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LAY-OUT & DRUKWERK

Voorwoord
In deze derde Seaport transport & logistiek van 2019 staat het grensoverschrijdende
havengebied van North Sea Port centraal. Zo is Tri-Modal Container Terminal Terneuzen
(3-MCT) onlangs een directe spoorverbinding gestart van Zeeuws-Vlaanderen naar
Antwerpen. 3-MCT is eind vorig jaar gerealiseerd door Vlaeynatie, Zeeland Sugar Terminal
en Swagemakers Intermodaal Transport. De hub van 3-MCT is strategisch gelegen in de
Autrichehaven aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen.
Het Haveninformatiecentrum Portaal van Vlaanderen heeft begin deze maand haar nieuwe
locatie op de begane grond van appartementencomplex de Sluiswachter in Terneuzen
officieel in gebruik genomen. Het is een aantrekkelijke locatie, rechtstreeks gelegen aan de
haven, waar regelmatig cruiseschepen afmeren. Zie het sfeerverhaal van de opening.
Ruime aandacht is er ook voor de Zeeland Port Promotion Council. De ZPPC promoot de
havens van Vlissingen en Terneuzen en verbindt de stakeholders. Niet enkel het aangesloten
bedrijfsleven benut de ZPPC voor ontmoeting, informatie-uitwisselingen en zakendoen.
Andere organisaties die belang hebben bij de havens van Vlissingen en Terneuzen, zoals
gemeenten en onderwijsinstellingen, participeren eveneens in de ZPPC.
Verder zijn er interessante bedrijfsreportages te lezen over Yara Sluiskil, KWS, Draftec, Hanse
Staalbouw, Dutch Marine, Liftal, Timmerman, Prior Group, Overlasko, Europe Steel Center,
Sagro, Heros Sluiskil, Rabobank Oosterschelde, Martens Cleaning, EB-Groep en IZV IBS.
Onder leiding van oud-burgemeester Cees van Liere van de grensgemeenten Putte en
Sluis was er een geslaagde bijeenkomst over het belang van goede Nederlands-Vlaamse
verhoudingen. Na presentaties bij Landlust en een bedrijfsbezoek bij het Vlaams-Nederlandse
concern Cordeel in Vlissingen werd koers gezet naar het Maintenance Value Park voor een
rondleiding in het fraaie nieuwe kantoor van Dow Chemical, gebouwd door Cordeel. Seaport
was er bij. Een uitgebreid sfeerverslag volgt in Seaport nummer 4.
In de rubriek Havenberoepen is deze keer het woord aan Kevin Depuydt, operations manager
Kust. Hij is werkzaam vanuit de haven van Oostende bij Vloot, onderdeel van het agentschap
voor Maritieme Dienstverlening en Kust.
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Directe spoorverbinding van Westdorpe naar Antwerpen gestart

3-MCT: transport over weg,
Koptekst
water
én spoor

D o o r : H en k van de Voorde

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.
Wekelijks rijden drie treinen direct
naar Antwerpen: twee treinen naar
Kaai 1742 (MPET) en een trein naar
Kaai 1700 (AG). De capaciteit is
81 TEU per trein enkele reis.
Antwerpen is helemaal aan het
dichtslibben over het water en de
weg. Het wordt dus steeds lastiger
om containerstromen goed af te
handelen. Oorzaken zijn de groeiende economie en de schaalvergroting in de scheepvaart. Daardoor is
de impact veel groter als een schip
de haven binnen vaart. Linkeroever
bijvoorbeeld staat helemaal vol met
containers.
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,,Alleen per spoor is er nog wel ruimte.
Vandaar dat we zelf zijn gaan pionieren.
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”, aldus Paul van den Broek
en Arno Swagemakers. Zij vormen de directie van 3-MCT, dat per 1 januari 2019 een
meerderheidsbelang heeft in Swagemakers
Intermodaal Transport.

Strategie
Arno Swagemakers zal als medeaandeelhouder van 3-MCT het familiebedrijf blijven
ondersteunen. Vanuit zijn nieuwe rol zal

hij minder betrokken blijven bij de dagelijkse gang van zaken, maar zich vooral
gaan focussen op de strategie van 3-MCT
en Swagemakers Intermodaal Transport.
Daarbij staan continuïteit en verdere groei
van beide bedrijven centraal. De directe verbinding van 3-MCT met havens en rail zijn
daarbij een essentiële factor.

Hub
Een terrein van 35000 vierkante meter naast
de Zeeland Sugar Terminal is speciaal ingericht voor de ontvangst, op- en overslag
van containers. Met een nieuw softwareprogramma wordt het logistieke proces nog
eenvoudiger beheerd en blijven de containers continu in zicht voor zowel 3-MCT als
haar klanten. De hub is strategisch gelegen
in de Autrichehaven aan het Kanaal Gent-
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Terneuzen. Via filevrije verbindingen over
de weg, het water en het spoor (met een
eigen spooraansluiting) is de terminal ideaal
gesitueerd ten opzichte van het achterland.
Zo zijn er naast Antwerpen en Rotterdam
ook kansen richting Noord-Frankrijk en de
regio Parijs.

Ketenregisseur

Group. Deze binnenvaart operator doet
minimaal twee keer per week per barge de
terminal in Westdorpe aan vanwaar hij de
containervolumes direct door voert naar de
havens van Antwerpen en Rotterdam. De
barges hebben een capaciteit van 200 TEU
en indien nodig kan men het aantal afvaarten vrij makkelijk uitbreiden.

N U M M E R

3 - 2 0 1 9

Bundeling
Ander belangrijk feit aan deze dienst is
dat de barge ook de andere binnenvaart
terminals aan het Kanaal van Gent naar
Terneuzen aan doet. ,,Wij zijn voorstander
van bundeling van ladingstromen en daarVervolg op pagina 4

Als alle schakels in elkaar klikken resulteert dat in een gestroomlijnde keten. Het
afstemmen van de verschillende transportmiddelen en -faciliteiten op elkaar, in een
betrouwbaar netwerk van toeleveranciers,
is voor ketenregisseur 3-MCT dan ook hét
uitgangspunt. Of het nu om lokaal, Europees
of intercontinentaal vervoer gaat: via control
tower 3-MCT wordt de goederenstroom in
juiste banen geleid.

Binnenvaartdienst
Antwerpen, Rotterdam, Vlissingen en
Zeebrugge zijn de havens waarmee 3-MCT
een directe verbinding heeft langs het water.
Van daaruit is de hele wereld bereikbaar. De
nieuwe containerterminal behartigt graag
een spilfunctie tussen de verschillende vervoersmodaliteiten.

Danser Group
In het kader van zijn binnenvaartdienst
werkt 3-MCT nauw samen met de Danser
3
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om leek het ons ook een logische stap om
onze volumes, samen met die van andere
terminals te bundelen. Vanwege de dikkere containerstromen kunnen wij ook een
betere positie verwerven op de terminals in
Antwerpen”, onderstrepen Van den Broek en
Swagemakers.

Betrouwbaar
Transport over water en per spoor heeft de
toekomst. Het biedt een betrouwbaar, flexibel en duurzaam alternatief voor de toenemende files en de daarmee gepaard gaande
kosten. Door vervoer via water, spoor en
weg te integreren worden wachttijden vermeden en laat men routes optimaal op
elkaar aansluiten.

Regie
3-MCT biedt het gehele vervoerstraject aan.
De regiefunctie is haar op het lijf geschreven. ,,De ervaring leert dat er bij multimodaal vervoer vanuit de verlader behoefte is
aan één aanspreekpunt. Wij zien daarvoor
een rol weggelegd voor 3-MCT. Bij de producent ligt immers de focus op de productie en
bij de rederij op het vullen van de schepen.
Multimodale samenwerking met andere
bedrijven is gewenst want je kunt niet alles
zelf doen en tegelijkertijd wordt duurzaam
bijgedragen aan het verminderen van het
aantal files op de weg. 3-MCT zorgt dus voor
een vermindering van de CO2 footprint.”

Goede bereikbaarheid
De enorme silo’s van Zeeland Sugar Terminal
(onderdeel van de Vlaeynatie Groep) aan
de Autrichehavenweg op de Axelse Vlakte
zijn al van verre zichtbaar. De historie van
Vlaeynatie voert terug tot 1845. Het is uitgegroeid tot een toonaangevend internationaal bedrijf in op- en overslag, logistiek
4

en toegevoegde waarde activiteiten zoals
zeven en ontijzeren. Sinds ruim drie jaar
beschikt het Vlaamse concern in Nederland
over een vestiging op de Axelse Vlakte. ,,De
locatie aan de Autrichehavenweg is strategisch gelegen, met de beschikking over een
diepzeeterminal. Er is vanaf de Axelse Vlakte
een goede bereikbaarheid over de weg,
het water en per spoor”, aldus Paul van den
Broek, CEO van Vlaeynatie en Zeeland Sugar
Terminal.

Extra magazijn
Bij een rondleiding op het immense bedrijfsterrein van Vlaeynatie valt de nodige bouwnijverheid op. Medewerkers van het Vlaamse
bouwconcern Cordeel zijn een magazijn van
25.000 vierkante meter aan het bouwen
voor extra op- en overslag van kunstmest.
Vlaeynatie verpakt na opslag de produc-
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ten in de gewenste samenstelling, hoeveelheden en verpakkingssoorten. Vervolgens
worden ze over de hele wereld gedistribueerd.

Opslagcapaciteit
Jaarlijks meren er een tiental schepen aan
met ieder 35.000 ton kunstmest en verlaten via de 3-MCT terminal 15.000 containers Vlaeynatie met verpakte kunstmest
en suiker. De opslagcapaciteit van kunstmest is 200.000 ton. De opslagcapaciteit
van suiker is 130.000 ton. Vanwege de
enorme hoeveelheden hebben Vlaeynatie,
Zeeland Sugar Terminal en Swagemakers
Intermodaal Transport 3-MCT gerealiseerd.
Met het oog op de modal split wordt zo
steeds de meest efficiënte vorm van vervoer gekozen.

Afwisselend
Bij Vlaeynatie en Zeeland Sugar Terminal
werken 70 mensen, terwijl inmiddels
ook 4 mensen voor 3-MCT actief zijn. De
Vlaeynatie Groep investeert veel in opslagcapaciteit, machines én human capital.
,,Tevens investeren we veel in opleidingen.
Het werk is afwisselend, de machines zijn
innovatief en er zijn volop mogelijkheden
om door te groeien”, aldus HR manager
Silke Mons.

Duurzaam
,,Met de Tri-Modal Container Terminal
Terneuzen kunnen we zorgen voor zo snel
en duurzaam mogelijk transport”, zegt Paul
van den Broek. ,,Swagemakers Intermodaal

Transport is door 3 MCT gekocht vanuit
het DNA dat onze medewerkers uitstralen.
Wij zijn lokaal verankerd in de regio en
willen absoluut iets maken van ZeeuwsVlaanderen. Inmiddels trekken we al drie
jaar gezamenlijk op met de mensen van
Vlaeynatie en hebben er een goed gevoel
bij. De bundeling van krachten heeft geleid
tot de realisering van 3-MCT”, vult Arno
Swagemakers aan.

Derden

de terminal ook een belangrijke regiefunctie
vervullen voor derden. Zo maakt bijvoorbeeld staalgigant Outokumpu al gebruik
van de diensten van 3-MCT om grote volumes per spoor te vervoeren van Westdorpe
naar Antwerpen. ,,Wij hebben onze nek uitgestoken met de nieuwe spoorverbinding.
Samen met een aantal partners in de regio
proberen we iets op te zetten waar ZeeuwsVlaanderen baat bij heeft: een betere ontsluiting met de haven van Antwerpen”, aldus
de directie van 3 MCT.

3-MCT heeft in Vlaeynatie, Zeeland Suger
Terminal en Swagemakers Intermodaal
Transport drie vaste klanten. Daarnaast kan

www.vlaeynatie.eu
www.swagemakers.nl
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Hét maritiem informatiecentrum in de Kanaalzone Gent-Terneuzen

Portaal van Vlaanderen betrekt
prima plek aan het water

D o o r : H en k van de Voorde

Het Portaal van Vlaanderen uit
Terneuzen heeft haar tijdelijke locatie aan de Binnenvaartweg verruild
voor een gloednieuwe huisvesting
aan de Beneluxweg. Het is een
aantrekkelijke locatie, rechtstreeks
gelegen aan de haven, waar regelmatig cruiseschepen afmeren. Het
Haveninformatiecentrum

nieuwe

stijl bevindt zich op de begane
grond van het nieuwe appartementencomplex de Sluiswachter in
Terneuzen. De verhuizing was noodzakelijk vanwege de werken aan de
Nieuwe Sluis. Burgemeester Lonink

Het Portaal wil de economische en toeristische verbinding tussen de stad, de haven en
de bedrijven stimuleren. Het heeft een soort
scharnierfunctie tussen werken, leven en
recreëren. Hét maritiem informatiecentrum
in de Kanaalzone vertelt al meer dan 25 jaar
over het reilen en zeilen van de havens en de
scheepvaart. Daarnaast kan men uiteraard
ook terecht voor vaste elementen, zoals de
historie van het sluizencomplex en informatie over de lading van de passerende
schepen.

Vrijwilligers
Voorzitter Arie de Bode van Het Portaal
roemde de vele vrijwilligers van het haveninformatiecentrum. ,,We zijn blij vanuit
deze mooie locatie onder de Sluiswachter
onze werkzaamheden voor stad en haven
te mogen verrichten. Er is aardig wat water

door het Kanaal gestroomd voordat wij deze
locatie als eigen plekje konden zien. Na ons
afscheid aan de Zeevaartweg is in 2018 het
bezoekersaantal aan de tijdelijke locatie aan
de Binnenvaartweg geklommen van 7.000
naar zo’n 10.000. Dat is dus een aardige
groei en alle hoop dat deze aantallen tot
boven de 10.000 groeien en zelfs de 15.000
bezoekers gaan benaderen. We gaan het
zien. Aan de inzet van de Portaalvrijwilligers
zal het niet liggen. Die zijn enthousiast.”

North Sea Port
De Bode is verheugd met het feit dat het
grensoverschrijdende havenbedrijf North
Sea Port Het Portaal in Terneuzen zal gaan
benutten als een van haar informatiepunten, naast die in Gent en Vlissingen. De
preses werd aan het eind van het officiële
gedeelte ook verblijd met een nieuwe

van Terneuzen memoreerde in zijn
toespraak dat de locatie bij de brug
en de sluis in de afgelopen twee
jaar best apart was. ,,Enerzijds riant
gelegen aan het water en anderzijds
volop de bouw en het lawaai van
het verkeer en de scheepvaart om je
heen. En nu hier in de Sluiswachter.
Prima plek aan het water en aan
de rand van het centrum van
Terneuzen, alleen ietsje verder weg
van de sluis.” Tegelijkertijd met de
intrek in het nieuwe pand is ook de
expositie van de Nieuwe Sluis compleet vernieuwd.

6

Officiële opening van de expositie van de Nieuwe Sluis, vlnr: Arie de Bode (voorzitter Portaal),
burgemeester Jan Lonink, Freddy Aerts (stuurgroep Nieuwe Sluis) en wethouder Jack Begijn.
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elektrische trein door Leendert Muller van
Multraship. Als blijk van waardering overhandigde de preses van Het Portaal een nostalgisch beeld van de oude verkeerstoren
aan Muller. De uitkijktoren aan de Westsluis
is vorige maand na 40 jaar gesloopt vanwege de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis.

Samenwerking
Burgemeester Lonink sprak de hoop uit dat
er ook een goede samenwerking tot stand
komt tussen Het Portaal en de buren van het
appartementencomplex de Sluiswachter.
,,De buren hebben veel tijd, dus kunnen ze
jullie goed in de gaten houden”, zei hij met
een kwinkslag. ,,Jullie delen de gebouwen en
de buitenruimte en dat is af en toe misschien
wel eens wennen.” Projectontwikkelaar Van
sluis en de haven moet inspirerend blijven.
En ook voor groep moet het zo interessant
zijn dat ze terug willen komen. Binnenkort
plaatsen we hier vast straatmeubilair dat
tevens gebruikt kan worden als terras voor
Het Portaal van Vlaanderen. Maar ook de
bewoners van het appartementencomplex
De Sluiswachter kunnen hier gebruik van
maken als ze lekker even van de buitenruimte aan het water willen genieten.”

Maritieme gebeuren

Liselotte Spuesens van Het Portaal van Vlaanderen kondigt de officiële opening aan.
Centraal burgemeester Jan Lonink van Terneuzen, links wethouder Jack Begijn.

der Poel realiseerde de gebouwen en het
beheer van de Vereniging van Eigenaren
van de Sluiswachter wordt verzorgd door
Witte Boussen.

Expositie Nieuwe Sluis
De expositie van de Nieuwe Sluis geeft
informatie over onder meer het dynamische sluizencomplex, de scheepvaart en het
Kanaal van Gent naar Terneuzen. Daarnaast
is er volop aandacht voor de ontwikkelingen van de bouw van de Nieuwe Sluis.
Hoe wordt een van de grootste sluizen ter
wereld gebouwd? Waarom zijn de sluizen zo
belangrijk? Hoe zit het met de veiligheid in
de haven? Wat is de rol van een havenmeester of van een loods? Hoe werkt een sluis?
Hoe vaar je veilig vanaf de Westerschelde
naar Gent? Bij een bezoek aan het Portaal
van Vlaanderen krijgt men antwoord op
dergelijke vragen.

Causaal verband
Er is een duidelijk causaal verband tussen
het stijgende bezoekersaantal in Het Portaal
en de expositie over de Nieuwe Sluis. Sinds

de realisering van de Westerscheldetunnel is
de nieuwe zeesluis het grootste infrastructurele project van Zeeuws-Vlaanderen. Door
de aanleg van de Nieuwe Sluis wordt de
haven van Gent bereikbaar voor de grootste
zeeschepen en zal er een eind komen aan
een belangrijk capaciteitsknelpunt voor de
binnenvaart.

