
De wetenschap is geen eiland en de techniek dient maatschappelijke mecha-
nismen in zijn overwegingen te betrekken. Daarom is het toe te juichen dat 
aan de TU Delft een hoogleraar filosofie is benoemd. 

De nieuwe hoogleraar heet Sabine Roeser. Ze houdt zich bezig met de ethi-
sche, en ook esthetische kanten van de technologie. Wie goed luisterde naar 
haar oratie, merkt dat ook de psychologie een belangrijke rol speelt in de ont-
wikkeling, meer precies: in de aanvaarding van de techniek door het publiek. 
Het publiek aanvaardt nieuwe techniek door de voordelen te vergelijken met 
het risico op nadelen. Die vergelijking gebeurt met de emotie, en niet met de 
ratio. Misschien is het risico op problemen bij opslag van CO2 in de bodem 
wel berekenbaar klein en aanvaardbaar, maar dat wil nog niet zeggen dat het 
in de publieke opinie ook aanvaard wordt. Bekend fenomeen: misschien is het 
risico op kanker wel heel groot, maar omdat het zich pas over een tijdje mani-
festeert, roken we lekker door.

Nu moeten we niet denken dat deze irrationele effecten zich beperken tot het 
publiek, tot de niet-kenners.

Elders in dit blad komt een andere TU-hoogleraar aan het woord, transi-
tiehoogleraar Ad van Wijk, die - terecht - de politiek verwijt geen keuzes te 
maken. 
En in een ander artikel lezen we dat managers maar blijven weigeren langeter-
mijnvoordelen in hun rekensommen mee te nemen en alleen kijken naar de 
(financiële) effecten van vandaag. Met als gevolg dat duurzame alternatieven 
niet van de grond komen.

Niet alleen het publiek is dus een irrationeel wezen, maar de politiek en het 
management van bedrijven evenzeer. Ook beleidsmakers, of ze nu bij de over-
heid of in de bedrijven werken, worden mede geregeerd door angst, (voor hun 
baan, voor hun target, voor de kiezer). Ook op tekentafels en begrotingsspread-
sheets regeert de emotie flink mee. 
Het zou zinvol zijn als de nieuwe hoogleraar ook deze effecten zou bestuderen.

Ad van Gaalen
hoofdredacteur

Voorwoord
EMOTIE EN TECHNIEK
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Technip-EPG B.V.
Fascinatio Boulevard 522, 2909 VA,
Capelle aan den IJssel, Netherlands
Tel.: +31 (0)10 220 70 70 - Fax: +31 (0)10 220 70 80
infoepg@technip.com
www.technip-epg.com

Technip Group
Technip ranks among the 5 major players in full-service
engineering and construction services in the field of
hydrocarbons and petrochemicals. With nearly 50 years of
experience in the design and construction of large industrial
facilities, a wide range of state-of-the-art technologies and
operational bases Technip Group is able to manage all
aspects of major projects at optimised costs, from front-
end engineering design to turnkey delivery.

Quick Facts
Technip is active in three business segments: 
Subsea, Offshore and Onshore
32,000 people in 48 countries
Industrial assets on five continents
A fleet of 30 vessels in operation and 4 more under
construction
2012 revenues around !8 billion
Technip is listed on Euronext Paris 
(EURONEXT: FR0000131708)

www.technip.com

The Technip Difference: 
Engineering services and EPC execution 

Technip-Benelux
Technip Benelux is active in the design, engineering and
worldwide implementation of process plants and units in the oil
& gas and petrochemical industry. It has proprietary design
technologies and know-how in the field of ethylene cracking
units and hydrogen/syngas production plants and offers
operational support services and proprietary operational
software to operators of processing plants. 

Technip-EPG
Technip-EPG is a specialized engineering company with strong
positions in the markets oil & gas, (petro)chemical, building &
construction, HVAC and energy & water. We have over 35 years
of experience in engineering for the Dutch industrial market and
cover the complete range in engineering services for mono- and
multidisciplinary projects: FEED and study, Basic and Detail
engineering, Procurement and Project and Construction
Management.

Technip-EPG has access to all Technip’s resources, technology,
know-how and tools. With experienced employees we
contribute to the success of our clients business. 

Technip-EPG 
Engineering Services 
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STOOM UIT UW OREN?
BEPERK STILSTAND 
EN PRODUCTIEVERLIES. 
BEL DE HOSE DOCTOR!

STORING IN EEN HYDRAULISCH SYSTEEM?

BEL 0800 22 11 333
De Parker HOSE DOCTORS zijn mobiele servicebussen die u kunt oproepen voor onderhoud, technische 
ondersteuning en het ter plaatse vervangen van hydraulische slangen, fi lters en andere hydraulische 
onderdelen. De HOSE DOCTOR specialisten kunnen u ook adviseren over het onderhoud en de prestaties 
van uw systeem. Hierbij werken de HOSE DOCTORS samen met het landelijk opererende ParkerStore 
netwerk. Het Parker HOSE DOCTOR netwerk is 24 uur per dag, 7 dagen per week, 52 weken per jaar voor 
u beschikbaar. Voor meer informatie kijkt u op www.hosedoctor.nl

OF DOWNLOAD ONZE APP ‘PARKER SERVICE FINDER’ IN DE APP STORE & ANDROID MARKET

FOLLOW US

www.ontdekparker.nl
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ABN AMRO Bank nv
Ahoy Rotterdam
AIB Vinçotte Nederland bv
Air Products Nederland B.V. - www.airproducts.com
Ajax Fire Protection Systems B.V.
Akzo Nobel Chemicals bv
Algeco modulaire huisvesting - www.algeco.nl
Alara-Lukagro - www.alara-lukagro.com
Almatis B.V.
Aluminium & Chemie Rotterdam bv
ARBO-Support - www.arbosupport.nl
Ballast Nedam Industriebouw bv
Ballast Nedam Infra B.V.
BAM Techniek - www.bamtechniek.nl
Binder Groenprojecten - www.binder.nl
Bis Industrial Services 
Bos Nieuwerkerk b.v. Schoorsteentechniek 
BP Raffi naderij Rotterdam B.V.
Brabant Groep - www.brabantgroep.nl
Carbon Black Nederland bv
Croon Elektrotechniek bv 
Cofely West Industrie – www.cofely-gdfsuez.nl
da Vinci College Techniek & Educatie - www.davinci.nl
DDM Demontage BV 
Deloitte & Touche
Delta Heat Services B.V. - www.delta-heat-services.nl
Dow Benelux nv
DSM Special Products Rotterdam bv
E.I.C. Mainport Rotterdam
ENCI b.v. vestiging Rotterdam
Esso Nederland bv Raffi naderij

European Bulk Services (EBS) bv
Europe Container Terminals bv
Fabricom Major Projects Moerdijk
Flash Services Nederland - www.fl ash-services.com
Fortis Bank - Haven & Logistiek 
GE Capital Modular Space - www.modspace.nl
HBD Total Security BV - www.portsecurity.nl
Height Specialists - www.heightspecialists.nl
Hoerbiger Benelux BV – www.hoerbiger.com
Huntsman Holland BV 
H.W. Technics B.V. - www.hwtechnics.com
Hydratight BV - www.hydratight.com
ISO-Point - www.iso-point.nl
Kemira Chemicals BV
Keppel Verolme B.V.
Kuwait Petroleum (Nederland) bv
Linde Gas Benelux - www.lindegasbenelux.com
Logisticon Water Treatment bv - www.logisticon.nl
Lyondell Chemie Nederland B.V.
Maasvlakte Olie Terminal cv
Maatschap Europoort Terminal
Mammoet Holding B.V.
MilieuTech bv,  Milieu en Energie
Mobil Oil bv
Mourik Services - www.mourik.com
Nederlandsche Benzol Maatschappij B.V.
Nederlandse Aardolie Mij. (NAM) bv
Nederlandse Gasunie nv
Nederlandse Spoorwegen nv
Peinemann - www.peinemann.nl
Pietersen Elektriciteit b.v. - www.pietersen.nl

R&AT bv Regel- en Analysetechniek
Repro Voorne - www.reprovoorne.nl
Rotary Equipment Service b.v. -
www.rotaryequipmentservice.nl
Rotterdam-Antwerpen Pijpleiding cv
Rotterdam-Rijn Pijpleiding Mij.
Schaeffl er Nederland b.v. - www.schaeffl ergroup.com
Schielab bv
SGS Nederland B.V., Industrial Services - www.sgs.com
Shell Nederland Chemie bv
Shell Nederland Raffi naderij bv
SMIT - www.smit.com
SmitSpido bv
Sonovation B.V. - www.sonovation.com
Stork Gears & Services
Stork Industry Services B.V.
Technicom - www.technicom.nl
ThyssenKrupp Veerhaven 
Troost Pernis Groep bv
Van Hattum & Blankevoort
Vecom Group B.V. - www.vecom-group.com
Vopak Chemicals Logistics Netherlands BV
Vopak Management Chemicals Logistics 
Netherlands BV
Vopak Oil Logistics Netherlands bv
Westmark BV - www.westmark.nl
Zuidgeest Uitzendbureau - www.zuidgeest.nl

Europoort Kringen wordt o.a. verzonden aan:

KringenIndustrieel Management Magazine

Europoort Kringen is een managementblad voor bedrijfs leven, 
kennisinstituten en overheden. 
Het blad informeert over actuele ontwikkelingen op het kruispunt van 
nieuwe technologie, innovatieve projecten en regel geving en vertaalt dat 
naar de praktijk. Ons motto ‘Ver anderingen bij de één, hebben gevolgen 
voor de an der’ staat hierbij symbool voor de integrale aanpak van on-
der werpen op het gebied van (petro)chemie, transport en 
infrastructuur, milieu, arbo en maintenance. 

Kamer van Koophandel Rotterdam

Educatief Informatie Centrum

Zeehaven Dordrecht

Havenbedrijf Rotterdam (HbR)

Rotterdam Port Promotion Council

Deltalinqs

Havenschap Moerdijk

Havenbedrijf Zeeland Seaports

Rijkswaterstaat

Kennisinfrastructuur 
Mainport Rotterdam

Nederland Distributieland/
Holland International Distribution 
Council

Havenvereniging Rotterdam
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EXTRA CO2-UITSTOOT DREIGT
De gemeente Rotterdam haalt mogelijk haar milieudoelstellin-
gen niet, omdat het erop lijkt dat twee nieuwe kolencentrales 
op de Maasvlakte hun broeikasgas niet gaan opvangen. De 
twee energiebedrijven, E.ON en Electrabel, hadden beloofd 
mee te doen aan een proef waarbij het uitgestoten CO2-gas 
zou worden afgevangen en opgeslagen. Maar het afkopen van 
de uitstoot is half januari een stuk aantrekkelijker geworden, 
doordat de emissiemarkt in elkaar is gestort. Door die lage 
CO2-prijs is het goedkoper om niet mee te doen aan het 
miljoenen kostend proefproject en het gas gewoon in de atmo-
sfeer te laten lopen.
Extra uitstoot dreigt en dat betekent een groot probleem 
voor Rotterdam. De stad had zichzelf ten doel gesteld om de 
CO2-uitstoot in 2025 met de helft terug te dringen. Op dit 
moment stoten de haven en stad zo’n 29 miljoen ton CO2 uit. 
Over twaalf jaar moet dat twaalf miljoen ton zijn. Ruim negen 
miljoen ton van die reductie zou behaald moeten worden 
met de opslag van de CO2 van de nieuwe kolencentrales op 
de Maasvlakte. Als de CO2 niet opgeslagen wordt, neemt de 
uitstoot toe in plaats van af.
Jaren geleden beloofden E.ON en Electrabel in een brief 
aan de gemeenteraad dat ze CO2 zouden gaan afvangen. Nu 
blijkt dat die beloftes juridisch niet hard te maken zijn. Er is 
sprake van intenties, maar niet van spijkerharde toezeggingen, 
laat staan contracten. En dus kunnen de stroomproducen-
ten eronderuit, zonder dat ze dat geld kost. De wethouder 
Duurzaamheid, Alexandra van Huffelen, zet nu grote druk op 
de stroomproducenten. “Afspraak is afspraak”, zegt ze. Maar 
of dat bij deze lage CO2-prijs indruk maakt, is de vraag.

VERMINDERING VAN CO2-UITSTOOT
Eneco neemt vanaf oktober 2014 restwarmte af van 
de afvalenergiecentrale AVR. Hiermee vermindert 
de CO2-uitstoot in de regio met 95.000 ton. De 
directies van Eneco en AVR zetten 11 januari hun 
handtekening onder het contract, waarmee restwarmte 
beschikbaar komt als warmtevoorziening voor 95.000 
woning(equivalent) in Vlaardingen, Schiedam en 
Rotterdam. De wens van Eneco om in Rotterdam en 
omgeving de warmtevoorziening te verduurzamen, 
kwam in een stroomversnelling toen bekend werd 
dat in 2014 de Elektriciteitsfabriek (EfG-centrale), 
die warmte levert voor het net van Eneco, zal sluiten. 
Eneco wil in plaats daarvan industriële restwarmte uit 
het Rotterdamse havengebied benutten. AVR zet op 
haar locatie in Rozenburg afval via verbranding om in 
duurzame warmte en energie. Voor het transporteren 
van de restwarmte van AVR gaat Eneco warmteleidingen 
aanleggen vanaf Rozenburg, onder de Nieuwe Waterweg 
door, via Vlaardingen en Schiedam naar Rotterdam. Het 
tracé is 16,8 km lang. Medio 2012 werd gestart met 
voorbereidende werkzaamheden voor dit Eneco project 
‘Leiding over Noord’. Eneco verwacht in het derde kwar-
taal van 2013 met de aanlegwerkzaamheden te kunnen 
gaan starten. 

BEDRIJVEN OP DE MAASVLAKTE BETALEN 
HET SLECHTST
In 2012 duurde het gemiddeld bijna twee maanden voor cre-
diteuren hun geld zagen. De bedrijven rondom Schiphol doen 
het nauwelijks beter en ook voor bedrijven in de Botlek en 
Europoort geldt een gemiddelde betalingstermijn van bijna twee 
maanden.
De bedrijven in de gemeente Noordgouwe (Zeeland) daaren-
tegen betalen hun rekeningen het best - over het algemeen 
binnen dertig dagen. Ook in de gemeente Lettele (Overijssel) 
en Spierdijk (Noord-Holland) worden rekeningen relatief snel 
voldaan. In het algemeen geldt dat bedrijven in kleine gemeen-
ten goed betalen.
De bedrijven in de tien grootste gemeentes van Nederland 
betalen best aardig, met een gemiddelde betalingstermijn van 
45 dagen, zo’n anderhalve maand. Hierbij zijn bedrijven in de 
gemeente Rotterdam de slechtste betalers en betaalt Nijmegen 
het best. Het verschil tussen beide steden bedraagt drie dagen.
Desondanks geldt dat de rekeningen in 2012 in heel Nederland 
gemiddeld net iets sneller werden betaald dan in 2011. Bij veel 
bedrijven is het niet nakomen van betaalverplichtingen struc-
tureel van aard. Het verkorten van de betalingstermijn levert 
een verbetering van de cashflow op, wat ervoor zorgt dat er een 
constantere en frequentere stroom aan inkomende financiën 
ontstaat. Deze geldstroom leidt ertoe dat het bedrijf gemakke-
lijker de eigen rekeningen kan betalen en hierdoor minder snel 
in de problemen komt. Bedrijven wordt geadviseerd om vooraf 
informatie over het betaalgedrag en financiële gezondheid van 
de zakenrelatie op te vragen. 

AFSCHEID EN AANTREDEN
In het Rotterdamse WTC heeft Wim van Sluis 21 januari afscheid 
genomen als voorzitter van Deltalinqs in aanwezigheid van ruim 
zeshonderd vertegenwoordigers uit het havenbedrijfsleven en de 
landelijke politiek. Uit handen van premier Mark Rutte ontving 
hij een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten: Officier 
in de Orde van Oranje-Nassau. In zijn speech bedankte Wim 
van Sluis de ministers van I&M en EZ voor het opnemen van de 
Blankenburgtunnel in het regeerakkoord en de realisatie van de 
Green Deal voor small scale LNG. 
Aantredend voorzitter Steven Lak presenteerde het Deltalinqs 
Programma 2013-2015 ‘Excelleren in groei’ een directe link met 
de Havenvisie 2030. “Het past bij Deltalinqs om te kiezen voor 
ambitie en een imago dat mensen boeit, uitdaagt en aan ons bindt. 
Vandaar ook de inzet van Deltalinqs op de arbeidsmarkt en het 
onderwerp innovatie. Daar liggen kansen voor onze leden. Ook 
Maasvlakte II gaat zijn invulling krijgen. Deltalinqs zet in op een 
verdere duurzame economische ontwikkeling en het benutten van 
de transitiekansen.
Deltalinqs zet ook een volgende stap om de veiligheid in Mainport 
Rotterdam te vergroten: de introductie van een digitaal veiligheids-
paspoort. Een smartcard met standaard biometrie en borging van 
gezamenlijke veiligheidsinstructies. Het paspoort draagt bij aan het 
betrouwbaar en efficiënt organiseren en uitvoeren van het onder-
houdswerk. Alleen de mensen met de juiste kwalificaties krijgen 
toegang tot de bedrijfsterreinen in Mainport Rotterdam en kun-
nen veilig aan de slag.” Verder meldde hij dat er vanaf 2013 een 
‘Rotterdamdag’ in Den Haag en Brussel wordt georganiseerd met 
als doel de havenbelangen hoog op de politieke agenda te plaatsen.

KORT NIEUWS
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MKB IN DE VERDRUKKING DOOR STAGNATIE
Het jaar 2013 wordt het tweede opeenvolgende jaar dat de afzet van 
het MKB zal afnemen. Het MKB zal weinig herstel kunnen laten 
zien. Onderzoekbureau Panteia/EIM verwacht dat de afzet in het 
MKB met 0,75 procent zal afnemen. Dit hangt samen met haar ster-
ke binnenlandse oriëntatie. Het MKB heeft veel last van een dalende 
consumptie, een overheid die minder inkoopt bij het bedrijfsleven, 
een afname van de investeringen en een dalende bouwproductie. 
Door de iets aantrekkende uitvoer kan de Nederlandse economie in 
2013 zich enigszins herstellen. Vooral het grootbedrijf zal hiervan 
kunnen profiteren, de verwachting is dat de afzet in het grootbedrijf 
dit jaar gelijk zal blijven.
In 2013 zal de winst in het MKB met vier procent afnemen. Vrijwel 
alle sectoren worden geconfronteerd met winstdalingen. Dit is niet 
alleen een direct gevolg van de afzetdaling in veel sectoren en een 
stijging van de grondstoffenprijzen, maar ook van een sterke druk op 
de prijzen en tarieven. Hierdoor kunnen niet alle kostenstijgingen 
in de prijzen worden doorberekend. De sterke druk op de prijzen zal 
ook betekenen dat ondernemers niet in alle gevallen de BTW-stijging 
geheel aan hun klanten kunnen doorberekenen.
Onzekerheid over de toekomst en dalende winstmarges zullen 
bedrijven ertoe brengen om te besparen op personeelskosten. De 
verwachting dat de markt langduriger weinig groei zal laten zien, 
maakt dat bedrijven minder hun best zullen doen om personeel vast 
te houden. Met een verdere krimp in 2013 zal de werkgelegenheid in 
2013 met anderhalf procent afnemen. Dit komt neer op een  verlies 
van werkgelegenheid van bijna zestigduizend personen.

