Bijvoorbeeld door hun
winkels ook open te stellen tijdens de lunchpauze of na werktijd van de bedrijven”, aldus
wethouder Begijn van economische zaken.

Culinair

Nevenvestiging

,,Een scala van bedrijven onder één dak waar ik
trots op ben. In een regio met buitengewoon
veel potentie. De bedrijvendynamiek in de
Kanaalzone is uitstekend voor de economie
en de werkgelegenheid, maar het leven is hier
ook gewoon goed. Zo staan we ook op culinair
gebied hoog aangeschreven”, zei Lonink.

Michel van Leuven ging ruim tien jaar geleden
van start als eenmansbedrijf. Sindsdien is het
bedrijf steeds gecontroleerd door blijven groeien. Nouvall is van origine vooral gericht op de
(petro)chemische industrie, met Dow Benelux
als een van haar belangrijkste opdrachtgevers. Naast een kantoor in Terneuzen, beschikt
Nouvall sinds enkele jaren ook over een nevenvestiging in het centrum van Antwerpen om
de Belgische markt beter te kunnen bedienen.

daar nog meer bedrijven aan toege-

Goed toeven

voegd en is het bedrijfspand volledig

Hij gaf ook aan dat in 2018 in totaal 2400 mensen zich nieuw hebben gevestigd in Terneuzen
en 1800 mensen de havenstad hebben verlaten, met name studenten. ,,Deze plus van
600 betekent dat het hier goed toeven is.” De
burgemeester begaf zich vervolgens samen
met wethouder Jack Begijn onder de menigte
in de feesttent.

bezet.
Op vrijdag 8 februari verrichtte burgemeester
Lonink van Terneuzen de officiële opening
door met een druk op de knop het vuurwerk
te activeren. Het was een drukte van belang in
de grote partytent voor het fraai gerenoveerde
bedrijfsverzamelgebouw. De verhuizing werd
onder het genot van lekkere hapjes en drankjes, onder leiding van Menno Leeuwenburg
van restaurant De Kreek, op sfeervolle wijze
gevierd. Het pand is fris en uitnodigend en van
alle benodigde faciliteiten voorzien. Het biedt
ruimte aan verschillende bloeiende bedrijven.
Mede dankzij deze nieuwe locatie kunnen zij
hun klanten ook in de toekomst ondersteunen met specialistische kennis en innovatieve
oplossingen. Voor de bezoekers was er alle
gelegenheid om de inrichting van het bedrijfspand van nabij te aanschouwen.

Cross over
Naast Nouvall is het bedrijfsverzamelgebouw
het nieuwe onderkomen voor de bedrijven
Beeldmerk, Ivooh!, Laveto, MENVP, Selly en
16

Verdienmomenten
Leegstand van winkels baart weliswaar zorgen, maar de gemeente Terneuzen benadert de zaken liever van de positieve kant.
,,Ondernemers in de binnenstad kunnen
hun voordeel doen met de toeloop vanuit
de bedrijfsverzamelgebouwen aan de schil
van het centrum. Het is dus belangrijk dat de
middenstanders hierop inspelen en hun ver-

Schaarste
Projectondersteuning in de (petro)chemische industrie biedt kansen vanwege de
schaarste aan technische professionals op de
Nederlandse arbeidsmarkt. Bovendien worden projecten steeds groter, complexer en
vragen ze om meer specialistische knowhow,
voor kortere of langere periodes. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat opdrachtgevers
steeds meer behoefte hebben aan flexibiliteit.

Inburgeren
Het detacheringsbureau, met inmiddels meer
dan 100 mensen op de payroll, is gericht
op technische professionals uit binnen- en
buitenland. Men voorziet in expertise op het

S E A P O R T

gebied van engineering, projectmanagement,
maintenance, shutdowns, construction en
safety. Nouvall levert niet de handjes, maar
de coördinatie, de voorbereiding en het denkwerk.

Extra voordeel is dat we goed op de hoogte
zijn van zowel de Nederlandse als de Belgische
wetgeving waardoor de barrière van de grensarbeid bij ons geen problemen oplevert”, gaat
Mark verder.

Compagnon

Projecten

Na twee jaar werd Mark Rosel compagnon
van Michel van Leuven bij Nouvall. De HRMkennis en ervaring bij diverse detacheerders
van Mark sloot mooi aan bij de technische
achtergrond en ervaring bij aannemers van
Michel. In ruim tien jaar is Nouvall uitgegroeid
tot een sterk bedrijf met een goed team. Tot
haar klantenkring horen de beste en mooiste
industriële bedrijven in de regio.

Opdrachtgevers geven steeds vaker de voorkeur aan de inzet van externe specialisten
voor de ondersteuning van projecten boven
eigen grote projectteams. Nouvall is de flexibele personeelsoplossing voor zowel (tijdelijke) projectcontracten als structurele functies.
Het bedrijf biedt uitkomst als opdrachtgevers
snel over kennis en capaciteit willen beschikken. Ze geven er steeds meer de voorkeur aan
om zoveel mogelijk uit te besteden (outsourcing). Hier spelen gespecialiseerde bureaus
op in door professionals met veel expertise
in vaste dienst te nemen, om opdrachtgevers
te voorzien van flexibele capaciteit. De detacheringsperiode varieert van enkele maanden
tot vele jaren. De professionals zijn in dienst
van Nouvall en worden nadat de opdracht is
afgerond, daarna vaak op een ander project
geplaatst.

Goed Engels
,,Het wordt steeds moeilijker om aan personeel te komen. In de crisisperiode was het al
niet makkelijk, maar in de huidige tijd is het
nog veel lastiger. Vandaar dat er in toenemende mate een beroep wordt gedaan op buitenlandse arbeidskrachten. Voor deze kennismigranten regelen we ook zaken als inschrijving
bij de gemeente, huisvesting, verzekering
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De ondernemers van de verschillende bedrijven in
het nieuwe pand.

wordt er bij een shut-down veel vervangen en
vernieuwd, maar een fabriek kan ook worden
stilgelegd om alleen inspecties uit te voeren.

Binnenvaart

en de verblijfsvergunning. Zo proberen wij
eraan bij te dragen dat ze sneller inburgeren.
Technische mensen uit het buitenland die
graag in Nederland komen werken, moeten
er wel voor zorgen dat ze goed Engels spreken. Daardoor kunnen ze bij diverse bedrijven
worden ingezet op de afdeling engineering,
waar Engels meestal de voertaal is”, aldus Mark
Rosel.

Antwerpen en Gent
Nouvall levert technische professionals in
Zuidwest-Nederland, Antwerpen en OostVlaanderen in de disciplines procestechniek,
piping, werktuigbouwkunde, elektrotechniek,
instrumentatie, automatisering, civiele techniek en bouwkunde op mbo, hbo en universitair niveau. ,,Een unique selling point bij ons is
dat we over een uitgebreid netwerk van technische professionals in Zeeland beschikken,
dat ook in Antwerpen en Gent ingezet kan
worden. Daardoor kunnen we voor diverse
bedrijven in België een interessante partij zijn.

Shut-down
Nouvall houdt zich onder andere bezig met
detacheren van mensen voor het ontwerpen
van een nieuwe fabriek, de modificatie van
een bestaande fabriek of maintenance. Dat
kan betrekking hebben op doorlopend onderhoud of op shut-downs, waarbij een deel
van de fabriek stilgelegd wordt en alles wat
verouderd is vervangen moet worden. Bij een
shut-down wordt meestal een jaar van tevoren al begonnen met de werkvoorbereiding.
Bij een verouderde fabriek, gaat de afdeling
engineering in samenwerking met operations
na wat er allemaal benodigd is om de fabriek
te vernieuwen.