Uitkijkpunt
Tijdens de bouw van de nieuwe zeesluis
wordt de tentoonstelling aangepast aan de
actualiteiten. De expositie geeft een goed
beeld van wat er buiten op het bouwterrein
allemaal gebeurt. Op verschillende plaatsen
in Terneuzen wordt tot en met 2022 aan de
Nieuwe Sluis gewerkt. Het nieuwe uitkijkpunt bij de bouwlocatie is sinds september
vorig jaar voor de bezoekers toegankelijk.

Het hele maritieme gebeuren passeert in
Het Portaal de revue. Hoe wordt een binnenvaartschip of een zeeschip door een sluis
geloodst? Hoe worden geïmporteerde producten vervoerd naar het achterland? Het
Portaal organiseert per traditie maritieme
fiets- en wandelroutes, rondleidingen over
het sluizencomplex én rondvaarten over het
Kanaal Gent-Terneuzen.

Rondvaartboot
,,Maar onze rondvaartboot VB 11 is eigenlijk
te klein. We zouden daarom graag doorgroeien naar een boot die zo’n 40 personen
kan accommoderen. Een grotere boot zou
zeer welkom zijn!”, zei de voorzitter aan het
eind van zijn speech.
Het Portaal is in april, mei en juni open van
woensdag t/m zondag. Rondleidingen en
vaartochten op woensdagen, zaterdagen en
zondagen. Juli en augustus: elke dag open
en elke dag rondleidingen en vaartochten.
www.portaalvanvlaanderen.nl;
www.nieuwesluisterneuzen.eu

Inspirerend
Burgemeester Lonink onderschrijft het
belang van het continu updaten van de
expositie. ,,Voor de stad Terneuzen blijft het
belangrijk onze kwaliteiten te laten zien.
De expositie en een bezoek aan de stad, de
7

Sloopwerk
Grond-, weg- en waterbouw
Asbestsanering
Infrastructuur
Recycling
Containerservice
Milieu & ruimte
Transport
Op- en overslag
Bouwmarkt
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S E A P O R T

Kloosterboer Vlissingen
kiest voor CargoCard
De vestiging van Kloosterboer in Vlissingen is een van de
grootste koel- en vriesterminals in Nederland en Europa. De
locatie heeft een koel- en vriescapaciteit van 1.700.000 m3
en de containerterminal heeft een opslagcapaciteit van
5600 TEU incl. 800 reefer plugs. Vanwege de ligging is de
terminal een ISPS-locatie. Deze internationale richtlijn verplicht zeehavens om elke persoon die het terrein betreedt
te registreren. Met honderden bezoekers per dag is het
vanzelfsprekend van groot belang om dit proces veilig, slim
en privacy-proof in te richten
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COLUMN

Mag u uw personeel op
gebruik van alcohol,
drugs of geneesmiddelen
testen?
Aangezien het onderwerp privacy een hot item is tegenwoordig is de vraag bij veel werkgevers gerezen of zij hun
personeel mogen testen op het gebruik van alcohol, drugs of
geneesmiddelen? Op deze onduidelijkheid is sinds kort een
antwoord gekomen en dit antwoord is nee. Dit mag alleen
als dit bij wet is toegestaan, en het testen mag niet door de
werkgever zelf gebeuren.
In de praktijk is in sommige industrieën voor veiligheidsredenen het gebruik ontstaan dat de werkgever haar personeel
test als dit beleid duidelijk werd gecommuniceerd naar de
werknemers. Weliswaar met randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld externe controleurs. Dit kon zowel op basis van een
steekproef gebeuren als bij een concreet vermoeden van
misbruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen. Dit gebruik
is bekrachtigd door de Hoge Raad. Hier oordeelde de Hoge
Raad dat de werkgever een zwaarwegend belang kan hebben om zijn personeel te testen op het gebruik van drugs,
ondanks de inbreuk op de privacy van het personeel.

Vanaf 3 mei 2019 krijgen chauffeurs daarom alleen met een geldige
CargoCard toegang tot de containerterminal en het empty depot. Voor
Kloosterboer betekent dit dat ISPS-compliancy geborgd is en tegelijkertijd besparen vervoerders tot 60% tijd op het parkeren, in- en uitstappen
en wachten aan de balie ten behoeve van het aanmelden en identificeren. Bovendien hoeven er aan de poort geen ID-documenten meer
overlegd of gescand te worden.

Hoe werkt het?
Het transportbedrijf ontvangt een opdracht (booking) van zijn opdrachtgever.
Via de Kloosterboer Container Portal of de Container App boekt de
transportplanner een “time slot” voor het laden en/of lossen van containers. Hiervoor zijn gegevens nodig van de container en eventueel van
de vrachtwagenchauffeur. Na de boeking zorgt het systeem voor verzending van een automatische bevestiging met een uniek TAR- (Truck
Appointment Registration) en Gate-nummer.
Op de gekozen dag en tijd meldt de chauffeur zich bij de betreffende Gate met het TAR-nummer. Vervolgens toont de chauffeur zijn
CargoCard in de zuil en na akkoord volgt een ticket waarop de opstelplaats te zien is. De chauffeur krijgt vervolgens toegang tot de termina l.
Bij aankomst op de opstelplaats wordt de chauffeur automatisch geladen of gelost.

De privacy waakhond, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft
hier nu een stokje voor gestoken. Op 15 maart heeft zij zich
hierover duidelijk uitgelaten. Hoewel er spanning is tussen
enerzijds de behoefte van de werkgevers voor een zo veilige mogelijke werkomgeving en anderzijds privacy van de
werknemers wint de privacy het hier. Resultaten van alcoholdrugs- of geneesmiddelentests zijn gezondheidsgegevens.
Deze gegevens mogen door een werkgever niet zomaar
verwerkt worden.
Het mag wel als er een wettelijke uitzondering bestaat. Voor
schippers en piloten bijvoorbeeld zijn er regels die toelaten dat zij tijdens werktijd onaangekondigd gecontroleerd
mogen worden door bevoegde ambtenaren.
Wees er dus op bedacht dat de Autoriteit Persoonsgegevens
werkgevers op de vingers kan tikken als zij hun personeel
test en deze gegevens verwerkt. Een overtreding van de privacywetgeving kan leiden tot het opleggen van een (forse)
boete. Een energiebedrijf is zwaar onder vuur komen te liggen vanwege de inzet van drugshonden om het personeel te
testen en is hierdoor onderworpen geweest aan een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Heeft u vragen, neem dan contact op met Smallegange Advocaten/Richard
Latten via de hieronder genoemde contactgegevens.

smallegange
Smallegange - law firm with a view

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

CargoCard
De CargoCard is een strikt persoonlijke multisitecard met daarop gecontroleerde gegevens over identiteit en kwalificaties van de houder. Zo’n
30.000 chauffeurs uit heel Europa maken inmiddels gebruik van de
CargoCard. Zij krijgen hiermee veilig, snel en privacy-proof toegang tot
bedrijfsterreinen voor het laden en lossen.

T. 010-201
010-20100
0070
70 E. E.
mail@smalaw.nl
latten@smalaw.nl
w w w. s m a l l e g a n g e - l aaw
w yye
e r ss.. co
com
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Liftal uit Vlissingen Oost is specialist bij uitstek inzake hef- en hijstechniek

Safety is the number one priority
D o o r : H en k van de Voorde

Testen, keuren en certificeren. Dat
is Liftal bij uitstek toevertrouwd.
Vanuit episch centrum Vlissingen
Oost worden op locatie regelmatig
controles, onderhoud en reparaties
uitgevoerd met betrekking tot een
breed pallet vast opgestelde kranen.
Tot de klantenkring van Liftal behoren vele bedrijven in de sector haven
& industrie, waaronder ook een aantal (petro) chemische concerns zoals
Dow en Yara. Snel schakelen is het
devies. 24/7 kunnen testen worden uitgevoerd voor bijvoorbeeld
scheepwerven en scheepsagenten.
Of de expertise van Liftal wordt
bijvoorbeeld ingeroepen voor het
inscheren van kabels op lieren of
kranen. Door te keuren of te testen
op locatie, hoeven bedrijven minder
lang hun equipment te missen. Zo
besparen ze tijd en geld.

Door het werken met hijskranen kunnen
gemakkelijk gevaarlijke situaties ontstaan.
De staat waarin de kraan zich bevindt, is
mede bepalend voor het veiligheidsrisico.
,,Safety is the number one priority! We zetten
bijvoorbeeld onze mobiele trekbank in om
hijsmiddelen te beproeven voor de jaarlijkse
inspectie. Regelmatige controles en onderhoud verkleinen het gevaar op ongevallen. Al
ons werk is Arbo gerelateerd. Aan veiligheid
besteden wij dan ook veel aandacht. Onze
10

medewerkers worden regelmatig getraind,
ook door leveranciers”, aldus Hans Hirdes, verantwoordelijke voor Liftal Nederland. Naast
haven & industrie heeft Liftal per traditie ook
diverse klanten in de bouw en de visserij.

de enorme wieken, bestemd voor een aantal windmolens, op het terrein in Vlissingen
Oost. ,,Deze blades staan op frames. Wij
inspecteren de frames en het gereedschap
op veiligheid

Offshore wind

Naast het testen op locatie beschikt Liftal over
een moderne werkplaats voor onderhoud
en reparaties plus een uitgebreid magazijn.
Liftal staat onder toezicht van de Vereniging
Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen
(EKH) en is VCA* en ISO 9001-2000 gecertifi-

De offshore wind is een nieuwe groeimarkt.
,,De jackets van de windmolens worden
geplaatst op de zeebodem en wij inspecteren
het hijsgerei en alles wat er qua veiligheidsmiddelen mee gemoeid is.” Hans wijst naar
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ceerd. Liftal beschikt over goede risk assessments. Het bedrijf kan uitstekend inschatten
wat de risico’s zijn, conform de LMRA (Laatste
Minuut Risico Analyse). De LMRA is een korte
risicobeoordeling op locatie die uitgevoerd
wordt direct voor aanvang van de werkzaamheden, onder het motto ‘bezint eer ge begint’.

Kernactiviteiten
Liftal is al ruim 20 jaar specialist op het gebied
van hef- en hijstechniek: adviseren, leveren,
installeren, testen, keuren, certificeren, beheren, ontwikkelen en onderhouden van explosieveilige hijsmiddelen en kranen. Ook het
leveren van valbeveiliging en klimmateriaal
behoort tot de kernactiviteiten.

Hijsen en heffen
,,Met ons brede programma proberen we de
klant volledig te ontzorgen op het gebied van
hijsen en heffen. We geven maatwerkadvies
en beperken ons niet tot één leverancier. We
verrichten al tien jaar keuringen van kranen
en leveren op aanvraag verschillende merken
vast opgestelde bovenloop- en zwenkkranen. Als dealer van ABUS bovenloopkranen is
vijf jaar geleden het marktgebied verder vergroot. Onze mensen worden bij de fabrikanten getraind met betrekking tot in gebruik
name en onderhoud”, legt Hans Hirdes uit.
Liftal heeft onlangs voor het Itère project in
Zuid-Frankrijk samen met een Franse partner
een innovatief hijsframe ontwikkeld om kranen te testen.

Slagvaardig

Keurmeesters

Liftal opereert slagvaardig zodat de klant snel
en efficiënt van alle vereiste documenten,
certificaten en technische informatie wordt
voorzien. Via de strategisch gelegen vestigingen worden scheepvaart, havenbedrijven,
industrie en bouwbedrijven, snel en op maat
bediend. De testwerkzaamheden worden
steeds meer op locatie bij de klant verricht.

De kranen moeten voldoen aan alle belangrijke nationale en internationale eisen. Liftal
is een EKH-keuringsbedrijf, met vijftien keurmeesters die volledig up to date zijn. De
keurmeesters zijn specifiek opgeleid om een
grote diversiteit aan gereedschappen en
middelen conform de actuele Europese en
Nederlandse regel- en wetgeving te kunnen
beoordelen.

Sloegebied

Testapparatuur

Er werken bij Liftal in Vlissingen 45 mensen.
Naast de vestiging in het Sloegebied beschikt
Liftal ook over een werkplaats in Yerseke
en een verkoopkantoor in het Oost-Vlaamse
Temse. Verder heeft Liftal een dependance bij
Damen in Vlissingen en Arentis in Terneuzen.

In de ruime en goed geoutilleerde werkplaatsen kan Liftal alle voorkomende werkzaamheden verrichten. Er wordt gebruik gemaakt
van gespecialiseerde testapparatuur zoals
horizontale en verticale trekbanken, elektrische circuitmeters, mobiele trekkrachtmeters
en geijkte meetapparatuur.

Arbo wetgeving
Hef- en hijsgereedschap moet in Nederland
jaarlijks worden geïnspecteerd conform de
Arbo wetgeving. Als lid van de vereniging van
Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen
(EKH) beschikt Liftal over die deskundigheid.
,,Wij hebben zelf trekbanken, drukbanken
en diverse mobiele testinstallaties en trekkrachtmeters. Daarnaast onderhouden wij
mechanisch, pneumatisch, hydraulisch en
elektrisch hef- en hijsgereedschap. Voor onze
klanten houden we een Web Portaal bij voor
het bekijken van certificaten of keuringsrapporten.

valbeveiligingsproducten en ladingzekerheden. Het leveringsprogramma omvat
inmiddels ook sierwerk van staaldraden voor
bijvoorbeeld trapleuningen, hekwerken en
overkappingen.

Testframe
Het bedrijf beschikt ook over een eigen testframe van 800 ton. Liftal test ook veel met
waterzakken. Die hebben een laag eigen
gewicht en bieden hoge nauwkeurigheid en
veiligheid tijdens het testen. Dat geschiedt
aan boord van schepen, in fabrieken en elektriciteitscentrales.

Ladingzekerheden
Het veelzijdige leveringspakket bestaat onder
andere uit staalkabels, kettingwerk, hef- en
hijswerktuigen, hijsbanden, rondstroppen,
11

QUA-VAC IS YOUR TURNKEY
SOLUTIONS SUPPLIER FOR:
vacuum toilets,
EVAC mEmbRANE SEwAgE TREATmENT Evac
Optima 5
SYSTEmS, FOR EACh TYPE OF VESSEL.
EVAC VACUUm SYSTEmS ANd VACUUm TOILETS.

• Evac marine sewage treatment systems are designed to fulfil
the requirements of IMO MEPC 227 (64)
• Evac marine sewage treatment systems are designed to fulfil
the requirements of the Rhine regulations
• Custom design and engineering for new build and refit
projects

EVAC ROSR type approval certifcation number: R1*II*0003*01

SYSTEM INTEGRATION
SOLUTIONS FOR THE
OFFSHORE ENERGY, MARINE
AND HEAVY LIFTING

- Extensive hydraulic,
electrical and mechanical
expertise
- Engineering, manufacturing
of equipment and turnkey
projects
- Young and dynamic team
of pro-active project
managers
www.draftec.nl

WHATEVER YOUR

TECHNICAL

CHALLENGE
SPECIALIZED IN
LIFTING SOLUTIONS,
BUILT ON EXPERIENCE AND
DESIGNED AROUND YOUR
COMPANY’S SPECIFIC NEEDS

- Over a decade of experience
in lifting equipment
- Design and manufacturing
of crane safety and control
systems
- Experienced service
engineers with required
offshore wind & oil/gas
certification
www.scaldon.nl

IZV en IBS: specialist in
gevelbekleding en hallenbouw
In Westdorpe werden onlangs enkele nieuwbouwprojecten opgeleverd.

Voor nieuwbouw, renovatie en
onderhoud is men aan het juiste
adres bij IZV en IBS uit het ZeeuwsVlaamse Kloosterzande. Door de
synergie van IZV en IBS kan er efficiënt, snel en tegen concurrerende
prijzen worden gebouwd. De hele
‘bovenbouw’ kan bij industriële
projecten turn key worden gerealiseerd. Een mooi voorbeeld van een
recent groot project is de nieuwbouw van Mammoet in Westdorpe.
IZV en IBS verzorgden in opdracht
van H4A Industrial services de staalconstructie, dak- en gevelbekleding
voor het nieuwe kantoor, werkplaats en wasplaats van de wereldwijde marktleider op het gebied van
zwaar transport en hijswerk. Alle
bouwdelen (kantoren, werkplaats,
wasplaats) zijn opgebouwd uit
staalconstructie, steeldeck en sandwichpanelen als gevelbekleding. De
werkplaats is voorzien op een zestal
bovenloopkranen met elk een hijscapaciteit van 35 ton. In totaal is met
het project ruim 200.000 Kg staal
gemoeid.

Op een steenworp afstand werd in dezelfde periode de nieuwbouw voor Vlaeynatie
gerealiseerd. IBS verzorgde in opdracht
van Cordeel Nederland de staalconstructie,
die als ruggengraat dient van de opslagloodsen voor bulkmateriaal. Totaal ca. 1100
ton staalconstructie volgens het ontwerp

van Arcade, voorzien van een hoogwaardig
coatingsysteem, klasse C5i (offshore
environments).

Industrie
IZV is al ruim een halve eeuw gespecialiseerd in het aanbrengen van bekleding
op bedrijfsgebouwen, onder andere voor
haven- en industriële bedrijven. Met name
in de chemische- en petrochemische industrie. Alle opties zijn bespreekbaar en uitvoerbaar. Het in 1964 opgerichte IZV is een
degelijke onderneming met een moderne
aanpak die door de grondige manier van
werken een mooie klantenkring heeft opgebouwd. Naast projecten in de Benelux worden er met regelmaat ook werken gerealiseerd in landen als Duitsland en Frankrijk.
Zusterbedrijf Industrial Building Systems
(IBS) is gespecialiseerd in hallenbouw voor
bedrijven in de industrie en de op- en overslag, zoals bijvoorbeeld transportbedrijven
en logistieke centra.

Maatwerk
,,Opdrachtgevers moeten kunnen rekenen
op maatwerk van specialisten die hun vak
verstaan. Daarom investeren we in mensen,
want werkzaamheden moeten uitgevoerd
worden door vakbekwame voorlieden en
monteurs. We werken volgens de kwaliteitsnorm ISO9001, het veiligheidscertificaat
VCA** en de NEN-EN 1090-1 + NEN-ISO 3834
hetgeen ons in staat stelt een CE- conformiteitsverklaring af te geven op geproduceerde staalconstructies. Ontzorgen is waar
we goed in zijn.”

ciënt door gebruik van hoogwaardig materiaal waarbij we inspelen op omgevingsfactoren. En als het karwei is geklaard, houdt ons
werk niet op. Wij bieden onze klanten niet
alleen garantie, maar ook de mogelijkheid
om inspectie, renovatie en periodiek onderhoud door ons te laten uitvoeren. We bieden
de klant een onderhoudsprogramma dat
aansluit bij de behoefte.”