MAASTUNNEL IN 2015
De Maastunnel zal in 2015 toch niet helemaal worden afge-
sloten. De werkzaamheden aan de monumentale tunnel in 
Rotterdam gaan dan wel tot 2018 nog duren. Het leek erop dat de 
Maastunnel in 2015 volledig dicht zou moeten vanwege werkzaam-
heden. Die planning is van de baan. Maar uiterlijk in 2018 moeten 
alle nodige verbouwingen zijn uitgevoerd. Eind 2018 moeten 
wettelijk de nieuwe veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht. De 
monumentale tunnel is ook aan een restauratie toe en de onderste 
vloer moet worden hersteld. 

TWEEHONDERD MILJOEN VOOR MKB VAN 
EUROPESE INVESTERINGSBANK
De Europese Investeringsbank heeft tweehonderd miljoen euro 
beschikbaar gemaakt om leningen te verstrekken aan onder meer 
het Nederlandse mkb. Het bedrag zal via een lager renteper-
centage via ING beschikbaar worden gesteld aan bedrijven in 
Nederland, België en Luxemburg. Via het programma kunnen 
leningen tot een maximum van twaalfenhalf miljoen euro per 
project worden afgesloten tegen een rentepercentage dat 0,6 
procent lager is dan normaal. Volgens ING kunnen bedrijven 
dankzij het programma investeringen sneller financieren. Volgens 
de bank moeten ondernemers die van de gunstige voorwaarden 
gebruik willen maken, er wel snel bij zijn want ‘op is op’.

INNOVATIES MKB FISCAAL AANTREKKELIJKER
Het leveren van innovatieve diensten of producten wordt fiscaal aan-
trekkelijker voor mkb’ers. Zij kunnen dankzij een nieuwe regel mak-
kelijker aanspraak maken op de belastingvoordelen die bij innovaties 
horen.  Vrijdag maakt staatssecretaris Frank Weekers van Financiën 
bekend dat vernieuwende activiteiten nu vallen in de zogenoemde 
innovatiebox, waar een laag belastingtarief geldt.

Om gebruik te maken van dit fiscale voordeel moet de onder-
nemer daarvoor wel bepalen welk deel van zijn winst kan 
worden toegerekend aan de innovatie. Omdat Weekers heeft 
geconstateerd dat dat soms moeilijk is, introduceert hij een 
methode met een vaststaand percentage.

EFFICIËNTERE SCHEEPVAART ZORGT 
VOOR DALING BUNKEROVERSLAG 
In de haven van Rotterdam is vorig jaar minder brand-
stof geleverd aan de scheepvaart. Het bunkervolume 
daalde van 12,2 naar 10,9 miljoen ton. Stookolie werd 
verreweg het meest geleverd; 10,3 miljoen ton tegen 
11,6 miljoen ton in 2011. Het bunkeren van gasolie 
nam iets toe: van 530.000 ton naar 550.000 ton. Het 
Havenbedrijf schrijft de daling in zijn geheel toe aan 
de efficiëntere manier van varen door de scheepvaart 
(‘super slow-steaming’).

Containerschepen gebruiken de helft van de 23.000 
verkochte bunkers en driekwart van de totale hoeveel-
heid gebunkerde stookolie. De containervaart vaart 
tegenwoordig efficiënter doordat grotere en vol beladen 
schepen beduidend langzamer varen; 15/18 knopen in 
plaats van 25 knopen. Tien procent minder dienstsnel-
heid bespaart twintig procent brandstof, dertig procent 
minder bespaart circa de helft brandstof. Bij een gebruik 
van 250 tot driehonderd ton per etmaal, tegen een 
prijs van zeshonderd US dollars per ton (januari 2012) 
scheelt dat veel. Ook in het transport van natte en 
droge bulk zijn schepen het afgelopen jaar beduidend 
efficiënter gaan varen. Het Havenbedrijf heeft in 2012 
de basis gelegd van de regelgeving voor het gebruik 
van LNG als brandstof voor binnen- en zeevaart en wil 
uiteindelijk in 2013 die regelgeving - na goedkeuring 
van de gemeenteraad - vastleggen in de gemeentelijke 
Havenbeheersverordening.

NOG GEEN SNELHEIDSBEPERKING 
ROTTERDAM
In overleg met het bedrijfsleven (BBU, CBRB, Schuttevaer) 
heeft het Havenbedrijf Rotterdam besloten de aangekondigde 
snelheidsbeperkingen voor de Oude-, de Nieuwe Maas en het 
Hartelkanaal met een jaar uit te stellen, zo meldt Koninklijke 
Schuttevaer. De snelheidsbeperkingen zouden aanvankelijk 
per 1 januari 2013 ingaan. Partijen onderhandelen verder over 
de regeling per 1 januari 2014.
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INFRASTRUCTUUR

Er is in Nederland geen gebrek aan kennis of plannen, maar aan slagvaardig beleid. Dat zegt prof.
dr. Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft, oud-oprichter en directeur van 
Econcern. Vorig jaar pleitte hij voor een eiland in de Noordzee, dat kan dienen als uitvalsbasis voor 
windturbineonderhoud.

Hoogleraar TU Delft Ad van Wijk:

“NEDERLAND IS NIET 
ZO SLIM BEZIG”

“Zo’n service-eiland zal er komen”, zegt Van Wijk. 
“Want als er meer windparken op de Noordzee 
gebouwd worden, is het veel te duur om ze vanuit 

de wal te servicen. Overigens gaf ik al aan dat er aan zo’n 
eiland veel meer functies kunnen worden meegegeven. Denk 
aan het verwerken van algen tot allerlei producten, olie of 
energie, die een belangrijk onderdeel kan gaan vormen van 
onze biobased economy. Waar kan je algen beter telen dan op 
zee? Energie-opslag, drijvend wonen en recreëren, het kan 
allemaal op de Noordzee plaatsvinden.”

EK: “Er is een overvloed aan eilandinitiatieven, inderdaad 
met allerlei gecombineerde functies, maar ze komen 
moeilijk van de grond, ook als er economisch en technisch 
weinig tegen in te brengen is...”
Van Wijk: “Helaas moeten we concluderen dat Nederland 
geen ondernemend land meer is. Er worden geen keuzes 
gemaakt. Duitsland en Denemarken hebben betrekkelijk 
rigoureus gekozen voor windenergie, dat schept duidelijkheid 
en het gevolg daarvan is dat het bedrijfsleven allerlei initia-
tieven neemt. Men weet waar men aan toe is. In Nederland 
vermijdt men keuzes.”

EK: “Toch kwam hier de Tweede Maasvlakte van de grond, 
of op kleiner niveau, als we het over eilanden hebben, de 
zandmotor bij Den Haag.”
Van Wijk: “Ja, maar dat zijn initiatieven die in het verlengde 
liggen van wat er al is. De zandmotor is een alternatief voor 
het opspuiten van de kust. De Tweede Maasvlakte is een 
noodzakelijke vergroting van de Rotterdamse haven. Wat ik 
bedoel is dat we in Nederland geen belangrijke strategische 
keuzes durven maken, terwijl de wereld om ons heen in snel 
tempo verandert. Ik hou dan nog in het midden of die keuzes 
nu juist zijn of onjuist. Je ziet in Duitsland dat een duidelijke 
keuze allerlei innovatie triggert, in allerlei sectoren, en op 
allerlei schaalniveaus. U heeft gelijk dat er genoeg initiatieven 
en plannen zijn, meestal ontwikkeld vanuit de wetenschap of 

vanuit het bedrijfsleven. Maar ze worden door de adviescom-
missies die de overheid moeten adviseren al gauw aan de kant 
geschoven.”

EK: “Misschien gaat het nog niet slecht genoeg?”
Ad van Wijk: “Misschien. Een transitie wordt natuurlijk sterk 
bevorderd, als de nood hoog is. In Nederland wordt nog veel 
geld verdiend met handel. In de haven kunnen we nog prima 
draaien op de traditionele sectoren: de petrochemie, de con-
tainer- en bulkoverslag. Doordat dat eigenlijk wel goed gaat, is 
de noodzaak om over te schakelen op een biobased economy 
minder groot. Maar dat zou ons niet moeten verhinderen om 
verder de toekomst in te kijken. Neem nu een oliewinnend 
emiraat als Abu Dhabi. Daar is nog volop olie, maar die raakt 
wel op. Vanuit dat besef investeert men gigantisch veel geld, 
maar ook  kennis en energie, in alternatieven. Er wordt daar 
een compleet nieuwe stad gebouwd die helemaal duurzaam 
is. De investering bedraagt negentien miljard dollar, en er 
is niet zo makkelijk uit te rekenen hoe en wanneer dat nu 
precies wordt terugverdiend. De beslissing om daarin te 
investeren is een strategische keuze. En die is altijd beter dan 
géén keuze. Als je dan weer even aan de ontwikkeling van 
bio-economie in Nederland denkt, dan zie je dat alle omstan-
digheden en randvoorwaarden om dat succesvol te kunnen 
doen, nu juist in Nederland aanwezig zijn. Dat is eigenlijk wel 
droevig.”

EK: “Maasvlakte 2 kwam wel degelijk van de grond, 
ondanks aanvankelijke aarzeling en ook wel verzet...”
Van Wijk: “Het havenbedrijf verdient alle lof voor de wijze 
waarop ze dit gemanaged hebben, zonder meer. Maar het 
havenbedrijf was al een grote en belangrijke partij. Daar luis-
tert men wel naar. Dat ligt anders als we het hebben over een 
heel nieuw initiatief als een eiland voor de kust. De urgentie 
van de Tweede Maasvlakte werd door het havenbedrijf op 
de kaart gezet. Die kon aantonen dat de boel zou stagneren 
wegens plaatsgebrek als het project er niet kwam. Ook in 
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andere landen zie je wel dat de besluitvaardigheid bij de 
overheid wordt gestimuleerd door de omstandigheden. Door 
de Anschluss was er in Duitsland behoefte aan een gestuurde 
economische impuls voor het voormalige Oost-Duitsland. 
Men besloot daar sterk te stimuleren in zonne-energie en 
alles wat daarbij komt kijken. Daar is ook niet precies uitgere-
kend of die investering wel zou worden terugverdiend. Bij ons 
waren de Deltawerken een voorbeeld. De watersnoodramp 
maakte de urgentie ervan duidelijk.”

EK: “Toen was Nederland nog niet af.”
Van Wijk: “Nee, we zaten toen nog in de opbouwfase. Maar 
het is een vergissing om te veronderstellen dat Nederland nu 
wél af is. Nederland is geen eiland. De wereld verandert, de 
behoeften veranderen. De overheid kan proactief of reactief 
zijn. Voorlopig zijn ze nog dat laatste.”

EK: “Het lijkt wel een gevecht tussen behouders en veran-
deringsgezinden.”
Van Wijk: “Dat weet ik niet. Er is wel een kentering. Er is 
heel veel vernieuwing op kleine schaal. Organisaties die vroe-
ger lijnrecht tegenover elkaar stonden, zijn nu meer geneigd 
met elkaar mee te denken. Er is vanaf de basis zeer veel ver-
nieuwingsdrang. Er zijn heel veel mensen bij de TU Delft, die 
zich toch bij uitstek met vernieuwing bezighouden. Zo zijn er 
per jaar honderdtwintig nieuwe inschrijvingen voor de master 
studie sustainable energy technologies. Maar: zestig procent 
van hen komt van buiten Nederland. Dat is op zich niet erg, 
maar het geeft wel iets aan. En er mogen dan vernieuwingen 
en innovaties op kleinere schaal zijn, dat laat onverlet dat de 
overheid hard nodig is, voor vergunningen, voor garanties, 
voor financiering. Zodra iets een infrastructureel karakter 
krijgt, is de overheid als actieve partij nodig. Dat laat men 
liggen.”

EK: “Vandaar alle initiatieven voor eilanden, en maar wei-
nige die van de grond komen...”
Van Wijk: “Ja. En dat terwijl de Nederlandse bedrijven steeds 
beter zijn in het maken van eilanden en offshore constructies. 
Ze doen het over de hele wereld. Er is op dat vlak ook veel 
innovatie, zodat de kostprijs van dergelijke offshore structuren 
sterk gedaald is. Het is goed om te beseffen dat het circulair 
economische denken ook in de offshore is doorgedrongen. 
We hergebruiken nu slib als bouwmateriaal, althans dat 
kunnen we. Er wordt veel meer rekening gehouden met 
de natuureffecten, mede dankzij een actievere instelling 
van de milieuorganisaties. Ik denk wel dat er iets moet 
gebeuren in het economisch denken. We redeneren te veel 
vanuit klassieke business cases, met terugverdientijden als 
kernbegrip. Naast business cases moet je denken in value 
cases die over een keten van activiteiten gaat. Dat is typisch 
een taak voor de overheid. Die heeft niet alleen te zorgen 
voor de goedkoopste besteding van publieke gelden, maar 
ook voor maatschappelijke waarden als veiligheid, leefbaar-
heid en duurzaamheid. De overheid heeft als het goed is de 
overstijgende blik, en kan dus die waarden bepalen. Bij de 
beoordeling van een project moeten zulke waarden worden 
meegenomen. Helaas is de landelijke overheid ook wat te ver 
doorgeschoten in de decentralisatie. Daardoor is ze niet meer 
goed in staat om de regie te nemen. De regel is: hoe groter 
het project, hoe centraler het aangestuurd moet worden. De 

realiteit is nu dat bij beslissingen over een windturbine elke 
gemeente bij wijze van spreken weer het wiel opnieuw moet 
uitvinden, en vragen gaat stellen, waarop het antwoord al lang 
gegeven is. Een voorbeeld is ons project De Harp [zie kader 
red.]. In Nederland is dat vergunningtechnisch bijna niet te 
realiseren. Een eerste exemplaar wordt nu waarschijnlijk in 
Turkije neergezet. Ook hebben we in Nederland soms een 
aparte manier om de zaken te regelen. Een voorbeeld? Op 
de Noordzee hebben wij gebieden aangewezen waar géén 
windturbines geplaatst mogen worden. Maar we weten dan 
nog steeds niet waar ze wél mogen staan. Voor elke optionele 
plek zal dat nog apart uitgezocht moeten worden, en kunnen 
andere belangengroepen, natuurbescherming, visserij, daarte-
gen bezwaar maken, met grote traagheid tot gevolg. In andere 
Noordzeelanden is het anders geregeld. Daar heeft men 
gebieden aangewezen waar windturbines wél mogen. Men 
had er beter aan gedaan eerst eens in de naburige landen te 
kijken om te zien hoe een en ander daar geregeld is, in plaats 
van het wiel zelf uit te willen vinden. Kortom: Nederland is 
niet zo slim bezig.”   <

DE HARP
De Harp is een futuristische windturbine. In het net zitten aan de 
bovenkant zonnecellen die met kabels op de zon worden gericht. 
Maar De Harp is tevens een gebouw, met een bezoekerscentrum, 
vergaderzalen en horecavoorzieningen. De onderkant van het net 
zit vol met LED verlichting en is zo als groot bioscoopscherm te 
gebruiken. De Harp is een van de projecten die aan de TU Delft 
worden ontwikkeld in het kader van GreenTech Gateway  
(www.greentech-gateway.com).
Het project dat als eerste op de TU Delft wordt gerealiseerd, is de 
Green Village. Dat is een tijdelijk dorp waarin TU medewerkers, 
studenten en bedrijven een levendige en ondernemende omgeving 
creëren, waar we duurzame oplossingen ontwikkelen, onderwijzen 
en laten zien. 

foto: Prof.dr. Ad van Wijk bij schaalmodel van De Harp: “Helaas moeten we 
concluderen dat Nederland geen ondernemend land meer is. In Nederland 
vermijdt men keuzes.”
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Er zijn tal van eilanden bedacht in de loop der tijden. Al jaren 
lang prijkt in de internationale lijstjes de Noordoostpolder als het 
grootste kunstmatige eiland. In Nederland zijn we niet geneigd 
om polders als eilanden te beschouwen. Het lijstje hieronder is 
maar een greep, en zou makkelijk kunnen worden uitgebreid.

1976
Industrie-eiland(en) voor de kust van Hoek van Holland. Een 
initiatief van een ad hoc-consortium genaamd North Sea Islands 
Group. De overheid wijdt er een haalbaarheidsstudie aan. 
Voornaamste doel: het vestigen van vervuilende industrie op zee, 
om zo milieuproblemen weg te houden van de bewoonde sector. 
Slotsom: negatief. Er zijn te weinig voordelen en het is te duur.

1981
Plan Lievense. Wel het bekendste initiatief.
Energie-eiland in Markermeer, eventueel Noordzee. Het doel was 
een energiebuffer te creëren om zo met wind opgewekte energie 
te kunnen opslaan als potentiële energie in een groot, maar niet 
hoog stuwmeer. Slotsom: Te duur en te gevaarlijk, want er is kans 
op een waterramp als het stuwmeer leeg loopt.

2007
Herontwerp plan Lievense in Markermeer. Het stuwmeer wordt 
nu een valmeer. Het water wordt juist weggepompt, tot een diepte 
van veertig meter onder de zeespiegel. Bij een oppervlakte van 
veertig vierkante kilometer zou het meer zeventig TeraJoule aan 
energie kunnen bevatten.

2007
Schiphol op zee. Plan van ex-vlieger Paul Grove. Voor de kust van 
Katwijk moet een eiland verrijzen met daarop een landingsbaan. 
Er komt een vaste oeververbinding.

2007
Deltares, De Tulp. Een verkennende studie, geïnspireerd door 
Dubai.De Deltacommissie is tegen, want het is niet doelmatig 
voor het hoofddoel: kustbescherming. Eerste plan met multifunc-
tionele aspecten, met name extra ruimte voor recreatie.

2009
TU Delft-student Bart Simon ontwerpt Vrouwenzand, een multi-
functioneel eiland in het IJsselmeer.

2010
Vlaamse baaien 2100 is een groot planologische project voor de 
Belgische kust. Een deel ervan, project 09, omvat een multifunc-
tioneel eiland. Later volgt een hele gordel eilandjes voor de kust.

2010
De stichting Heden is begonnen met de procedure voor de 
milieuvergunningen om een windmolenpark op zee te bouwen 
en onderhouden. Een van de locaties waar het eiland aangelegd 
zou kunnen worden, ligt zo’n tachtig kilometer uit de kust tussen 
IJmuiden en Den Helder. Lievense is samen met onder meer het 
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en elektriciteits-
netbeheerder TenneT vertegenwoordigd in de stichting Heden 
(Haveneiland Duurzame Energie Noordzee). 

2011
De zandmotor bij Den Haag. Dit is een schiereiland, dat zorgt 
voor versterking van de kust, doordat het zand waarvan het is 
gemaakt in ongeveer twintig jaar op de kust ten noorden van Den 
Haag zal worden afgezet. Eigenlijk een schiereiland, maar wel 
gerealiseerd als eerste min of meer grootschalig voorbeeld van 
‘bouwen met de natuur’.

2011
Plan Knokke Heist. Drie eilanden voor de kust van Knokke; opge-
hoogde zandbanken, met als doel recreatie.

2012
Stuwmeer op zee, studie van Ecorem. Voor de Belgische kust. 
Doel is windenergie op te slaan, gecombineerd met andere 
functies. Johan Vandelanotte - Belgisch Minister van Staat en de 
Noordzee is de grote promotor.

2012
TU Delft: Aardal en Gijswijt. Studie naar locatie van werkeiland 
Noordzee om windparken te servicen. Indien er windparken 
komen van zekere omvang is een werkeiland onvermijdelijk. De 
studie zoekt uit waar precies dan het handigst is.

2012
Haveneilandje in de Noordzee, noord (tachtig kilometer ten noor-
den van Schiermonnikoog). Uitvalsbasis voor windmoleninstallatie 
en -onderhoud.