,,Als een bedrijf niet genoeg (gekwalificeerde)
eigen mensen in dienst heeft, komen wij in
beeld. Onze mensen bereiden projecten voor
en begeleiden bij de uitvoering. In toenemende mate worden door ons ook veiligheidsdeskundigen ingezet, vooral bij grote projecten”,
aldus Michel van Leuven. Naast de industrie is
Nouvall ondertussen de horizon aan het verruimen naar de binnenvaart. In deze branche
is volop werk en ook een tekort aan gekwalificeerd personeel. ,,We hebben een binnenvaartkapitein aangetrokken die de potentiële
nieuwe medewerkers gaat screenen en begeleiden in hun eerste stappen naar de binnenvaart. De kracht van onze manier van werken is
dat wij mensen uit de praktijk in dienst hebben
die weten wat er speelt. Hierdoor is er extra
vertrouwen van klanten en sollicitanten in
Nouvall”, legt Michel uit. In Seaport nummer 7,
die in het teken staat van de binnenvaart,
wordt nader ingegaan op de nieuwe groeimarkt van Nouvall.
www.nouvall.com

Turn-around
In vergelijking met een turn-around is een
shut-down een kleiner project. Bij een turnaround van een productieplant van bijvoorbeeld Dow, wordt alles binnenste buiten
gekeerd, terwijl bij een shut-down (een deel
van) de fabriek wordt stilgelegd. Meestal
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Directe spoorverbinding Westdorpe - Antwerpen

Groenleer Metaalrecycling vaart wel bij milieubesef
Metaalrecyclingbedrijven varen
wel bij het toenemende milieubewustzijn in de maatschappij.
Daar is Groenleer Metaalrecycling
een mooi voorbeeld van. Naast
de vestigingen in Zierikzee en
Kruiningen beschikt het bedrijf
inmiddels ook over een locatie in
Goes. Klanten zijn onder andere
bouw- en industriële bedrijven
in de havengebieden Vlissingen
Oost en Rotterdam. Groenleer
Metaalrecycling is al 80 jaar specialist in het inzamelen, sorteren
en recyclen van ijzer en metalen
op een verantwoorde wijze.

Nieuwe cyclus
,,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 meer. 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 dus ook het begin van een nieuwe
metaalcyclus”, aldus ondernemer Marco Sinke van
Groenleer Metaalrecycling.
www.groenleer.com

Smelterijen
De vele soorten metalen vinden vanaf de ruime
opslagcapaciteit bij Groenleer uiteindelijk een
weg naar de koper- en aluminiumsmelterijen.
Zo draagt het haar steentje bij aan de duurzame
kringloop. Het Zeeuwse bedrijf sloopt bijvoorbeeld elektromotoren, waarna het koper netjes
van het ijzer wordt gescheiden.

Vlaeynatie, Zeeland Sugar
Terminal en Swagemakers
Intermodaal Transport hebben gezamenlijk Tri-Modal
Container Terminal Terneuzen
(3-MCT) gerealiseerd. De joint
venture maakt deel uit van de
Vlaeynatie Groep, een grote
logistieke speler die vooral
actief is in de behandeling van
droge bulk. De eind vorig jaar
opgeleverde container terminal
is het coördinatiecentrum voor
transport over weg, water en
spoor. Sinds maandag 4 februari 2019 is 3-MCT een rechtstreekse spoorverbinding van
Westdorpe naar de Antwerpse
haven gestart.

Lineas
Wekelijks rijden drie treinen van Westdorpe direct
naar Antwerpen: twee treinen naar Kaai 1742
(MPET) en een trein naar Kaai 1700 (AG). De
spoordiensten zijn iedere maandag, woensdag
en vrijdag. De capaciteit is 81 TEU per trein
18

enkele reis. Lineas is de spooroperator die voor
3-MCT de nieuwe verbinding uitbaat. De vrachtvervoersactiviteiten van de voormalige Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
zijn sinds 2011 geprivatiseerd. De oude spoorwegmaatschappij opereert sinds 2018 onder de
nieuwe naam Lineas.

Zakelijk investeren in zonnepanelen extra interessant

Wilt u als ondernemer hernieuwbare energie
produceren met bijvoorbeeld zonnepanelen? De
nieuwe subsidieronde in maart 2019 maakt zakelijk
investeren in zonnepanelen extra interessant. Met
tussen de 9 en 10 cent subsidie per kWh is de
investering zeer rendabel. Al naar gelang groot of
klein gebruik, kunnen ondernemers gebruik maken
Schaalvergroting
Antwerpen heeft te kampen met veel congestie van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie
over het water en de weg. Het wordt dus steeds (ZON SDE+) of van de Energie Investeringsaftrek.
lastiger om containerstromen goed af te handelen. Oorzaken zijn de groeiende economie en Sunsidiegesprek
de schaalvergroting in de scheepvaart. Daardoor ,,Wij ontzorgen ondernemers met de subsidieis de impact veel groter als een schip de haven aanvraag. Vraag dus zo spoedig mogelijk een vrijbinnen vaart. Linkeroever bijvoorbeeld staat hele- blijvend subsidiegesprek aan!”, aldus algemeen
maal vol met containers.
directeur Daniël Lodders van Saman Groep. Het
bedrijf uit Zierikzee voorziet in ontwerp, realisatie,
service en onderhoud van duurzame oplossingen.
Satelliet
Via het spoor is er nu een directe verbinding
tussen Westdorpe (in het havengebied North Sea
Port) en Linkeroever. 3-MCT kan zo uitgroeien
tot een satelliet terminal voor de haven van
Antwerpen. Het vervoer van grote hoeveelheden
per spoor is vele malen interessanter dan steeds
maar in de file staan. n

Saman Groep is inmiddels een begrip in heel
Zuidwest-Nederland, zowel voor de particuliere
als de zakelijke markt. Bij Palsgaard Zierikzee bijvoorbeeld zijn sinds 1 december 2018 op het
bedrijfsterrein 844 zonnepanelen met SolarEdge
omvormers operationeel.

Woonboulevard Poortvliet
Binnenkort wordt gestart met de installatie
van 8100 zonnepanelen voor Woonboulevard
Poortvliet. Voor het Zonnepark Zierikzee, dat op
initiatief van Saman Groep tot stand gekomen is,
zijn in totaal 40.000 zonnepanelen aangelegd. De
eerste stroom van het Zonnepark wordt sinds 9
januari 2019 aan het energienet geleverd.
www.samangroep.nl
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Vestingcross Hulst is schoolvoorbeeld van goede grensoverschrijdende samenwerking
Wereldkampioen Mathieu van
der Poel won zondag 17 februari zijn derde titel op rij in de
Vestingcross Hulst. Ongeveer
16.000 bezoekers waren afgekomen op het zonovergoten
spektakel in Hulst. De cross in
de Reynaertstad kan ook een
flinke boost geven aan de regionale economie. De vip-tent op de
Vestingcross was dan ook voor
verschillende ondernemers in de
Nederlands-Vlaamse grensregio
een mooie gelegenheid om te
netwerken.