Integrale kwaliteitszorg
Industrial Building Systems (IBS) biedt integrale kwaliteitszorg, vanaf het ontwerp tot
en met de uitvoering van het bouwproject. Het beschikt over een productieruimte
van 3.500 vierkante meter. Met behulp van
moderne machines en gekwalificeerd personeel wordt snel, innovatief en vakkundig
geproduceerd. IBS ontwerpt en fabriceert
in eigen beheer geoptimaliseerde, lichtgewicht staalconstructies voor bijna alle toepassingen.

Kostentechnisch gunstig
,,Hierdoor kunnen we op een kostentechnisch gunstig prijsniveau snel en flexibel
bouwen. Hallen met een kolomvrije overspanning van 70 à 80 meter zijn geen
uitzondering! Naast de hallenbouw worden ook vele andere projecten gerealiseerd, zoals bedrijfspanden, sportaccommodaties en kantoorgebouwen”, legt Bob
Compiet uit.
WWW.IZV.NL
WWW.IBS-HALLENBOUW.NL

Hoogwaardig
De klanten van IZV en IBS hebben vanaf het
begin tot en met het einde van een traject
steeds dezelfde persoon als aanspreekpunt,
gaat Bob Compiet verder. ,,Vanzelfsprekend
zijn (op-)leveringen op tijd en werken we effi13

Overlasko Konstruktie staat voor
kwaliteit in staalconstructies
D o o r : A n toon A. O osti n g

Foto’s: O ve r lasko

Eén van de vier zware constructies (gewicht 84 ton) op weg naar de klant.

Wat er ook met staal en ook andere
metalen moet gebeuren, verspanen,
vervormen, construeren, testen en
alle andere voorkomende bewerkingen van allerhande metalen,
bij Overlasko Konstruktie aan de
Frankrijkweg in het havengebied van
Vlissingen-Oost draaien ze hun hand
er niet voor om. Met grote offshorebedrijven als Heerema, IHC, Van Oord
en Seaway Heavy Lifting als klanten
heeft Overlasko Konstruktie zich een
goede naam als specialist in bijzondere staalconstructies opgebouwd.

Overlasko Konstruktie vierde afgelopen najaar
nog het 25-jarig bestaan na de herstart van wat
in 1972 begon als Machinefabriek Lewedorp.
Van oorsprong vanaf 1966 actief in de tuinbouw mechanisatie. Dit resulteert in 1972 in een
afdeling constructie en verspaning voor derden
onder de naam Machinefabriek Lewedorp. In
1975 is de tak Offshore opgepakt met voornamelijk wals en laswerk. Onder het motto kwaliteit bieden en op tijd leveren richt Overlasko
Konstruktie zich sinds 1993 na een herstart op
zowel de fabricage als revisie van constructies
in de on- en offshore-industrie, constructie- en
machinebouw.
Bij die constructies valt te denken aan speciale anker(lieren), dekuitrusting voor schepen,
kabelschijven voor boorplatforms of hijsmateriaal van kranen, umbilical winches waarmee
besturingskabels worden gevierd en binnengehaald voor het besturen van hydraulische
hamers onder water, de enorme spreaders voor
de plaatsing van jackets en de constructies
waarop offshore platforms komen te staan.
Zo komen ook de twee enorme spreader beams
14

(WLL 3000mT per stuk) voor de ooit voor de
Oosterscheldewerken gebouwde en met een
hijscapaciteit van 8700 ton nog altijd een van
de sterkste drijvende kranenschepen van de
wereld, de Svanen van baggeraar en offshoreaannemer Van Oord, uit de werkplaatsen van
Overlasko. Die twee spreader beams van veertien meter lang en 100 ton wegend, hangen aan
de haak van de kraan om daarmee o.a. zware
windmolenturbines op hun fundamenten te
kunnen neerzetten.
Inmiddels weten ook internationale klanten
met bijzondere wensen Overlasko Konstruktie
te vinden. Als voorbeeld van dat laatste wijst
Samuel van Gurp met enige trots op de speciale drijvende hijskraan die Overlasko heeft
gebouwd. Deze is o.a. ingezet voor de berging
van het op de rotsen van een Italiaans eilandje
gelopen cruiseschip Costa Concordia. Deze
kraan is door Overlasko gemonteerd op een
speciaal ponton. In dit ponton is een systeem

gebouwd dat ballastwater heel snel kan rondpompen. Zo’n systeem is nodig om de ponton
in balans te kunnen houden als de hijskraan met
een zware hijslast 360 graden ronddraait.

Echt familiebedrijf
Samuel van Gurp (39) is verantwoordelijk voor
de verkoop en inkoop bij wat als geen ander
een echt Zeeuws familiebedrijf is. Overlasko
Konstruktie heeft 34 medewerkers in vaste
dienst waaronder maar liefst elf leden van de
familie Van Gurp. Vijf daarvan vormen de directie/aandeelhouders. De eerste van de tweede
generatie Van Gurp, Samuels vader Teun draagt
de leiding binnenkort over aan de derde generatie waartoe Samuel behoort.
Overlasko is een bedrijf van echte vaklieden van
walsers, snijders, fitters, lassers en monteurs tot
machinebankwerkers die weten wat ze doen,
van alle markten thuis zijn en graag met hun
handen en machines werken. Samuel van Gurp

Overlasko Konstruktie ontzorgt zijn klanten door niet alleen fabricage maar ook het transport uit te voeren.
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is daarvan zelf een voorbeeld. In zijn vrije tijd
ging Samuel bij zijn opa werken om de vloeren
aan te vegen in de werkplaatsen en vanaf zijn
zestiende kwam hij voor vast in het bedrijf als
draaier en frezer. Sindsdien heeft hij zich via BBLtrajecten en aanvullende opleidingen weten op
te werken. Nu onderhoudt hij het contact met
de klanten, calculeert, koopt de materialen in en
maakt deel uit van de directie.
Vanaf de (her)start in 1993 heeft Overlasko een
flinke groei doorgemaakt. Een belangrijke rol
daarin speelde het werk dat Overlasko kreeg
toegespeeld van bijna-buurman Heerema
Fabrication Group dat veel grote constructies
voor de offshore olie- en gasindustrie en tegenwoordig de windparken op zee bouwt. “De
relatie is al heel oud en in de loop der jaren
alleen maar gegroeid,” zegt Van Gurp. Maar dat
betekent niet dat de touwtjes kunnen worden
gevierd. Van Gurp: “Je kunt gauw iets verkeerds
doen en dan ben je je goede naam zo maar
kwijt.” Sinds drie jaar is Overlasko op LinkedIn
te vinden en heeft het een nieuwe website.
Dat legt het bedrijf geen windeieren. “We zijn
nu veel beter op internet te vinden en dat is te
merken. Klanten komen bij jou omdat ze alle
onderdelen van hun klus in één hand willen
leggen. Wij beheersen alle belangrijke staalbewerkingstechnieken in het midden-, zware- en
specialistische segment,” aldus Van Gurp.

Continu investeren
Het motto van kwaliteit leveren en afspraken
nakomen door te doen wat je zegt en je klanten
te ontzorgen is één maar wat volgens Van Gurp
ook werkt is dat Overlasko laat zien dat het
continu in het bedrijf investeert. ‘We proberen
het gewoon sterk te houden door continu te
verbeteren,’ zegt Van Gurp. Dat betekent dat
Overlasko de spullen niet alleen maakt maar
ook investeert in materieel om het gevraagde
te assembleren, installeren en apparatuur om te
testen. De klant moet ervan op aankunnen dat
de bij Overlasko bestelde spullen doen wat er
gevraagd wordt. Zo maakte Overlasko voor Van
Oord de complete stenenstortinstallatie waarmee op de zeebodem (pijp)leidingen worden
afgedekt en funderingen worden verstevigd.
Investeren doet Overlasko ook in ruimte. Sinds
de laatste uitbreiding in 2008/9 had Overlasko
al een terrein van 10.000 vierkante meter waarvan 5500 vierkante meter werkplaats en kantoren en elders aan de Frankrijkweg een buitenterrein van nog eens 6500 vierkante meter.
Daarnaast heeft Overlasko medio vorig jaar
de panden van de buren erbij gekocht waar
ook een constructiebedrijf in zat. Dit terrein
is 7700 vierkante meter waarvan 3400 vierkante meter bebouwd. Onder tussen investeert Overlasko ook in verduurzaaming van
het bedrijf: momenteel worden er 1366 zonnepanelen gelegd, genoeg voor het opwekken
van 378.9 MWh.
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Fabricage, stralen en conserveren, montage van 2 Spreaderbeams met elk een eigen gewicht van 100 ton.

kwam er ook plek voor een freesbank voor het
frezen van schuine laskanten aan plaatmateriaal met een lengte van 12 meter en een dikte
van 75mm. Op het terrein verderop aan de
Frankrijkweg heeft Overlasko nog een containerloods (Lengte 40m x breedte 12m x hoogte
7.7m) voor het stralen en conserveren van constructies. Daarvoor heeft Overlasko het straal-en
conserveringsbedrijf De Nooijer overgenomen.
Ook zette Overlasko zijn eerste schreden in de
scheepsbouw. Voor DCS (Delta Coastal Services)
heeft Overlasko een werkschip breder gemaakt
om meer ruimte te maken voor het dek en de
machinekamer.
Goed personeel vinden voor de uitwerking van

alle aangenomen opdrachten lukt volgens Van
Gurp nog steeds maar begint wel een steeds
groter probleem te worden. Flexibel personeel
huurt Overlasko in via uitzendbureaus. Maar
Overlasko werkt ook samen met een aantal
college-bedrijven in de buurt voor het uitwisselen van bijvoorbeeld lassers. ‘Als je met een paar
bedrijven flexibel personeel kunt laten rouleren,
hou je ze bij jou in de buurt. Onze lassers zijn
met name Portugezen,’ vertelt Van Gurp.
In vaste dienst nemen van zoveel mogelijk
personeel is voor Overlasko niet verantwoord
omdat het aanbod aan werk erg grillig is. Zo
ging de offshore olie-en gasindustrie in 2015’17 door een diep dal als gevolg van de val van
de olieprijs vanaf eind 2014. Daardoor werden
op grote schaal investeringen uitgesteld wat
ook leidt tot minder werk voor bedrijven als
Overlasko. Om zich hiertegen te wapenen probeert Overlasko daarom ook zoveel mogelijk
werk uit andere sectoren aan te trekken.

Gewoon alles doen

Nieuwe machines
Dankzij de uitbreiding in ruimte heeft Overlasko
ook weer ruimte voor nieuwe machines. Zo
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Fabricage van Upending Frame, deze wordt gebruikt
voor het verticaal kunnen zetten van Monopiles.

Van Gurp: ‘Zo hebben we 2008 overleefd omdat
we toen juist in die tijd een kraan hebben
gemaakt. Wij werken niet voor één soort branche maar we doen bijvoorbeeld ook halffabricaten voor andere bedrijven. We doen gewoon
alles. We willen niet afhankelijk zijn van één
klant of één sector. Wij moeten heel divers in
onze werkzaamheden kunnen zijn. Dus moet
je ook blijven investeren in uitbreiding van de
technieken die je kunt aanbieden. Daardoor
kun je ook heel breed je klanten aantrekken.
Tegelijkertijd hebben we inmiddels ook bepaalde groepen klanten die jou ook het werk gunnen. En soms komt het voor dat je een opdracht
mist maar dan krijg je weer werk van degene die
de opdracht wel heeft gewonnen.’
Overlasko Konstruktie werkt volgens de regels
van de grote internationale klassebureaus als
DNV GL, ABS, BS, Lloyd’s, Lloyd’s Rules for Mobile
Offshore Units, het Stoomwezen, AWS, NORSOK,
Bureau Veritas, EEMUA 158 en EN.
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Veelzijdige specialist Timmerman
viert 100-jarig bestaan
D o o r : H en k van de Voorde

Timmerman uit Middelburg viert
dit jaar het 100-jarig bestaan. Het
familiebedrijf is van lieverlee uitgegroeid tot een internationaal opererende onderneming met uiteenlopende werkzaamheden. Naast
L. Timmerman & Zn. BV voor de
verkoop en reparatie van (nieuwe)
machines en onderdelen, wordt de
veelzijdige specialist gevormd door
Timmerman Industrial Repairs BV.
,,De kernactiviteiten van Timmerman
Industrial Repairs zijn reparaties
van en aan schepen en alles wat
daar mee samenhangt, industriële
reparaties en constructiewerken,”,
aldus Johan van ’t Hul, manager
bij Timmerman Industrial Repairs.
Timmerman is anno 2019 uitgegroeid tot een bedrijf met een
oppervlakte van bijna 6.000 vierkante meter (gelegen aan het water),
waarvan 2.500 is bebouwd met een
werkplaats voor de bouwmachines,
een hal voor de industriële reparaties, een aparte ruimte voor de
verspanende afdeling en een groot
magazijn. Er worden veel werkzaamheden verricht voor rederijen,
industrieën, overheden en overslagen grondverzetbedrijven.
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In de verspaningsafdeling zijn onder andere
draai- en freesbanken, grote boormachines en
een mobiele kottermachine. Binnen het concern is er veel synergie. ,,De activiteiten zijn niet
met een schaartje te knippen. Dat komt de veelzijdigheid ten goede. Doordat onze werkzaamheden en onze mensen zo divers zijn, kunnen
we projecten compleet aanpakken, hetgeen
voor onze klanten vaak een groot voordeel is.”

Boven de waterlijn
De werkzaamheden van Timmerman
Industrial Repairs zijn grofweg alle werkzaamheden die kunnen worden uitgevoerd boven
de waterlijn. Bij projecten aan de kade of in de
werkplaatsen kan worden gedacht aan repareren en aanpassen van zelflossystemen van
zandzuigers, het overhalen van grijpers, fabriceren van leidingwerk dat aan boord wordt
ingemeten en overhalen van cilinders.

Combinatie
Naast werkzaamheden aan boord van schepen is Timmerman goed ingericht op het

maken van allerhande constructies, veelal ontwikkeld volgens klant specifieke wensen. De
combinatie van eigen engineering, vakkundige lassers en goede kwaliteitsbewaking stelt
Timmerman in staat producten te leveren die
100 procent aan de wensen voldoen.
Elke tak van het bedrijf heeft een eigen klantenkring met een eigen specialisatie, maar het
gebeurt regelmatig dat er voor deze reparaties
expertise vanuit de andere afdelingen wordt
ingeroepen op het gebied van dieselmotoren,
hydrauliek en verspanende werkzaamheden.

Totale ontzorging
Belangrijk speerpunt is de totale ontzorging
bij allerhande projecten, gaat Johan verder.
,,Of het nu om nieuwbouw, reparatie, modificatie of onderhoud gaat: in principe hoeft
de klant maar één belletje te plegen en wij
nemen alle zorgen uit handen. Vandaar dat
we ook regelmatig grotere complexe klussen
krijgen toebedeeld. We hebben veel te maken
met superintendents die voor een korte periode hun schip bij ons wegleggen. Daar willen
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ze geen gezeur over. We houden ze goed op
de hoogte van de voorbereiding en de planning, zodat ze zelf geen kopzorgen hebben.”

Grote rederijen
Enerzijds weten grote internationale rederijen
Timmerman te vinden zoals DEME, Boskalis,
Jaczon en Parlevliet & Van der Plas en anderzijds kleinere klanten met binnenvaartschepen, zandzuigers en dergelijke. In ieder geval
heeft Timmerman altijd flexibiliteit hoog in het
vaandel staan.

Kleine klusjes
,,We hebben vaak kleine klusjes, zoals het reviseren van klapblokken of van een hydraulisch
remmetje. Regelmatig krijgen we het verzoek
van een schipper-eigenaar, die met zijn schip
in Middelburg ligt, om te helpen. Door onze
flexibiliteit staan we altijd paraat. Zeker in de
scheepvaart is dat belangrijk. Als een schip
morgen kapot gaat, moet die bij wijze van
spreken vandaag al gerepareerd worden”, legt
Johan van ’t Hul uit, die zelf lang als scheepswerktuigkundige werkzaam was.

Dynamiek
Reparaties zijn over het algemeen ad hoc
en geven de meeste dynamiek, vervolgt de
manager bij Timmerman Industrial Repairs.
,,Een andere tak van sport binnen Industrial

generatorsets. In deze afdeling worden ook
aanpassingen verricht aan machines die door
Timmerman worden ontworpen, gefabriceerd
en opgebouwd. Bijvoorbeeld hydraulisch verstelbare cabines, super long fronts, het bijbrengen van ballast en het verbreden en verlengen
van rijwerken. Daarnaast ontwerpt en verzorgt
Timmerman ook specials zoals het plaatsen
van hijskranen en overslagmachines op een
schip of truck en worden keuringen van wegenbouwmachines en (boord) kranen verricht.

Hyundai
L. Timmerman & Zn. BV is onlangs Zeeuws
dealer geworden van het hele gamma

Hyundai grondverzetmaterieel: rupsgraafmachines, graafmachines op wielen, wielladers,
mini graafmachines en schrankladers.

Vierde generatie
Aan het roer van het familiebedrijf staat Marc
Timmerman, die de vierde generatie vertegenwoordigt. Hij heeft de beschikking over een
gemotiveerd team, bestaande uit een 35-tal
gekwalificeerde medewerkers met verschillende specialisaties die tegelijkertijd breed
inzetbaar zijn en kunnen improviseren.

Hoefsmid
L. Timmerman & Zn. B.V. werd in 1919 opgericht door Leonard Timmerman. Hij was in
die tijd hoefsmid en onderhield en repareerde daarnaast landbouwwerktuigen.
Na de watersnoodramp in 1953 werd bij de
herstelwerkzaamheden aan de dijken en bij
het opruimen van de achtergebleven chaos
gebruik gemaakt van draglines, bulldozers
en schepen. L. Timmerman & Zn. BV ging zich
vanaf toen steeds meer richten op de reparatie
en het onderhoud van deze machines.