2013
Marker Wadden. Een plan van Natuurmonumenten. Fraai voor-
beeld van ‘Bouwen met de natuur’. Er wordt een geulenstelsel in 
de waterbodem voor Marken aangebracht waardoor de stroming 
aangevoerd slib zal afzetten. Daardoor zal een atol ontstaan in de 
loop der jaren. Doel is natuurcreatie.
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VEILIGE RADIOCOMMUNICATIE START MET LUISTEREN

Elkaar verstaan is essentieel in situaties waar mensenlevens op het 
spel staan. Gebrek aan bereik, bezette gesprekskanalen of zelfs uitval 
van apparatuur zijn zaken die fatale gevolgen kunnen hebben.

Verstaan begint bij goed luisteren. Daarom zijn we vooral geïnteres-
seerd in uw wensen en eisen. We combineren dat met onze kennis én 
kwalitief hoogstaande (ATEX) apparatuur. Het resultaat: op úw bedrijf 
toegespitste radiocommunicatie waar u op kunt vertrouwen.

Zo kunt u advies, bereikmetingen, maatwerk en apparatuurkeuze in 
één hand houden. Dat kan resulteren in een geïntegreerd systeem met 
(explosieveilige ATEX) portofoons en koppelingen naar paging, meld-
kamersystemen, telefooncentrales en slagboominstallaties. En kopen 
hoeft niet. Huren kan ook.

www.flash-services.com 
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CHEMIE

Bodemsanering bij  
chemische opslag
Verhoeve Milieu & Water Antwerpen is gestart met het realiseren 
van een uiterst complexe bodemsanering bij een chemische 
opslag van Vopak ACS in de haven van Antwerpen. Het project 
wordt uitgevoerd in nauw overleg met Vopak, RSK Benelux en 
Badeco.

De aanwezige verontreiniging is in het verleden ontstaan door 
verladingsactiviteiten. Hierbij werden er BTEX , (vluchtige) mine-
rale olie en gechloreerde componenten in zeer hoge concentraties 
aangetroffen.

Het project wordt uitgevoerd binnen een Europese Life+ subsi-
die, wat het uitvoeren van een innovatieve bodemsaneringtech-
niek omvat (chemische oxidatie met ozon en waterstofperoxide) 
in zeer specifieke omstandigheden (explosiegevaarlijke zone op 
een chemische plant in bedrijf). Life+ geeft medefinanciering aan 
innovatieve proef- en demonstratieprojecten die zijn gericht op 
natuur en milieu. Hiermee probeert men de afstand te verkleinen 
tussen enerzijds de resultaten van onderzoek en ontwikkeling en 
anderzijds de grootschalige toepassing ervan. Hierdoor worden 
demonstratieprojecten aangemoedigd die zijn gebaseerd op de 
resultaten van projecten waarvoor steun werd verleend in het 
kader van vroegere programma’s voor onderzoek en ontwikkeling 
op milieugebied.

De techniek behelst het injecteren van oxiderende stoffen in de 
ondergrond via speciale filters. De oxidanten dragen zorg voor 
chemische afbraak van de verontreinigingscomponenten en voor 
een toename van het zuurstofgehalte. Door de frequent aanwe-
zige ‘cocktails’ van verontreinigingen op chemische bedrijven is 
chemische oxidatie een logisch te kiezen saneringstechniek. Door 
de aanwezigheid van sterke oxidanten en van een zuurstoftoena-
me in de ondergrond kunnen echter veiligheidsrisico’s ontstaan. 
In dit project worden de methoden en veiligheidsmaatregelen 
voor toepassing van chemische oxidatie op explosie gevoelige 
terreinen ontwikkeld. Hiervoor is binnen het Life+ programma 
een subsidie verkregen. Voorwaarde voor de subsidie is uiteraard 

het gedegen evalueren en beheersen van veiligheidsrisico’s voor, 
tijdens en na de bodemsanering. Binnen het Life+ project wordt 
veel ervaring opgedaan over hoe om te gaan met saneringsmaatre-
gelen op dergelijke terreinen.

Middels de chemische oxidatiemethode wordt het ernstig veront-
reinigde terrein binnen enkele jaren gesaneerd, wat met andere 
methoden nagenoeg onmogelijk zou zijn.
 
Voorafgaand aan de werken is in samenwerking met Vopak, RSK 
Benelux en Badeco een plan voor gezondheid en veiligheid opge-
steld. Dit plan is in zijn geheel afgestemd op specifieke risico’s 
die kunnen voorkomen op de site. Een goed ontwerp impliceert 
een onderbouwing van de bepaling van de aard en de nodige 
capaciteit voor afvang, opslag en zuivering van grondwater en 
bodemlucht.

Bij de materiaalkeuze is rekening gehouden met enerzijds de aard 
van de aanwezige vervuiling, waaronder enkele stoffen met een 
sterk oplossend vermogen voor diverse kunststoffen, en anderzijds 
contact met de zeer reactieve oxidantia die in de bodem geïnjec-
teerd worden, al dan niet in verdunde vorm na doorgang van het 
grondwaterpakket.

Op basis van jarenlange ervaring met Perozone®-technologie, is 
de materiaalweerstand voor deze chemicaliën dan ook al meer-
dere malen aangetoond.
Begin oktober 2012 is VMW gestart met het aanbrengen van de 
injectiefilters. Aangezien er op het terrein nog steeds laad- en los-
activiteiten van gevaarlijke stoffen plaatsvinden, worden de wer-
ken in nauw overleg met de opdrachtgever gefaseerd uitgevoerd. 
Momenteel zijn alle injectiefilters geplaatst, heeft er een beperkte 
ontgraving plaatsgevonden van een puur product zone en is men 
bezig met de aanleg van het laatste leidingwerk.

In het tweede gedeelte van februari zal de ISCO-unit (In-situ 
chemische oxidatie) geplaatst worden. Deze installatie zal 
geplaatst worden naast de al eerder geplaatste waterzuiveringsin-
stallatie (WZI). Deze WZI is in december 2012 geplaatst voor het 
zuiveren van het bemalingswater dat werd opgepompt in verband 
met de beperkte ontgraving.

Voor de opstart van de installaties wordt een procedure opgesteld 
om op een veilige manier op te starten, hierbij wordt rekening 
gehouden met de specifieke veiligheidsaspecten eigen aan de 
locatie, maar ook met betrekking tot de verontreiniging en de 
in-situ installatie. Een dergelijke opstart verloopt bijgevolg in 
verschillende fasen; in de beginperiode zal de installatie dan ook 
op zeer frequente basis dienen opgevolgd te worden. Bij deze 
installatie is een controle mogelijk zowel van afstand, via een 
telemetriesysteem, als on-site controlebezoeken. Parallel aan deze 
procescontrole zal ook een veldmonitoring uitgevoerd worden om 
de voortgang van de sanering te kunnen opvolgen en waar nodig 
tijdig te kunnen bijsturen.  
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De omstandigheden in de haven veranderen in een 
toenemend tempo. De klanten en marktomstandigheden 
stellen steeds nieuwe functionele eisen aan de 
haveninstallaties. Daardoor zal hun levenduur afnemen, tenzij 
we ze vanaf het ontwerp al flexibiliseren, dat wil zeggen, 
geschikt maken voor gewijzigd gebruik in de toekomst. 
Naar dit thema deed havenprofessor Tiedo Vellinga, in 
samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam een 
onderzoek. Voorwerp van het onderzoek is de Tweede 
Maasvlakte. Daarin is een binnenmeer dat later gedempt zal 
worden om plaats te maken voor nieuwe bedrijven. Meteen 
een mooie gelegenheid om een al ouder flexibel concept 
weer in het licht te stellen: Containerland. 

FLEXIBELE 
INFRASTRUCTUREN 
IN DE HAVEN

Meer in het algemeen hebben Vellinga c.s. 
bestudeerd of je tijdelijk gebruik en hergebruik 
na functiewijziging niet per definitie in het 

ontwerproces moet meenemen.
Havenstructuren hebben een ‘ontwerpleven’ van tientallen 
jaren, en moeten geschikt zijn voor de behoeften van van-
daag, en die van morgen. De investering is enorm groot. 
De veranderlijkheid van de functionele eisen is sterk 
toegenomen en zal naar verwachting in de toekomst nog 

sterker toenemen. Daarom proberen moderne ontwerpers 
eigenschappen als flexibiliteit en aanpasbaarheid in hun 
plannen en ontwerpen mee te nemen. Als dat lukt kun je 
de levensduur van de assets - kademuren, havenbekkens, 
toegangskanalen, bruggen - aanzienlijk laten toenemen, 
met onmiddellijke positieve bedrijfseconomische gevolgen. 
Daarnaast zijn er ook duurzaamheidsconsequenties. 
Flexibel ontworpen installaties zullen makkelijker kunnen 
worden hergebruikt.

Voor kademuren zijn in het verleden al voorstellen gedaan. 
Die zijn echter nooit van de grond gekomen, omdat het, zo 
stellen de onderzoekers, ontbreekt aan een lange termijn 
visie. Het doel van Vellinga en zijn co-auteurs is dan ook 
om een lans te breken voor flexibele en duurzame infra-
structuren die, ondanks het feit dat ze meer kosten, op 
de langere termijn goedkoper zijn, indien we de onzekere 
functionaliteit in de toekomst in aanmerking nemen.
De case-study aan de hand waarvan ze dit demonstreer-
den, is echter misschien niet geheel representatief. Het 
gaat om de Tweede Maasvlakte, waarvan de tweede fase 
in 2033 is gepland. De aard en vormgeving van die tweede 
fase is klantgestuurd en dus nog nauwelijks bekend. Het 
binnenmeer zal tot omstreeks 2033 niet gebruikt wor-
den, en dat biedt de mogelijkheid om extra revenuen te 
realiseren, indien aan het binnenmeer een goede functie 
gegeven kan worden, die later kan worden ingeruild. De 
studie bevat een inventarisatie van de functies die het 
binnenmeer kan hebben, en zet ook op een rijtje wat voor 
structuren en installaties gerealiseerd moeten worden om 
die functie te kunnen realiseren. Vervolgens wordt binnen 
deze scenario’s een levenscyclusanalyse uitgevoerd, zodat 
er uiteindelijk een goed beeld ontstaat van de waarde van 
de verschillende varianten.

En die varianten lopen qua aard en karakter nogal uiteen. 
Ze zijn bedacht in een brainstormsessie met mensen van 
het Havenbedrijf, TU Delft en de Gemeente Rotterdam. 
Sommige van de activiteiten die aldus werden bedacht, 
hebben te maken met logistieke havenactiviteiten, maar 
andere helemaal niet. Hieronder de geïnventariseerde 
mogelijkheden.
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LADING GERELATEERD
-  Schip-naar-schip-verlading langs boeien of meerpalen 

van natte bulk.
-  Opslag van (constructie)materialen, in het bijzonder van 

granietblokken van Scandinavë naar de Benelux.
-  Afmeerplaatsen voor de binnenvaart en voor feeders die 

moeten wachten op ander scheepsverkeer.
-  Plaats om grote structuren te assembleren en klaar 

voor zeetransport te maken, zoals caissons, platforms et 
cetera.

-  Plaats om onderdelen van windmolens te verladen of te 
assembleren.

NIET LADING GERELATEERD
-  Windturbines plaatsen
-  Mosselkweek
-  Een pilotproject voor algenkweek
-  Een drijvend hotel voor werknemers in de Tweede 

Maasvlakte
-  Plaats voor een snelle veerdienst voor deze werknemers
- Een tijdelijke natuurvoorziening
-  Watersportfaciliteiten
- Een dolfinarium.

Voor al deze activiteiten zijn meer of minder infrastructu-
rele voorzieningen nodig. Bij sommige is toegang over het 
water nodig, bij andere juist over het land. Andere vereisen 
kades, afmeervoorzieningen, bruggen, opslagplatforms, en 
voor weer andere is nauwelijks iets nodig.
Omdat het binnenmeer maar een beperkte tijd zal 
bestaan, zijn assets met een lange terugverdientijd niet 
haalbaar. Er zijn dan drie opties:
-  Gebruik traditionele elementen die kunnen worden 

hergebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor boeien, damwan-
den, meerpalen.

-  Ontwerp specifiek op een korte levensduur. 
Containerland (gestapelde dragende structuur van con-
tainers in het water) kan binnen een levenscysclus van 
acht tot tien jaar worden terugverdiend.

-  Ontwerpen die weer in onderdelen gedemonteerd kun-
nen worden, waarbij de onderdelen kunnen worden 
hergebruikt.

Door deze overwegingen wordt de keuze voor een bepaal-
de structuur niet meer uitsluitend bepaald door kosten en 
functionaliteit, maar ook door hergebruikmogelijkheden. 
Elke activiteit stelt ook weer zijn eigen eisen. Door de 
korte gebruiksduur en het feit dat de opbrengsten niet 
afhankelijk zullen zijn van het type technische oplossing 
dat men ontwerpt, zijn door de onderzoekers de totale 
levenscycluskosten als keuzecriterium gebruikt. Daarvoor 
is een afschrijftermijn van zeven tot twintig jaar gebruikt. 
Op elk moment in de tijd kan dan de nettowaarde van de 
asset worden uitgerekend en die kan dus tegen de tijdlijn 
worden afgezet.
Een van de in de studie dieper uitgewerkte voorbeelden 
is de Common Barge Terminal (CBT), een gemeenschap-
pelijke containerterminal voor de binnenvaart. Met behulp 

daarvan kunnen binnenvaartcontainerschepen in één keer 
hun containers laden, in plaats van op verschillende plaat-
sen. De CBT wordt bevoorraad vanuit de verschillende 
zeecontainerterminals, door speciaal daarvoor bestemde 
vaartuigen die 25 tot 50 TEU kunnen vervoeren. De 
haalbaarheid van dit oncept is afhankelijk van de samen-
werkingsbereidheid van de verschillend terminaloperators.
De onderzoekers stellen zelf wel wat vragen bij deze 
benadering. De mogelijkheden van tijdelijke invulling 
van het binnenmeer worden niet alleen beperkt door 
dit soort bedrijfspolitieke onzekerheden, maar ook door 
allerlei praktische zaken die op elkaar inwerken. Denk 
aan bouwactiviteiten die in de komende jaren zullen 
plaatsvinden in en om dat binnenmeer, en die dan hun 

invloed zullen hebben op het gebruik ervan. Ook beseffen 
de onderzoekers dat het niet mee zal vallen om het besef 
bij partijen te doen postvatten dat ook de restwaarde van 
een her te gebruiken asset belangrijk is voor de kosten, die 
men gedurende de gebruiksperiode gaat maken. Daarom 
hebben betrekkelijke kapitaalsintensieve projecten weinig 
kans van slagen. Men zal niet geneigd zijn te investeren 
in een asset waarvan een groot deel zal moeten worden 
terugverdiend uit de (niet erg zekere) opbrengst van herge-
bruik, als het primaire gebruik afgelopen is.  <

CONTAINERLAND
In 2002 al schreef Rolf Exalto een interessante studie naar het 
concept Containerland. De conclusie daaruit: een kunstmatig stuk 
land opgebouwd uit aan elkaar gemoteerde containers is haalbaar, 
maar niet zonder technische en bedrijfseconomische moeilijkheden. 
Het is toch relatief duur, de draagkracht is beperkt en de aansluiting 
met taluds of andere walvoorzieningen is vrij kostbaar. Alleen bij 
echt waardevolle benutting gedurende een klein aantal jaren kan 
Containerland een alternatief zijn voor dempen. Het is ook nooit 
gerealiseerd. Op de foto een proefneming in 2002.
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Investering van 72 
miljoen voor schone en 
vitale Zuid-Hollandse 
economie  
Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen investeren de komen-
de jaren 72 miljoen euro om de economische concurrentiekracht in 
Zuid-Holland te versterken. Het geld komt terecht in een twintigtal 
programma’s en projecten die de traditioneel sterke sectoren van de 
economie in de Zuidvleugel (met name haven-industrieel complex, 
greenports, campusontwikkeling) moeten versterken en vernieuwen. 
De projecten en programma’s leveren daarnaast een belangrijke 
bijdrage aan de transitie naar een schone, op duurzame energie en 
biobrandstoffen draaiende, economie in de Zuidvleugel. De inves-
tering is een uitwerking van de Economische Agenda Zuidvleugel 
2020 (EAZ 2020). Het Samenwerkingsverband Zuidvleugel bestaat 
uit de provincie Zuid-Holland, Drechtsteden, Holland Rijnland, 
Stadsgewest Haaglanden, gemeente Den Haag, Stadsregio 
Rotterdam, gemeente Rotterdam en regio Midden-Holland. In totaal 
gaat het om een investering van 72 miljoen euro. Het bedrijfsleven 
en de kennisinstellingen in de Zuidvleugel nemen gezamenlijk de 
helft van dit bedrag voor hun rekening; de provincie Zuid-Holland en 
verschillende gemeenten in de regio investeren 27 miljoen euro.  
De investeringen in projecten en programma’s sluiten aan bij de vier 
strategische hoofdopgaven uit de Economische Agenda Zuidvleugel 2020:  
Transitie Havenindustrieel complex: Het havenindustrieel complex 
(HIC) wil zich de komende jaren verder ontwikkelen tot het grootste, 

meest moderne en meest duurzame petrochemie- en energiecomplex 
van Europa. Verschillende projecten en programma’s uit de EAZ 
2020 leveren hier een bijdrage aan. Investering: 31,2 miljoen euro;  
Transitie Greenports: In de Zuidvleugel liggen geheel of gedeeltelijk 
vijf Greenports, met een toegevoegde waarde en werkgelegenheid 
vergelijkbaar met de mainports Rotterdam en Schiphol. Om ook 
in de toekomst concurrerend te blijven is productinnovatie en de 
verbetering van de ruimte- en energie-efficiency onontbeerlijk. 
Verschillende projecten en programma’s uit de EAZ 2020 dragen hier 
aan bij. Investering: 9,9 miljoen euro;  
Campusontwikkeling: De Zuidvleugel kent een relatief groot aantal 
locaties waar kennisintensieve bedrijvigheid en kenniswerkers 
zijn geconcentreerd rondom een universiteit, kennisinstituut of 
groot bedrijf, zoals de campussen in Delft (TIC Delft), Leiden 
(Bio Science Park) en in Rotterdam (onder andere de Erasmus 
Universiteit). Deze locaties werken als katalysatoren van innovatie, 
bedrijvigheid en interactie in de Zuidvleugel en worden middels ver-
schillende projecten en programma’s uit de EAZ 2020 ondersteund. 
Investering: 30,8 miljoen euro;  
Kennisintensieve zakelijke dienstverlening: De IT-sector is sterk en 
divers vertegenwoordigd in de Zuidvleugel onder andere door cross-
sectorale innovatieprojecten waardoor ICT in de Zuidvleugel een 
(inter)nationaal herkenbaar merk wordt. Investering: 145 duizend euro.  
Verder is er het voornemen van de oprichting van een Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij voor de Zuidvleugel (ROM). Het is de 
bedoeling dat de ROM zich gaat bezighouden met het versterken 
van het innovatief vermogen van de Zuid-Hollandse economie, de 
financiering van innovatieve bedrijven en internationale marketing en 
acquisitie. De plannen voor een ROM voor Zuid-Holland zijn vergevor-
derd. De bestuurders verwachten in het eerste kwartaal van dit jaar tot 
overeenstemming te komen.  Meer informatie op www.zuidvleugel.nl

‘Spinning technology’ 
SPINID, een nieuwe spin-off van de TU Eindhoven, krijgt steun 
om slimme en veilige chemische reactoren te gaan bouwen. Met 
hun ‘spinning technology’ kunnen zij chemische reacties veel 
veiliger, flexibeler en efficiënter laten gebeuren, ook bij het ener-
gieverbruik. Men kan zo zelfs energie winnen.
SPINID ontwerpt en bouwt spinning disc apparatuur, waarin 
gecontroleerd reacties en scheidingen plaatsvinden. Hierdoor kan 
precies dát geproduceerd worden wat men wil, met minimale 
bijproducten en reststromen. Omschakelen van het ene product 
naar het andere product gebeurt in enkele seconden. Het is zelfs 
mogelijk om energie die vrij komt bij het proces terug te winnen 
en nuttig te gebruiken. Zo kunnen energieverslindende processen 
omgezet worden in processen die energie produceren. De geoc-
trooieerde spinning disc technologie is het resultaat van tien jaar 
onderzoek aan de TU/e in de onderzoeksgroep van prof.dr.ir. Jaap 
Schouten en dr.ir. John van der Schaaf. De spinning disc appara-

tuur maakt het mogelijk om met extreme drukken en temperaturen 
reacties uit te voeren. Met conventionele technologieën is dit vaak 
niet haalbaar vanwege vragen van veiligheid en andere technische 
en economische beperkingen.
De spinning disc technologie wordt gekenmerkt door schijven ter 
grootte van een DVD. De schijven draaien hard rond in een nauw 
aansluitende behuizing. Daardoor is de menging van de vloeistoffen 
of gassen heel goed en kan vrijkomende warmte efficiënt worden 
afgevoerd. Door de kleine afstand tussen de schijf en de behuizing 
blijft het reactorvolume heel klein, waardoor de chemische reacties 
onder veilige condities plaatsvinden. Om potentiële klanten en 
gebruikers kennis te laten maken met de nieuwe manier van 
produceren is er een transporteerbare pilot plant beschikbaar. De 
productiecapaciteit hiervan ligt rond de tien ton per dag. SPINID 
werkt samen met SPIE Nederland voor de bouw van de pilot 
plants en realisatie van productieplants gebaseerd op spinning disc 
technologie. Het potentieel van de technologie en de vermarkting 
ervan door SPINID zijn door STW ook duidelijk gezien en deze 
kende daarom een Valorisation Grant van 225.000 euro toe.