We hopen in de toekomst te behoren tot de belangrijkste internationale veldritwedstrijden van het
jaar. En we durven zelfs te dromen van ooit een WK
veldrijden in Hulst. Het parcours in de historische
vestingstad is absoluut één van de mooiste in het
hele circuit”, verklaarde Hageman.

Trots

De Hulster locoburgemeester, die de internationale Brico Vestingcross in 2017 naar Hulst wist te
halen, kan inmiddels met recht spreken van een
jaarlijkse traditie op topniveau. Een evenement
ook dat de burgers van Hulst vervult met trots.
Hageman was er op zondag 3 februari ook bij
in het Deense havendorp Bogense, waar Van
der Poel gekroond werd tot wereldkampioen. De
regenboogtrui van Mathieu gaf als vanzelfspreHistorische vestingstad
Wethouder Jean-Paul Hageman van economie en kend extra cachet aan de Vestingcross Hulst.
sport roemt de medewerking van de Provincie
Zeeland bij het wielerspektakel. ,,Met name gede- Business
puteerde Jo-Annes de Bat heeft altijd geloofd in ons De Hulster cross is een extra stimulans voor
concept. De Vestingcross is een schoolvoorbeeld de regionale economie, vervolgt de wethouder.
van goede grensoverschrijdende samenwerking. ,,Sport en economie liggen heel dicht bij elkaar.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel wint 3e titel op rij in Vestingcross Hulst.

De vip-tent op de Vestingcross is dan ook een Beveren en Stekene. De rit van Beveren naar Hulst
ideale gelegenheid om zakelijke contacten te is vrucht van de goede samenwerking tussen de
onderhouden en nieuwe (grensoverschrijdende) grensgemeenten in EGTS verband. n
business te genereren.”
www.vestingcross.nl

BinckBank Tour

Op vrijdag 22 februari was er een grensoverschrijdende bijeenkomst op het gloednieuwe
gemeentehuis in Sint Gillis Waas ter ere van
de aftrap van de Grand Départ Binck Bank Tour
2019. Na de ploegenpresentatie op zondag 11
augustus op de Grote Markt in Hulst, start een dag
later de zevendaagse internationale wielerkoers
met een mooie etappe van Beveren naar Hulst.
Na de openingswoorden van Maaike De Rudder
(de jongste burgemeester van België) waren er
ook toespraken van de burgemeesters van Hulst,

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst EGTS-Golazo
Sports NV voor de BinckBank Tour.

Verwer & Janssen Vermogensmanagement uit Roosendaal neemt Hens Vermogensbeheer uit Rotterdam over
Verwer & Janssen Vermogensmanagement
uit Roosendaal heeft per 1 februari 2019 Hens
Vermogensbeheer van Dirk Spaander en
Liesbeth van Herk uit Rotterdam overgenomen.
Zij zullen het team van Verwer & Janssen versterken als senior vermogensbeheerder respectievelijk directeur Compliance. Verwer & Janssen
Vermogensmanagement is in 16 jaar tijd uitgegroeid tot specialist in Zuidwest-Nederland in
maatwerkportefeuilles met beheersbare risico’s en
optimale winstpotentie. Door de degelijke methodiek met gestructureerde beleggingsproducten is de
onderneming steeds gestaag door blijven groeien.
Begin 2018 werd VIP Vermogensbeheer uit Breda
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overgenomen. Beide overnametrajecten zijn soepel
verlopen, mede door de laagdrempelige cultuur van
de betreffende kantoren. De filosofie van Verwer &
Janssen is wel mee kunnen profiteren van mogelijk
stijgende markten, maar niet tegen iedere prijs.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kende op
1 oktober 2006 aan Verwer & Janssen het statuut voor Vermogensbeheerder toe. In 2010 werd
door het bedrijf, dat zowel Brabantse als Zeeuwse
roots heeft, een nieuw hoofdkantoor in Roosendaal
betrokken. Van daaruit zijn een tiental medewerkers
actief, met veel bancaire expertise. n
www.vermogensmanagers.nl

Vlnr Evert Verwer, Johan van Sprundel en Walter Janssen.

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

EB-groep: aandrijfspecialisten bij uitstek
D o o r : H en k van de Voorde

Het werkgebied van de EB-groep is
overal in Nederland en Vlaanderen
waar elektromotoren draaien. De vestigingen in de grensplaatsen Clinge
en Sint-Gillis-Waas bevinden zich strategisch tussen de havengebieden van
North Sea Port en Antwerpen, terwijl het nieuwe pand in Waddinxveen
vlakbij de haven van Rotterdam is
gesitueerd. De drie bedrijven van de
EB-groep - Elektromotoren Bracke uit
het Zeeuws-Vlaamse Clinge, Bracke
Elektro uit het Belgische Sint-GillisWaas en Bracke Aandrijfspecialist
uit Waddinxveen (voorheen Boer
& Bakker) - zorgen ervoor dat
het machinepark van haar klanten probleemloos blijft draaien.
Samen zijn zij de specialist bij uitstek
op het gebied van onderhoud, reparatie en revisie van elektromotoren,
reductoren, pompen en tandwielkasten. Kortom: aandrijfspecialisten bij
uitstek. Kernwaarden van de EB-groep
zijn kwaliteit, service, betrokkenheid
en flexibiliteit.

De drie bedrijven zijn breed georiënteerd,
actief in diverse takken van sport: chemische
en petrochemische industrie, scheepvaart,
voedings- en verpakkingsmiddelenindustrie,
automotive, agrarische sector, machinebouw.

Essentieel
,,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 essentieel onderdeel van de
maatschappij, zonder dat we het zelf beseffen”, aldus Joris Bracke, directeur-eigenaar
van de EB-groep.

ATEX, IECEx-03
De EB-Groep is conform de ATEX richtlijn
in het bezit van het internationale IECEx-03
certificaat. Met haar ATEX gecertificeerde
werkplaats ontzorgt Bracke haar opdrachtgever en waarborgt dat ook na reparatie een
motor, pomp of tandwielkast veilig gebruikt
kan worden in een explosieve omgeving zoals
in de petrochemie. 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.

ondernemer Joris Bracke van het merkonafhankelijk service- en reparatiebedrijf.

Kranen
Overal waar elektrische energie wordt omgezet in beweging zitten de klanten van de
EB-Groep. ,,Voor elke vorm van industrie worden elektromotoren 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.”

Boost
De EB-Groep denkt constant mee met
de klanten in diverse branches, zoals op
het gebied van nieuwe besturingen voor
motoren en pompen. ,,Het geeft ons een
boost als we een industriële machine van
de klant nog net iets nauwkeuriger kunnen
laten functioneren. Of als wij bij kunnen dragen aan een tweede leven van een machine
door er een nieuwe besturing op te realiseren”, besluit Joris Bracke.
www.eb-groep.nl

Continuïteit
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”, zegt
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Gemeenteraad Utrecht
wil uitleg over omstreden
miljoenen voor Uithoflijn
De voltallige gemeenteraad in Utrecht heeft meer
dan twintig schriftelijke vragen gesteld aan het
college van burgemeester en wethouders over
mogelijk onterechte betalingen aan BAM, de aannemer van de Uithoflijn.

Antea Group gaat vijftig
onbeveiligde overwegen
ombouwen

NS en Tilburg betalen 10 miljoen
aan slachtoffers chroom-6
De gemeente Tilburg en de Nederlandse
Spoorwegen trekken in totaal 10 miljoen euro
uit voor schadevergoedingen aan mensen die
tussen 2004 en 2012 in een NS-werkplaats zijn
blootgesteld aan chroom-6.