Open Dag
De onderneming is officieel pas in december
een eeuw oud, maar het hele jaar 2019 staat
in feite in het teken van het 100-jarig bestaan,
met onder andere een Open Dag op zaterdag
14 september.
Repairs is constructiewerk: het maken van
objecten. Een mooi voorbeeld is een onderwagen voor een drooglosinstallatie op een
nieuwe sleephopperzuiger.”

Mobiele werkplaats
Voor het werken op locatie is een goed geoutilleerde mobiele werkplaats beschikbaar.
Deze is van alle gemakken voorzien zoals
werkbank, takel, aggregaten, lasapparatuur,
brandsets, staal- en leidingwerk, stroppen en
takels, beschermingsmiddelen. Deze kan worden vervoerd op de eigen semi-dieplader.

Grondverzetmachines
L. Timmerman & Zn. is een handel- en reparatiebedrijf voor grondverzetmachines en andere
machines zoals hijskranen, platformwagens en
17

Transport met
Zwitserse precisie

Voor dagelijks transport
van al uw goederen
naar en van Zwitserland
LTT BV. Een Nederlands bedrijf dat al vele jaren kwalitatief transport
waarborgt. Snel en ﬂexibel. Met een zeer hoge klantwaardering.
Transport als een Zwitsers uurwerk: betrouwbaar en punctueel!
Het Nederlandse bedrijf LTT BV in Weert werd in
1985 opgericht en strategisch gevestigd nabij
de A2 in Limburg. Vele verladers, expediteurs
en fabrikanten uit Nederland, België, Duitsland,
Frankrijk en Zwitserland maken sindsdien
gebruik van de transportdiensten van LTT BV.
Onze planners, chauffeurs én voertuigen zijn
op hun taak voorbereid. Van intake tot en met
levering van uw goederen.

Veiligheid voorop
Alle vrachtwagens voldoen aan de hoogste
milieunormen. Iedere vrachtwagen is voorzien
van de voorgeschreven materialen volgens de
richtlijnen van het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR-uitrusting). Dit garandeert
dat uw goederen deskundig, verantwoord en
veilig de plaats van bestemming bereiken.

Schakel LTT BV in voor transport van...
• pallets, stukgoederen, machines en
volumetransport
• gevaarlijke stoffen
• (kwetsbare) planten en bomen
• en meer...

Douane- en grensformaliteiten
door ons geregeld
LTT BV neemt de douane- en grensformaliteiten
volledig van u over. Wij zorgen voor de juiste
documentatie, melden zendingen aan en
af en zorgen voor het in- en uitklaren bij
de douane.

Edisonlaan 2, 6003 DB Weert,
tel.: +31 (0)495 45 73 57, e-mail: info@lttbv.nl

www.lttbv.nl

Kennisdeling
en nog meer
maatwerk
D o o r : H en k van de Voorde
Foto: Marijana Pajovic

Jos van Esbroeck, directievoorzitter Rabobank Oosterschelde.

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

De

drie

Zeeuwse

Rabobanken

werken samen met vijf banken in
West-Brabant

via

specialisten-

teams. ,,Kennis en ervaring wordt
zo gedeeld met collega’s van andere
banken en de advisering aan de
klant wordt nog meer maatwerk.

Vitale leefgemeenschappen
Rabobank maakt zich hard voor vitale leefgemeenschappen. Zo werkt Rabobank
Oosterschelde op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid al langer samen met omliggende Rabobanken. Na de zomer is er een grote
campagne te verwachten: Rabo ClubSupport.
Leden kunnen meebeslissen over welke verenigingen in hun buurt een bijdrage krijgen.

procent gegroeid. Buiten traditionele sectoren
als de agribusiness, de binnenvaart en recreatie
& toerisme worden in toenemende mate
e-commerce bedrijven gefinancierd.

Particuliere hypothekenmarkt
Op de particuliere hypothekenmarkt heeft de
bank een aandeel van 25 procent en is ze ook
een belangrijke partij op het gebied van verzekeren en vermogensbeheer.

Aangescherpt
Sinds de kredietcrisis en de economische crisis
is de wereld totaal veranderd. Een van de gevolgen van de aangescherpte zorgplicht is dat een
ondernemingsplan aan beduidend strengere
eisen moet voldoen.

Verstandig

De virtualisering is enorm snel gegaan in het
afgelopen decennium. Daardoor is het aantal
vestigingen van Rabobank Oosterschelde geleidelijk teruggebracht naar drie kantoren en 150
medewerkers. Door de transitie van fysiek naar
virtueel zijn de kantoren tenslotte nog maar
beperkt nodig om de klanten te ontvangen.

Zeeland is de provincie met de laagste werkloosheidscijfers, heeft al ruim tien jaar lang
een relatief hoge economische groei en was
tijdens de crisisjaren de enige groeiregio. ,,Wij
kenden weinig problemen met klanten op de
huizen- en hypothekenmarkt. We hebben een
zorgvuldig financieringsproces en de Zeeuw
gaat over het algemeen verstandig om met zijn
financiën.”

kantoren in Goes, Zierikzee en

Zakelijke markt

Dynamiek

Tholen. Dat is 95 procent van ons

Rabobank Oosterschelde heeft in ZuidBeveland, Schouwen-Duiveland en Tholen
een aandeel van ruim 50 procent in de zakelijke markt, waarbij jaarlijks voor ongeveer 150
miljoen euro aan nieuwe zakelijke financieringen wordt verstrekt. Het volume zakelijke uitzettingen is vanaf 2010 jaarlijks met twee à drie

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

Voor het overgrote deel van onze
klanten verandert er echter weinig.
MKB-ondernemers met een omzet
tot tien miljoen euro, particulieren
en private bankingklanten blijven
we gewoon bedienen vanuit onze

klantenbestand”, aldus directievoorzitter Jos van Esbroeck van
Rabobank Oosterschelde.

Virtualisering
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Haven
beroepen
D o o r : Lydi a Gi l l e

Vloot is onderdeel van het agentschap
voor Maritieme Dienstverlening en
Kust (MDK) dat deel uitmaakt van
de Vlaamse overheid. Het agentschap telt naast Vloot nog drie
andere operationele entiteiten die
bijdragen aan veilig en vlot scheepvaartverkeer, namelijk afdeling Kust,
afdeling Scheepvaartbegeleiding
en Loodswezen. Vloot is een rederij
gespecialiseerd in overheidsvaartuigen. De vaartuigen worden ingezet op
zee en langs de kust tot in Vlissingen,
in het Scheldegebied en op het kanaal
Gent-Terneuzen.
Kapitein Kevin Depuydt is ‘operations manager Kust’ en functioneert als coördinator en
eerste aanspreekpunt op het operationele
niveau voor de kust. Dat wil zeggen, de 20-tal
schepen die hij in Oostende onder zijn hoede
heeft, moeten technisch perfect in orde zijn en
ingezet worden met de juiste bemanning volgens de gangbare standaarden. Ook is Kevin
het aanspreekpunt voor de vele klanten en
partners. Uiteenlopende problemen van alle
aard (technisch, personeelsgerelateerd, …),
worden door de dienst ‘operations’ aangepakt.
Kevin Depuydt: “Ik ben het directe aanspreekpunt aan de wal voor alle schepen inclusief
hun klanten voor de kust. Afhankelijk van de
urgentie van gebeurtenissen, kom ik nadrukkelijker op de voorgrond. Betreft het een technische uitval van een vaartuig met kritische
dienstverlening, dan dringt een snelle oplossing zich op en is er ook sprake van teamwork
met mijn directe leidinggevende en andere
collega’s.”
De functie van walkapitein vergt een permanente bereikbaarheid. Zijn belangrijkste
werktuig is zijn mobiele telefoon. Moeiteloos
schakelt Kevin van dienstbaarheid aan de
scheepvaart naar interview over de inhoud
van zijn werk. Aangezien geen dag hetzelfde
is, laat hij aan de hand van een voorbeeld zien.
“De Sirius, een van onze jongste schepen in
Oostende, was onlangs betrokken bij een incident waarbij het een noodmaneuver moest
uitvoeren om een aanvaring met een onvoor20

zichtige vissersboot te vermijden. De kapitein belde mij met de melding; ‘ik heb een
probleem’. Dan is het mijn taak hem primair
gerust te stellen en hem de standaard korte
instructie te geven: check uw bemanning, kijk
of het schip lekt en stuur twee mensen naar
beneden. Kijk wat u kunt doen en meldt u
direct als er problemen zijn. Dan rapporteer ik
aan mijn directe leidinggevende, namelijk de
directeur operations en technische dienst, en
de algemeen directeur die finaal beslist om al
dan niet een Emergency Response Team (ERT)
samen te roepen. De samenstelling van een
ERT-team is afhankelijk van het noodgeval. In
dit geval bleef de ernst van de situatie beperkt
waarbij geen sprake was van olievervuiling
of gewonden. Bij ernstige incidenten moet
er opgeschaald worden en betreft het een
federale en gewestelijke kwestie waarbij veel
meer partners betrokken zijn en het algemeen
nood- en interventieplan voor de Noordzee
(ANIP) in werking kan treden onder directe
leiding van de gouverneur.
Voor het incident met de Sirius zijn we met een
beperkte groep van experts gaan samenzitten
om het noodzakelijke te bespreken, te achterhalen wie er gecontacteerd moest worden; de
familie van de opvarenden bijvoorbeeld. We
kijken of er transport nodig is, of er gewonden
afgevoerd moeten worden, de verzekering
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Kapitein Kevin Depuydt houdt de vloot in
Oostende op koers

ingeschakeld; allerhande vragen die zich voordoen. De nodige personen worden verwittigd,
maar ik ben steeds degene die rechtstreeks
communiceert met het schip om verwarring
te vermijden. Mijn directe leidinggevende en
de algemeen directeur zijn ter plaatse gegaan
en ondertussen sta ik in constante verbinding
met de kapitein van de Sirius over de ontwik-

Het multifunctionele schip SIRIUS van Vloot (onderdeel van het agentschap voor Maritieme
Dienstverlening en Kust).
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kelingen en het verdere verloop. Ook kapitein Réjane Gyssens van het MRCC (afdeling
Scheepvaartbegeleiding/MDK) was ter plaatse
om het incident mee in goede banen te leiden.
Toen het water zakte, maakte de Sirius slagzij.
Ook dan stel ik de mensen aan boord op hun
gemak en leg ik uit hoe we het schip willen
vlot trekken. In dit geval was het plan opgevat
te wachten op hoogwater. We hebben een
extra schip geregeld dat stand-by lag om te
helpen lostrekken. Ondertussen blijven opletten of er geen lekken zijn of komen, want als je
een schip lostrekt, bestaat er altijd een grotere
kans op schade. Eenmaal op sleep hebben we
een ligplaats afgesproken om af te meren en
werd alles geregeld om de schade vast te stellen, maar ook om de mensen aan boord op te
vangen. De hele operatie werd in minder dan
acht uur afgehandeld.”
Een van de Swath-tenders, vaartuig dat instaat voor beloodsing.

Karaktervormend
Kevin Depuydt startte een studie burgerlijk ingenieur, maar ontdekte al snel dat een
onderwijsmethodiek van reproduceren in
plaats van oplossingsgerichte systematiek op
basis van inzicht hem niet aansprak. Hij stopte
en had het plan opgevat om te gaan werken.
Zijn ouders waren daar niet blij mee en riepen
de hulp in van een ex-marineman. Die wist
een vonk over te brengen en Kevin deed
toelatingsexamen voor een zeevaartopleiding
aan de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen.
Kevin: “Een opleiding waar de vrouwen trouwens wat ondervertegenwoordigd waren.
Ook een studie die algemeen voor een grote
selectie zorgt, van 130 naar 12 studenten op
vier jaar. Die vinden hun weg naar de maritieme sector, al kiezen de vrouwen eerder voor
een functie aan de wal.”

“De kapitein
van nu is
sociaal voelend”
De zeevaartschool is karaktervormend.
Enerzijds de opleiding die in tegenstelling
tot reguliere universiteiten bijvoorbeeld alle
wiskunde in het eerste jaar stopt, alle fysica in
het tweede jaar; want dat vergt doorzettingsvermogen, waardoor wellicht de afvalrace in
het eerste jaar valt te verklaren. Anderzijds de
jaren op zee, waarbij de kandidaat een route
doorloopt van matroos naar derde, tweede,
eerste stuurman en dan pas in aanmerking
kan komen als kapitein. “De gelegenheid voor
promotie moet er ook zijn”, zegt Kevin. “Ik
heb zelfs twee keer een promotie afgewezen,
omdat die naar mijn gevoel te vroeg kwam.”
Na acht jaren varen en volledig bevoegd te
zijn als Master all ships, volgens de Standard
of Training Certification and Watchkeeping, het
handboek voor internationale zeevarenden,

koos Kevin voor zijn gezin en vond hij een
baan bij de federale overheid als scheepvaartinspecteur, waar hij zijn kennis met uitgebreide wetgeving verbreedde. Toen na drie
jaar de uitdaging wat zoek was, koos hij voor
deze job, die meer dan voldoende uitdaging
blijft bieden.

telt waarvan het merendeel een varende functie heeft, is nog slechts 10 procent vrouw en
dat zien we graag anders.”

“Vroeger was een kapitein een schipper naast
god”, vertelt Kevin. “Een autoriteit op grond
van zijn functie. Nu vergt het vak analytisch
denkvermogen, inzicht, daadkracht, administratieve vaardigheden en een groot verantwoordelijkheidsbesef. Bovenal is de kapitein
van nu sociaal voelend, wat nodig is om zijn
bemanning mee te krijgen.

Kevin vindt zijn voldoening in het werk dankzij de grote diversiteit en operationaliteit van
de dienst. “Ik kan snel inspelen op problemen. Tijdig signaleren en structureel oplossen zodat problemen niet meer voorkomen,
is evident en creëert loyaliteit. Daarbij is het
menselijk contact van matroos tot algemeen
directeur belangrijker en intenser geworden
en wezenlijk anders dan toen de operationele dienstchef alleen voor de grote problemen werd ingeschakeld en de dagdagelijkse
zaken in de lagen eronder werden afgehandeld.”

Aan het hoofd van het agentschap Maritieme
Dienstverlening en Kust staat Nathalie
Balcaen. Ook bij afdeling Kust en afdeling
Scheepvaartbegeleiding staat een vrouw aan
het hoofd. In mijn team van zes mensen zitten vier vrouwen, maar de verhouding in het
agentschap dat afgerond 1300 medewerkers

Qua functies verwacht Kevin Depuydt geen
grote veranderingen. “We blijven diensten
verlenen, maar gaan wel mee met de ontwikkelingen in de maatschappij.” Het werk is
fysiek minder zwaar geworden en daarvan
getuigt zijn mobiel, waarmee hij de mensen
voor wie en met wie hij werkt op koers houdt.

Ruim baan voor vrouwen

TER STREEP (hydrografisch vaartuig) en SIRIUS (multifunctioneel vaartuig) afgemeerd in Oostende.
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Zeeland Port Promotion Council:
Verbinder en promotor
Bedrijfsbezoek bij Damen Shiprepair Vlissingen.

Strategische ligging

ZPPC verbindt de stakeholders in de
Zeeuwse haven en biedt de havengemeenschap ‘onderdak’. Niet enkel
het aangesloten bedrijfsleven benut
de ZPPC voor ontmoeting, informatie-uitwisselingen en zakendoen.
Ook andere organisaties die belang
hebben bij de haven zoals gemeenten, onderwijsinstellingen en dergelijke participeren in de ZPPC. Vanuit
dat gemeenschappelijke belang
promoot de council de haven en
haar participanten. Het verstevigt
het maatschappelijk draagvlak voor
de haven en de bedrijfsactiviteiten
die daar plaatsvinden in de regio en
daarbuiten.
De ZPPC is 25 jaar geleden opgericht door
het havenbedrijfsleven om het economisch
belang van de haven en de gevestigde ondernemingen breed uit te dragen. De haven
zorgt voor welvaart en welzijn. ,,Ruim 20 procent van de werkgelegenheid in onze provincie is gerelateerd aan de haven”, onderstreept
voorzitter Henk de Haas. De belangrijkste
promotionele activiteiten bestaan uit de uitgave van het internationale kwartaalmagazine PortNews, de deelname aan beurzen en
missies en de Zeeuwse Havendag.
22

De havens van Zeeland hebben een strategische ligging tussen de havens van Rotterdam
en Antwerpen. Ze bieden ruimte voor nieuwe
vestigingen, liggen aan diep vaarwater, hebben directe toegang van en naar open zee en
beschikken over dedicated terminals voor de
handling van alle voorkomende goederen.

voerd wordt via de haven wordt behandeld:
geassembleerd, omgepakt en verpakt. ‘Value
added logistics’ zijn essentieel voor de groei
van de Zeeuwse havens. Niet alleen intercontinentaal via ‘deepsea’, maar met name
ook met betrekking tot de distributie binnen
Europa via shortsea, binnenvaart, spoor, wegvervoer en pijpleidingen.”

Uitstekende achterlandverbindingen

Offshore wind

Daarnaast hebben de Zeeuwse havens uitstekende achterlandverbindingen van en naar
West-Europa over de weg, het spoor, de binnenvaart en door pijpleidingen. Naast de
gunstige natuurlijke ligging wordt er door
gekwalificeerd personeel hard gewerkt, zelden gestaakt en ligt het serviceniveau van de
bedrijven hoog.

Een mooi en recent voorbeeld daarvan is
de offshore wind branche die de afgelopen
jaren booming is in de haven. Samen met
onder andere het havenbedrijf North Sea
Port en platform Energy Port Zeeland en de
bedrijven die actief zijn in de branche wordt
dat succes uitgedragen en worden nieuwe
activiteiten aangetrokken. De bundeling van
krachten van professionals uit het onderwijs,
de overheid en het bedrijfsleven voor de
offshore wind heeft tot doel de voorsprong in
deze markt te behouden.