(advertentie)

METAALHANDEL 
Ketting & Zn B.V.
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Column
Jaap Luikenaar

HET 
VAKKENPAKKET 
VAN DE KONING

Het water en de waterkant: we krijgen het met de 
paplepel ingegoten. Het begint met een badeendje, 
een zwemdiploma of met een schepje en een 

emmer naar het strand. Al snel staat een rubberboot op 
het verlanglijstje of een modelboot. Logisch dat kapitein 
worden tot de favoriete beroepen van een tienjarige behoort. 
Goede kans dus dat de verplichte havenles - het klinkt nogal 
dwingend - straks in groep 6,7 en 8 van alle Rotterdamse 
basisscholen tot de meest gave les gaat behoren. 

Havenpromotie: je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. 
Dat was ook tien jaar geleden al de gedachte. Toen deed het 
lespakket Gave Haven zijn intrede. De combinatie van een 
gratis lespakket en een havenexcursie - ook al gratis - was 
jaar in jaar uit een populaire onderbreking van de lessen voor 
de hoogste klassen van het basisonderwijs. 
Maar terwijl Gave Haven nog op ieders lippen lag, kalfde het 
animo financieel gezien door de jaren heen langzaam af. En 
vier jaar geleden bleek de geldstroom geheel opgedroogd. 
Vorig jaar blies een groep van tien trainees op het Rotterdamse 
stadhuis de Gave Havenexcursies een nieuw leven in. Support 
van het bedrijfsleven was er in heel bescheiden mate. Klik op 
YouTube de term ‘luiktube’ eens aan en bekijk de hippe video-
clip die toen pro deo werd gemaakt. Zouden Deltalinqs-baas 
Wim van Sluis (inmiddels afgezwaaid) en onderwijswethouder 
Hugo de Jonge die vette clip soms ook hebben gezien? Wie 
weet. Feit is dat beide heren eind vorig jaar de handen ineen 
sloegen om een nieuwe generatie Rotterdammertjes aan de 
haven te laten snuffelen. En hoe! De komende acht jaar krijgt 
iedere ‘Scholier-aan-de-Maas’ in groep 6 ,7 of  8 havenles. 
Of-ie wil of niet. De eerste duizend zijn dit jaar aan de beurt; 
volgend jaar zijn dat er ruim zesduizend. Met de operatie is 
ruwweg zo’n anderhalf tot twee miljoen euro gemoeid. Kijk, 
dat is aanpakken. 

Zo’n gecoördineerd aanvalsplan van stad en haven samen - 
beide vanuit hun eigen belang - en gericht op de bovenbouw-
scholier is echt een prima zet. Minstens zo belangrijk onder-
deel van de strategie moet het zijn om de pijlen straks ook 
te richten op ouders en zeker op de docenten. Maak van de 
meester dus een havenmeester, dat klinkt aardig vertrouwd. 
Maar maak bovendien van de juf een havenjuf. Dat is andere 
koek. Maar wel een die aandacht vraagt, aangezien in het 
basisonderwijs van vandaag vrijwel alleen juffen werken. 
Maar al te vaak wordt dat hoge juffenpercentage gezien als 
een oorzaak van de ingezakte belangstelling voor techniek. 
Misschien ligt hier wel een mooie taak voor de zogenaamde 
Portangels: een snel groeiende groep van nu zo’n honderdvijf-
tig vrouwen die in de haven werken. Als iedere ‘havenengel’ 
nu eens een juf zou adopteren, komt het snel goed en loopt 
de haven straks vol scholieren.

Een keur van havenhelden wacht hen daar op, want door de 
jaren heen zijn diverse kindvriendelijke haveninitiatieven ont-
wikkeld. Denk aan Professor Plons in het Maritiem Museum; 
de filmheldin en ‘kadekaper’ Naranjina; hoofdrolspeler Bram 
uit de FutureLandfilm, Annigje van het Havenmuseum, de 
steur Wasabi uit de duurzame havenles en natuurlijk het duo 
Nemo en Chici uit het bestaande lespakket Gave Haven. Ze 
gaan drukke tijden tegemoet. 

Op zo’n manier hoopt de haven wat duidelijker in beeld te 
komen bij scholieren… als het gaat om beroepsoriëntatie. 
Want met het havengevoel ‘an sich’ is het zo slecht nog 
niet gesteld. Kijk maar eens naar de topdrukte tijdens 
de Wereldhavendagen en de giga bezoekersaantallen van 
FutureLand - zelfs als het hondenweer is. 
Kom niet aan de haven, maar wie het heeft over wérken 
in de haven ziet gezichten betrekken en vraagtekens ver-
schijnen. Daarom is het van belang dat jongeren ook na de 
basisschool de haven als werkplek - nee als carrièreplek - in 
het oog blijven houden. Via het lespakket Havenlink voor het 
voortgezet onderwijs bijvoorbeeld en nog later via snuffelsta-
ges, afstudeerscripties en het lectoraat Ideale Haven. Een 
heel scala aan mogelijkheden ligt open. En voor wie nu nog 
twijfelt, resteert één allerlaatste raad: laat je inspireren door 
onze nieuwe koning: met (haven)water, milieu en duurzaam-
heid in zijn vakkenpakket! 

Jaap Luikenaar is 

directeur van EIC 

Mainport Rotterdam
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PETROCHEMIE

Honderden vmbo-
ers uit Rijnmond 
maken kennis met 
procesindustrie
De derde week van januari is traditioneel de Week van 
de Procestechniek. Zestien industriële bedrijven in de 
haven openden hun deuren voor vmbo-2 leerlingen. De 
scholieren maken eind dit schooljaar een keuze voor 
hun vervolgopleiding. In de aanloop naar dat  keuzemoment zijn 
ze nu in aanraking gekomen met de techniek en met de (petro)
chemie in het bijzonder. Zo hebben ze een realistisch beeld van 
de beroepen gekregen en wellicht beïnvloedt dat hun studiekeus. 
“Wie later verder wil in de techniek moet nu wis-, natuur- en 
scheikunde in zijn of haar vakkenpakket houden”, onderstreept 
EIC-directeur Jaap Luikenaar. “Later, in de derde of vierde klas 
kunnen ze zich dan inschrijven voor een VIP-tour naar de indus-
trie. Dat is hard nodig want, zoals bekend: de vraag naar goed 
opgeleide technici als procesoperators, onderhoudsmonteurs, 
laboranten en analisten is groot: nu, maar ook de komende jaren.”
In Rijnmond namen ruim zevenhonderd leerlingen uit zestien 

scholen deel en bezochten 
bedrijven. Ze deden proefjes 
in het laboratorium van EIC 
Mainport Rotterdam. Tevens 
was daar op de havenexpositie 
een ‘Procestechniekmarkt’ 
ingericht waar ze met techni-
sche medewerkers in gesprek 
gingen. Zo konden ze zich 
oriënteren op technische 
opleidingen en kregen ze 
een indruk van het werk 
in de industrie. Ook de 

Rotterdamse arbeidsmarktwethouder Korrie Louwers nam er een 
kijkje en sprak met leerlingen en met de bedrijven (zie foto).
De Week van de Procestechniek is een landelijk evenement. Zo’n 
vijfduizend leerlingen van bijna honderdvijftig scholen nemen 
deel aan het evenement. In Rijnmond organiseert EIC Mainport 
Rotterdam de Week van de Procestechniek steeds in nauwe 
samenwerking met het Proces en Maintenance College (PMR) 
en  het bedrijfsleven. 

Vraag en aanbod van 
tankcontainers 
Intermodal Finder, een bedrijf van Nederlandse ontwikkelaars, 
lanceert het websysteem Tank Container Finder. Hoofddoel van 
deze website is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van 
tankcontainers in de transportindustrie. Een economische, ecolo-
gische en efficiëntieslag wordt geboden door de beschikbaarheid 
op locatie inzichtelijk te maken. Bedrijven kunnen zoeken naar 
tankcontainers die aansluiten op de eisen en wensen bij het te 
vervoeren product. De website heeft als doel het revolutioneren 
en simplificeren van het vinden van beschikbare tankcontai-
ners. De tankcontainerindustrie is constant aan het groeien en er 

zijn op dit moment meer dan 450.000 wereldwijd in gebruik voor 
het transport van een verscheidenheid aan producten. Dagelijks 
zoeken bedrijven naar tankcontainers die specifiek geschikt zijn 
voor het transport van hun product. Vaak is het vinden van de 
juiste container op de juiste locatie een lastig proces. Vandaag 
de dag gaan er duizenden tankcontainers over de wereld leeg van 
de bestemming terug naar het depot. Oorzaak hiervan is dat er 
simpelweg geen product is om de tankcontainer te voorzien van 
lading op retour. Daarnaast helpt Tank Container Finder aanbie-
ders in contact te komen met nieuwe klanten en te profiteren van 
een toename van dagelijkse leads. Op dit moment zijn een aantal 
lease-maatschappijen aangesloten met hun aanbod van beschik-
bare tankcontainers. Verwachting is dat deze early adopters 
gevolgd zullen worden door internationale maatschappijen, zodat 
het aanbod in het systeem zal groeien.

(advertentie)
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Wij kunnen meestal uit 
voorraad leveren.

Aan de leiding in aluminium, 
koper en brons.
Tel. (0598) 61 57 38. 
Fax (0598) 61 23 52.
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HAVEN

Schlitzohrige Rotterdammers 
en andere Europeanen

Michael B. Miller: Europe and the Maritime World. Cambridge 
University Press, 2012. 435 p.

Miller schetst een nieuw perspectief op de negentiende 
en twintigste eeuwse globalisering en met name 
de overwegende rol die de havens daarin speelden. 

En ‘havens’ wordt dan breed opgevat: de havens bestaan uit 
installaties, natuurlijke omstandigheden, handelaren, reders en 
tal van andere ondernemers, hun onderlinge relaties, maar ook 
de omstandigheden in de consumentenwereld die de bakens 
verzetten.

Het is merkwaardig dat de Europeanen in de twintigste eeuw 
de wereldzeeën misschien niet monopoliseerden, maar toch wel 
zeer sterk domineerden. Miller laat zien dat de Amerikaanse 
scheepsbouw gedurende de twee wereldoorlogen enorme 
hoeveelheden zeeschepen produceerde, maar niettemin geen 
overwegende rol in het zeetransport en overzeese handel kon 
spelen. Dat bleef aan de ondernemers van Rotterdam, Hamburg 
en Liverpool, om een paar belangrijke havens te noemen. Pas 
met de containerisatie maakten de VS weer een inhaalslag. 
Ook Japan bouwde in de twintigste eeuw een enorm contingent 
zeeschepen, maar deze werden feitelijk geïntegreerd in een door 
Europeanen geleid systeem. De ommekeer en het terugwinnen 
van marktaandeel door Aziatische ondernemers is een ontwikke-
ling van de laatste decennia.

“Dit boek”, schrijft Miller terecht in zijn inleiding, “gaat over 
Europese handelsmensen, in interactie met elkaar, maar ook 
met handelsgemeenschappen overal ter wereld. Het gaat niet 
over Europese landen of havens die met elkaar in concurrentie 
stonden. Het doel is niet zo zeer om te laten zien hoe de Britten, 
de Fransen en de Nederlanders hun zeevaart en internationale 
handel ontwikkelden, maar hoe ze als Europeanen samenwerk-
ten om werelddominantie te krijgen.”

Vanzelfsprekend speelt Rotterdam een belangrijke rol in Millers 
analyse. De drie belangrijkste havens waren gedurende de hele 
twintigste eeuw Hamburg, Rotterdam en Antwerpen. Tot de 
Eerste Wereldoorlog had Hamburg een overwegende rol. De suc-
cesfactoren van Hamburg waren van diverse aard, maar vooral de 
zeer sterke en vaak exclusieve handelsbanden met Zuid-Amerika, 
en de hechte samenwerking tussen stads-, lands- en havenauto-
riteiten verankerden Hamburgs toppositie.
Na de Eerste Wereldoorlog nam echter Rotterdam de leiders-
positie over. Rotterdams achterland strekte zich uit naar de 
westelijke en zuidelijke delen van Europa. Hamburg stond juist 

De geschiedschrijving heeft in vele lijvige boeken 
aandacht besteed aan hoe de Europese scheepvaart 
de wereld bereikbaar maakte, en Oost en West 
met elkaar verbond. Vreemd genoeg is maar weinig 
aandacht besteed aan hoe in de twintigste eeuw de 
Europese havenbedrijvigheid zich ontwikkelde, en 
hoe dat van invloed was op de industriële ontwikkeling 
van West-Europa. Met ‘Europe and the Maritieme 
World’ leverde de Britse historicus Michael B. Miller een 
subliem overzicht af.

Michael B. Miller: Europe and the Maritime World. Cambridge 



sterker in verbinding met de oostelijke Europese landen, waar 
de industrialisatie een minder grote rol speelde. De Rotterdamse 
go-getters-mentaliteit werd toen al in Duitsland gevreesd en ook 
bewonderd. Schlitzohrig, noemde men de Rotterdammers. Dat 
betekent ‘sluw’, maar dan eigenlijk nog een graadje gewiekster. 
Rotterdam was, na de unificatie van Duitsland, de belangrijkste 
Duitse haven, en dus ook uiterst afhankelijk van zijn Duitse 
partners. Dat leidde tot een zekere germanisering van de haven, 
wat men aan de familienamen van grote havenondernemers kan 
afleiden. 
Maar dit beeld is eenzijdig. Miller laat zien dat er ook autonome 
ontwikkelingen waren die Rotterdams plaats in de wereld sterk 
bevorderden. De belangrijkste interne succesfactor was na de 
Tweede Wereldoorlog de hechte band tussen overheid - lokaal en 
landelijk - en het havenbedrijfsleven. Het in Rotterdam gekozen 
samenwerkingsmodel was uniek, en leidde tot grote bloei, die tot 
op de dag van vandaag voortduurt.

Buitengewoon interessant is de aandacht die Miller besteedt aan 
het culturele aspect. De havenondernemers waren wereldwijd 
in staat relaties op te bouwen die geheel en al geregeerd werden 
door ijzeren morele codes. Afspraak was afspraak, ook als er nog 
geen contracten waren getekend. Agenten werkten niet voor 
concurrerende principalen, op straffe van levenslange uitsluiting. 
Het afpakken van elkaars terreinen of personeel wat not done. 
Concurrentie was goed, maar te veel agressie maakte te veel 
rumoer, en zette je in een slecht daglicht. Er was een gevoel van 
‘verworven rechten’ dat tegenwoordig niet meer bestaat. Een 
basisregel was dat wie eenmaal gedurende een langere periode 
een bepaalde activiteit had verricht, ook een rechtmatige claim 
op die activiteit kon hebben, mits deze goed was uitgevoerd. 
Het is interessant om te lezen hoe grote leden van de haven-
clubs soms wegkwamen met het overtreden van die regels. De 
clubcultuur stond stijf van de tegenstellingen: samenwerking 
met concurrenten, en toch concurreren. Uitwisselen van kennis, 
maar toch het nodige voor jezelf houden. Hartelijke, soms zelfs 
intiem-familiaire handelsverhoudingen, maar soms zeer pijnlijke 
scheidingen die daarvan het gevolg konden zijn. Dit deel van het 
boek, waarin Miller de zachte kanten van de harde havenwereld 
beschrijft, behoren tot het beste van zijn analyses.
Het verhaal van Rotterdam is bij ons natuurlijk in grote lijnen 
wel bekend. Zeer welkom is dat ook de geschiedenissen van de 
andere Europese havens in één boek bijeen zijn gebracht en met 
elkaar in onderling verband worden behandeld.
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De –one stop shop– voor:
•  3D Engineering
•  FEM (Finite Elements 

Method Calculation)
•  Computational Fluid 

Dynamics (CFD)
•  Chimney calculations

Ontwerp, fabricage
en installatie van:
•  Schoorstenen
•  Rookgaskanalen
• Ducting

Onderhoudsinspectie

A r r a y  I n d u s t r i e s ,  I n s p i r e d  b y  t h e  F u t u r e !

DN1700 RVS 
vacuümleiding wordt 

gemonteerd

Plaatsing van een 
schoorsteen op een 
powerplant

Plaatsing topdeel 
300’ hoge fl are De focus op 

toegevoegde 

waarde

Array Industries b.v.
Hoogeveenenweg 29
2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel
telefoon 0180 331 655
info@arrayindustries.com
www.arrayindustries.com

Kwaliteitssysteem

!

RESTAURANT

Uw kwaliteit is onze zorg!

 

culinair genieten in ons à la carte restaurant of informeel, 
snel & lekker in de brasserie

VERGADERCENTRUM

CATERING
voor elke gelegenheid altijd vers en 
op elke lokatie die u wenst

HOTEL
Rust uit op onze comfortabele 
kamers en begin ontspannen aan uw dag!