Spoorgoederenvervoer
profiteert van lage
waterstanden in 2018

Het spoorgoederenvervoer is met 4 procent toegeIngenieurs- en adviesbureau Antea Group gaat nomen het afgelopen jaar tot 9,3 miljoen gereden
voor ProRail ruim vijftig Niet Actief Beveiligde kilometers. De groei is onder meer te danken aan
Overwegen (NABO’s) afsluiten en ombouwen. de droogte afgelopen zomer en najaar.
Hiermee worden alle openbare NABO’s van
Nederland binnen vijf jaar aangepakt.
Kosten annuleringen niet voor

Aantal spoorlopers gedaald in
België

rekening van spoorvervoerders

Spoorgoederenvervoerders zouden niet de financiële last van treinpad-annuleringen of omleidinVoor het eerst in jaren is het aantal meldingen van gen hoeven te dragen. Op dit moment worden
spoorlopers in België licht gedaald. Dat meldt de internationale spoorvervoerders vaak geconfronBelgische spoorbeheerder Infrabel. In 2018 waren teerd met extra kosten in geval van een storing.
er 768 meldingen tegenover 818 het jaar daarvoor.

NS en Vattenfall openen
windpark in Amsterdam
NS gaat samen met energiemaatschappij een
nieuw windpark openen in Amsterdam. Daarbij
worden zes nieuwe windturbines gebouwd die
stroom gaan leveren aan zo’n tienduizend huishoudens. Na gunning kan de bouw van de windturbines dit jaar starten.

Wim van de Camp: Concurrentie
op het spoor houdt NS scherp
Liberalisering heeft veel goede dingen gebracht in
Europa, maar het is nu tijd om de scherpe kantjes
eraf te halen en sommige verantwoordelijkheden van de overheid terug te nemen. Dat vindt
Europarlementariër Wim van de Camp (CDA).

Europa moet meer doen om
internationale treinen te
versnellen

Internationale spoorverbindingen voor passagiersvervoer moeten hoog op de Europese politieke agenda komen. Alleen dan is verdere verbetering mogelijk, meent staatssecretaris Stientje
van Veldhoven (IenW).

Vlaamse overheid investeert
58 miljoen extra in station
Mechelen
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare
Werken Ben Weyts trekt 58 miljoen euro extra uit
om de transformatie van de stationsomgeving van
Mechelen weer uit het slop te trekken.

Europees verbod op treinfusie
Siemens en Alstom

Verruiming veiligheidsnormen
vervoer gevaarlijke stoffen
niet aan de orde

De Europese Commissie heeft de treinfusie tussen
het Duitse Siemens en Franse Alstom geblokkeerd.
De geruchten gingen al de afgelopen weken
rond dat Eurocommissaris Margrethe Vestager
(Mededinging) het samengaan zou verbieden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat
bestaande veiligheidsnormen voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen over het spoor niet verder oprekken. Daarmee reageert staatssecretaris Stientje van
Veldhoven op Kamervragen van de SP, CDA en D66.
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Eerste proeven met nieuw
geluidsscherm geslaagd
ProRail ziet diffractoren als kansrijke optie om
geluidsoverlast door het spoor te verminderen.
De spoorbeheerder is enthousiast over de eerste
proeven langs het spoor in Susteren met deze alternatieve oplossing voor de huidige geluidsschermen.

Toekomstbeeld Openbaar
Vervoer te veel gericht op
Randstad
De kabinetsplannen om de spoorverbindingen te
verbeteren zijn niet overal in goede aarde gevallen.
Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie
hekelt het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040.

Flitsmeister-app waarschuwt
nu ook bij overwegen

Raildempers Brabantroute
verminderen geluidsoverlast
Op de Brabantroute tussen Dordrecht en Venlo
worden de komende maanden op diverse plekken in het spoor raildempers geplaatst om de
geluidsoverlast van voorbijrijdende treinen te
verminderen. In totaal gaat het om ongeveer
honderdduizend raildempers.

Roger van Boxtel benoemd tot
bestuurslid CER
NS-topman Roger van Boxtel is onlangs benoemd tot
bestuurslid van de Community of European Railway
and Infrastructure Companies (CER). De benoeming
van Van Boxtel is voor een periode van twee jaar.

Maak kans op een Innovation
Award tijdens RailTech Europe

Gebruikers van de app van Flitsmeister krijgen
sinds deze week een melding als ze een spoorwegovergang naderen. Het gaat om proef van
spoorbeheerder ProRail en Flitsmeister, waarmee
ze de veiligheid bij overwegen willen verbeteren.

Bedrijven met een innovatieve, duurzame of
vindingrijke oplossing die ervoor zorgt dat de
prestaties van het spoor en/of de reizigerservaring
verbeteren, maken op maandag 26 maart kans
om een Innovation Award te winnen.

Ongelukken Kijfhoek
veroorzaakt door slecht
naleven veiligheidsprocedures

Aantal mensen dat omkomt
op Belgische overwegen blijft
stabiel

Twee incidenten op goederenemplacement Kijfhoek
in de zomer van 2018 zijn te wijten aan veiligheidsprocedures die niet nageleefd werden. Tot die
conclusie komen zowel de Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT) als spoorbeheerder ProRail.

Het aantal ongevallen bij overwegen in België
nam weliswaar af in 2018, maar het aantal dodelijke slachtoffers bleef steken op negen. Dat zijn er
net zo veel als in 2017.

Lineas pleit voor
‘spoorvriendelijker’ beleid van
Belgische overheid
Topman Geert Pauwels van de Belgische spoorwegmaatschappij Lineas doet een beroep op de
overheid in zijn land. Die zou een verdere verschuiving naar het spoor aantrekkelijker moeten maken
ten gunste van het klimaat.

Catherine Trautmann wint
European Railway Award
Catherine Trautmann, coördinator van de North-Sea
Baltic TEN-T spoorcorridor, heeft onlangs in Brussel
de European Railway Award gewonnen. Ze kreeg
een cheque van 10.000 euro uitgereikt die ze direct
doneerde aan het European Disability Forum.

FIOD doet inval bij Strukton
vanwege metroproject Riyad
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
(FIOD) heeft een inval gedaan bij bouwbedrijf
Strukton. Aanleiding is een metroproject in de
Saudische hoofdstad Riyad waar het dochterbedrijf van het beursgenoteerde concern
Oranjewoud aan meebouwt.

Modernisering vier stations
op traject Gouda-Alphen aan
den Rijn
Aannemer Van Ooijen gaat in opdracht van ProRail
vier wat oudere stations opknappen om ze duurzamer en toegankelijker te maken. Het gaat om
Alphen aan den Rijn, Boskoop, Waddinxveen
Noord en Waddinxveen.