Value added logistics
De haven is sterk in toegevoegde waarde.
Een groot deel van de lading die aan- of afge-

Participantenbijeenkomst.

S E A P O R T

N U M M E R

3 - 2 0 1 9

Kansen
Geografisch gezien ligt Vlissingen zeer gunstig met het oog op de diverse windparken die worden ontwikkeld in de Noordzee.
De parken die in de zuidelijke Noordzee
worden gerealiseerd, bieden grote kansen
voor Zeeuwse bedrijven die actief zijn in de
offshore wind sector.

Grensoverschrijdend
Een nieuwe uitdaging voor ZPPC is het grensoverschrijdende havenbedrijf North Sea Port.
Het bestuur oriënteert zich erop hoe daar
mee om te gaan en hoe de gemeenschap
te vergroten en open te stellen voor participanten uit het Gentse. Vooruitlopend daarop
zijn de redactionele formule, de oplage en
de verspreiding van het internationale
kwartaalmagazine PortNews - dat samen met
North Sea Port uitgegeven wordt - aangepast. Voor sommige netwerkactiviteiten worden al bedrijven uit Gent uitgenodigd. Dat
aantal zal in de komende tijd toenemen.

Zeeuwse Havendag
Om de twee jaar organiseert de ZPPC de
Zeeuwse Havendag. Doel van dit grote
publieksevenement is om te laten zien hoe
fascinerend en veelzijdig de haven is en om
inzicht te geven in de economische betekenis ervan voor de regio. De dag wordt ook
gebruikt om het publiek en vooral potentiële
werkzoekenden te informeren over de uiteenlopende beroepen en functies die in de
haven voorhanden zijn en ingevuld moeten worden. Voor menig deelnemend bedrijf
biedt de dag mogelijkheden om nieuw personeel te werven.

Fundament
De bedrijvigheid in het havengebied is het
fundament van de Zeeuwse economie, met
30.000 banen aan directe en indirecte werkgelegenheid. De economische ontwikkeling
van de afgelopen jaren en de havenfusie tussen Zeeland en Gent heeft die bedrijvigheid
doen toenemen. Wel baart de krapte op de
technische en logistieke arbeidsmarkt zorgen.
In samenwerking met onderwijsinstellingen
en bedrijfsleven promoot ZPPC logistieke en
technische opleidingen en beroepen.

Zeeuwse Havendag in 2018.

havengerelateerde baan of opleiding, om
ook op termijn te kunnen beschikken over
voldoende gekwalificeerde werknemers
en concurrerend te kunnen blijven in de
Hamburg-Le Havre range”, onderstreept de
voorman van ZPPC.

ken, havenlunches, havencruises, lezingen
en bijeenkomsten als de nieuwjaarsreceptie,
Havenpalaver en Golfdag. Tevens is er gezamenlijke deelname aan handelsmissies en
buitenlandse beurzen.”

Verbindende factor

,,In de loop der jaren is het netwerken en het
versterken van de onderlinge band steeds
belangrijker geworden. ZPPC is uitgegroeid
tot een ankerplaats voor het Zeeuwse havenbedrijfsleven. De council staat open voor
bedrijven, andere organisaties en mensen die
direct of indirect belang hebben bij het functioneren van de haven. We hebben inmiddels
135 participanten en groeien nog steeds”,
benadrukt Henk de Haas.

ZPPC probeert alle belanghebbenden in de
haven met elkaar te verbinden. Tijdens de
verschillende netwerkactiviteiten kunnen de
participanten elkaar ontmoeten, informatie
uitwisselen en met elkaar zakendoen. ,,Een
belangrijke taak van ZPPC is participanten bij
elkaar te brengen en te houden. Wij willen
het ’clubhuis’ zijn van de havengemeenschap.
Deze verbinding krijgt vorm door nieuwsbrieven over ontwikkelingen bij de participanten, onderlinge en externe bedrijfsbezoe-

Nieuwe participanten

www.zppc.nl

Huis van de Techniek
Onlangs is er een samenwerking aangegaan
met het Huis van de Techniek en is het Project
Zeeuwse Haven gelanceerd. Doel is om kinderen al op jonge leeftijd te informeren over wat
er in de haven allemaal te doen is. Zo kunnen
ze worden gestimuleerd om later te kiezen
voor een opleiding en beroep waaraan de
bedrijven in de haven behoefte hebben.

Diversiteit
,,Het Zeeuwse havengebied is goed voor
een brede diversiteit aan logistieke en technische functies. Het is dan ook essentieel
om mensen te blijven interesseren voor een

Bedrijfsbezoek bij Vlaeynatie in Westdorpe.
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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
25

Zeeland Steel Center uit Wolphaartsdijk

Uitgroeien tot dé
balkenspecialist in de regio
D o o r : H en k van de Voorde

Van links naar rechts Sandra de Kok, Gerrit Eveleens en Laura Barelds.

In het weidse Zeeuwse landschap te
Wolphaartsdijk bevindt zich recht
tegenover de plaatselijke voetbalclub Zeeland Steel Center. Het is
onderdeel van het internationaal
opererende Europe Steel Center dat
bijna drie jaar geleden Van Wijnen
uit Wolphaartsdijk heeft overgenomen. Zeeland Steel Center wil
als verlengstuk voor de Vlissingse
haven graag uitgroeien tot dé specialist van stalen balken in de regio.
,,Vanuit Zeeland leveren we over de
hele wereld materialen. We verkopen stalen balken, buizen, platen
en snijwerk. Het hele pakket dus. Zo
leveren we hoogwaardige offshore
kwaliteit staal voor de olie- en gasindustrie. Het merendeel wordt geproduceerd in fabrieken in West-Europa,
met name in België, Luxemburg,
Duitsland en Oostenrijk. Daarnaast
biedt ook de offshore wind voor
ons mogelijkheden”, licht Gerrit
Eveleens toe. De bedrijfsleider bij
Zeeland Steel Center is afkomstig uit
de regio Amsterdam, maar woont al
50 jaar in Wolphaartsdijk. Kwaliteit,
serviceverlening en korte levertijden zijn de pijlers waarop Zeeland
Steel Center is gegrondvest. ‘Hoog
geprezen, laag geprijsd’, zegt Gerrit
met een kwinkslag.
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,,Zeeland Steel Center maakt gebruik van
de faciliteiten van het moederbedrijf. Dat
komt haar slagkracht ten goede. Europe
Steel Center is een financieel gezond en
onafhankelijk bedrijf, dus niet gebonden
aan een bepaalde fabriek. Zo komen we
in combinatie met onze eigen voorraden tot de meest gunstige prijs-kwaliteit”,
aldus Sandra de Kok, Director Finance &
Business Development van Europe Steel
Center.

Concern
Het concern is al 60 jaar een belangrijke speler op de internationale staalmarkt. Oprichter en eigenaar van Europe
Steel Center, dat in 1989 van Papendrecht
naar Moerdijk verhuisde, was de vijf jaar
geleden overleden Albert Bruinsma. ,,Hij
liep altijd voorop bij vernieuwingen en

innovatie. De holding Europe Steel Center
bestaat inmiddels uit de werkmaatschappijen Kröger Staal, BV Snijwerk en Europe
Steel Projects BV te Moerdijk én Zeeland
Steel Center uit Wolphaartsdijk”, vervolgt
Sandra, die afkomstig is uit West-Brabant
maar Zeeuwse roots heeft.

Europe Steel Projects BV
Strategisch gelegen tussen de havens van
Vlissingen, Antwerpen en Rotterdam, is
ZSC de ideale hub voor opslag, handling
en verkoop van staal op maat. ,,Vanuit
Wolphaartsdijk vindt ook het projectmanagement plaats ofwel het totale ontzorgen: kwaliteitscontrole, inspectie, checken
van de documentatie en het aanbrengen
van project specifieke markeringen op het
materiaal”, vertelt Laura Barelds, commercieel manager bij Europe Steel Projects BV.
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Het projectkantoor is gevestigd in
Moerdijk, met nevenlocaties in Maleisië
en Dubai.

Eindbestemming
De producten gaan in containers of als
conventionele lading uiteindelijk over het
water naar de eindbestemming. Men kan
bij ZSC terecht voor plaatstaal snijwerk
op maat en staalplaten in standaardafmetingen, balken en hoekstaal conform
Europese standaard. Ook is er de mogelijkheid om balken te zagen.

Hoogwaardig
,,Wij willen onbetwist de balkenspecialist van Zeeland worden. Inmiddels is er
bij ZSC een groot tonnage aan balken
opgeslagen voor de klanten. Het betreft
‘dedicated stock’, zoals hoogwaardige
constructiebalken voor onder andere de
offshore. Om een idee te geven: 3.000 ton
balken staat gelijk aan het vervoer van
meer dan 100 vrachtwagens”, legt Sandra
de Kok uit.

Zeelandbrug
,,Via een oom van mij ben ik 50 jaar geleden bij een heibedrijf in Zeeland verzeild
geraakt en ben er nooit meer weggegaan. Toen in 1983 de bouw in elkaar
viel ben ik bij Van Wijnen gaan werken.
Dat bedrijf is in de jaren zestig mede
opgericht vanwege het leveren van betonijzer voor de bouw van de Zeelandbrug”,
aldus Gerrit Eveleens, wiens oudste zoon
stalen balken van Zeeland Steel Center
vanuit Wolphaartsdijk over de weg naar
Antwerpen, Rotterdam en Vlissingen vervoert om ze in te laten schepen.

Moerdijk
Kröger Staal en BV Snijwerk opereren vanaf
de hoofdvestiging op Industrieterrein
Moerdijk. Naast de handel in quartostaalplaten (zware stalen platen van 5 tot
350 mm. dikte) is Europe Steel Center ook
gespecialiseerd in het bewerken van quarto-staalplaten, via snijmachines, slijp- en
richtinstallaties. Deze producten worden
wereldwijd ingezet in projecten voor onder
andere scheepsbouw, olie- en gaswinning,
offshore wind, yellow goods, trailerbouw
en zware machinebouw. Veel materialen
worden bijvoorbeeld verscheept naar het
Midden- en Verre Oosten en landen als
de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar,
Kazachstan, Singapore en Indonesië.

van de modernste staalsnijfabrieken van
Europa. De staalplaten hebben een lengte
tot 16 meter, een breedte tot 4 meter en
35 centimeter dikte en zijn van hoogwaardige kwaliteit. Door een goede samenwerking met West-Europese staalfabrieken
wordt de beste kwaliteit geleverd en voldoet het materiaal aan de hedendaagse
strenge eisen. Het materiaal wordt met
een 3.2 certificaat geleverd.

BV Snijwerk
BV Snijwerk levert al het staal ‘op maat’.
Met geavanceerde snijmachines wordt het
staal op maat gemaakt. Met een machinepark van 9 snij-brandmachines wordt het
staal laser, autogeen, plasma of zelfs plasma onder water gesneden. BV Snijwerk
beschikt over een laserstraat van 65 meter,
een plasmastraat van 80 meter en een
Autogeenstraat van 70 meter. Doordat BV

Snijwerk constant investeert in de nieuwste machines en technologieën loopt zij
ver voorop binnen haar vakgebied. Sinds
enkele maanden is er een nieuwe staalsnijmachine operationeel om het staal nog
nauwkeuriger op maat te snijden.

Rollenbaan
Europe Steel Center heeft een uniek
concept onder haar dak, waarbij diverse
bewerkingen plaatsvinden op de geautomatiseerde rollenbaan van 120 meter
lang. Materiaal wordt geslepen, daarna
gestraald (indien gewenst) en aanvullend gericht. Mede dankzij een hightech
robot worden complexe verjongingen /
afschuiningen moeiteloos aangebracht.
Het gehele bedrijf is DNV gecertificeerd.
www.zeelandsteelcenter.com;
www.europesteelprojects.com

Kröger Staal
Kröger Staal heeft een eigen voorraad
staalplaten van 40.000 ton en levert
wereldwijd onder andere aan de offshore,
scheeps-, trailer, apparaten- en constructiebouw. Het Moerdijkse bedrijf, dat als
een van de weinige staalbedrijven nog
volledig zelfstandig is, beschikt over één
27
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Prior en ALL NRG bundelen krachten bij offshore projecten
Prior Group - sterk in consultancy,
techniek en human capital - en ALL
NRG hebben een Letter of Intent
ondertekend om samen te werken in
offshore windprojecten. Als serviceprovider voor de offshore windindustrie is ALL NRG onder andere leverancier voor Ørsted, Vattenfall, Siemens
Gamesa en MHI Vestas.
De bundeling van krachten versterkt de aanwezigheid van ALL NRG in de Nederlandse en
Belgische havens. Dankzij de faciliteiten van de
Prior Group, met hoofdkantoor op bedrijventerrein Arnestein in Middelburg, kunnen de klanten van ALL NRG nog meer maatwerk worden
geboden.

Netwerk
,,De samenwerking tussen onze bedrijven zal
een voordeel zijn voor zowel bestaande als toekomstige klanten. Het uitgebreide netwerk in de
regio van de Prior Group komt uitstekend van
pas bij onze kernactiviteiten: het creëren van
maatwerkoplossingen voor offshore wind projecten”, aldus CEO Hans Schneider van ALL NRG.

Betrouwbaar
,,In ALL NRG hebben we een betrouwbare partner gevonden met zowel technische kennis als
operationele ervaring, die succesvol activiteiten heeft uitgevoerd aan meerdere offshore
windprojecten”, aldus accountmanager Mark de
Koeijer van de Prior Group.

Complementair

tiviteiten bij de nieuwe Green Blue Offshore
Terminal in de haven van Vlissingen. Green Blue
Offshore Terminal (een initiatief van Prior Group)
beschikt over een perceel van 22.000 vierkante
meter, inclusief een productie hal om als werkplaats te gebruiken. De terminal biedt oplossingen voor de offshore wind industrie op het
gebied van fabricage, constructie, onderhoud
en reparatie.

,,Tijdens onze gesprekken ontdekten we dat
onze diensten complementair zijn als we samen
projecten benaderen. We kunnen onze klanten
oplossingen bieden die als afzonderlijke organisaties niet mogelijk zouden zijn", aldus CEO Bram
van Stel van de Prior Group.

Projectactiviteiten
Prior Marine & Offshore voorziet haar klanten
in de maritieme-, olie- en gas en offshore wind
sector van vakbekwame medewerkers. Prior is
een gevestigde naam in de uitzend- en adviesbranche. Naast het engineeringsbureau Prior
Technical Consultants uit Vlissingen is er ook
een nauwe samenwerking met het elektrotechnische zusterbedrijf PM Elektro uit Middelburg.

Green Blue Offshore Terminal
ALL NRG en Prior onderzoeken momenteel de
mogelijkheden in de Benelux, zoals projectac-

Mark de Koeijer van Prior Marine & Offshore
zorgt voor gekwalificeerd personeel op zee.

Ship repairs - industrial repairs - construction - machining - welding

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

Sleep van een drijvend droogdok onder leiding van Dutch Marine BV.

Bijzondere sleep- en bergingsprojecten. Voor maritieme ondernemer
Paul Verschure van Dutch Marine
BV is het echter business as usual.
Van het prepareren en verzorgen
van sleeptransporten, het begeleiden van reparaties van schepen tot
het laten bouwen van duwbakken
en het uitvoeren van bergingsoperaties. Dutch Marine fungeert vaak
als regisseur tussen de betrokken
partijen. Dit loopt uiteen van het
afstemmen en plannen van werkzaamheden tot overleg met autoriteiten en belanghebbenden om
de vereiste vergunningen en mede-

heden met betrekking tot het zeewaardig
maken van het drijvende dok werden met
gebruikmaking van het netwerk van de
klant in amper twee maanden tijd uitgevoerd.

Aangevaren
Dutch Marine heeft vorig jaar voor een
Noorse klant een bergingsoperatie uitgevoerd op de Engelse Oostkust. Een zevental drijvende kunststof pijpleidingen met
een totale lengte van 3.525 meter en een
diameter van 2500 mm was aangevaren
door een containerschip. De leidingen
waren gebroken en bij slecht weer spoelde een aantal leidingen aan op de Engelse
kust. In twaalf weken tijd zijn ze van de
kust gehaald. Een leiding was 485 meter
lang en lag over een aantal strekdammen
heen. Deze is ter plaatse in twee stukken
gezaagd en vervolgens weggesleept.

Molensteen
,,De grote uitdaging was dat de eindstukken
door hun gewicht naar de bodem zonken en
als een grote molensteen elke verankering letterlijk kapot maalden. Net voordat een staartje
van de orkaan Harvey het risico van opnieuw
aanspoelen te groot maakte. Dankzij meerdere
duikteams, twee duikvaartuigen, elf werkschepen en sleepboten en de medewerking van de
Engelse autoriteiten konden we alle leidingen
veilig in de haven krijgen”, vertelt Paul.

Veilig
Twee leidingen waren nog in een redelijke
conditie en zijn na het vernieuwen van de
sleepverbindingen veilig teruggesleept naar
de fabriek in Noorwegen. De overige leidingen
zijn, in samenwerking met Van Oord, in 218
stukken gezaagd en per coaster afgevoerd.
www.dutchmarinebv.com

werking te verkrijgen.

Het verzorgen van bijzondere transporten
over zee is heel wat anders dan de dagelijkse
werkzaamheden van de klant. ,,Wij brengen de beste partners voor een specifiek
transport bij elkaar en coördineren de hele
expeditie”, verklaart Paul Verschure, ZeeuwsVlaming met Brabantse roots.