Europaweg 210
3198 LD  Rotterdam  
Europoort

T: +31(0)181 26 23 77
 I : www.hoteldebeer.nl
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ONDERWIJS

Centra voor Innovatief 
Vakmanschap 
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Bussemaker 
heeft bekend gemaakt welke samenwerkingsverbanden de 
Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV) toegewezen hebben 
gekregen. Het consortium STC-Group - Deltalinqs - gemeente 
Rotterdam - Albeda College en  ROC Zadkine hebben het CIV 
Maintenance en Procestechniek toegewezen gekregen. Daarnaast 
krijgen de STC-Group en het Da Vinci College groen licht voor 
het CIV Water/Maritieme Techniek. 
De Rijksoverheid streeft naar een betere aansluiting van het 
beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt om daarmee het bedrijfsle-
ven te voorzien van voldoende hoogwaardig opgeleide vakmensen. 
Daarom worden er Centra voor Innovatief Vakmanschap opge-

richt. Hierin werken ondernemers, kennisinstituten, docenten en 
studenten samen. De CIV zijn er voor het middelbaar beroeps-
onderwijs en verbinden de MBO’s en HBO’s en de economische 
topsectoren zoals water en chemie. In een omgeving met hoog-
waardige kennis, technologie en onderwijsinfrastructuur krijgen 
studenten de mogelijkheid een zo hoog mogelijk niveau te halen. 
Met de realisatie van het CIV Maintenance en Procestechniek 
geven de partners, waaronder de STC-Group, vorm en inhoud 
aan het opleiden van vakbekwame operators en onderhoudstech-
nici. Om aan de toekomstige vraag naar gediplomeerde schoolver-
laters te voldoen, heeft het CIV zich tot doel gesteld het  aantal 
jaarlijks gediplomeerde uitstromers te verdubbelen. 
Het CIV Water/Maritieme Techniek is toegewezen aan het 
consortium STC-Group/Da Vinci College. Het CIV biedt voor de 
regio en voor de partners en deelnemers uit de maritieme sector 
een duidelijk toegevoegde waarde en kan als katalysator gaan 
dienen voor de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Versterking VMBO
De werkgeversorganisaties in de maritieme cluster gaan 
zich inzetten voor een versterking van het VMBO. Samen 
met andere sectoren neemt Nederland Maritiem Land 
(NML) deel aan een onderzoek door MKB-Nederland/
VNO-NCW, dat tot doel heeft om de aansluiting van het 
VMBO op het MBO te verbeteren. Onderdeel van dit 
onderzoek is een enquête onder erkende leerbedrijven, 
om inzicht te verkrijgen in de praktijkervaringen met 
leerlingen uit het VMBO. 

App voor  
techniekonderwijs
Hoeveel mbo’ers volgen een bbl-opleiding installatietechniek? Hoeveel 
erkende leerbedrijven zijn er in Noord-Holland? Kenteq heeft een app 
ontwikkeld die snel antwoord geeft op deze vragen.
Met Techniek in Cijfers kunnen tabellen of grafieken worden samen-
gesteld met cijfers over het beroepsonderwijs in de metaal-, elektro- 
en installatietechniek. De app is te vinden in de App Store en Google 
Play Store.

Meer instromers in de 
techniek
 
Het aantal mbo-studenten in de elektro-, installatie- en metaal-
techniek stabiliseert zich na jaren van afname, zo meldt ken-
nis- en adviescentrum Kenteq in zijn laatste onderzoeksbericht. 
Tegelijkertijd nam het aantal instromers het afgelopen schooljaar 
fors toe. Bijna achttienhonderd studenten meer kozen voor 
techniek. De belangstelling voor metaaltechniek was ten opzichte 
van 2011 gegroeid, terwijl elektrotechniek het met vijf procent 
minder moest doen en installatietechniek met bijna drie procent 

minder. Het aantal bol-studenten nam iets toe in de Kenteq-
kwalificaties. Het aantal bbl’ers daalde met zo’n drie procent. Wat 
opvalt is dat het aantal studenten op assistentniveau behoorlijk 
steeg sinds er enkele nieuwe kwalificaties op dat niveau zijn 
gestart. Onder de dertig arbeidsmarktregio’s in Nederland zijn 
Oost-Utrecht en Friesland de grootste stijgers met gemiddeld 
zo’n zes procent. De regio’s Midden-Holland en Vechtstreek doen 
het beduidend minder goed. Verschillen zijn ook terug te zien 
bij ROC’s. Soms heeft de forse toe- of afname te maken met het 
onderling uitruilen van opleidingen, zoals in het noorden van 
het land is gebeurd. De recente cijfers over de mbo-studenten 
worden later ook toegevoegd aan de app Techniek in Cijfers die 
Kenteq begin januari 2013 lanceerde.

(advertentie)
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ENERGIE

Groene energie is er in allerlei varianten, met verschillende gradaties van groenheid. Aardwarmte 
scoort hoog op de groenheidsschaal, en is onder Nederland in ruime mate voorhanden. Nu nog een 
manier om de energie lonend boven de grond te krijgen, want diep boren is duur. De glastuinbouw, 
energieslurper bij uitstek, neemt het voortouw.

WATER,
TRANSPORTMIDDEL VOOR 
GROENE ENERGIE

In de Nederlandse glastuinbouw worden grote 
hoeveelheden water en energie gebruikt om 
hoogwaardige producten, zoals groenten, fruit en 

bloemen, te produceren. Om de concurrentie voor te 
blijven is investeren in milieuvriendelijke technieken 
noodzakelijk. Een voorbeeld is de (diepe) boring 
naar aardwarmte die men in de gemeente Westland 
realiseert. Hiermee wordt aardgas bespaard en minder 
CO2 uitgestoten. Water is hierbij een onmisbaar 
transportmiddel.  

Het leek enkele jaren geleden bijna onmogelijk om minder 
gas te gebruiken in de tuinbouw. Er is de afgelopen tijd 

echter veel winst geboekt bij de duurzame glastuinbouw. 
Door de inzet van warmte krachtkoppeling (WKK instal-
laties) is het rendement van het gasgebruik toegenomen 
tot boven de 95 procent. Daarnaast is op diverse plaatsen 
in de tuinbouw geëxperimenteerd met duurzame ener-
gie. Het lukte het bedrijf ‘BIJO’ in ‘s-Gravenzande al in 
2010 om hun kas met warm water uit een systeem van 
warmte-koude opslag te verwarmen. De ketel die op bio-
olie gestookt kan worden, dient alleen als back-up. Het 
systeem van aardwarmte is weer een nieuwe oplossing 
om duurzame warmte te produceren. Op enkele plaatsen 
in het Westland (diverse tuinbouwbedrijven maar ook de 
MBO in Naaldwijk) is al kleinschalige ervaring opgedaan 
met aardwarmte installaties.

OPSCHALING
Op initiatief van vijf tuinbouwbedrijven is het Greenwell 
project ontwikkeld, dat op 1 februari officieel werd 

Overzicht aangesloten kwekerijen op het Greenwellproject

BELEIDSKADER UIT HET ACTIEPLAN 
AARDWARMTE VAN HET MINISTERIE VAN 
ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN 
INNOVATIE, APRIL 2011

Het kabinet wil veertien procent duurzame energie en twintig pro-
cent CO2-reductie in 2020 bewerkstelligen. Tevens wil zij hiermee 
de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. Met het 
hanteren van de Europese doelstelling telt warmte zwaarder mee 
en warmte kan daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan het 
behalen van deze doelstelling. Een bijdrage van elf petajoule (PJ) in 
2020 door middel van aardwarmte is daarbij niet ondenkbaar. Om 
de verplichte doelstelling van veertien procent te halen, zal tevens 
worden gekeken naar de meest kosteneffectieve methode. Dit bete-
kent dat er wordt ingezet op opties waar op korte termijn de meeste 
meters worden gemaakt tegen de laagste kosten. Aardwarmte is 
daarbij een interessante optie.
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www.delta-heat-services.nll
info@delta-heat-services.nl   +31 (0) 187 - 49 69 40

Specialist in Heat Treatment 
 Dry out and curing
 Rental and sales
 Mobile furnaces

 Preheating and stress relief
 Induction and resistance
 Stationary furnaces

! grote voorraden
! enorme know-how
! prima service
! 24 uurs service
! snelle levertijden

Aalbosweg 24, Postbus 195, 
NL - 8170 AD Vaassen, 
Tel. 0578 578 578, Fax 0578 578 585, 
E-mail: info@helmke.nl

INFOLIJN 
0578 

578 578

Oplossingen

www.helmke.nl  

! Zoals bijvoorbeeld: chemie, scheepvaart, 
grondstofverwerking, cement & beton- 
industrie, kunststof & rubberindustrie, 
papier & kartonfabrieken, machinefabrie-
ken, pompen & ventilatorenproducenten, 
tuinbouw, waterbeheersingssystemen, 
voedsel & diervoeder industrie en meer.

! Speciale motoren, onderwatermotoren, 
bijzonder nabouw motoren

! Van losse componenten tot turn key 
projecten

! 24/7 Service, maar ook trainingen en 
opleidingen

voor tal van zware 
industrieën en toepassingen 
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geopend door Loek Hermans, voorzitter van Greenport 
Holland en Sjaak van der Tak, Burgemeester van de 
gemeente Westland. Het is een opschaling van eerdere 
projecten. Het zijn vier sierteeltbedrijven en een paprika-
bedrijf in de gemeente Westland. Afhankelijk van de 
capaciteit van de bron kunnen in de toekomst meer 
bedrijven op het systeem aangesloten worden. De P90 
aardgasbesparing (besparing bij een waarschijnlijkheid van 
negentig procent) van het Greenwellproject bedraagt 5,8 
miljoen kubieke meter per jaar. Dit komt overeen met het 
gemiddelde verbruik van circa 4300 huishoudens per jaar. 
Daarnaast wordt ook nog circa 10.300 ton CO2 bespaard. 

PIJNACKER ZANDSTEEN
Met een targetformatie op 2900 meter wordt het de 
diepste warmwaterboring in Nederland. Er wordt geboord 
tot in de Pijnacker zandsteenformatie. Deze ligt onder de 
Delft- en Rijswijkzanden die door naburige aardwarmtebo-
ringen zijn aan geboord. 
De eerste duizend meter werd verticaal geboord en 
vervolgens gedevieerd, zodat de ondergrondse afstand 
tussen producer en injector circa vijftienhonderd tot zes-
tienhonderd meter bedraagt. De wellheads komen op het 
maaiveld te staan en bij het ontwerp van de installaties is 
bij voorbaat al rekening gehouden met mogelijke bijvang-
sten van kleine hoeveelheden aardgas (deze worden uit het 
water gehaald met een gasafscheidingsinstallatie). 

GROOT DEBIET
Op grond van vooronderzoek wordt een debiet verwacht 
van 125-180 kubieke meter per uur met een temperatuur 
van meer dan 85°C. Voor de distributie van het warme 
water wordt een lokaal netwerk aangelegd van ruim een 
kilometer lengte. 

In oktober 2011 is gestart met het bouwrijp maken van de 
locatie en het aanleggen van de boorvloer. In november 
is met een kleine(re) boorinstallatie van Haitjema de 
conductor geboord en op 16 december 2011 is tijdens een 
feestelijke bijeenkomst gestart met de diepe boring. Deze 
werd uitgevoerd door Drilltec, het boormanagement werd 
verzorgd door T & A Survey. Drilltec is geen onbekende in 
Nederland. De boortoren ‘De compact’ heeft de afgelopen 
twee jaar 73 putten geboord in opdracht van gas- en aard-
oliebedrijf NAM in Schoonebeek. Het Greenwellproject 
werd  uitgevoerd op regiebasis, dit in tegenstelling tot 
de meeste aardwarmteboringen waar met een Turn-key 
contract is gewerkt. Agro Advies Buro heeft vanaf 2007 
en tijdens de hele bouw en boorfase alle voorbereidingen, 
aanbestedingen en overall advies verzorgd. 

FINANCIERING
Voor het project Greenwell is een Milieu Energie 
Investering (MEI) subsidie toegekend van twee miljoen 

euro. Het project is verder gefinancierd door Rabobank en 
wordt ondersteund door ‘Westland Agenda’, een initiatief 
van Gemeente Westland en Rabo om innovatieve projec-
ten in de tuinbouwsector te stimuleren. Daarnaast maakt 
het Greenwell project gebruik van de TERM regeling 
(Rijksgarantie op Geologisch Risico). Omdat het plafond 
van TERM nog (te) laag is voor zo’n diepe boring heeft 
de ‘Westland Agenda’ een aanvullende garantie verstrekt. 
Theo Duijvestijn (wethouder planontwerp en economische 
zaken) van gemeente Westland tekende de overeenkomst 
tijdens de start van de diepwellboring. Bij deze gelegen-
heid kondigde hij aan dat er nog drie aardwarmteprojecten 
in de directe omgeving van deze diepe boring gerealiseerd 
zullen worden. 

WATER, MEDIUM VAN DE TOEKOMST
Door meer gebruik te maken van water kan de duurzame 
productie in de glastuinbouw in de toekomst verder toe-
nemen. Naast de inzet van aardwarmte, in plaats van de 
fossiele brandstof aardgas, wordt water in de toekomst ook 
als groeimedium voor tomaten, komkommers en paprika’s 
ingezet. De eerste proeven worden hiermee uitgevoerd 
in de Demokas in de gemeente Westland. Hierdoor kan 
het gebruik van steenwol verder afgebouwd worden. Dit 
materiaal is energie intensief bij productie en hergebruik. 
Ook worden er meststoffen in opgeslagen die hergebruik 
bemoeilijken. Door  de moderne zuiveringstechnieken 
kunnen deze stoffen gemakkelijk uit het water verwijderd 
worden en voor een deel weer aan het nieuwe teeltproces 
worden toegevoegd. 

VERDER LEZEN:
www.geothermie.nl  (ook voor het actieplan aardwarmte)
www.green-well-westland.nl
www.demokas.nl

De Compact boorinstallatie in bedrijf voor het Greenwell project



Europoort i 201332

!"#$%&'#%()*"%(*

T!"#$!%&'$()!)##$$$!!!!I)***+,-./0*-12/3+456

!"#$%$&&'!"#$(")*

+,-%.,(-

Specialist in afdichtingen

High Performance Sealing Technology

7/8!//9!9/8*/32!59!.//3!:-9!;<9:/3:!1-9:/9!/9!//9!85/98-1!=-435/2/9!4/;<<38!:/!>-./0!?-12/3!@3</A!8<8!:/!.//08!

8<<9--9B/C/9:/!-=:5D;859B!A3<:ED/98/9!8/3!*/3/1:+!F96/!*/3/1:*5,:/!2/9950!/9!,-3/91-9B/!/3C-359B!59!<+-+!:/!

!"#$%&'"()"*"+*$,-.+,/"*0#"1#*%+0*)+*0#,,#*%(*%!*!$%-"00)%+"1"*2)34"*)+*#"*0!"1"+*%!*5"*6"'%"-#"+*7,+*%+4"*81,+#"+9*

("#*82,1)#,#)"-*'%%/2,,$5)/"*!$%5:&#"+9*%!1%00)+/"+*"+*5)"+0#"+;

   



Europoort 33

MAINTENANCE

Platformonderstel
Heerema Vlissingen gaat voor de offshore-industrie het grootste platformonderstel bouwen 
uit haar geschiedenis. Het krijgt opnieuw een opdracht van het Noorse staatsenergiebedrijf 
Statoil, dit keer voor de ontwikkeling en bouw van een 'jacket' voor een boortoren in het 
Dagny-veld in de Noordzee. De draagconstructie gaat zestienduizend ton wegen. Het wordt 
142 meter hoog. Op de bodem meet het vijftig bij zestig meter. Het wordt telkens groter en 
zwaarder bij de Heerema Fabrication Group. Vorig jaar bouwde het bedrijf voor Stateoil het 
Valemon-jacket. De draagconstructie voor het gasplatform, honderdzestig kilometer uit de 
kust van de Noorse stad Bergen, weegt negenduizend ton.

Reach
De Europese chemiewet Reach brengt dermate hoge kosten met 
zich mee dat kleine ondernemers in de sector overwegen hun 
bedrijf te staken als de regels in 2018 aangescherpt worden. 
Daarvoor waarschuwen MKB-ondernemers en branchevereniging 
VNCI. Brussel dwingt fabrikanten, verwerkers en importeurs 

van chemicaliën iedere stof die in Europa geproduceerd of 
geïmporteerd wordt, te testen en te registreren. Daarmee moeten 
mensen en milieu beschermd worden tegen schadelijke stoffen. 
Zendingen, ook producten en mengsels waar een stof in zit die 
onder Reach valt, zijn registratieplichtig. Volgens de VNCI zal 
Reach het aantal leveranciers van chemicaliën beperken, waar-
door de prijzen zullen stijgen. 

Samenwerking 
innovatieve technologie 
voor olie- en gas
Onlangs tekenden Shell en TNO een raamcontract om de relatie 
te versterken en de samenwerking op het gebied van innovatieve 
technologie voor olie- en gasexploratie en -productie verder 
vorm te geven. TNO en Shell werken al ruim tien jaar samen. 
Het raamcontract van Shell en TNO omvat zowel een algemene 
intensivering van de samenwerking op langetermijninnovatiepro-
gramma’s alsook meer specifieke projecten.

Beide partijen starten langlopende programma’s op het gebied van 
LNG (Liquefied Natural Gas) toepassingen voor onder andere 
schoon transport, technologie voor afvang, opslag en gebruik van 
CO2. Dat geldt ook voor samenwerking op het gebied van inno-
vatieve sensortechnologie, onder andere om het rendement van 
bestaande olie- en gasvelden te vergroten. Verder wordt gewerkt 
aan nieuwe programma’s, waaronder op het gebied van toepassing 
van innovatieve materiaaltechnologie voor het verbeteren van 
putintegriteit en -afdichting.

Aardgas is een belangrijke brandstof in de transitie naar een 
duurzame energievoorziening. Maar gas is niet alleen een belang-
rijke en schone energiebron, het heeft voor Nederland en vele 
andere landen ook een groot economisch belang. TNO en Shell 
gaan verder samenwerken om LNG als schone brandstof te intro-
duceren in de Nederlandse transportsector. Een eerste onderzoek 
door TNO heeft laten zien dat LNG in plaats van stookolie in de 
scheepvaart de emissies van SOx, NOx en fijnstof drastisch kan 
reduceren.

Gas is ook een belangrijk onderdeel in het topsector Energie. In 
de ‘Innovatietafel Gas’ werken Shell en TNO intensief samen in 
de programmalijnen Upstream gas en LNG-toepassingen. Onder 
andere proberen TNO en Shell zo de Nederlandse ambities te 
realiseren om blijvend gas uit de Nederlandse bodem te blijven 
produceren, en door middel van het gebruik van LNG voor trans-
port de emissies te reduceren. In dit programma werken TNO 
en Shell samen met alle andere operators en toeleveranciers in 
Nederland om innovatieve technologie te ontwikkelen om gas-
velden langer in gebruik te houden, nieuwe velden te vinden en 
moeilijk winbare reserves te ontwikkelen.
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De circulaire 
economie begint in het 
glazen huis
MVO Nederland presenteerde tien trends op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik vind dat altijd een 
grote vergaarbak aan termen en activiteiten en dat blijkt ook wel 
uit hun lijstje van trends. Dat gaat van het containerbegrip MVO 
via gezondheid in derdewereldlanden naar zero-emission. Maar 
goed, trends zijn altijd leuk om even je gedachten over te laten 
gaan en kunnen ook heel inspirerend zijn. Ik pik er een paar 
aansprekende uit. 

Trend 2: Het bedrijf van de toekomst is een glazen huis
Iedereen kan naar binnen kijken en zelf zien of je je als 
bedrijf ook houdt aan de stelregel ‘practise what you preach’. 
Transparantie en het nakomen van je beloftes worden steeds 
belangrijker. Daarnaast krijgen klanten meer en meer zelf inzage 
in de werkwijze van je organisatie.  

Trend 4: Niet-financiële waarden worden geld waard
Klinkt interessant, afnemers gaan meer waarde hechten aan 
zaken die niet direct in de kosten door te berekenen zijn, wat 
soms ook de harde vergelijking tussen toeleveranciers moeilijk 
maakt. Er zijn al bedrijven die proberen toch een vorm van 
kwantificering aan te brengen en die noemen dat een impact-
meting. Ik ben zelf heel benieuwd of deze trend ook doordringt 
in de chemische sector én of we niet doorschieten en er weer 
een hele industrie geboren wordt die met impactmetingen niet-
financiële waarden probeert te vertalen naar geld. 