Goede Nederlands-Vlaamse
verhoudingen van vitaal belang
D o o r : H en k van de Voorde

Cees van Liere (71) is het cement
tussen Nederland en Vlaanderen.
De lobbyist uit Bruinisse heeft een
grensoverschrijdend netwerk, dat
zich minimaal uitstrekt tot Den Haag
en Brussel. De markante inwoner van
Bruinisse werd eind 2018 verblijd
met een oorkonde van de Vlaamse
ambassade vanwege zijn vele grensoverschrijdende verdiensten. ‘Hij is
van vitaal strategisch belang voor het
welbehagen van de modale Vlaming’,
vermeldt het ‘huldeblijk’. Cees van
Liere was vorige maand prominent
aanwezig op de Vestingcross in Hulst.
Hij zag van nabij dat wereldkampioen Mathieu van der Poel voor de
derde achtereenvolgende keer het
goud pakte. De Vestingcross is volgens wethouder Jean-Paul Hageman,
die deze Brico Cross naar Hulst haalde, een schoolvoorbeeld van goede
grensoverschrijdende samenwerking. Hetzelfde kan gezegd worden van de Grand Départ van de
BinkBank Tour. De eerste etappe
van de voormalige Eneco Tour is het
gevolg van de grensoverschrijdende
samenwerking in EGTS verband tussen de gemeenten Hulst, Beveren,
Sint-Gillis-Waas en Stekene.
Dat was ook de strekking van de persconferentie in het gemeentehuis van Sint GillisWaas, onder leiding van Maaike De Rudder,
de jongste burgemeester van België. Na de
ploegenpresentatie op zondag 11 augustus
op de Grote Markt in Hulst, start maandag
12 augustus in Beveren de zevendaagse

Cees van Liere (rechts) destijds als voorzitter van de Nederlandse Oestervereniging in conclaaf met
secretaris Jaap de Rooij. Op de achtergrond programmadirecteur Hans Kleij van de provincie Zuid-Holland.

internationale wielerkoers. De finish is in de
historische vestingstad Hulst.

Ambassadeur Filip D’havé
Na de toespraken van de burgemeesters
op de meeting in Sint Gillis-Waas hield Filip
D’havé, ambassadeur van de Vlaamse regering in Den Haag, een mooi pleidooi over
het belang van goede grensoverschrijdende
betrekkingen. Het is ook de insteek van
een bijeenkomst, die op vrijdag 5 april in
het Zeeuwse havengebied plaats zal vinden
onder leiding van oud-burgemeester Van
Liere van de grensgemeenten Putte en Sluis.
Naast onder andere Van Liere, commissaris
bij het Vlaams-Nederlandse bouwconcern
Cordeel, zal ook ambassadeur D’havé een
presentatie houden.

Vergulden Oester
Cees van Liere, telg uit een Zeeuwse vissersfamilie, was onder meer voorzitter van de
Nederlandse Oestervereniging en voorzitter
van de Stichting Vrienden van de Mossel.
Als voorman van de oesters introniseerde
Van Liere gezaghebbende Vlaamse politici
als Marc Van Peel, Kris Peeters en Hilde
Crevits in de Orde van den Vergulden Oester.
Belangrijkste afzetmarkt van de Zeeuwse
schelpdieren? Vlaanderen natuurlijk.

dienstelijk hebben gemaakt bij het wegwerken van eeuwenoude barrières tussen onze
landen en bij het uiterst actief bevorderen
van goede vriendschappelijke betrekkingen
tussen Nederland en Vlaanderen”, vermeldt
de oorkonde officieel.

Ziekenhuizen
Het huldeblijk zegt verder: ,,Hij is ambassadeur voor de inzameling van middelen voor kankerbestrijding ten bate van
onder andere de ziekenhuizen in Torhout
en Knokke, lid van het Genootschap van
de Oostduinkerkse Paardenvissers, betrokken bij de inzet van de levensreddende
MUG-Heli in West-Vlaanderen en bij de BOBcampagne tegen alcoholmisbruik.”

BOB-campagne
Van Liere heeft de BOB-campagne vervolgens geïmplementeerd in ZeeuwsVlaanderen. ,,Het succes van BOB is te danken aan de Vlamingen. Als burgemeester
nodigde ik Paul Breyne, destijds gouverneur
van West-Vlaanderen, uit voor een toespraak
op het Belfort van Sluis. Hij gaf een goede
uitleg over de BOB-campagne. Na ZeeuwsVlaanderen is deze vervolgens uitgerold in
heel Nederland”, aldus Van Liere.

BASF
Van Liere was ook voorzitter van Grenspark
de Zoom - Kalmthoutse Heide en in die
hoedanigheid tevens lid van de Beheerraad
van BASF in Antwerpen. Bovendien was
de netwerker bestuurslid van Academisch
Ziekenhuis St.- Jan in Brugge.

Eeuwenoude barrières
,,De afvaardiging van de Vlaamse regering
in Nederland plaatst Van Liere bovenaan de
lijst van Nederlanders die zich bijzonder ver-

Cees van Liere eind 2018 met de oorkonde van de
Vlaamse ambassade.
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Jules Blijde benoemd tot
COO Alphabet Nederland
Jules Blijde (53) is per 1 maart in dienst getreden
als Chief Operations Officer bij Alphabet Nederland.
Hij volgt hiermee Luuk van Halder op, die per
genoemde datum Alphabet gaat verlaten.
Jules heeft de afgelopen 20 jaar veel kennis en
ervaring opgedaan in de leasebranche, o.a. als COO
van rechtsvoorganger ING Car Lease International
en Alphabet International in München. Via BMW
Financial Services, Parkmobile en BMW Group komt
Blijde nu het directieteam van Alphabet Nederland
versterken als Chief Operations Officer. n

SLS Benelux overgenomen
door Base Logistics Group
Base Logistics Group heeft SLS Benelux overgenomen.
SLS, voluit Special Logistic Services BV, met vestigingen in Breda, Amsterdam en Schelle (België), is specialist in Field Service Logistics en richt zich met name
op serviceorganisaties binnen de Benelux. Vanuit de
vestigingen in Nederland en België ondersteunt SLS
organisaties met een Field Service bij de uitvoering
van tijdkritische distributie, opslag en retourlogistiek
van onder andere service parts en supplies. n

Top 5 ergernissen
Nederlandse
vrachtwagenchauffeur
Automobilisten die tijdens het uitvoegen op
de snelweg vlak vóór de truck langs schieten,
is met stip de grootste verkeersergernis onder
Nederlandse vrachtwagenchauffeurs. Ook agressie
in het verkeer door vóór de truck bewust op het
rempedaal te trappen en door mobiele telefoons
afgeleide medeweggebruikers zorgen voor de
nodige irritaties onder truckers.
Dit blijkt uit het Nationaal Chauffeurs Onderzoek,
dat voor de derde keer gehouden is op initiatief
van Logistic Force, HR-dienstverlener in de sector
Transport & Logistiek. Aan het onderzoek werkten
1.114 Nederlandse beroepschauffeurs mee.
De volledige verkeersergernissen top 5:
1. Automobilisten die op de snelweg bij het uitvoegen plotseling vóór de truck schieten.
2. Agressie in de vorm van bewust remmen vóór
de truck.
3. Afgeleide medeweggebruikers door mobiele
telefoons.
4. Automobilisten die langzamer rijden dan 80 km
per uur op de snelweg.
5. Weggebruikers die geen richting aangeven bij
een rotonde. n

Groeneveld ICT Solutions verandert naam in Vehco BV
Groeneveld ICT Solutions, de Nederlandse leveran- augustus 2018 is Groeneveld ICT Solutions ondercier van vooraanstaande TMS en Fleet Management deel van de Vehco Group en vanaf die tijd opereert
systemen verandert haar naam in Vehco BV. Sinds het bedrijf ook onder deze naam. n