Sleepklaar
De sleep van een drijvend droogdok uit
Göteborg was bijvoorbeeld zo’n bijzonder
project. Dutch Marine maakte in opdracht
van een internationaal scheepsbouw en
reparatiebedrijf het drijvend droogdok met
een lengte van 260 meter sleepklaar. Het
dok is onder begeleiding van het ZeeuwsVlaamse bedrijf uiteindelijk gesleept vanuit
Zweden naar Vlissingen. Alle werkzaam-

Bergingsoperatie op de Engelse Oostkust, waarbij een aantal drijvende kunststof pijpleidingen
waren aangevaren door een containerschip.
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Aan Zeeuws bedrijf zijn 2 grote recyclingprojecten van Total gegund

Sagro heeft sterke focus
op decommissioning

Sagro,

met

hoofdvestiging

in

´s Heerenhoek en tevens een uitgebreide terminal in Vlissingen Oost,
is van oudsher sterk op het gebied
van infra, sloop, logistiek, milieu
en recycling. Naast de traditionele
werkzaamheden heeft het bedrijf
een sterke focus op onshore decommissioning: het ontmantelen aan de
kade van boorplatforms en windmolens die aan het eind van hun levenscyclus zijn. De vereiste audits en procedures om dit veilig, kostenefficiënt
en milieuvriendelijk te doen, zijn achter de rug. Inmiddels zijn twee grote
Tyra decommissioning contracten
gegund aan Sagro. Het eerste Tyra
project behelst het slopen van vier
offshore jackets, afkomstig uit het
Deense deel van de Noordzee, voor
Total E&P. Zo’n 10 á 11.000 ton staal
wordt door hoofdaannemer Allseas
op pontons naar de terminal van
Sagro gebracht. Het project gaat in
2021 van start.
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Het eerste contract werd door commercieel
manager Sil de Rijke van Sagro bekend
gemaakt tijdens de drukbezochte mosselparty in september 2018 van Energy
Port Zeeland. Deze netwerkbijeenkomst
vond plaats op de terminal van Sagro in
Vlissingen Oost. Een mooie setting met op
de achtergrond allerlei enorme offshore
jackets en transition pieces.

Heerema
Het tweede Tyra project voor Total, dat in 2020
aanvangt, werd recentelijk officieel bekend
gemaakt. Sagro gaat zich voor hoofdaannemer Heerema Marine Contractors bezig
houden met de ontmanteling van 16.000 ton
staal, afkomstig van topsides, bruggen, flare
towers en een jacket. Dus zo’n anderhalf keer
zoveel als het eerste project.

In house
,,Het zijn ‘hele gebouwen’ die je op de kade
krijgt. We zijn enkele jaren geleden actief
gaan tenderen. Voordeel is dat we alles ‘in
house’ kunnen doen, mede doordat Sagro

de beschikking heeft over een eigen transportbedrijf (Kole Transport) en recyclingbedrijf (Innovarec)”, aldus Sil de Rijke. Sagro
beschikt ook over een eigen milieuadviesbureau. Sagro Milieu Advies Zeeland B.V.
(SMA) is een raadgevend bureau dat is gespecialiseerd in onderzoek, advies en ontwerp
op het gebied van milieu en ruimte.

Stabiliteit
Tenders zijn tijdrovende processen, waar je een
lange adem voor moet hebben, vervolgt Sil.
,,Voor Tyra hebben we eind 2016 de eerste aanvraag gehad. We hebben inmiddels al heel wat
aanvragen ontvangen, niet alleen voor projecten op de Noordzee maar ook daarbuiten. Er
moeten nog heel wat platforms weggehaald
worden in Europa. Tot dusverre is decommissioning geen constante markt gebleken, maar
inmiddels gaan we uit van meer stabiliteit.”

Kwaliteitsniveau
De toenemende aanvragen kunnen niet los
worden gezien van het hoge kwaliteitsniveau in Nederland. ,,Dat wordt vereist door
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zowel de olie- en gasmaatschappijen als
de heavy lift contractors. In de Tyra projecten bijvoorbeeld wordt door Total geaudit
op hoge kwaliteit. Zo’n olie- en gasmaatschappij stelt zelf ook hoge eisen aan de
subcontractors. Veiligheid is namelijk het
allerbelangrijkste.”

Audits
De olie- en gasmaatschappijen moeten goedkeuring geven aan de heavy lift contractors
voor de yards waar ze de constructies naar
toe brengen. Daarom doen ze zelf de audits.
,,Ze vinden het belangrijk dat de afvalstroom
tot en met de recycling volledig traceerbaar
is. Tot bij de verwerking moet bijvoorbeeld
alles gewogen en gedocumenteerd worden.
Vandaar ook dat de opdrachtgever gedurende het project op de yard blijft. De oliemaatschappij blijft zich verantwoordelijk voelen
voor de hele afwikkeling.”

Reputatie
De oliemaatschappijen zijn er alles aan
gelegen om decommissioning, waar je op
onconventionele wijze moet kunnen impro-

viseren, zo goed mogelijk te laten verlopen.
Ze kunnen zich geen calamiteiten veroorloven en zijn beducht voor reputatieschade.
Vandaar dat er alleen een beroep wordt
gedaan op gecertificeerde specialisten.

Produceren
Decommissioning is een vorm van verwijderen die aan de berging is gelieerd. De olie- en
gasplatforms, variërend van grote tot kleine,
staan vaak al tientallen jaren op de Noordzee.
Tyra is een project waar nieuwe platforms
geplaatst worden. De gasvelden moeten
weer gaan produceren. Het kost tenslotte
veel geld als het werk stil ligt.

Slopen van schepen
Naast decommissioning van oude olie- en
gasplatforms is Sagro ook gespecialiseerd
in het slopen van schepen. Vorig jaar heeft
het bedrijf een coaster gesloopt en in januari 2019 heeft het in samenwerking met
Multraship nog drie binnenvaartschepen op
de kant gezet in Vlissingen Oost. In januari
werd door Sagro ook een oude meteorologische mast gesloopt voor het Hornsea One
project, in opdracht van de DEME groep.
www.sagro.nl
Commercieel manager Sil de Rijke op een netwerkevenement van Sagro in Vlissingen Oost.

Beleid
Op de Noordzee bevinden zich zeker 500
oude olie- en gasplatforms waarvan een
honderdtal in de komende jaren gesloopt
dient te worden. Het beleid van de overheid
is erop gericht om ze, met name vanwege
veiligheids- en milieutechnische aspecten,
te laten verwijderen. Met al haar kennis en
ervaring sluit decommisioning prima aan
op de traditionele activiteiten van Sagro,
zoals op- en overslag, grondverzet, transport, milieuadvies, sanering, slopen en recycling.

Hervatting
Olie- en gasplatforms worden vaak decennialang voor productie gebruikt. In het
begin wordt er meestal veel gevonden,

waarna de productie aanzienlijk daalt. In
verband met een eventuele hervatting
moesten de platforms nog niet weg, maar
daar is de overheid op teruggekomen. Er
was een tendens om uit te stellen, maar in
de tegenwoordige tijd moet er wat met de
oude olie- en gasplatforms gebeuren.

Verwijderen
Het behouden van de oude platforms is
niet meer rendabel door het toenemende
onderhoud en beheer. Het verwijderen
van de platforms is dus noodzakelijk. Daar
speelt een decommissioning specialist als
Sagro op in. Het Zeeuwse bedrijf maakt
daarbij gebruik van alle kennis en ervaring
die het heeft opgebouwd bij maritieme en
industriële reiniging en saneringsoperaties.
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Hoogfrequent monitoren
scheelt 30 procent treinuitval
Advies- en ingenieursbureau Ricardo Rail introduceerde
in 2017 InfraMon, een monitoringsysteem om spoorinfrastructuur 24 uur per dag en zeven dagen in de week
te controleren op gebreken of aanstaande defecten. De
verbeterde versie van dit op een reguliere rijdende trein
toegepaste systeem is nu klaar voor gebruik.

Ministerie wil dubbel zoveel
energie opwekken met
zonnepanelen op stations in
2020

Infrabel pakt gevaarlijk
gedrag rond het spoor aan met
actieplan Railspect
Om spoorlopen en gevaarlijk gedrag bij overwegen
te ontmoedigen, lanceert Infrabel de nieuwe campagne ‘Railspect’. Daarnaast zet de Belgische spoorbeheerder preventieve maatregelen in, zoals het
plaatsen van waarschuwingsborden bij overwegen.

ProRail: meer defecte treinen,
minder wisselstoringen in 2018

Incidentenbestrijders van ProRail rukten vorig jaar
2.547 keer uit vanwege een melding van een defecte
Op de Nederlandse treinstations worden de komende trein. Een jaar eerder was dat 1.910 keer noodzakelijk.
jaren meer zonnepanelen geplaatst. Volgend jaar al Het aantal wisselstoringen daalde van 400 naar 333.
moet de hoeveelheid zonne-energie die er wordt opgewekt, zijn verdubbeld tot twee miljoen kilowattuur.
Tekort aan spoorwerkers

Chris Verstegen gaat omvorming
ProRail tot zbo leiden

wordt deze zomer nijpend

Chris Verstegen is per 1 maart door de raad van
bestuur van ProRail benoemd tot programmadirecteur Positionering ProRail. Vanuit die rol is hij
verantwoordelijk voor de zorgvuldige omvorming
van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

Aannemers en detacheringsbureaus voorzien grote
problemen bij de uitvoering van grote spoorprojecten die voor dit voorjaar en de zomer op de
planning staan. Uit de resultaten van de tweede
editie van het Rail Carrière Onderzoek blijkt dat 69
procent van de respondenten een groot tekort aan
personeel signaleert.

Nieuwe meetmethode maakt
spoordefecten eerder zichtbaar

Infrabel verhoogt tarieven voor
treinen zonder energiemeters

Bij de proef met sensoren op twee reizigerstreinen
zijn de eerste defecten op het spoor al in een
vroegtijdig stadium opgespoord. De nieuwe meetmethode moet ertoe leiden dat problemen zoals
verzakkingen, wisselbeschadigingen en spoorstaafdefecten eerder worden gesignaleerd en verholpen.

Ruim 10 miljard euro voor
modernisering Duitse spoornet

Data-analyse maakt pitstoponderhoud railvoertuig mogelijk

Automatisering kan ervoor zorgen dat de operationele
en onderhoudskosten van het treinvervoer dalen, waardoor het spoor beter kan concurreren met de luchtvaart.
Dat stelt Kimmo Oostermeyer van RebelGroup.
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ProRail: aantal zelfdodingen
op spoor afgenomen

Het aantal zelfdodingen op het spoor is in 2018
Er is geen enkele reden om te wachten met bat- afgenomen, blijkt uit cijfers van spoorbeheerder
terijtreinen in Nederland. Dat de techniek er nog niet ProRail. In vergelijking met 2017 nam het aantal
rijp voor zou zijn, is een misvatting, meent Martien suïcides met ruim 10 procent af van 215 naar 194.
Janse, directeur Rolling Stock bij Strukton.

Experiment met zelfrijdende
passagierstrein geslaagd
Uit de proef die de provincie Groningen, ProRail,
Arriva Nederland en Stadler meio maart tussen
Groningen en Zuidhorn hebben uitgevoerd, blijkt
dat Automatic Train Operation (ATO) geschikt is voor
reizigerstreinen op het Nederlandse spoor.

Lineas verkoopt spoorterminal
aan H. Essers
De Belgische spoorgoederenvervoerder Lineas
breidt zijn samenwerking met H. Essers uit en
verkoopt zijn ETG (Euro Terminal Genk) aan het
transportbedrijf. Dit trekt 26,2 miljoen euro uit voor
de bouw van een nieuw Europees knooppunt voor
goederentransport.

ProRail: niet zes maar acht
treinen per uur in 2030

Tot 2030 kunnen er volgens ProRail met relatief
De Belgische railinfrabeheerder Infrabel gaat vanaf kleine aanpassingen meer treinen rijden op het
2020 verschillende tarieven invoeren voor treinen Nederlandse spoor dan de overheid voor ogen heeft.
met en zonder energiemeetapparatuur (EMS). Niet zes treinen per uur maar acht.
Vervoerders gaan ongeveer vijf procent meer betalen voor voertuigen zonder meter.
Ook spoor profiteert van

Europese subsidie voor
infrastructuur

Lineas en 3MCT starten nieuwe
spoorgoederenverbinding
tussen Belgische havens

De Belgische spoorgoederenvervoerder Lineas
Intermodal en 3MCT zijn samen gestart met een
nieuwe goederenspoorverbinding tussen het
havengebied van North Sea Port in Zeeland en de
havens van Antwerpen en Zeebrugge.

Steden: ministerie negeert
risico’s vervoer gevaarlijke
stoffen per spoor
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft
geen oog voor het risico van een ramp bij het
vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. Dat stelt
Dordrecht mede namens Brabantse steden in een
brief aan Kamerleden.

Infrabel plaatst camera’s bij
overwegen
De Belgische infrastructuurbeheerder Infrabel is
gestart met het plaatsen van technische camera’s
bij zijn overwegen met slagbomen. Het doel van
de camera’s is niet om spoorlopers te detecteren,
maar om storingen aan overwegen sneller op
te sporen.

Strukton betaalde Saoedische
prins miljoenen voor metroproject

Nederland krijgt dit jaar 23 miljoen euro subsidie uit
Brussel voor infrastructuurprojecten. Daarvan is zo’n
10 miljoen bestemd voor projecten en faciliteiten
om de overslag van goederen naar spoor en binnenvaart te verbeteren.

Om de opdracht voor het metroproject in Riyad in
Saoedi-Arabië binnen te kunnen halen zou Strukton
tientallen miljoenen euro’s betaald hebben aan een
halfbroer van de Saoedische koning Salman.

ProRail onderzoekt kansen voor
zonneparken aan het spoor

Spoormonitor ACM: Nederland
heeft drukst bezette spoor in
Europa

Nieuwe applicatie geeft
realtime inzicht in spoorvervoer
Rotterdamse haven

Enkele tientallen terreinen langs het spoor zijn
geschikt voor het bouwen van zonneparken. Dat
blijkt uit een analyse door ingenieursadviesbureau
Sweco. ProRail gaat nu zelf onderzoeken of er
daadwerkelijk van deze parken komen.

Het spoor in Nederland is het drukste in Europa. En
het wordt alleen maar drukker. Het personenvervoer
is gestegen en naar verwachting zal zowel het personen- als het goederenvervoer ook de komende
jaren groeien.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een applicatie
gelanceerd om het vervoer per spoor naar het
achterland efficiënter te maken: OnTrack. Deze
applicatie geeft realtime inzicht in het treinvervoer
in de Rotterdamse haven en de afhandeling ervan.

Door de prestaties van railvoertuigen voortdurend
De modernisering van het Duitse spoorwegnetwerk te monitoren en de data te analyseren, hoeven zij
gaat ook in 2019 door. Deutsche Bahn trekt dit jaar alleen nog maar een pitstop te maken in de onder10,7 miljard euro uit voor verbetering van infra- houdswerkplaats. Daardoor zijn ze weer sneller
beschikbaar voor het reizigersvervoer.
structuur en stations.

‘Kosteneffectiviteit spoor
belangrijk om te concurreren
met luchtvaart’

‘Batterijtreinen goed
alternatief voor diesel of
elektrificatie spoorlijnen’

Draftec specialist equipment offshore & marine
D o o r : H en k van de Voorde

De track tensioners die onlangs op het offshore schip de Living Stone van Tideway zijn geplaatst.

In de aanloop naar de viering van
het 10-jarig bestaan van Draftec
worden de contouren van de nieuwe
productiehal in Middelburg zichtbaar. De ruime loods is noodzakelijk om de groei te accommoderen
van de specialist in het ontwikkelen en bouwen van hydraulische,
elektrotechnische en mechanische
systemen. Onder één dak wordt
engineering, montage, assemblage
en inbedrijfstelling verzorgd. Voor
de maritieme sector worden door
Draftec regelmatig werkzaamheden
op schepen uitgevoerd. Dit kan gaan
om nieuwe installaties, onderhoud,
reparaties en revisies. De grootte
van de projecten varieert sterk: van
een eenvoudige ontwerpopdracht
of de revisie van een hydraulische
lier tot complete installaties voor
offshore kranen en kabelleginstallaties. Draftec heeft een toenemende
focus op lift- en hijstoepassingen,
industriële markt en renewables.

Het Zeeuwse bedrijf ontwerpt, bouwt en
installeert de uitrusting om onder andere de
kabels voor windmolens op zee te kunnen
leggen. Daarnaast worden ook tools geleverd aan de baggerindustrie.

Dynamiek
,,We houden ons veelal bezig met beweegbare machines en installaties, zoals kranen,

lieren en ander roterend of translerend offshore equipment. Systemen ontwikkelen
voor werken tussen land en zee, vraagt automatisch meer dynamiek, vanwege de getijden, wind en golven”, aldus Martijn Boone
en Martijn Holtkamp, de beide directeuren
van Draftec.

Track tensioners
Voor offshore installatieschepen van onder
andere Van Oord, Boskalis en DEME heeft
Draftec essentieel equipment aan dek ontwikkeld en gebouwd. Voorbeelden hiervan
zijn lieren, rollerbanen, staalwerk en technische automatisering. Voor de Living Stone
van Tideway, onderdeel van de DEME Groep,
heeft Draftec onlangs vier track tensioners
volledig in eigen beheer ontworpen en
gebouwd. Een groot project waar de nodige
spin off van uitgaat, met offerte aanvragen
uit diverse hoeken.

schillende uitrustingsstukken. Naast de offshore wind, hebben wij ook grote interesse
in alle andere offshore renewables. Zo heeft
golf en getijden energie volop onze aandacht”, aldus Boone en Holtkamp.

Scaldon
Draftec, dat in 2016 is verhuisd naar een
ruime zichtlocatie op industrieterrein
Arnestein, is onder andere actief in zware
hijstoepassingen. Haar systeem geïntegreerde aanpak heeft geleid tot diverse innovatieve high-end oplossingen. Zo ontwerpt,
bouwt en installeert Draftec ook heavy lifting systemen. Voor deze markt werkt de
onderneming nauw samen met zusterbedrijf Scaldon, dat is gespecialiseerd in high
end (offshore) lifting oplossingen, zoals kranenbouw en A-frames.
www.draftec.nl; www.scaldon.nl

Offshore wind
,,De offshore windenergie, waarin diverse
klanten van ons actief zijn, is ondertussen booming business. Binnen verschillende
projecten hebben we specifieke hulpgereedschappen ontworpen en geleverd, zoals
bijvoorbeeld een opklimmende tool voor
monopiles. Deze funderingspalen werden
horizontaal aan boord opgeslagen en verticaal gekanteld met behulp van de kraan van
het schip en het opgaande gereedschap”,
leggen de beide ondernemers uit.