Trend 7: De samenleving is klaar voor de circulaire economie
In de samenleving ontwikkelt zich een trend gericht op delen en 
hergebruiken in plaats van bezitten en weggooien. Voor bedrijven 
wordt dit een interessante trend, want hiermee wordt de vraag 
vanuit de uiteindelijke eindgebruiker naar hergebruikte, of her 
te gebruiken goederen steeds luider. Wat vervolgens bedrijven 
zal dwingen om kritisch te kijken naar de grondstoffen die ze 
gebruiken en hoe makkelijk (delen) van hun producten nog een 
keer in te zetten zijn in dezelfde of een iets andere vorm. En als 
hergebruiken niet kan, maar delen wel, zullen ook heel andere 
business modellen ontstaan waarin men afrekent op gebruik en 
niet op bezit. 
De weg naar een cirulaire economie heeft ook een directe 

koppeling met trend 2, het glazen 
huis. Geloofwaardigheid is cruciaal 
om acceptatie te bereiken en het 
vertrouwen te geven dat de goederen 
die we afnemen ook daadwerkelijk 
een nieuw leven kunnen krijgen en 
ook dat bereik je onder andere door 
transparant te zijn. 

Karin Husmann is directeur van Plant One B.V.

Karin HusmannOprichting consortium 
oliewinning 
Het Petroleum Technology Research Centre (PTRC) - INCAS3 
Innovation Centre (kortweg PI) is een non-profit samenwerkings-
verband tussen twee R&D-organisaties van Noord-Amerika en 
Europa. Het PTRC doet onderzoek naar verbetering van de effi-
ciëntie en beperking van de milieu-invloeden van oliewinning in 
Canada en de wereld. INCAS3, gevestigd in de provincie Drenthe, 
ontwikkelt sensortechnologie voor het meten en monitoren van 
industriële processen, infrastructuren en milieu. De synergie werd 
direct duidelijk bij de eerste ontmoetingen van de twee organisa-
ties in 2011. In 2012 resulteerde dit in de oprichting van PI, met 
als doel om sensortechnologie te ontwikkelen die de olie- en gasin-
dustrie helpt om efficiënter te werken en grondstoffen te winnen 
met een lager energieverbruik en minder impact op het milieu.   
1 februari jl. is een nieuw internationaal consortium opgericht dat 
Canadese kennis van oliewinning samenbrengt met Nederlandse 
high tech kennis om geavanceerde technologieën te ontwik-
kelen en in te zetten in de olie- en gasindustrie. Een hogere 
opbrengst en vermindering van de effecten op het milieu in 
de Noord-Amerikaanse olie- en gasindustrie zijn het doel. Het 
consortium kan de kennis aanwenden van de universiteiten van 
Regina en Saskatchewan (Canada) en de Research Council van 
Saskatchewan.
De oprichting van het consortium is het resultaat van een twee-
daagse workshop waaraan onder meer deze twee universiteiten, de 
Rijksuniversiteit Groningen, de Technische Universiteit Eindhoven 
en de Saskatchewan Research Council deelnamen met input 
vanuit de olie- en gasmaatschappijen. 

Managers gezocht 
voor raffinaderij 
Staatsolie Maatschappij Suriname heeft LT People de opdracht 
gegeven de commissioning fase van een nieuwe raffinaderij voor 
te bereiden. Het Raffinaderij Expansie Project, zoals Staatsolie 
Maatschappij Suriname dit project heeft genoemd, houdt in dat er 
een complete raffinaderij wordt opgezet om uit de Saramacca 
Crude hoogwaardige brandstoffen te produceren voor de lokale 
markt, zoals diesel en gasoline. Met een verwerkingscapaciteit van 
vijftienduizend vaten Crude per dag, maakt deze raffinaderij de 
import van autobrandstoffen in de toekomst overbodig. De start 
van de constructiewerkzaamheden in Suriname is gestart op 25 
februari 2012. De ingebruikstelling van de nieuwe raffinaderij zal 
medio 2015 een feit zijn. Ook voor de werkgelegenheid van de vele 
jongeren die kiezen voor techniek in Suriname is deze raffinaderij 
een fantastische kans. 
LT People gaat nu ervaren managers en specialisten werven in 
Nederland voor het Readiness team. Het betreffen functies zoals 
Maintenance Managers, Operational Managers, HSE Managers 
en Managers Projectcontrols. Nederland heeft een rijke traditie in 
de petrochemie en daarmee ook een stevige populatie aan ervaren 
mensen. Medio maart 2013 zullen de eerste kandidaten starten 
voor Staatsolie.   
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Chemiebedrijven  
helpen bij kwiklekkage
Afgelopen december zorgde de vondst van een grote hoeveelheid 
kwik in een straat in Rotterdam voor consternatie. Gelukkig kon 
hulpdienst DCMR via het LIOGS (Landelijk Informatiepunt 
Ongevallen Gevaarlijke Stoffen) snel aan meetapparatuur voor 
kwik komen, de verspreiding in kaart brengen, en verder gevaar 
voorkomen.
Het was ergens in december toen een inwoner van Rotterdam op 
het trottoir een grote hoeveelheid kwik aantrof. De ingeschakelde 
hulpdiensten van DCMR constateerde bij aankomst dat meerdere 
personen al door het kwik waren gelopen en het metaal door de 
buurt hadden verspreid. In totaal bleek het te gaan om een kwik-
lekkage van meer dan een liter. De verspreiding, met name naar 
woonhuizen en auto’s, moest vanwege het giftige karakter van de 
stof zo snel mogelijk in kaart worden gebracht. Maar hoe kom 
je aan meetapparatuur voor kwik? Vanwege het LIOGS verlenen 
chemiebedrijven hulp bij ongevallen met chemische producten. 

Dit informatiepunt is daarom 24 uur per dag voor hulpverleners 
bereikbaar voor informatie over gevaarlijke stoffen.
Onder de aangesloten bedrijven bevond zich alleen geen kwik-
producent, maar via via kwam DCMR in contact met Shell. Dit 
bedrijf beschikt namelijk over kwik-meetapparatuur vanwege 
het kwik dat in de aardolie zit die het bedrijf in de Noordzee 
wint. Deze apparatuur, in combinatie met meters van het RIVM, 
maakte het mogelijk om de verspreiding op straat, in huizen en in 
auto’s te meten. 
In een aantal huizen bleken sommige schoenen en deurmatten de 
grenswaarden ver te overstijgen. Deze werden daarom weggehaald 
en vernietigd. Geen van de veertig geïnspecteerde woningen 
hoefde ontruimd te worden. De verspreiding naar automatten viel 
volgens DCMR erg mee.
Rest de vraag: wat deed deze liter kwik op straat? Het is een 
optie dat het verloren is door een verzamelaar, aangezien kwik 
veel waard is. Een andere mogelijkheid is dat het afkomstig is 
van de Surinaamse gemeenschap. Via websites over spiritualiteit 
ontdekte DCMR dat kwik gebruikt wordt om geesten te vangen. 
Het politieonderzoek naar de bron loopt nog.

‘Chemie is overal’
Chemie is overal, de campagne van de chemische industrie, is ook 
zichtbaar op de weg. Drie vrachtwagens zijn voorzien van kleur-
rijke bedrukking om uit te dragen dat chemie oplossingen biedt 
voor uiteenlopende vraagstukken. Nu en in de toekomst.
Chemie is belangrijk. Voor alledaagse producten als smartphones, 
verpakkingen, zonnebrillen en medicijnen. Maar ook als het gaat 
om innovaties voor vraagstukken van nu en in de toekomst is che-
mie van wezenlijk belang.
De chemische industrie is een inventieve branche en een voor 
andere sectoren onmisbare productieschakel voor tal van consu-
mentenproducten. Met een jaarlijkse omzet van ruim  58 miljard 
euro is het een van de belangrijkste aanjagers van de Nederlandse 
economie. Ook neemt de branche al decennialang het voortouw 
in duurzaam ontwikkelen en ondernemen. Nederlandse chemici 
behoren tot de wereldtop en verrichten baanbrekend onderzoek op 
de meest uiteenlopende terreinen. De producten van de branche 
leveren bovendien een onmisbare bijdrage aan welvaart en welzijn 
van de hedendaagse mens.
De beelden van ‘Chemie is overal’ lijken soms tegenstrijdig en roe-
pen vaak vragen op. En dat willen we. We willen over chemie pra-

ten, we willen in contact komen met het publiek. En op de weg 
kom je dagelijks vele duizenden mensen tegen. Vrachtwagens 
zijn daarom goede informatiedragers.
De drie vrachtwagens zijn van de firma’s Van den Anker uit Son 
en BAS Logistics uit Etten-Leur en rijden dagelijks vele kilome-
ters. Vervoer van chemische producten is gespecialiseerd werk 
dat met grote zorgvuldigheid uitgevoerd moet worden en daar 
zijn deze bedrijven trots op, vandaar hun medewerking.

(advertentie)
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Peinemann is al meer dan 55 jaar een toonaangevend bedrijf in de wereld van horizontaal- en
verticaal intern transport, met vestigingen verspreid over heel Nederland en België. Door onze grote
verhuurvloot kunnen wij u altijd een op uw situatie afgestemd aanbod doen.
Peinemann is uw zakenpartner!

Hoofdkantoor Peinemann
Nieuwe Langeweg 40,
3194 DB Hoogvliet
Tel.: 010 - 295 50 00
Fax: 010 - 295 50 49
E-mail: info@peinemann.nl

HOOGVLIET - AMSTERDAM - MOERDIJK - VENLO - STAPHORST - VEENDAM - RIJSWIJK - LONDERZEEL EN GOSSELIES (B)

KRANEN - HEFTRUCKS - HOOGWERKSYSTEMEN - CONTAINER HANDLING - DETACHERING

www.peinemann.nl

Wanneer het aankomt op veiligheid

De Nord-Lock Groep is gericht op het vinden
van oplossen voor zelfs de lastigste boutverbindingen.
Wij bieden een unieke combinatie van expertise op het
gebied van boutverbindingen en een productscala met
wigborgingstechnologie en Superbolt-voorspansystemen.

Onze missie is het veiligstellen van mensenlevens en
investeringen van onze afnemers, door ’s werelds meest
veeleisende toepassingen waarin boutverbindingen een rol
spelen, te borgen. 
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Zuivering van waswater 
EnviroChemie uit Haarlem levert al meer dan 
35 jaar afvalwaterzuiveringsinstallaties voor de 
industrie. De laatste jaren komt in West-Europa 
steeds meer vraag naar compacte afvalwaterzui-
veringsinstallaties. Speciaal bij goederenover-
slagbedrijven, bijvoorbeeld in havens, worden 
veel heftrucks, containercarriers, etc. gebruikt. 
Deze voertuigen worden regelmatig gewassen 
en het daarbij vrijkomende waswater mag niet 
zonder meer in het riool geloosd worden. Het 
water kan namelijk verontreinigd zijn met olie, vet en/of zware 
metalen.
Het bij het reinigen vrijkomende waswater stroomt meestal via 
goten in een ondergrondse buffertank. Normaliter stroomt het 
water vanuit deze tank via een bezinktank en een olieafscheider 
naar het riool. Deze voorzuivering is echter niet genoeg om aan 
de lozingsnormen te voldoen. Er dient ook een nazuivering van 
het water plaats te vinden.
De Lugan 1500 compacte flotatie installatie van EnviroChemie 
is een schijnbaar eenvoudige oplossing voor dit probleem. De 
installatie zuivert het waswater volledig automatisch en behaalt 
daarbij de door de overheid gestelde lozingsnormen.
Het zuiveringsproces is gebaseerd op het DAF (Dissoved Air 
Flotation) principe. De verontreinigingen in het afvalwater 

worden met kleine hoeveelheiden chemicaliën gevlokkuleerd 
en vervolgens door middel van flotatie van het gezuiverde water 
gescheiden. Het slib wordt in een opvangbak opgevangen en 
ontwaterd en het gezuiverde water kan nu probleemloos in het 
riool worden geloosd.
De Lugan zuiveringsinstallatie wordt ook vaak gebruikt voor 
de zuivering van waswater afkomstig van container reiniging, 
tankwagenreiniging en bij het reinigen van vervuild regenwater 
van bijvoorbeeld schrootopslagterreinen.
Speciaal voor wasplaatsen heeft EnviroChemie ook een behui-
zing voor deze installaties ontwikkeld. Deze Envimodul eenheid 
is voorzien van verlichting, verwarming, roostervloer, lekbak, 
wasbak, oogdouche, etc.  en kan in vele formaten worden 
geleverd.

Nieuwe brandweerkazerne 
Op 23 januari is op de Tweede Maasvlakte de nieuwe brandweer-
kazerne geopend. De Prinses Máximakazerne heeft als verzor-
gingsgebied de gehele Tweede Maasvlakte. IOB heeft de kazerne 
ontworpen, uitgewerkt en adviezen geleverd omtrent constructie, 
installatie en bouwkosten. In de uitvoerende fase heeft IOB de 
directievoering en het toezicht voor zijn rekening genomen. Om 
de levensduur van de kazerne te waarborgen heeft IOB ook een 
meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Omdat de kazerne in een 
gebied staat waar veel met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, was 
de engineering van deze kazerne geen standaard klus. Er moest 
bijvoorbeeld rekening gehouden worden met explosies. IOB heeft 
door de jaren heen flink wat ervaring opgedaan met blastproofbe-
rekeningen, dat kwam voor dit project goed van pas. 

Krachtenbundeling 
SBR en CURNET hebben het voornemen om de krachten 
te bundelen. De activiteiten van beide organisaties worden 
integraal voortgezet in SBRCURNET. De nieuwe organisatie 
telt 75 medewerkers, en is gevestigd in het kantoor van SBR 
in het Groothandelsgebouw te Rotterdam. CURNET zal 
derhalve verhuizen van Gouda naar Rotterdam. Op termijn 
zal de organisatie zich vestigen op de Bouwcampus, waarvan 
zowel SBR als CURNET initiatiefnemer en medeontwik-
kelaar zijn.

SBR is een kennisplatform voor bouw en vastgoed, en wil 
kennis leveren om beter te kunnen bouwen en beheren. 
SBR verzamelt en vertaalt bestaande en nieuwe kennis in 
producten en diensten voor alle geledingen in de bouw. Het 
focusgebied van SBR is burger- en utiliteitsbouw. CURNET 
is een netwerk van projecten, programma’s en kennisallian-
ties dat zich richt op kennis- en competentieontwikkeling 
rond ruimte, bouw, bodem, land en water. Het focusgebied 
van CURNET is bouw & infra en hoogwaardig ruimtege-
bruik en bestrijkt het vakgebied van de civiele techniek in 
de volle breedte, met inbegrip van waterbeheer en ruimte-
lijke ordening. 
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METAALHANDEL 
Ketting & Zn B.V.
METAALHANDEL 
Ketting & Zn B.V.

Overname in petrochemie
Katoen Natie neemt drie terminals voor de behandeling van petrochemische pro-
ducten over van VSL Silo Logistics. Het gaat om sites in Tessenderlo, Terneuzen 
en Nuth. VSL Logistics is ontstaan uit een opsplitsing van de Nederlandse Vos 
groep in Vos Transport en VSL Silo Logistics in 1997.
In Nuth neemt KTN enkel de silo’s, magazijnen, de op- en overslagactiviteiten, de 
verpakkingsactiviteiten en de terminal voor het spoelen van bulkwagens over. De 
grootste klanten zijn DSM en Sabic. De site beschikt over 84 silo’s van 187 m!, 
magazijnopslag en kantoorruimte en beslaat in totaal 35.000 m".
In Tessenderlo neemt KTN alle aandelen over. De site ligt vlak naast de E313 en 
heeft een oppervlakte van 25.000 m" met 10.000 m" magazijnen, kantoren en een 
silobatterij van 51 silo’s van verschillende afmetingen. Er worden onder meer sul-
faten en fostaten behandeld voor Tessenderlo Chemie. Ook Dow Chemicals 
behoort tot de klanten, maar die vestiging gaat sluiten.
In Terneuzen worden de activiteiten van VSL Silo Logistics Terneuzen overgeno-
men. Het gaat om logistieke diensten voor rekening van Dow Chemicals op het 
Logipark in de Braakman polder. De site beschikt over veertig silo’s van 650 m" 
elk en twee verpakkingslijnen. De totale oppervlakte bedraagt zo’n 60.000 m", 
waarvan 20.000 m" magazijnen en 40.000 m" buitenopslag. 
De KTN-groep beschikt nu over opslag- en behandelingsactiviteiten voor 
kunststoffen in de Benelux in Antwerpen, Beveren, Geel, Laakdal, Tessenderlo, 
Feluy, Terneuzen en Nuth. Vorig jaar kocht KTN nog tachtig silo’s van Hoyer in 
Rotterdam en bracht ze over naar Antwerpen. Daar zijn ze momenteel voor hon-
derd procent benut.

Energiefusie
DNV, moederbedrijf van energiekennisbedrijf 
DNV KEMA, en GL (Germanischer Lloyd) heb-
ben een overeenkomst ondertekend om te fuse-
ren tot de nieuwe combinatie, DNV GL Group. 
Als onderdeel van de fusie zullen de activiteiten 
van DNV KEMA samengevoegd worden met de 
duurzame energietak van GL. Hierdoor ontstaat 
een nieuw en krachtig bedrijf dat klanten onder-
steunt bij het realiseren van een betrouwbare, 
efficiënte en duurzame energievoorziening. Het 
nieuwe energiekennisbedrijf zal wereldwijd 
opereren vanuit ruim 30 landen met circa 3,100 
medewerkers. Het hoofdkantoor zal gevestigd 
zijn in Arnhem. In februari 2012 fuseerde 
KEMA met de duurzame energietak van DNV. 
DNV GL Group wordt daarmee een van de 
grotere bedrijven op het gebied van scheepsclas-
sificatie en risicobeheer in de sectoren, olie en 
gas, duurzame energie en elektriciteit. Daarnaast 
zal het bedrijf een mondiale top-3 speler zijn op 
het gebied van certificatie van managementsys-
temen. 

Nieuwe specialisaties

SPIE-Industry in Delfzijl heeft twee kernspeci-
alisaties toegevoegd: Roterende werkzaamheden 
(waaronder pompen en mixers)  en kunststof-
leidingwerk, waarmee de industrieel instal-
lateur anticipeert op de marktontwikkelingen. 
Kunststof raakt meer en meer in opkomst in 
industrieel leidingwerk wegens haar onderhouds-

vriendelijke karakter. Rotererende werkzaamhe-
den zoals pompen en mixers ontbraken nog in 
het scala van industriële installaties van SPIE. 
Met het toevoegen van de nieuwe werkzaam-
heden aan de bestaande disciplines (roestvast)
stalenleidingwerk en constructiewerk is het 
totaalpakket compleet. SPIE-Industry is één van 
de vijf divisies van SPIE Nederland.

Management buy out
Per 24 januari zijn middels een management buy out honderd 
procent van de aandelen overgedragen aan het management 
van Temati, bestaande uit F. Scheerder (Managing Director), 
A. Jongkind (General Manager) en S. Naenen (Controller). 
Temati is in 1962 opgericht door Hertel voor de promotie 
en verkoop van Foster Mastics- Coatings-en Sealants in de 
Benelux. Tegenwoordig levert Temati een compleet programma 
aan gespecialiseerde producten voor de chemische/petroche-
mischeindustrie en de scheepsbouw. Temati opereert vanuit 

haar hoofdkantoor in Beverwijk met dochtervestigingen in 
Duitsland, Engeland, Frankrijk en Tsjechië. Daarbij beschikt 
Temati over een netwerk van gespecialiseerde distributeurs in 
heel Europa. Naast de Europese markt richt Temati zich de 
laatste jaren ook op het Midden-Oosten. Voor Hertel past de 
verkoop van Temati in de strategie van de onderneming om 
zich sterker te richten op haar kernactiviteiten access solutions, 
isolatie en coatings in industriële omgevingen.
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METAALHANDEL 
Ketting & Zn B.V.