Waddenzee-proof ponton voor vloeibaar scheepsafval
Damen Shipyards Den Helder heeft op haar locatie
Texel – Oudeschild, een Maritiem Milieu Ponton
in gebruik genomen. Het ponton is door Damen
speciaal ontworpen voor de verwerking van
vloeibaar scheepsafval en gericht op het voorko-

men van morsen van milieuvervuilende stoffen.
Omdat dit voor een kwetsbaar natuurgebied als
de Waddenzee extra belangrijk is, hebben het
Waddenfonds en de Provincie Noord–Holland
financieel aan deze ontwikkeling bijgedragen. n

Rotterdam Port Fund investeert in ExRobotics

Investeerder Rotterdam Port Fund heeft een
belang genomen in ExRobotics. Het in Breda
en Delft gevestigde bedrijf is een pionier op het
gebied van robots die kunnen worden ingezet
in potentieel explosiegevaarlijke omgevingen.
Deze modulaire robots maken het mogelijk om
olie- en gasinstallaties ‘op afstand’ te inspecteren,
wat veiliger, sneller en efficiënter is dan mensen
ter plaatse sturen. De robots van ExRobotics zijn
ATEX/IECEx Zone 1 gecertificeerd.

“De deelneming door het Rotterdam Port Fund
maakt het voor ons mogelijk om onze robot
wereldwijd te gaan verkopen’’, reageert General
Voor de verdere ontwikkeling werkt ExRobotics Manager Iwan de Waard van ExRobotics.
nauw samen met kennisinstituten in binnen- en
buitenland. De deelname door het Rotterdam Het Rotterdam Port Fund is een onafhankelijk
Port Fund biedt ExRobotics de mogelijkheid om investeringsfonds dat wil investeren in bedrijde productiecapaciteit te vergroten en internati- ven met haven gerelateerde activiteiten die
onale expansie te versnellen, niet alleen door de vernieuwend zijn en aantrekkelijke marktvoorfinanciële bijdrage maar ook door de toegang tot uitzichten hebben. Het fonds is een initiatief
van het Havenbedrijf Rotterdam, NIBC Bank,
het netwerk van het fonds.
InnovationQuarter, Koninklijke Doeksen en de
Voor het Rotterdam Port Fund past ExRobotics Rotterdamse ondernemers Peter Goedvolk en
in het investeringsprofiel. “De potentiële toepas- Luc Braams. n

Informatiemiddag persoonlijke beschermingsmiddelen
Op donderdag 4 april organiseert NEN in Delft
een informatiemiddag over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Tijdens deze middag hoort
u welke ervaringen er tot nu toe zijn opgedaan met
de nieuwe Europese wetgeving. Belangstellenden
zijn van harte uitgenodigd deze middag bij te
wonen.
Per 21 april 2018 is de PBM verordening 2016/425
van kracht. Deze vervangt de Europese richtlijn
PBM 89/686 en de Nederlandse wetgeving voor
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singsmogelijkheden van de robots in de olie- en
gasindustrie raken voor ons belangrijke thema’s
als veiligheid, onderhoud en digitalisering’’, zegt
Frans van der Harst van het Rotterdam Port
Fund. “Wij zijn enthousiast ExRobotics te kunnen
ondersteunen in hun ambities en mee te helpen
bij het op de markt brengen van deze robots.’’

persoonlijke beschermingsmiddelen. De verordening beschrijft de eisen waaraan producten op
het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om ze op de Europese markt
te brengen. Met de nieuwe wetgeving kunnen
persoonlijke beschermingsmiddelen in Europa vrij
verhandeld worden en wordt tegelijkertijd een
hoog niveau van bescherming voor de gebruiker
gegarandeerd.
Voor meer info: www.nen.nl/Evenementen. n
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Yara Sluiskil steunt voedselbank Zeeuws-Vlaanderen
Yara, producent van minerale meststoffen, doneert duizend kilo aardappelen en
schenkt de overgebleven kerstpakketten aan
Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Voor Yara is
het belangrijk om een steentje bij te dragen aan de armoede die heerst in de wereld,
ver weg maar ook dichtbij. Momenteel gaan
wereldwijd iedere avond 820 miljoen mensen
met honger slapen, zij hebben minder dan
één maaltijd per dag. In de regio kennen we
niet meer wat echte honger is, maar er zijn wel
heel wat mensen die ’s morgens opstaan met
de gedachte: ‘Hoe kom ik vandaag rond met
de boodschappen en voed ik mijn gezinnetje?’
Missie
De missie van Yara sluit precies aan op deze
uitdagingen “Responsibly feed the world and
protect the planet”. “Ook dit jaar zijn niet alle
kerstpakketten opgehaald tijdens de uitreiking en die willen wij toch graag een mooie
bestemming geven. Door ze te schenken aan
de voedselbank zijn veel gezinnen geholpen
met dagelijkse boodschappen en een extraa
tje. De blije gezichten die dat oplevert zijn
hartverwarmend, maar laten ook zien hoe
broodnodig deze hulp is”, legt Michèle Koch
van Yara Sluiskil uit.

Uitdaging

Verspilling tegengaan

Miriam Hemelsoet van Voedselbank
Zeeuws-Vlaanderen is blij met de steun
van Yara Sluiskil. “We krijgen elk jaar een
bijdrage van Yara en vinden dit een mooi
initiatief. De economie in onze regio trekt
aan, maar de armoede lijkt niet afgenomen te zijn als we de cijfers bekijken. Wij
staan voor de enorme uitdaging om wekelijks meer dan 500 pakketten samen te
stellen. Met de steun van bedrijven zoals
Yara Sluiskil kunnen we dat doen.”

“De Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is
niet meer weg te denken uit onze regio. We
verstrekken pakketten aan gezinnen die
tot de allerarmsten behoren. We zijn voor
het grootste deel afhankelijk van wat we
aangeboden krijgen vanuit de landelijke
werving, overschotten bij andere voedselbanken en wat we ophalen bij regionale
supermarkten. Op deze wijze dragen we
ook een beetje bij om verspilling van voedsel tegen te gaan”, aldus Miriam Hemelsoet.

Gezond Voedsel
Het initiatief is een lokale invulling van
de wereldwijde opgave om iedereen van
voldoende gezond voedsel te voorzien.
Minerale meststoffen spelen een belangrijke rol in het voeden van de mensheid.
Zonder minerale meststoffen zou er 50%
minder voedsel op aarde beschikbaar zijn,
terwijl er in 2050 juist 60% meer voedsel moet zijn om alle mensen te kunnen
voeden. De uitdaging is om de productie
en verwerking van voedsel zo efficiënt
mogelijk te doen. Dat begint bij schone
productieprocessen en eindigt bij zo min
mogelijk verspilling en optimaal hergebruik.