Toegankelijkheid
Aangezien het merendeel van de werken
die te maken hebben met de plaatsing van
offshore windturbines zich naast het schip
bevindt, kan toegankelijkheid een probleem
zijn. ,,Daar proberen wij oplossingen voor
aan te dragen. Een voorbeeld is een hydraulisch handbediende verticale uitschuiftrap
waardoor personeel toegang heeft tot ver33
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ALCONET HRS DEPOT
OFFERS;
 80000 m2 depot & repair facilities for empty containers
 135 meter Quay for barge connections with 6 days,
24 hours operations
 Reefer pti services, STEK approved, with 90 reefer plugs
 Periodic Tank container testing, GL Approved
 Covered workshops for IICL Reefers and tank repairs
 Container Sales & rental and modifications
 40’open top rebuild for sale, Lloyds certified

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.
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

Handling
Storage/Stevedoring/Warehousing
Decommissioning
Transport on location
Crushing and Sieving
Board to board transshipment
Customs bonded facility
10m water depth at LAT
60.000m2 area
ISPS certified port facility

Linking all (y)our activities!
www.sagro.nl

Martens Cleaning:

Duurzaamheid in het DNA
Martens Cleaning, onderdeel van
de Hoondert Groep, is een toonaangevende inzamelaar van scheepsafvalstoffen voor de binnenvaart. Zo
is Martens actief met inzameling en
verwerking van waswaters, bilgewater, sludges, klein chemisch afval

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.

(kga’s), huisvuil en bedrijfsafval.

Gescheiden

Naast inzameling van scheepsafval-

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.

stoffen 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 Nederland en
Belgie ontzorgd op het gebied van reiniging en logistiek. Daarnaast is ook
alle expertise aanwezig bij calamiteitenbestrijding zoals het tegengaan
van olieverlies door lekkages bij een
aanvaring. Naast het bestrijden van

Opslagcapaciteit
De olie wordt in een proces dat werkt op gerecyclede energie gereinigd. De olie krijgt daardoor een ‘tweede leven’. Het water wordt gereinigd op de waterzuiveringsinstallatie en gaat
uiteindelijk terug naar de natuur”, aldus direc-

teur 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

oilspills is men ook gespecialiseerd
in cleaning van het wegdek na verkeersongevallen. Ook het bestrijden
van

oppervlaktewaterverontreini-

ging behoort tot de kernactiviteiten.
Hetzelfde geldt voor inzamelen en
verwerken van industrieel afvalwater.
Green Deal
Martens Havenontvangstinstallatie heeft
samen met o.a. het ministerie van infrastructuur en milieu en vijf havens de Green Deal
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Zeeuws familiebedrijf Hanse
Staalbouw verruimt de horizon
Luchtfoto van de site van Hanse Staalbouw in Nieuwerkerk.

Hanse Staalbouw uit Nieuwerkerk
realiseert diverse mooie projecten,
zowel in als buiten Zeeland. En zowel
binnen als buiten de Nederlandse
grenzen. Het Zeeuwse bedrijf is
gespecialiseerd in nieuwbouw en
renovatie van bedrijfspanden in de
agrarische, industriële en utiliteitssector. De internationaal opererende
onderneming draagt zorg voor engineering, productie, conservering en
gevelbekleding. Hanse koopt profielbalken in op grote lengtes, om ze
vervolgens te verwerken. De stalen
balken worden in het CNC computergestuurde machinepark precies
volgens de werktekening gezaagd,
gesneden en geknipt.

ook innovatiever te werk gaan.” De CEO
van Hanse Staalbouw is dan ook voorstander van de BIM methodiek, waarbij in een
3D Bouw Informatie Model (BIM) integraal
wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwkolom.

bedrijfsruimte uit met drie hallen van hetzelfde formaat. In 2017 werden er nog eens
drie hallen aan toegevoegd. De webshop
beschikt daardoor over 88.000 vierkante
meter vloeroppervlak, bijna twintig voetbalvelden.

Continental Terminal Vlissingen

Sterke constructie

Hanse heeft recentelijk, in nauwe samenwerking met bouwbedrijf Cordeel, de
nieuwbouw van de Continental Terminal
in Vlissingen verzorgd. In 2017 realiseerde
Hanse onder hoofdaannemer Cordeel voor
opdrachtgever Prologis een staalconstructie
van ongeveer 33.000 vierkante meter ten
behoeve van Coolblue in Tilburg, verspreid
over drie hallen en goed voor 1200 ton staal.

Voor Hanse Staalbouw is de bouw van diverse hallen en loodsen telkens weer een uitdaging. ,,Het is de kunst om met zo weinig
mogelijk staal een zo sterk mogelijke constructie neer te zetten. Dan kunnen we de
scherpste aanbieding doen. In de plannen
zien we waar de kolommen komen te staan.
Daar bouwen we de constructie omheen.
Vandaag de dag moet een dak vaak voorzien worden van extra draagkracht voor de
zonnepanelen.”

Coolblue
Coolblue startte op bedrijventerrein
Vossenberg West 2 in Tilburg in 2015. Zij
begon toen met twee hallen, elk van 11.000
vierkante meter. In 2015 breidde ze haar

Biomassacentrale
Naast Continental Terminal Vlissingen zijn
andere mooie Zeeuwse projecten die recen-

Unieke houtgestookte biomassacentrale.

Wim de Jonge, directeur-eigenaar van Hanse
Staalbouw, pleit voor krachtenbundeling in
goed vertrouwen met opdrachtgevers, leveranciers en ‘concullega’s’.

Samenwerking
,,Wij hechten veel waarde aan samenwerking. Door samen op te trekken met de
diverse partners in de bouwkolom kun je
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Nieuwbouw van Continental Terminal Vlissingen.
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telijk door Hanse werden opgeleverd de
nieuwbouw van het Bevrijdingsmuseum
Zeeland in Nieuwdorp, de nieuwbouw van
de timmerwerkplaats van VKP te Kapelle én
de nieuwbouw van de biomassacentrale te
Sirjansland.

Duurzame energie
De houtgestookte biomassacentrale van
Duurzame Energie Sirjansland (DES B.V.) bestaande uit VOF Prominent Grevelingen,
Gebr. Van Duijn BV en DT Van Noord
Tomaten BV - zal zorgen voor een aanzienlijke besparing van aardgas en gebruik van
groene CO2.

Houtopslagloods
In opdracht van de samenwerkende telers
heeft Hanse Staalbouw de nieuwbouw van
de houtopslagloods en stookruimte verzorgd. Binnenkort zal de eerste duurzame
warmte en groene CO2 uit de installatie
gebruikt kunnen worden. Die worden door
de omliggende tuinbouwbedrijven aangewend in het productieproces. Uniek aan het
project is het afvangen van de groene CO2 uit
de rookgassen, die ontstaan bij de verbranding van biomassa. De CO2 wordt gebruikt
om de plantengroei te bevorderen in de teelt.

Tweede Maasvlakte
Voor de logistieke gigant Kloosterboer, specialist in temperatuur geconditioneerde
goederen, heeft Hanse Staalbouw op de
Tweede Maasvlakte een grote koel vrieshal gerealiseerd. Voor bijvoorbeeld Havecon
Kassenbouw in Bleiswijk bouwde het familiebedrijf uit Nieuwerkerk een grote nieuwe
loods.

Goese Poort
In Zeeland bouwde Hanse ook het nieuwe
pand van Gamma aan het Tiendenplein op
Bedrijventerrein de Goese Poort, de grootste bouwmarkt van Zeeland. Aan de entree
van Goes realiseerde Hanse ook het nieuwe
pand van landbouwmechanisatiebedrijf
Gebr. Weststrate.

Nieuwbouw van het Bevrijdingsmuseum Zeeland te Nieuwdorp.

Kenia
In Kenia ondersteunt Hanse Staalbouw kleine boeren met haar kennis van agrarische
bewaarloodsen. Door opslag van aardappelen kunnen de boeren hun inkomen fors
verbeteren. Hanse heeft in Kenia een kleine
opslagloods gebouwd, in samenwerking met
een coöperatie van lokale aardappeltelers.

MVO
Hanse hoopt diverse opslagsystemen te
bouwen in Oost-Afrika. Het doel is tweeledig, zowel marktvergroting als maatschappelijk verantwoord ondernemen. ,,Wij hebben decennialange ervaring met de ontwikkeling van opslagsystemen voor landbouwproducten in Nederland. Die expertise willen we ook graag ter beschikking stellen aan
kleine boeren in arme landen”, legt Wim de
Jonge uit. Hanse is inmiddels in Afrika ook
actief in Tanzania, Sierra Leone en Senegal.

om technische vacatures passend in te vullen. Enerzijds wordt daarom een beroep
gedaan op arbeidsmigranten en anderzijds
gaat Hanse zelf jongeren en zij-instromers
opleiden tot echte vakmensen. De opleiding Constructie, dak en gevel start in september. Wie deze tweejarige opleiding met
goed gevolg voltooit, krijgt een volwaardig
MBO-diploma. Op deze manier hoopt Hanse
vacatures in de toekomst beter te kunnen
invullen.

www.stalenwoning.nl

Arbeidsmarkt

Hanse Staalbouw - waar anderhalf jaar geleden bij de viering van het 110-jarig bestaan
de nieuwe productiehal en de nieuwe volautomatische machinelijn officieel in gebruik
zijn genomen - richt zich inmiddels via
www.stalenwoning.nl ook op de particuliere markt. De staalconstructie is de basis
voor een duurzame woning. In de stalen
woning voeren esthetiek en duurzaamheid
de boventoon.

Er werken bij Hanse inmiddels meer dan
150 mensen, maar het blijft een uitdaging

www.hansestaalbouw.nl

Machinefabriek
Het Zeeuwse familiebedrijf is ook steeds
meer internationaal actief. Voor het Duitse
Siempelkamp leverde Hanse bijvoorbeeld
ruim 2.000 ton staal en meerdere kilometers
leuning aan een machinefabriek in Brazilië.
In Polen heeft Siempelkamp vorig jaar een
machinefabriek gebouwd, waarvoor Hanse
300 ton staal leverde. Voor dezelfde hoofdaannemer leverde Hanse ook 400 ton voor
de Amerikaanse markt.

Agrarische sector
De roots van Hanse Staalbouw liggen in
de agrarische sector. Het staalbouwbedrijf
ontwikkelt en bouwt opslagloodsen voor
akkerbouwers en groentetelers met een
capaciteit die kan oplopen tot 5.000 ton.

De houtgestookte biomassacentrale van Duurzame Energie Sirjansland BV zal zorgen voor een
aanzienlijke besparing van aardgas en gebruik van groene CO2.
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Bij KWS Roosendaal-Sas van Gent
is veelzijdigheid troef
D o o r : H en k van de Voorde

Strandbalkon in Cadzand.

Wie via het prachtige ZeeuwsVlaamse landschap naar CadzandBad rijdt ziet met eigen ogen dat er
volop gebouwd wordt aan de kust.
Bedrijfswagens en kranen rijden af en
aan. Eenmaal boven aan de duinen
aangekomen vallen de fraaie houten
strandbalkons op. Ze vormen de verbinding naar de zee. De strandbalkons typeren ook het vakmanschap
van KWS Roosendaal-Sas van Gent.
,,Het is een prachtig recent project
met veel houtwerk van ons dochterbedrijf Aquavia. Aquavia is een
FSCgecertificeerd bedrijf. Dit duurzame keurmerk ziet er op toe dat het
hout dat gebruikt wordt, afkomstig is
uit een verantwoord beheerd bos. De
bewerking vindt plaats in onze eigen
werkplaats door onze eigen vakmensen”, aldus directeur Martin Dees van
KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent.
Hij is tevens directeur van de KWSdochterondernemingen Aquavia uit
Sas van Gent en M.J. Oomen riool- en
betontechniek BV uit Sprundel.

Mooie projecten
De Zuid-Bevelander wijst op diverse
andere mooie projecten die in uitvoering zijn of onlangs zijn opgeleverd door
KWS. Bijvoorbeeld de reconstructie van
de Prelaatweg voor de gemeente Veere,
de herinrichting van de Walcherseweg
voor Waterschap Scheldestromen en het
opknappen van de Deltaweg voor de
Provincie Zeeland. "Ook zijn we volop
bezig met de werkzaamheden in het
natuurgebied Waterdunen aan de WestZeeuws-Vlaamse kust. Binnenkort wordt
gestart met de renovatie van de Bathse
Spuisluis voor Rijkswaterstaat. In WestBrabant zijn we volop actief met de
reconstructie van de weg op Borchwerf
in Roosendaal, die tevens de toegangsweg tot onze eigen asfaltcentrale is. Ook
op de mooie ontwikkellocaties Spoorzone
in Tilburg en Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch zijn we voortdurend te vinden.

En in Antwerpen hebben we recent de infrastructuur voor twee gigantische cacaoloodsen aangelegd.”

Verbinding
KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent werkt
dagelijks aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van West-Brabant en Zeeland.
Het bedrijf zorgt voor verbinding via infrastructuur over land en water, boven en
onder de grond. Variërend van de aanleg
van allerlei soorten wegen en havens tot
rioleringen en betonwerken.

Maatwerk
Of het nu gaat om het asfalteren van een
snelweg, de aanleg van een rotonde, het
opnieuw inrichten van een bedrijfsterrein,
de aanleg van een brug óf de realisering
van een strandbalkon. Voor elke klant uit
overheid, bedrijfsleven of particuliere sector
voorziet KWS in maatwerkoplossingen.

Herinrichting van de Walcherseweg.
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Landelijke ruggengraat
KWS, onderdeel van het internationaal opererende concern VolkerWessels, brengt jaarlijks meer dan twee miljoen ton asfalt aan.
,,We zijn landelijk de grootste infrabouwer en
tegelijkertijd lokaal overal aanwezig. Daarbij
opereren we vanuit regionale vestigingen.
Vanuit een landelijke ruggengraat hebben
we de kennis en kunde van een groot bedrijf.
Onze mensen wonen in de regio en hebben
veel lokale betrokkenheid. We verrichten veel
kleinere projecten, maar kunnen ook eenvoudig opschalen naar grote landelijke werken.”

Asfaltcentrale
Inmiddels bestaat nieuw asfalt tot wel
75 procent uit gerecycled materiaal. In de
Roosendaalse Asfalt Centrale – die in de
loop der jaren steeds groener is geworden
- wordt bijvoorbeeld granova®, oud asfalt
en nieuw asfalt gemengd tot granofalt.
,,We hebben fors geïnvesteerd in het kader
van duurzaamheid, waardoor we materialen tot 75 procent kunnen hergebruiken.
In Roosendaal hebben we een grote hal
gebouwd zodat grondstoffen droog kunnen worden opgeslagen. Daardoor moet
er minder gestookt worden en is er minder
CO2 uitstoot”, verklaart Martin Dees. Op de
loods zijn zonnepanelen aangebracht om
KWS te voorzien van duurzame energie.
Een mooi voorbeeld van vergroening binnen de eigen bedrijfspoorten.

Eigen werkschepen

M.J. Oomen riool- en betontechniek BV uit
Sprundel is specialist in de aanleg en het
onderhouden van rioleringen, gemalen en
zuiveringen. Inmiddels heeft M.J. Oomen
de bouw van de eerste Biomakerij van
Nederland, een ecologische waterzuiveringsinstallatie, voltooid in Berkel-Enschot.
Het proces wordt momenteel ingeregeld.

Veiligheid
Veelzijdigheid, duurzaamheid, hinderbeperking én veiligheid zijn de kernwaarden
van KWS. Bij KWS staat veiligheid altijd
voorop. Alle medewerkers werken volgens
het uniforme veiligheidsprogramma WAVE:
Wees Alert Veiligheid Eerst.

Fo to: Wilf ried S cho ltes

Aquavia uit Sas van Gent voert, met
gebruikmaking van eigen werkschepen,
onderhoud aan grootschalige en kleinschalige waterwerken uit. Het bedrijf is gespecialiseerd in natte infrastructuur zoals de
aanleg van kademuren, steigers en remmingswerken.

Reconstructie van de Prelaatweg.

Eerste biomakerij

Imago
,,Veiligheid mag nooit een beperkende
factor zijn bij een aanbesteding en moet
uit de concurrentiesfeer. Veiligheid moet
voor iedereen op gelijke wijze voorop
staan. Dat komt ook het imago van de
bouw ten goede”, benadrukt Martin Dees.

Vakmanschap
Het vakmanschap van KWS Roosendaal-Sas
van Gent wordt dagelijks geëtaleerd door
een team van 200 mensen. Het uitvoeren
van onze diversiteit aan werkzaamheden
kan alleen met de best gemotiveerde mensen, onderstreept Martin Dees.

Vacatures
Er zijn binnen het concern veel mogelijkheden voor de medewerkers om zich
verder te ontplooien. Voor de uitbreiding
van het team zijn er momenteel vacatures
voor grondwerkers, riolering- en asfaltmedewerkers. ,,Geïnteresseerden in een baan
in onze mooie branche kunnen natuurlijk
altijd contact met ons opnemen of kijken
op www.kws.nl”
De eerste Biomakerij van Nederland is nagenoeg gereed.

www.kws.nl
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Open Dag bij kunstmestgigant op zaterdag 25 mei

Yara Sluiskil viert 90-jarig bestaan
Voor kunstmestgigant Yara Sluiskil
staat de maand mei in het teken van
de viering van het 90-jarig bestaan.
Tegelijkertijd worden alle investeringen, het productierecord van
2018 én het 10-jarig bestaan van
WarmCO2 gevierd. Glastuinbouw
Zeeuws-Vlaanderen wordt door
WarmCO2 voorzien van restwarmte
en rest-CO2, afkomstig uit het productieproces van Yara Sluiskil. Na
de viering van het 90-jarig jubileum van Yara Sluiskil voor klanten,
leveranciers en (oud) medewerkers wordt de feestweek afgesloten met een Open Dag op zaterdag
25 mei. Alle belangstellenden zijn
op deze ‘burendag’ welkom om zich
te laten informeren over verleden,
heden en toekomst van de fabriek.
De strategie van kunstmestgigant
Yara International is een leidende rol
te spelen in het wereldwijde vraagstuk van een betrouwbare, duurzame
voedselvoorziening in de komende
decennia. De wereld telt momenteel
ongeveer zeven miljard inwoners,
maar in 2050 zijn er ruim negen miljard monden te voeden. Het moederbedrijf heeft in vijf jaar tijd ruim 700
miljoen euro in Sluiskil geïnvesteerd.
Yara maakt ammoniak van de basisgrondstof aardgas en van de combinaties van
ammoniak en CO2 ureum, dat een breed
spectrum aan toepassingen heeft. Naast
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ureum worden ook grote volumes salpeterzuur, nitraatmeststoffen en CO2 geproduceerd voor verschillende marktsegmenten.