Lean and Green 
Award 
Container vervoerder CTV uit 
Venlo, gespecialiseerd in het 
vervoer van zeecontainers via 
de weg, het water en het spoor, 
reduceert haar CO2 reductie 
met 16,4 procent in vier jaar. 
CTV ontwikkelde zich daarmee 
tot een duurzame vervoerder. 
Het bedrijf is gespecialiseerd 
in het vervoer van containers 
vanuit de grote zeehavens 
in Antwerpen en Rotterdam 
naar eindbestemmingen in 
Nederland, Duitsland en het 
Europese achterland. In het 
verleden gebruikte CTV alleen 
vrachtwagens om goederen te 
vervoeren. Door nu gebruik te 
maken van moderne plantech-
nieken en actuele informatie 
over prijzen en vertrektijden 
zette CTV het vervoer van 
containers via vrachtwagens 
compleet om naar het vervoer 
van containers via binnenvaart-
schepen en goederentreinen. 
Alleen de laatste kilometers 
naar de eindbestemming vinden 
nu nog plaats via vrachtwagens. 
Daarvoor maakt CTV gebruik 
van honderdvijftig trucks en 
tweehonderd multifunctionele 
container chassis. Door weg, 
water en rails slim te combi-
neren, kon CTV het transport 
voor haar relaties snel, efficiënt 
en met maar liefst 16,4 procent 
minder CO2 uitstoot uitvoeren. 
Voor deze prestatie op het 
gebied van CO2 reductie ontving 
CTV Venlo de Lean and Green 
Award van Connekt. Het is de 
bedoeling dat CTV over een 
jaar in totaal twintig procent 
van haar CO2-productie heeft 
gereduceerd.

Kunststof gasverpakking
In maart 2012 ontving Linde Gas Benelux, voorafgaand aan de Techni-Show, de ‘Innovator 
Award’ voor haar GENIE. Een in de markt voor industriële gassen (ook zuivere) behoorlijk 
revolutionair concept: gassen onder driehonderd bar in een kunststof cilinder. Ofwel meer 
gas in een steeds kleinere fles, dus minder vaak nabestellen en makkelijk te verplaatsen. 
Zowel de gebruikershoek alsook mensen die slechts zijdelings iets met gas te maken hebben, 
reageerden unaniem: een heel mooi concept, revolutionair en vernieuwend.
Natuurlijk had Linde van tevoren duidelijke ideeën over mogelijke markten voor lichtge-
wicht en eenvoudig schoon te houden, honderd procent waterdichte gasflessen, eventueel 
uit te voeren met een wielenset en telescopische trekbeugel. Dus werd na de Techni-Show 
een customer trial opgezet, waarbij een selectie van klanten gedurende twee maanden de 
gelegenheid kregen om gratis praktijktests te doen, waarbij de GENIE ingezet kon worden 
bij de dagelijkse werkzaamheden. Zo leerde Linde van de vele praktische ervaringen van de 
echte gebruikers. Dat droeg enorm bij aan de productportfolio waarmee het bedrijf nu van 
start gaat. En natuurlijk ook aan het opnieuw definiëren van de doelgroepen: installateurs 
(bijvoorbeeld voor afpersen en lektesten), automotive-industrie (onderhoud bij garagebedrij-
ven), laboratoria (bijvoorbeeld voor gaschromatografie), cleanrooms en R&D. onderhouds-
werkzaamheden (lassen en snijden) op lastige plaatsen (zoals tram- of spoorwegrails) 
verwarming, airconditioning en in de koeltechniek.
Inmiddels is de beschikbaarheid van de GENIE een feit, zij het met een voorzichtige start 
met tien liter-cilinders. Naargelang de vraag zijn echter ook grotere formaten leverbaar. 
Op zich is de markt zeker geïnteresseerd in de brede vormgeving van de cilinder, waardoor 
deze stabieler staat dan enige andere gasfles ooit. De gewichtsverdeling is daardoor sterk 
verbeterd, en daarmee wordt het ‘topzwaar’ zijn van gasflessen met dit nieuwe type cilinder 
voorkomen. Omvallen of omstoten behoort daarmee tot het verleden, en dus zijn ook de 
cilinderkettinkjes niet meer nodig. 

Dankzij de optionele, grote en afneembare kunststof wielenset is de toch al goed draagbare 
fles simpel te verplaatsen. Opvallend is ook de eveneens optionele telescopische trek-
beugel, waardoor deze gasverpakking voor een industriële gascilinder opvallend handig te 

manoeuvreren is, net als bijvoorbeeld een trolleykoffer. 
Dankzij het lichte gewicht en de grote diameter is de 
GENIE stabieler dan enige andere gasfles voor industriële 
gascilinders ooit. Omstoten behoort dus tot het verleden. 
Echt nieuw voor deze markt is de ‘intelligente’, digitale 
inhoudsdisplay, zodat voortdurend met één oogopslag 
informatie zichtbaar is over de hoeveelheid gas die zich 
nog in de cilinder bevindt, en zo een indicatie geeft van de 
nog resterende procestijd. De drukregelaar, die voldoet aan 
ISO 2503, valt op door zijn stabiele druk en is door Linde 
weggewerkt tussen enorme, ergonomische handgrepen. 
Cilinderafsluiter en drukregelaar zijn hierdoor beschermd. 
Geen risico dus op het bezeren van vingers of andere bles-
sures. Het nieuwe GENIE-assortiment bestaat uit com-
posiet cilinders van weerbestendig, recyclebaar kunststof 
uit HDPE (High Density Polyethyleen). Geen kans dus 
op corrosie. Dit nieuwe cilindertype kan honderden keren 
opnieuw gevuld worden, waarna het inderdaad volledig te 
recyclen is. Steeds vaker een eis voor nieuwe producten in 
deze tijd, en steeds meer beklemtoond vanuit overheid en 
bedrijfsleven.
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Awards voor innovatief en duurzaam 
ondernemen 
Apollo Vredestein uit Enschede is de winnaar van de Gouden PRIMA 
Ondernemen Award 2012-2013. De zilveren Award is uitgereikt aan 
Stramit uit Someren en Van der Windt Verpakking uit Honselersdijk heeft 

de bronzen Award ontvangen. 
Joan Hanegraaf, voorzitter van 
de Federatie NRK en Piet van 
Staalduinen, juryvoorzitter en 
directeur Syntens, hebben deze 
tweejaarlijkse prijzen voor innova-
tief en duurzaam ondernemen in 
de rubber- en kunststofindustrie 
aan de winnaars overhandigd. 
Apollo Vredestein won ook de 
publieksprijs, die voor het eerst 

is uitgereikt. Naast de uitreiking van de PRIMA Ondernemen Award ont-
vingen de winnaars een jaar lang gratis partnerschap van MVO Nederland, 
aangeboden door MVO Nederland en NRK.

Koninklijk
Op 30 november reikte de commissaris der Koningin 
te Groningen, Max van den Berg, het predicaat 
‘Koninklijk’ uit aan de Bodewes Group. Directeuren 
Herman Bodewes en Johan Schouwenaar van de 
scheepswerf namen de oorkonde in ontvangst in het 
bijzijn van het voltallige personeel. De uitreiking van 
het predicaat vond plaats tegen een passend decor: de 
UAL Houston, het modernste, maar ook het langste 
schip dat Bodewes Shipyards ooit op de Hoogezandster 
locatie heeft gebouwd. Om het schip te kunnen opleve-

ren in Delfzijl is het Winschoterdiep voor de werfkade 
verbreed en uitgebaggerd.
Het predicaat ‘Koninklijk’ is een kroon op het tweehon-
derd jaar bestaan van de Bodewes werf. Al in 1812 wer-
den er op de locatie in Martenshoek tjalken gebouwd. 
Rond 1900 volgden schepen op stoomkracht en van-
daag de dag bouwt Bodewes Shipyards hightech vracht-
schepen tot veertienduizend DWT (ton deadweight). 
Een bedrijf komt alleen in aanmerking als ook in het 
heden aantoonbaar sprake is van een solide bedrijfsvoe-
ring, technische innovatie en kwalitatief hoogstaande 
producten. Alleen al in de afgelopen jaren werden er 
tientallen schepen gebouwd. Bodewes Shipyards is 
een familiebedrijf in verschillende opzichten. De naam 
Bodewes is nog steeds aan het bedrijf verbonden. Maar 
ook voor de medewerkers geldt dat vaak meerdere gene-
raties uit een familie in het bedrijf werken.

Communicatie
Ter vervanging van de analoge walkie-talkies stapte 
P&O Zeebrugge over op een Tetra systeem met bijbe-
horende portofoons. Dankzij de centrale locatie en de 
goede bereikbaarheid is Zeebrugge voor P&O Ferries 
een belangrijke haven, en daarmee een van de groot-
ste spelers van Europa. Voor het laden en lossen van de 
schepen is een goede communicatie tussen de tugmas-
ter chauffeurs en de wal van groot belang, om de veilig-
heid van de medewerkers te kunnen garanderen. Flash 
Services leverde een Damm Tetra systeem bestaande uit 
62 Motorola MTP850 portofoons, 4 Motorola MTM800 
basisposten en 36 Motorola MTM800 mobilofoons. 
Hiermee 
zijn de medewerkers van P&O 24 uur per dag verzekerd 
van betrouwbare communicatie.

Einde aan ontgassen en stank  
binnenvaarttankers
De uitstoot van schadelijke gassen en dampen uit zee- en binnenvaarttan-
kers in Nederland kan fors worden teruggedrongen. Het Vlaardingse bedrijf 
MariFlex neemt binnenkort een mobiele installatie in gebruik waarmee het 
tanks en schepen voortaan snel en eenvoudig kan ontgassen, inert maken en 
alle resterende dampen van de lading kan opvangen en afvoeren. 
Deze revolutionaire Mobile Vapour Recovery Unit (MVRU-1100) kan een 
eind maken aan de stank en ongewenste emissies die vrijkomen bij het 
ontgassen van schepen. Daarnaast kan het systeem het overpompen van 
lading tussen zee- en binnenvaarttankers in havens aanzienlijk versnellen. 
De installatie is inmiddels getest en werd eind januari uit Amerika naar 
Nederland overgevlogen. 
De MVRU zuigt alle dampen uit het schip en stuurt die naar een koeling 
waar ze met behulp van stikstof weer vloeibaar worden gemaakt en opgevan-
gen. Daarbij wordt de emissie van Vluchtige Organische Koolwaterstoffen 
(VOC’s ) tot de wettelijke waardes gereduceerd. Het apparaat heeft de 
afmeting van een twintig voets container, weegt ‘slechts’ vijf ton en is 
daardoor overal mobiel inzetbaar. De techniek is ontwikkeld door het 
Amerikaanse Purgit en door MariFlex aangepast, verbeterd en geschikt 
gemaakt voor de Nederlandse markt.  

De MVRU kan ingezet worden bij het overpompen van lading tussen zee-
schepen en binnenvaartschepen, voor het leegpompen van schepen en tanks 
bij reparatie en onderhoud op een scheepswerf, bij inspecties van schepen 
en bij het leegmaken van terminals en opslagtanks in havens.
Vanwege het explosiegevaar zijn zeeschepen met gevaarlijke en brandbare 
stoffen inert. Voor binnenvaartschepen geldt die verplichting niet. Bij het 
overpompen van lading uit inerte zeeschepen naar niet-inerte binnenvaart-
schepen zouden zuurstof en restdampen van het ontvangende schip weer 
teruggepompt worden in het zeeschip. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties en 
daarom accepteren de meeste zeeschepen geen inerte binnenvaartschepen 
meer. Omdat het inertiseren van een schip zes tot acht uur duurt, kiezen 
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Redefining Flow Control

For more than 50 years, engineers have relied 
on Rotork’s capabilities and experience to design 
and deliver valve actuation, automation and flow 
control solutions in every liquid, powder and gas 
handling environment.

Proven in the harshest conditions and critical 
applications throughout the world, our innovative 
products and services are created with clear-cut 
objectives - to deliver safe, reliable and efficient 
plant operations, unrestrained by project size  
and complexity.

Rotork’s unrivalled manufacturing capacity for 
market-leading products is supported by hundreds 
of global sales and service outlets, providing  
every customer and end-user with a local source 
for information, expert advice, maintenance and 
life-of-plant support.

www.rotork.com

Rotork - the single source for valve actuation, 
automation and flow control.

World Leading  
Experience in  
Flow Control
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CUR-Aanbeveling over  
schuimbeton herzien
De tweede, herziene versie van CUR-Aanbeveling 59, ‘Vervaardiging 
en beproeving van schuimbeton’ is verschenen. Deze CUR-
Aanbeveling geeft definities, eisen en regels voor de vervaardiging 
en de beproeving van schuimbeton. De nieuwe versie is inhoudelijk 
niet gewijzigd, maar nu wel aangepast aan de nieuwe normen op 
betongebied. CUR-Aanbeveling 59:2012 is zowel online als op 
papier beschikbaar via www.cur-aanbevelingen.nl en doet de eerste 
uitgave uit 1998 vervallen.
Schuimbeton is een al dan niet verhard mengsel van cement, water, 
eventueel toeslagmateriaal en/of vul- en hulpstoffen, waaraan afzon-
derlijk geproduceerd schuim is toegevoegd. Het materiaal bezit een 
aantal specifieke mechanische en fysische eigenschappen, die onder 
meer afhankelijk zijn van de volumieke massa van de schuimbe-
tonspecie en van de te realiseren sterkteklasse. Deze eigenschappen 
worden nader omschreven in CUR-Aanbeveling 59:2012. Op veel 
terreinen van de civiele techniek zijn de toepassingsmogelijkheden 
van schuimbeton de afgelopen jaren toegenomen, met name voor 
constructies waarvoor een lage volumieke massa of goede isolatie-
waarde nodig is. Recente publicaties over het materiaal, gebaseerd 
op de ervaring en kennis van producenten, cementindustrie, onder-
zoekslaboratoria en gebruikers, hebben ertoe bijgedragen dat de 
kennis van het materiaal breed wordt verspreid. CUR-Aanbeveling 
59:2012 voorziet in de behoefte aan een algemeen bruikbare en 
voor iedereen toegankelijke methode voor de vervaardiging en 
beproeving van schuimbeton. 

Drie pijpenleggers 
IHC Merwede bouwt op haar werf in Krimpen aan den 
IJssel momenteel aan drie pijpenleggers tegelijk. Op 15 
januari is de kiel gelegd van de eerste van twee identieke 
pijpenleggers voor TL Offshore, een dochteronderneming 
van SapuraKencana. De ceremonie vond een week eerder 
dan gepland plaats en werd uitgevoerd door Darryl Peter 
Nelson, Project Directeur bij TL Offshore. Diezelfde 
middag is begonnen met het snijden van het staal voor de 
tweede pijpenlegger voor TL Offshore. Het eerste schip 
waaraan wordt gewerkt, is een pijpenlegger voor Subsea 
7, waarvan de kiel is gelegd op 22 augustus 2012. Op dit 
moment ligt de romp bijna compleet op de helling. De 
twee schepen voor SapuraKencana zijn volledig geïnte-
greerde schepen, ontworpen, geëngineerd en gebouwd 
door IHC Merwede. De pijpenleginstallatie wordt geleverd 
door IHC Engineering Business, onderdeel van IHC 
Merwede. Ook voor de pijpenleginstallatie wordt deze 
maand gestart met het snijden van het staal. IHC Drives 
& Automation levert het geïntegreerde automatiseringsys-
teem, de elektrische installatie en de complete elektrische 
machinery package. De drie schepen worden ingezet voor 
de ontwikkeling van diepzee olievelden voor de kust van 
Brazilië, in opdracht van Petrobras.

Plaatranden afronden met krachtgestuurde freesmachine
Scheepswerven staan onder druk vanwege de PSPC!normen 
voor beschermende coatings. De platen die worden gebruikt in 
ballasttanks moeten worden voorzien van een radius van twee 
millimeter. Deze radius laat de coating beter hechten, maar het 
afronden van alle contouren is een tijdrovend proces. Momenteel 
zien scheepswerven geen andere oplossing dan het handmatig 
afronden van platen.
Kranendonk uit Tiel introduceert een machine om dit freesproces 
te automatiseren. Het Edge Preparation System is een kracht-
gestuurde freesmachine, die alle bewegingsruimte heeft om 
complexe contouren van een perfecte twee millimeter radius te 
voorzien. De machine bestaat uit een portaal met een intelligente 
freeskop.
Een uitdaging bij het automatiseren van randfrezen zijn de 
onnauwkeurigheden van de staalplaten. Deze platen wijken af van 
de technische tekeningen vanwege snijtoleranties, temperatuur-
verschillen en spanningen in het materiaal. Omgaan met deze 
afwijkingen vereist een intelligent systeem. Kranendonk heeft een 

freeskop ontwikkeld met force control, die de rand van de plaat 
volgt met een constante kracht. Hardware! en softwarecompo-
nenten werken nauw samen om de contouren te volgen. Hierdoor 
ontstaat er een perfecte ronding aan elke plaatrand, ook als deze 
afwijkt van zijn theoretische maat.
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Graafschade 
MKB Infra doet een dringend beroep op minister Schultz 
(Infrastructuur) om het ‘miljoenenprobleem’ van graafschade 
aan te pakken. Gebrekkige informatie over buizen en leidingen 
spelen aannemers jaarlijks voor miljoenen euro’s parten, signa-
leert MKB Infra. “We moeten eerst klic-meldingen doen voor 
we mogen graven, maar achteraf blijkt de informatie vaak niet 

te kloppen. Het schort vooral aan gegevens over leidingen en 
kabels rondom huizen. Met als gevolg onnodige graafschade. 
Ik schat dat de schade jaarlijks in de miljoenen euro’s loopt. Er 
is niet alleen graafschade, maar ook schade aan rioleringen en 
milieuschade. Om maar te zwijgen over de administratieve lasten 
die graafschade met zich meebrengt”, zegt Daan Stuit, voorzitter 
van MKB Infra.

Rioolpersleidingen 
Stichting Rioned werkt met de gemeente Rotterdam een lande-
lijk te gebruiken methode uit om de constructieve kwaliteit te 
beoordelen van rioolpersleidingen. Rotterdam heeft er ongeveer 
312 kilometer van. Een kleine 75 kilometer is cruciaal voor het 

transport van het afvalwater naar de zuiveringen. Zulke leidingen 
zijn volgens Rioned niet eenvoudig te inspecteren en soms heb-
ben ze al een behoorlijke leeftijd. Er bestaat nog geen (landelijk) 
normerings- en classificatiesysteem om de staat te beoordelen 
waarin een persleiding verkeert. Royal Haskoning DHV helpt met 
het onderzoek.

Spitsmijden 010 gestart met 
belonen van spitsmijders
Automobilisten die vaak in de avondspits 
van 15 tot 18 uur op de A15 tussen afslag 
Charlois en Vaanplein rijden, kunnen een 
beloning gaan verdienen. ARS T&TT is 
in opdracht van De Verkeersonderneming 
gestart met Spitsmijden 010. Via 
Spitsmijden 010 kunnen deze automobi-
listen per keer dat zij minder in de spits 
rijden dan voorheen, een beloning bij 

elkaar sparen. Deze beloning kan oplopen 
tot honderddertig euro per maand, en is 
belastingvrij. Aanleiding zijn de verbre-
dingswerkzaamheden op de A15 tussen 
de Maasvlakte en het Vaanplein tot einde 
2015. Spitsmijden 010 helpt om tijdens de 
werkzaamheden de doorstroming van het 
verkeer te vergroten en Rotterdam en de 
Rotterdamse haven bereikbaar te houden. 