Michèle Koch van Yara Sluiskil overhandigt
één van de overgebleven kerstpakketten aan
Miriam Hemelsoet van de Voedselbank ZeeuwsVlaanderen.
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Kennisdag HZ: matches tussen
bedrijfsleven, overheid en onderwijs
D o o r : H en k van de Voorde

Foto’s: Adr i van de We ge

Jacqueline Cramer, oud-minister van
milieu in het kabinet Balkenende IV,
is vandaag de dag Ambassadeur
Circulaire Economie. Zij leidde onlangs
op informele wijze de Kennisdag
Secundaire Grondstoffen in Openbare
Ruimten bij de Hogeschool Zeeland in
Middelburg. Sleutelbegrippen waren
samenwerken en innovatie. Out of the
box denken. Dat doet KWS met het
concept PlasticRoad. De marktleider
op het gebied van wegenbouw brengt
jaarlijks meer dan 2 miljoen ton asfalt
aan. Met wegconstructies op basis van
gerecycled plastic wordt een totaal
nieuwe route ingeslagen. Na pilots
in Zwolle en Giethoorn mag Zeeland
niet achterblijven met PlasticRoad.
Op de Kennisdag pakte gedeputeerde Jo-Annes de Bat de handschoen
op die door Martin Dees, directeur
KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent,
werd toegeworpen. ,,Wij hopen op
een derde proefvak in Zeeland”, zei de
KWS voorman. ,,Gaan we doen!”, repliceerde de gedeputeerde. Studenten
van de HZ lieten desgevraagd weten
ook te willen participeren in een dergelijk project.

De Kennisdag werd ingeleid door Martijn van
Sabben, voorzitter van Bouwend Nederland
Afdeling Zeeland en directeur bij aannemingsbedrijf Fraanje. Hij sprak over ‘matchmaking
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tussen de triple helix’ en over ‘rentmeesterschap voor onze planeet’. Samenwerking tussen de overheid, ondernemers en onderwijs
is essentieel om de transitie van lineair naar
circulair te bewerkstelligen. Inmiddels zijn er al
een tiental concrete matches gemaakt tussen
bedrijfsleven, overheid en onderwijs, daarmee
tegemoetkomend aan een belangrijke doelstelling van de Zeeuwse Kennisdag. Een van
die matches is die tussen KWS en de Provincie
Zeeland.

Hoogwaardig

Assetmanager

Duurzaam hergebruik

Lector Assetmanagement Rob Schoenmaker
van de HZ, samen met Heros Sluiskil en De
Hoop Bouwgrondstoffen partner van de
Kennisdag, ging nader in op de kwestie ‘hoe
krijgen we circulariteit onder de aandacht van
de assetmanager’. Initiatoren voor acties zijn
technische-, economische, regeltechnischeen functionele veroudering. ,,Je mobiel veroudert al zodra je die in je binnenzak stopt.”

Van der Wel gaf een mooi voorbeeld van ‘circulair (toekomstbestendig) bouwen met minder
milieu-impact’: van het voormalige districtsgebouw van Rijkswaterstaat in Terneuzen zijn
de materialen duurzaam hergebruikt voor de
nieuwe jeugdkliniek van Emergis in Kloetinge.
Deze ‘best practice’ werd later ook aangehaald in de paneldiscussie, met onder andere
Jo-Annes de Bat. De Zeeuws gedeputeerde

Erik van Dijk (Royal HaskoningDHV) zei dat
een circulaire bouwgrondstof keer op keer
hergebruikt moet kunnen worden. ,,Daarbij
mogen de specifieke eigenschappen niet verloren gaan en moet de betreffende bouwgrondstof in een tweede leven hoogwaardig toepasbaar zijn.” Edwin van der Wel van
Rijkswaterstaat stelde dat ‘waarde behouden’
van groot belang is. ,,Ons areaal is de mijn van
de toekomst.”

Presentatie van Martin Dees, directeur KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent.

S E A P O R T

van economische zaken acht voor de omschakeling van primaire naar secundaire bouwstoffen een ‘totale gedragsverandering’ nodig,
vooral ook bij de aanbesteding. ,,Daar is alles
zo dichtgetimmerd dat er vaak weinig ruimte is
voor circulariteit”, haakte Jacqueline Cramer in.

Gemeente Goes
Triest De Jonge, hoofd openbare ruimte
gemeente Goes, liet weten dat duurzaamheid
speerpunt van beleid is in Goes. ,,Wij kopen
100 procent duurzaam in. Goes wil koploper
zijn. De circulaire economie biedt heel veel
kansen, het is onze toekomst. De aarde is niet
onuitputtelijk. De cirkel moet rond zijn.”

N U M M E R
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Uitloging
Anno 2019 is Nederland koploper met
betrekking tot milieu-hygiënische eigenschappen van materialen. ,,Of het nu primair
of secundair is: alle materialen worden via het
Besluit Bodemkwaliteit gemeten aan dezelfde lat. De eisen zijn dus voor alle producten
hetzelfde, met uitloging als uitgangspunt.
In circulariteit moet tijd en energie gestopt
worden. Heros Sluiskil is in dit kader een van
onze duurzame partners”, aldus Groeneweg.
Zo is het hoogwaardige granulaat granova®,
afkomstig van opgewerkt AEC-bodemas, een
duurzaam alternatief in betonwaren en asfalt
voor primaire grondstoffen als zand en grind.

Oud-minister van milieu Jacqueline Cramer
is vandaag de dag Ambassadeur Circulaire
Economie.

De nieuwe locatie van de Hogeschool Zeeland in Middelburg.

Lignifalt

Weerman

Martijn Verschuren, manager kwaliteit en
innovatie bij H4A verklaarde: ,,Wij willen traditionele bouwstoffen vervangen en zijn daarbij uitgekomen bij ‘lignifalt’: 50% biobased,
lagere productietemperatuur, minder geluid
en een langere levensduur. We zijn inmiddels
de pilotfase ontgroeid.” H4A heeft in ZeeuwsVlaanderen wegvakken met lignine gerealiseerd in achtereenvolgens Sas van Gent,
Terneuzen en Oostburg.

De dynamische bijeenkomst werd afgerond
met een keynote van Reinier van den Berg
die zich vandaag de dag volledig richt op
duurzaam ondernemen. Het gaat heel hard
met de klimaatverandering. Door de lage
waterstand in de Rijn komt de aanvoer van

zand en grind in de knel, gaf de voormalige
weerman van RTL onder meer aan. Moeder
aarde moet echt zoveel mogelijk worden
ontzien, luidde hij de noodklok. ,,Het is vijf
over 12!” Daarmee onderstreepte Van den
Berg in één moeite het belang van deze
Kennisdag.

Aristoteles
Benno Groeneweg, directeur bouwgrondstoffen bij De Hoop Terneuzen, leidde zijn presentatie in met de woorden dat secundaire
grondstoffen al eeuwen worden gebruikt. De
oudste referentie is van Aristoteles van 350
jaar voor Christus toen staalslak op wonden
werd gesmeerd… In Duitsland werden rond
1600 kanonskogels van staalslak gemaakt en
rond 1800 al werden in Engeland secundaire
bouwstoffen als fundering gebruikt.