Rijke historie
De fabriek in Sluiskil is in 1929 gestart
met productie op de huidige locatie. Het
complex is één van de oudste industriële fabrieken in Zeeland met nog steeds
dezelfde doelstelling: minerale meststoffen
productie voor de voedselvoorziening en
industriële producten voor schonere lucht.
De productiesite van Yara in Sluiskil, die een
rijke historie kent, is ook door leden van
het Nederlandse Koningshuis verschillende
keren bezocht. Zo waren Prins Bernhard en
Prins Claus te gast bij de opening van nieuwe fabrieken. In de oorlogsjaren is de site in
Sluiskil verschillende keren gebombardeerd
door zowel Duitsers als geallieerden.

l'Azote
Het huidige Yara Sluiskil is 90 jaar geleden
gestart onder de deftige naam Compagnie
Neérlandaise de l'Azote. Nadat de naam
veranderd werd in Nederlandse Stikstof
Maatschappij (NSM), werd het bedrijf in
1979 door het Noorse Norsk Hydro ingelijfd. Via Hydro Agri Sluiskil werd de nieuwe
naam vanaf 2004 Yara Sluiskil.

Betrouwbaar
Kunstmest is door de Koninklijke Vereniging
van de Nederlandse Chemische Industrie
(VNCI) onlangs tot meest waardevolle chemische vinding in de afgelopen 100 jaar verkozen. Niet voor niets kregen de uitvinders
Haber en Bosch destijds de Nobelprijs voor
hun uitvinding, die een hongersnood in
Europa afwendde. Het is tot op de dag van
vandaag de basis van de ammoniakproduc-

Prins Bernhard tijdens de opening van Ammoniakfabriek D in 1984.
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tie in Sluiskil. De fabrieken in Sluiskil behoren tot de meest veilige, betrouwbare en
efficiënte ter wereld. Ammoniakfabriek-D
staat met stip op nummer 1 in de wereld als
het gaat om betrouwbaarheid. De fabriek
is al meer dan vier jaar non stop in bedrijf.

Minerale meststoffen
Momenteel lijden iedere dag 820 miljoen
mensen wereldwijd honger. Ze hebben
minder dan één maaltijd per dag. Zonder
minerale meststoffen zou er 50 procent
minder voedsel op aarde beschikbaar zijn,
terwijl er in 2050 juist 60 procent meer
voedsel moet zijn om alle mensen te kunnen voeden.

Opgave
Een grote opgave, mede omdat het landbouwareaal beperkt is, oerwouden behouden moeten blijven, de milieu-impact geminimaliseerd dient te worden en de klimaatimpact zelfs geëlimineerd moet worden
tot nihil. Bovendien moet alles geschieden
tegen betaalbare kosten voor eenieder. De
missie van Yara sluit exact aan op deze uitdagingen: ‘Responsibly feed the world and
protect the planet’.

gebied van kunstmeststoffen en stikstofhoudende industriële chemicaliën, neemt
de vestiging in Sluiskil met een productieaandeel van vijftien procent al jaren een

belangrijke plaats in. Yara Sluiskil zorgt voor
een directe werkgelegenheid van bijna
600 arbeidsplaatsen.

‘Fertilizer valley’
In de afgelopen decennia is de regio waar
Yara Sluiskil gevestigd is, uitgegroeid tot
een echte ‘fertilizer valley’. Minerale meststoffen zijn een belangrijke pijler onder
het grensoverschrijdende havengebied
North Sea Port. De Kanaalzone kreeg in
de afgelopen 15 jaar een enorme boost
met grote infrastructurele werken als de
Westerscheldetunnel, de Sluiskiltunnel
en de verdubbeling van Tractaatweg.
Bovendien wordt momenteel druk
gebouwd aan de Nieuwe Sluis en zijn er
plannen voor de Seine Nord binnenvaartroute en de Oostelijke spoorverbinding.
www.yara.nl

Logistieke voordelen
De uitstekende ligging biedt de productielocatie in Sluiskil grote logistieke voordelen.
Naast het produceren van kunstmest is de
Noorse multinational ook toonaangevend
in het leveren van industriële producten
zoals AdBlue. Yara betrekt haar grondstoffen ondertussen voor meer dan 95 procent via ondergrondse buisleidingen en het
elektriciteitsnetwerk. Een klein deel van de
grondstoffen wordt via binnenvaartschepen aangevoerd. Verladen producten worden voor ruim 80 procent via het water
afgevoerd. Slechts 16 producten verlaat het
bedrijf nog via de weg en 2 procent via het
spoor.

Werkgelegenheid
Binnen het Noorse concern Yara, dat met
een omzet van ruim 11 miljard euro en
17.000 werknemers marktleider is op het
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ZEELAND
STEEL
CENTER



Welkom bij Zeeland Steel Center, uw lokale partner.
Strategisch gelegen, 30 km van de haven van Vlissingen, 65 km van de
haven van Antwerpen en 80 km van de haven van Rotterdam, is ZSC
de ideale hub voor uw staalbehoeftes.
U kunt bij ons terecht voor plaatstaal snijwerk op maat & staal platen
in standaard afmetingen, balken en stafstaal volgens Europese standaard.
Ons leverprogramma omvat:
> Platen

S355G10+M /S460G2+M Z35

> Balken

S355G11+M / S355J2+M

> Stafstaal

S355J2+M

Ook hebben wij de mogelijkheid balken te zagen, neemt U contact met
ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

Zeeland Steel Center
Sportweg 3-5
4471 RP Wolphaartsdijk
+31 113 58 10 10



> www.zeelandsteelcenter.com

EUROPE
STEEL
PROJECTS

proudly part of Europe Steel Center



Oil & Gas & Energy Market
Europe Steel Projects is a specialist supplier of complete packages of high grade
structural steel materials for the energy market and the oil- and gas-industry. We
service customer projects worldwide offering material supply, pre-fabrication
works and logistical solutions to fulfill the project requirements.
Products & Services
Europe Steel Projects offers a one-stop solution for delivery of high grade
structural steel. Next to our large stockyard in Europe we have a worldwide
suppliers network to complete product-packages.
In our stockyard in Europe we carry all high grade offshore grades which
cover the various oil- and offshore specfications.
The package consists of:
> Plates

S355G10+M / S460G2+M Z35

> Structural steel sections

S355G11+M / S355J2+M

> Seamless and SAW pipes

API 5L X52&X65PSL2

> Merchant bars

S355J2+M


> www.europe-steel-projects.com

Europe Steel Projects B.V.
Oostelijke randweg 40
4782 PZ Moerdijk
+31 168 334 557
proudly part of Europe Steel Center

Heros Sluiskil: dé specialist in
herwinning grondstoffen uit afval
D o o r : H en k van de Voorde

Heros Sluiskil, de grootste opwerker
van AEC-bodemas in Europa, heeft de
afgelopen jaren stevig geïnvesteerd
in noodzakelijke nieuwe technieken. Daardoor is nu vrij toepasbare
AEC-bodemas beschikbaar, waarvoor
aanvullende IBC-maatregelen niet
meer nodig zijn. Heros - producent
van secundaire grond- en bouwstoffen voor de betonindustrie en de
grond-, weg- en waterbouw - verwerkt het huishoudelijke afval van
zo’n zes miljoen mensen. Per jaar is
Heros goed voor zo’n anderhalf miljoen ton scheepsvervoer. Het grijze
restafval wordt verbrand bij diverse
Afval Energie Centrales in Nederland
en België. De verbrande resten bevatten veel ijzer en non-ferro metalen.
Ook edele metalen als goud en zilver,
afkomstig van verloren sieraden of
mobiele telefoons. Deze metalen worden teruggewonnen en teruggebracht
in de circulaire economie.

Heros is begin 2018 voor het duurzame product granova® combimix gecertificeerd door
Rijkswaterstaat. Het is een goed alternatief
voor primaire bouwstoffen als zand en grind.
Granova® combimix vindt zijn toepassing in
wegenbouw, bedrijfsterreinen en infrastructurele werken.

Granova® combimix
Het duurzame product granova® combimix is
in Zeeuws-Vlaanderen onder andere toegepast
bij de verbreding van de Tractaatweg. In totaal
leverde Heros voor dit project 125.000 ton granova® combimix. Mede door de kleine korrel kan granova® combimix mooi vlak worden
gemaakt, waardoor het geen sporen achter laat.

nadat vorig jaar het overgrote deel naar de
Tractaatweg ging. Aannemers kunnen zich dus
weer melden”, onderstreept De Bode.

DrainMix®

Funderingsmateriaal
Op het Maintenance Value Park naast de
Westerscheldetunnel, waar het nieuwe kantoor van Dow Chemical recentelijk in gebruik
is genomen, is 10.000 ton granova® combimix
gebruikt als funderingsmateriaal onder de verharding.

Werkvloer
Ook voor kleinschalige projecten is granova®
combimix, een uitstekend alternatief voor primaire grondstoffen. Een mooi voorbeeld is de
toepassing van granova® combimix in de fundering van het nieuwe fietspad in CadzandBad. ,,Het is overal toepasbaar, zonder beperkingen. De ervaringen zijn positief. Granova®
combimix is een prima funderingsmengsel
voor zowel asfalt als betonsteen, met een
uitstekende waterdoorlaatbaarheid. Dus ook
uitermate geschikt voor een werkvloer op een
bouwplaats, waarop later een verharding kan
worden aangebracht”, aldus directeur Arie de
Bode van Heros Sluiskil.

Hij wijst ook op het feit dat Heros op verzoek specialties zoals DrainMix® produceert.
De gemeente Amsterdam heeft de primeur
van een kunstgrasveld met een duurzame fundering van DrainMix®, afkomstig van huishoudelijk restafval. Naast fundering en drainage
van sportvelden is de nieuwe bouwstof ook
geschikt voor pleinen, parkeerplaatsen en wandelpaden.

Buffer
,,DrainMix® is een fractie met een open structuur. Met toepassing van deze bouwstof kan
regenval zeer snel afvloeien. Bovendien wordt
er een buffer opgebouwd, waarmee later kan
worden gesproeid.” Het past allemaal goed
binnen het beleid van de overheid om afvalstromen te hergebruiken en secundaire grondstoffen duurzaam in te zetten.

Bedrijfsterreinen
Granova® combimix is ideaal als fundering
onder de verharding voor alle soorten infrastructuur zoals wegen en bedrijfsterreinen.
Anders dan IBC is granova® combimix als nietvormgegeven schone bouwstof ook geschikt
voor fundatietoepassingen onder een te plaatsen bedrijfshal. ,,We kunnen granova® combimix nu weer in grote hoeveelheden leveren,

Kunstgrasveld met een duurzame fundering
van DrainMix®.
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South Wales tugs in
colour
Recently Coastal Shipping Publications
published “South Wales tugs in colour”, written by Andrew Wiltshire.
Tugs are the workhorses of the maritime
world. Their main work is shiphandling but
they have many other roles too. They are
popular with enthusiasts and with the general public. In this book, the author takes a
close look at tugs in the South Wales ports
of Newport, Cardiff, Barry, Port Talbot and
Swansea. He follows the changes as tug
ownership has moved from local companies
to national and multinational companies. The
changes are illustrated by over 100 superb
colour photographs, each with an informative
caption.
Once again, we have to admit, like all books
issued by Coastal Shipping Publications, value
for money!
“South Wales tugs in colour” (ISBN 978-1902953-93-9) is a softback (landscape format)
book of 96 pages, lavishly illustrated with
over 100 colour images. The price is £9.95 plus
£1.00 UK postage and £2.50 overseas postage.
Ordering via all good bookshops, or directly
via the publisher, Coastal Shipping, 400 Nore
Road, Portishead, Bristol BS20 8EZ, UK. Tel/Fax:
+44(0)1275.846178, www.coastalshipping.
co.uk, e-mail: Bernard@coastalshipping.co.uk.

Jaarboek Binnenvaart
2018
Bij De Alk verscheen naar jaarlijkse traditie
“Jaarboek Binnenvaart 2018”.
De binnenvaart moet verder vergroenen. De
CO2-uitstoot moet in 2030 met 20% zijn
verminderd, in 2050 moet de CO2-uitstoot nul
zijn. En met de vergroening komt ook steeds
meer techniek aan boord, het zogenoemde
‘smart shipping’. En dat gebeurt sneller dan
menigeen wil geloven. Maar verzekeraars
waarschuwen dat de toenemende hoeveelheid techniek aan boord leidt tot schijnveiligheid.
Organisatieadviesbureau Berenschot concludeert dat de autoriteiten traag van begrip
waren bij het rammen van de stuw van
Grave door de benzeentanker Maria Valentine.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt dat
binnenvaartschippers bij dichte mist extra
veiligheidsmaatregelen moeten treffen.
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De containervaart blijft last houden van
congestie in de Rotterdamse haven.
Verladersorganisatie Evofenedex vindt dat de
containerbinnenvaart steeds meer lijkt op
een budget-vliegmaatschappij.’Je koopt een
ticket, maar je hebt eigenlijk niets.’
Het Jaarboek Binnenvaart geeft in foto’s,
korte nieuwslijnen, nieuwsverhalen en menselijke verhalen een overzicht van het jaar,
dat zich uitstrekt van juli 2017 tot en met
juni 2018.
”Jaarboek Binnenvaart 2018” (ISBN 978-905961-217-4) werd als hardback op A4-formaat
uitgegeven en telt 136 pagina’s. Het boek kost
25,90 euro. Aankopen kan via de boekhandel.
In België wordt het boek verdeeld door Agora
Uitgeverscentrum, Aalst/Erembodegem. Tel.
+32(0)53.78.87.00, Fax +32(0)53.78.26.91,
www.boekenbank.be, E-mail: admin@agorabooks.com.

Binnenvaart 2018
Ook dit jaar pakt Uitgeverij De Alk uit met
een nieuwe editie van het standaardwerk
“Binnenvaart 2018”. Het jaarboek werd
samengesteld door W. Van Heck en A.M.
Van Zanten.
In 510 pagina’s brengt de publicatie een diepgaand overzicht van alles wat reilt en zeilt in
de binnenvaart van de lage landen.
Rederijen, scheepswerven, overheidsdiensten, noem maar op, alles wat er op het
vlak van binnenvaart in het werkgebied te
bespreken valt, komt aan bod. De laatste
technische evoluties, de nieuwste opleveringen, de meest recente verschuivingen binnen
maritieme groepen, de nieuwbouw binnen
de sector, het is moeilijk iets aan te duiden
dat niet in dit buitengewoon interessant en
volledige boek aan bod komt. Een ‘must’ dus
voor iedereen die in het vakgebied actief is
of voor wie van schepen houdt. Bovendien is
het boek rijkelijk geïllustreerd met ruim 150
(meestal nooit eerder geziene) kleurenfoto’s.
”Binnenvaart 2018” (ISBN 978-90-5961-212-9)
telt 510 pagina’s. Het boek werd als softback
uitgegeven en kost 25,90 euro. Aankopen
kan via de boekhandel. In België wordt het
boek verdeeld door Agora Uitgeverscentrum,
Aalst/Erembodegem. Tel. +32(0)53.78.87.00,
Fax +32(0)53.78.26.91, www.boekenbank.be,
E-mail: admin@agorabooks.com.

Varen is mijn vrijheid
Bij de Uitgeverij De Alk verscheen onlangs
in de ‘Maritieme Verhalen Reeks’, “Varen is
mijn vrijheid”.
De zee is vrijheid. Zoveel is zeker. Als je met
een schip in zee steekt geeft dat een gevoel
van loslaten en rust. Je laat alles achter, de
wind wappert door je haren en je staat toe dat
een gevoel van onbevangenheid en gelukzaligheid zich meester van je maakt.
Op weg naar maritiem avontuur voor een dag,
weken of jaren. Aan boord van een klipper,
platbodem, passagier- of vrachtschip heerst
een sfeer van vrijheid in combinatie met
verbonden-, geborgen- en onzekerheid. De
vermaarde maritieme schrijver Joseph Conrad
schreef ooit: Geen kwaad woord over schepen. Een onomstotelijke waarheid die Varen is
mijn vrijheid van harte navolgt. Deze tweede
bundel van de tegenwoordige generatie maritieme schrijvers bevat een bonte verzameling
verhalen over eenvoudige zeelieden en grote
zeevaarders met de kenmerken ‘onderhoudend en authentiek’.
“Varen is mijn vrijheid” bevat verhalen van
Cees de Baare, Peter Bouchier, Graddy Boven,
Piet Helmus, Dick Huges, Aafke Steenhuis,
Michiel van Straten, Peter van Rooden, Ton
Roskam, Antoon Vandamme, Cor Vonk, Ron
de Vos, Jan Willemsen en Arne Zuidhoek. Een
groep deskundige schrijvers die tot doel heeft
het maritieme verhaal in leven te houden, te
eren en te verspreiden.
In deze kille wintermaanden staat ‘Varen is
mijn vrijheid’ garant voor enkele uren gezellig,
maritiem leesplezier!
”Varen is mijn vrijheid” (ISBN 978-90-5961207-5) telt 168 pagina’s. Het boek werd als
softback uitgegeven (15 x 22,50 cm) en kost
17.90 euro. Aankopen kan via de boekhandel.
In België wordt het boek verdeeld door Agora
Uitgeverscentrum, Aalst/Erembodegem. Tel.
+32(0)53.78.87.00, Fax +32(0)53.78.26.91,
www.boekenbank.be, E-mail: admin@agorabooks.com.

They Were Just Skulls
Recently Whittles Publishing released ‘They
Were Just Skulls’, written by John JohnsonAllen.
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 978-1-84995404-4) 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.

Zeeland verbonden over weg en water
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Specialisten in wegen - en waterbouw
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