Keynote van Reinier van den Berg, voormalig weerman van RTL 4.
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D o o r : Fra n k N e y ts

The Burns and Laird
Family Interests in the
Formation of Coast Line

books in the last three decades and established
the popular magazine ‘Coastal Shipping’ in 1994.
He now owns a publishing company which has
rapidly gained an enviable reputation as one of
Recently Coastal Shipping Publications published the leading maritime publishers in the UK.
the very long titled “The Burns and Laird Family Like all books issued by Coastal Shipping
Interests in the Formation of Coast Lines”, written Publications, value for money!
by Nick Robins and Malcolm McRonald.
Coast Lines was for a time one of the great
“Coastal Shipping International 2019” (ISBN 9781-902953-92-2) is a hardback book, 210mm x
success stories of British shipping. Focussing on
297mm format, of 72 pages, lavishly illustrated.
the coastal liner trades, the group dominated its
The price is £16 plus £1.50 UK postage or £3.00
chosen sector of business more successfully than
overseas postage. Ordering via the bookshop, or
almost any other shipping company in the United
directly via the publisher, Coastal Shipping, 400
Nore Road, Portishead, Bristol BS20 8EZ, UK. Tel/
Kingdom. But it is also one of the great untold
Fax: +44(0)1275.846178, www.coastalshipping.
stories of the shipping industry.
co.uk, e-mail: Bernard@coastalshipping.co.uk.
This book is the third in the trilogy examining
the companies from which Coast Lines emerged.
The influence of the Burns and Laird families was
Liners 04: Normandie
huge as passenger travel on coastal vessels grew
rapidly in the late Victorian era.
Recently the Dutch publisher Lanasta presented
Nick Robins and Malcolm McRonald have once the newest title in the series ‘Liners’: “Liners 04:
again been able to reconstruct a vital part of the Normandie”.
prehistory of Coast Lines, and to compile a superb The SS‘Normandie’was an ocean liner built in Saintcollection of photographs of the ships involved. Nazaire, France, for the French Line Compagnie
The two authors have left few stones unturned.
Générale Transatlantique (CGT). She entered service
Like all books issued by Coastal Shipping in 1935 as the largest and fastest passenger ship
Publications, value for money!
afloat; she is still the most powerful steam turboelectric-propelled ship ever built.
Her novel design and lavish interiors led many to
“The Burns and Laird Family Interests in the
Formation of Coast Lines” (ISBN 978-1-902953consider her the greatest of ocean liners. Despite
90-8) is a hardback book of 136 pages, lavishly
this, she was not a commercial success and relied
illustrated. The price is £16 plus £1.50 UK postage
partly on government subsidy to operate. During
and £3.00 overseas postage. Ordering via all good
service as the flagship of CGT, she made 139
bookshops, or directly via the publisher, Coastal
Shipping, 400 Nore Road, Portishead, Bristol BS20
westbound transatlantic crossings from her home
8EZ, UK. Tel/Fax: +44(0)1275.846178, www.coasport of Le Havre to New York. ‘Normandie’ held the
talshipping.co.uk, e-mail: Bernard@coastalshipBlue Riband for the fastest transatlantic crossing
ping.co.uk.
at several points during her service career, during
which the RMS ‘Queen Mary’ was her main rival.
During World War II, ‘Normandie’ was seized by
Coastal Shipping
U.S. authorities at New York and renamed USS
International 2019
‘Lafayette’. In 1942, the liner caught fire while
Recently Coastal Shipping Publications published being converted to a troopship, capsized onto
“Coastal Shipping International 2019”, written by her port side and came to rest on the mud of the
Hudson River at Pier 88, the site of the current
Bernard McCall.
In its 13 articles and photofeatures, this book New York Passenger Ship Terminal. Although sallooks at various aspects of coastal shipping vages at great expense, restoration was deemed
throughout the world from Canada to Cornwall, too costly and she was scrapped in October 1946.
from New Zealand to Norway. Some articles
are historical, some are geographical, and some
“Liners 04: Normandie” (ISBN 978-90-8616-254-3),
a 52 pages softback book is highly illustrated, full
look at different types of ships such as cement
color and costs 14,95 euro. It can be bought via the
carriers and bunkering tankers. The topics covered
good bookshop or through the Publisher; Lanasta,
are unique – the reader will not find / see them
Slenerbrink 206, 7812 HJ Emmen, Holland. Website
elsewhere. The book is a limited edition of 500
: www.lanasta.com, Tel. +31 (0)591 618747,
e-mail: info@lanasta.com.
copies, all numbered.
Bernard McCall has written over forty maritime
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They Were Just Skulls
Recently Whittles Publishing released ‘They Were
Just Skulls. The Naval Career of Fred Henley, Last
Survivor of HM Submarine Truculent’, written by
John Johnson-Allen.
This compelling story is the result of many
hours spent recording the memories of Fred
Henley. After training at HMS Ganges, his first
ship took him from the Arctic Ocean to West
Africa where the Bismarck and her support ships
were hunted. His experiences included visiting
Archangel, sailing on Arctic convoys, capturing
German supply ships and operating with special
forces in the Greek Islands.
The book then explores the tragic loss of his last
submarine, HMS Truculent. In the cold January
waters of the Thames Estuary, within sight of
Southend, over 60 men were lost in a major
disaster, just five years after the end of the war.
The voices of the survivors are heard telling how
they stood in complete blackness in a sunken
submarine, waiting for the water to come in so
that they could escape to the surface, only for all
but a few to drift away and die in the darkness.
The story concludes with happier times with
Fred visiting ports in the Mediterranean during
peacetime as a married man.
“They Were Just Skulls” (ISBN 978-1-84995-4044) is issued as a paperback. The book counts
124 pages and costs £16.99 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.

De erfenis van De Grote
Geus
Bij uitgeverij Walburg Pers verscheen “De erfenis
van De Grote Geus”. Jaap van de Wal tekende
als auteur.
Amstrerdam, 1567. De grond wordt steeds heter
onder de voeten van ijzerhandelaar Lenaert de
Graeff. Sinds enkele weken mag hij adjudant
zijn van de tot kapitein-generaal benoemde Van
Brederode, maar het leger van Alvarez stampt
richting de stad en de rijkste man van de Lage
Landen moet in veiligheid worden gebracht. De
opstand die Van Brederode is begonnen moet
worden voortgezet, maar niet veel later komt de
Bloedraad bijeen om diens bezittingen verbeurd
te verklaren. Nu zit er niets anders meer op dan
te vluchten.

Die Haghe, 1574. Zeven jaar van oorlog later
keert geuzenkapitein Jack van Rijn terug van
het Leidens ontzet om op het binnenhof te
worden ontboden voor een opdracht van de
prins van Oranje. De opstand loopt op haar
laatste benen sinds de watergeuzen tot in het
hart van Holland zijn teruggedrongen en Jack
moet een tijdens het begin van de gevechten
verdwenen ijzerhandelaar op gaan sporen. De
Amsterdammer schijnt de beheerder te zijn van
de erfenis van De Grote Geus.
Terwijl de Spaanse generaal Romero verder
oprukt blijkt tijdens de zoektocht dat niets is wat
het lijkt en de geuzenkapitein raakt steeds verder betrokken in een machtspel om de leiding
van de opstand. Tot een confrontatie niet langer
te vermijden is en de hel opnieuw losbreekt.
In de ‘De erfenis van De Grote Geus’ neemt de
auteur de lezer mee op een spannende zoektocht naar de intriges achter de Tachtigjarige
Oorlog en het ontstaan van Nederland.
Een buitengewoon interessant werk!
“De erfenis van De Grote Geus ” (ISBN 9 789462
493322) telt 560 pagina’s, werd als softback uitgegeven. Het boek kost 24,50 euro.
Aankopen kan via de boekhandel of rechtstreeks
bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Postbus
4159, 7200BD Zutphen. Tel. +32(0)575.510522,
Fax +31(0)575.542289. . In België wordt het
boek verdeeld door Agora Uitgeverscentrum,
Aalst/Erembodegem. Tel. 0032(0)53.78.87.00,
Fax 0032(0)53.78.26.91, www.boekenbank.be,
E-mail: admin@agorabooks.com.
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