Ongeveer tienduizend automobilisten 
waaronder ook leaserijders, krijgen de kans 
om mee te doen met Spitsmijden 010. 
Zij ontvangen hiervoor veelal een uitnodi-
ging, maar kunnen zich ook rechtstreeks 
aanmelden op www.spitsmijden010.nl. 
Spitsmijden 010 duurt tot maart 2014 en 
gaat dagelijks meer dan duizend spitsmij-
dingen realiseren. Van de automobilisten 
wordt gevraagd de spits te mijden door 
bijvoorbeeld eerder of later van het werk 
te vertrekken of te gaan telewerken.

‘Denktank 
Ketensamenwerking’
Oranjewoud is genomineerd voor de derde editie van de 
Nederlandse Bouwpluim voor Jong Talent door deelname aan 
het vrijwilligersinitiatief ‘De Denktank Ketensamenwerking’. De 
Denktank is een vrijwilligersinitiatief waarbij ketensamenwerking 
naast het gewone werk vanuit de praktijk wordt overgebracht op 
jonge mensen. Dit gebeurt door het geven van gastcolleges op 
hogescholen en universiteiten. Door het tonen van praktijkvoor-
beelden, een deel theorie en het spelen van een game, geeft de 

Denktank inzicht in de bouwwereld van nu en de noodzaak tot 
anders (samen)werken. De Denktank bestaat uit een netwerk van 
young professionals vanuit uiteenlopende delen van de bouwke-
ten, van jurist tot trendwatcher. Juryvoorzitter Eelco Brinkman 
heeft de nominaties voor de derde editie van de Nederlandse 
Bouwpluim bekendgemaakt. In totaal zijn acht genomineerden 
benoemd in de categorieën Burger en Utiliteitsbouw, Grond-, 
Weg- en Waterbouw en Jong Talent. Talentvolle mensen die als 
echte vernieuwers en verbinders een opvallende rol spelen in de 
bouwkolom, komen in aanmerking voor deze prijs. 
(De winnaars worden op 6 februari tijdens het Gala van de 
Nederlandse Bouw bekend gemaakt)

(advertentie)

METAALHANDEL 
Ketting & Zn B.V.
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A r r a y  C O 2 ,  I n s p i r e d  b y  a  s u s t a i n a b l e  f u t u r e !

Array Industries b.v.
Hoogeveenenweg 29
2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel
telefoon 0180 331 655
info@arrayindustries.com
www.arrayindustries.com

Array-CO2 is het 
antwoord op vragen 
uit de industrie en 
politiek betreffende het 
broeikaseffect en het 
Kyoto-protocol. Binnen 
Array-CO2 ontwikkelen 
wij producten zelfstan-
dig, maar ook vaak in 
samenwerking met 
kennis-organisaties 
zoals TNO en ECN.

Dé systeemleverancier 

voor hoogwaardige

systemen op het gebied 

van CO2 en waterstof
Adsorptie van CO2 uit 
reststromen van industriële 
processen.

Droger/ontgeurder wordt 
compleet afgemonteerd in 

onze werkplaats

•  Turn-key installaties voor 
de FOOD sector op het 
gebied van CO2 reiniging, 
vloeibaar maken, opslag en 
verdampen 

•  CLC installaties om
CO2 af te vangen uit 
industriële processen

•  Adsorptie van CO2 uit
industriële processen

•  Installaties voor opslag 
van CO2 met behulp van 
mineralen 

•  Installaties voor droge 
productie van warmte en 
CO2 voor de tuinbouw

•  Installaties voor nareiniging 
van uitlaatgassen van WKK 

•  Installaties voor productie 
van waterstof 

DemoCLOCK locatie in 
Puertollano – Spanje.
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“Een effi ciencyverbetering van 30-50% realiseren op 
de inzet bij capaciteitsplanning bij kapitaal intensieve 
asset projecten is absoluut haalbaar.” Dit is de stelling 
van Jos de Graaf, CEO van de DEG Group. 

PACS©-ACP verbetert de inzet op uw capaciteitsplan-
ning met 30-50%. Met als doelstelling uw huidige inzet 
op projecten op een zo effi ciënt mogelijke te reali-
seren en daarmee de effi ciency van de inzet van uw 
medewerkers te verhogen, biedt DEG, onder de naam 
PACS©-ACP en het motto “Grow in Functionality”, 
deze markt specifi eke oplossing aan.
Deze, op de internationale markt gerichte oplossing is 
geschikt voor bedrijven waar sprake is van grootonder-
houd op kapitaal intensieve asset. Denk hierbij aan de 
proces industrie, energie bedrijven, luchtvaart, e.d.  

PACS©-ACP, staat voor Automatic Capacity Planning en 
is één van de PACS© modules waarbij de beschikbare 
capaciteit in samenwerking met PPM Software en geïn-
tegreerd met bestaande HR, ERP en MES solutions, de 
inzet op projecten automatisch plant over een aange-
geven horizon (forecasting). 

PACS©-ACP maakt gebruik van versiebeheer, waardoor 
het mogelijk is “what if” situatie toe te passen en als 
zodanig te komen tot de beste inzet van mensen op 
uw projecten. Tijdens dit volledig geautomatiseerde 
proces houdt PACS©-ACP o.a. rekening met het Onder-
handen Werk, Single- en Multi projecten, Werkroosters, 
Certifi cering, locaties en Prioriteiten. 

PACS© effi ciencyverbetering 
bij onderhoud op kapitaalintensieve asset

T 071- 3620620  

E info@deggroup.nl  

W www.deggroup.nl

Daar waar de in te zetten gecertifi ceerde capaciteit on-
voldoende is, stelt PACS©-ACP voor een gelijkwaardige 
of hoger gekwalifi ceerde medewerker in te zetten. 
Jos de Graaf vult hierop aan dat, “door gebruik te 
maken van PACS©-ACP het nu echt mogelijk wordt een 
effi ciencyverbetering van 30-50% te realiseren op de 
inzet bij capaciteitsplanning bij projecten.”

Geïnteresseerd in een kosteloos demonstratiemodel?
Medio februari 2012 verschijnt v2012 Prototype van 
PACS©-ACP. Dit model is kosteloos aan te vragen via de 
contactpagina van de website www.deggroup.nl. Ook 
kunt u contact opnemen met de DEG Organisatie via 
het telefoonnummer 071 3620 620. Kiest u voor een 
mail dan kunt u de reservering aanvragen via info@
deggroup.nl.
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AGENDA

26-27 FEBRUARI, VELDHOVEN
VAKBEURS EN CONGRES RAPID-
PRO
Inl.: Mikrocentrum, tel. 040 2969922

5-7 MAART, ’S-HERTOGENBOSCH
METAALEXPO
Inl.: www.metaalexpo.nl

5-7  MAART, VENRAY
ELEKTRO VAKBEURS
Inl.: Evenementenhal Venray, tel.0478 
519790

13-14 MAART, ROTTERDAM 
TRANSPORT & LOGISTICS 
Inl.: EasyFairs Nederland, tel. 0162 
408983

18-20 MAART, VENRAY
BIO BUSINESS
Inl.: Evenementenhal Venray, tel.0478 
519790

19-21 MAART, GORINCHEM 
AQUA NEDERLAND VAKBEURS 
Rioleringsvakdagen 
Inl.: Evenementenhal Gorinchem, tel. 
0183 680680

19 MAART, MAARSSEN
KNX THEMABIJEENKOMST ‘ALLES 
OVER LEDVERLICHTING’
Inl.:  HYPERLINK  
“http://www.knx-professionals.nl”  
www.knx-professionals.nl

19-21 MAART, AMERSFOORT
RAIL-TECH EUROPE 2013
Inl.: www.railtech-europe.com

20 MAART, ZWOLLe
SYMPOSIUM ‘WAARDEVOL WATER’
Inl.: www.waardevolwater.nl

20-21 MAART, BRUSSEl
MAINTENANCE BRUSSELS 
Inl.: EasyFairs®NV/SA, tel. +32 (0)3 
2805300, www.easyfairs.com

20-22 MAART, BRUSSEL
SECURA BRUSSELS 
Inl.: EasyFairs®NV/SA, tel. +32 (0)3 
2805300, www.easyfairs.com

26 MAART, FLORIDA (USA)
DE INTERNATIONAL AWARD FOR 
POWERED ACCESS EN DE IPAF 
SUMMIT CONFERENTIE
Inl.: www.ipaf.org

26-28 MAART, GORINCHEM
ON- & OFFSHORE
Inl.: Evenementenhal Gorinchem, tel. 
0183 680680

26-28 MAART, DELFt
FINANCIEEL MANAGEMENT VOOR 
TECHNICI
Inl.: PAO Techniek, tel. 015 2788350, 
www.paotechniek.nl 

27-28 MAART, ’S-HERTOGENBOSCh 
EMPACK 2013 
Inl.: EasyFairs Nederland, tel. 0162 
408983

27-28 MAART, ANTWERPEN 
SOLIDS EASYFAIRS 
Inl.: www.easyfairs.com/SOLIDS-BE.

28 MAART, ANTWERPEN
M+R ANTWERP 2013
Inl.: EasyFairs®NV/SA, tel. +32 (0)3 
2805300, www.easyfairs.com

Vakbeurs MetaalExpo 
De Federatie Productie Technologie (FPT) en 
de Vereniging van Importeurs van Machines 
en Gereedschappen (VIMAG) introduceren 
samen met VNU Exhibitions Europe de 
vakbeurs MetaalExpo, die van 5 tot en met 7 
maart wordt gehouden in de Brabanthallen in 
’s-Hertogenbosch.
Winst maken met kleine series’ is het thema dat 
tijdens het Nationaal Metaal Congres vanuit 
verschillende disciplines en verschillende type 
bedrijven wordt belicht. Seriegroottes in de 
maakindustrie nemen snel af en men moet 
steeds meer flexibel worden. Het produceren 
van en omgaan met kleine seriegroottes stelt 
andere functionele eisen aan bedrijven in de 
metaalindustrie. Maar ook de organisatorische 
en logistieke inrichting van het proces bij de 
eindgebruiker gaat inmiddels heel anders. 
Centrale vraag hierbij is: hoe maak je zoveel 
mogelijk winst met kleine series?
Gelijktijdig met MetaalExpo wordt, in 
samenwerking met de Federatie Productie 
Technologie (FPT) en de Vereniging van 
Importeurs van Machines en Gereedschappen 
(VIMAG), het Nationaal Metaal Congres 
gehouden. Netwerken met branchegenoten en 
kennisoverdracht staan hierbij centraal.

On & Offshore Gorinchem
De specialistische vakbeurs On & Offshore is 
een netwerkevenement en biedt gedurende drie 

dagen de gelegenheid 
relaties te ontmoeten. 
Op 26, 27 en 28 
maart 2013 vindt 
in Evenementenhal 
Gorinchem voor de 
vijfde editie de vak-
beurs On & Offshore 
plaats. De vakbeurs 
richt zich op gespecia-
liseerde ondernemers 

in de duurzame, petrochemische, olie-, gas- en 
baggerindustrie. 
On & Offshore Gorinchem heeft zich vanaf het 
begin geprofileerd als een nationale vakbeurs. 
Door deze profilering komen leveranciers bin-
nen de offshore markt in contact met cliënten 
die vaak op internationaal niveau opereren. On 
& Offshore Gorinchem is een platform waarbij 
de leverancier op eigen bodem, in eigen taal, 
zakelijke relaties kan onderhouden en kan bou-
wen aan een nieuw netwerk.
On & Offshore heeft afgelopen editie in 2012 
een hoog percentage beslissingsbevoegden op 
de beursvloer mogen ontvangen, namelijk meer 
dan de helft van het totaal aantal bezoekers 
van de drie dagen durende beurs. Dit is 
voortgekomen uit de resultaten van de digitale 
registratie. Deze evaluatie is bekijken via de 
website van On & Offshore. Digitale registratie 
is ook komende editie de manier om een bezoek 
te brengen aan de vakbeurs. Middels een regis-
tratiecode kan men zich aanmelden voor een 
beursbezoek op de website van On & Offshore 
op www.evenementenhal.nl
Vanzelfsprekend is ook komende editie de Full 
Service Formule van Evenementenhal van 
kracht. Compleet ontzorgen, dat is het keur-
merk van Evenementenhal Gorinchem. Men 
kan erop vertrouwen dat alles in goede handen 
is voor zowel de exposant als de bezoeker. 
Bezoekers dienen zich door middel van registra-
tie aan te melden voordat men een bezoek kan 
brengen aan de vakbeurs. Door vermelding van 
een Kamer van Koophandel nummer van uw 
bedrijf, ontvangt men een gratis entreebewijs.
IRO, de branchevereniging van Nederlandse 
ondernemingen binnen de olie-, en gasindustrie, 
is ook komende editie weer ondersteunend 
partner van On & Offshore. Elk IRO-lid kan 
van deze samenwerking profiteren door vijf 
procent korting te krijgen op de standhuur van 
Evenementenhal. 

SOLIDS 2013
De diversiteit van bulkgoederen, granulaten en 
poeders, samen met de enorme hoeveelheid die 
binnen een beperkt tijdsbestek moet worden 
behandeld, vergen vaak het maximum van de 
technische mogelijkheden van procesinstallaties. 
De vakbeurs SOLIDS Antwerpen 2013 biedt op 
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27 en 28 maart inzichten om de verschillende 
processen te engineeren, rekeninghoudend met 
alle aspecten en parameters op vlak van veilig-
heid, milieu en hygiëne.
Om de pijnpunten van de industrie te detec-
teren en nog beter te begrijpen, heeft beursor-
ganisator easyFairs naar aanloop van SOLIDS 
2013 de ‘Grote SOLIDS Benelux Enquête’ 
uitgevoerd. Maar liefst 441 experts binnen 
bedrijven die actief zijn in de verwerking, trans-
port en opslag van droge stoffen ofwel stortgoed 
hebben de enquête ingevuld. De nood aan meer 
informatie op het gebied van arbeidsveiligheid 
en preventie werd als hoogste prioriteit aange-
geven, kort gevolgd door procesefficiëntie. Deze 
topics komen dan ook uitvoerig aan bod tijdens 
het conferentieprogramma.
Binnen het kader van arbeidsveiligheid en 
preventie wordt voornamelijk gedacht aan de 
veiligheid van de werkprocessen en de juiste 
installatie-eisen om de veiligheid te verbeteren. 
Hieruit kan er geconcludeerd worden dat de 
Atexreglementering nog steeds hoog op de 
agenda staat. Er zal dieper ingegaan worden 
op de IECEx-standaard. Deze standaard, 
die oorspronkelijk enkel werd toegepast voor 
elektrotechnische installaties, is uitgegroeid tot 
een internationale standaard. Bovendien zal de 
IECEx-standaard binnenkort ook de Atex 95 en 
137-normen bevatten. De presentaties van de 
eerste beursdag, 27 maart, staan volledig in het 
teken van een explosieveilige bedrijfsomgeving. 
Procesefficiëntie staat eveneens prominent op 
de radar. De respondenten denken hierbij aan 
de optimalisatie van de unit operations. In die 
context wordt er bijvoorbeeld ook gedacht aan 
de procesbesturing, de verkorting van omsteltij-
den en de versnelling van mengprocessen. Deze 
thematiek dekt bovendien ook thema’s zoals 
stofbestrijding (cleanability en milieu) en ener-
gie (warmterecuperatie en energiebesparing). 
De Process Engineering Conference biedt dus 
héél wat interessante stof voor engineeringsde-
partementen binnen de chemische, de proces- 
en voedingsindustrie. 
Het solidsLAB creëert een geheel nieuwe 
beleving op de beursvloer waarbij bezoekers aan 
de hand van een demoruimte en consultancy 
corner op een zeer interactieve manier kunnen 
bijleren op vlak van unit operations, procesef-
ficiëntie en veiligheid.
SOLIDS 2013 vindt plaats op 27 en 28 maart 
2013 in Antwerp expo. De toegang tot de beurs 
en de seminars is gratis voor professionals. 
Het volstaat om online te registreren via www.
easyfairs.com/SOLIDS-BE.

RoestvastStaaldagen gelijktijdig 
met TIV Gorinchem
Van 16 tot en met 18 april worden in 
de Evenementenhal Gorinchem de 

RoestvastStaaldagen 2013 gehouden, gelijk-
tijdig met TIV Gorinchem. Op de drie dagen 
is er van 9-13 uur het congres, waarna tussen 
13 en 21 uur de beurs bezocht kan worden. 
Een deel van het congresprogramma is al 
bekend (onder voorbehoud).
Dag 1: Lastechniek: Fred Neessen van 
LincolnSmitweld over Het Lassen van 
ongelijkwaardige verbindingen; Peter van 
Houten van Schielab over Corrosie bij of door 
lasverbindingen; Derde spreker wordt nog 
bekendgemaakt.
Dag 2: Apparatenbouw: Giel Notten van 
NTT Consultancy over Design en layout in 
relatie tot corrosiepreventie; Jan Heselmans 
over Materiaalselectie van en ervaringen met 
CRA’s (corrosion resistant alloys) in zeewater, 
brakwater en in een offshore-omgeving; 
Derde spreker wordt nog bekendgemaakt.
Dag 3: Oppervlaktebehandeling: Dominique 
Gilles van CIBO; Jeroen Jansen van Heat 
& SurfaceTreatment over Het harden van 
roestvaststaal; Edward Uittenbroek, hoofd-
redacteur Procesinfra Uptime en gastdocent 
Hogeschool Utrecht over Roestvaststaal goed 
behandelen; hersenwerk of computerwerk?

Navingo Maritime & Offshore 
Career Event
Op 10 april vindt de zevende editie van het 
Navingo Maritime & Offshore Career Event 
(MOCE) plaats. De beurs is al jaren een 
gevestigde naam binnen de Nederlandse 
maritieme en offshore sector. Het is het plat-
form voor de industrie om zich als werkgever 
te presenteren aan maritiem en offshore 
talent. Naar verwachting zullen drieduizend 
starters en (young) professionals de beurs 
in het Beurs-WTC gebouw in Rotterdam 
bezoeken.      
MOCE richt zich op alle sectoren uit de 
maritieme en offshore cluster; van zee-
scheepvaart tot jachtbouw, van waterbouw & 
dredging tot maritieme arbeidsbemiddeling, 
van logistiek tot energie, van marine tot bin-
nenvaart en van offshore tot havens. Sinds de 
afgelopen jaren behoren daar ook de oliemaat-
schappijen bij. 
Deze sectoren samen worden gekenmerkt 
door een enorm groeipotentieel; de Europese 
rivieren, zeeën en kusten zijn van onmisbare 
betekenis voor de Europese economie. De 
bruto toegevoegde waarde ervan wordt 
geraamd op zo’n vijfhonderd miljard euro en 
kan oplopen tot circa zeshonderd miljard euro 
in 2020. Een dergelijke sector heeft een 
enorme behoefte aan goed personeel, zowel 
technisch als maritiem, en zowel varend als 
aan de wal. Met name ook het grote tekort 
aan technisch personeel zorgt ervoor dat de 
sector genoodzaakt is actief te zijn als het 

gaat om werving. Het MOCE vormt het 
jaarlijkse platform voor zowel de Nederlandse 
maritieme als de offshore industrie om aan 
die behoefte te kunnen voldoen. 
Het publiek van deze beurs varieert van mari-
tieme starters tot technische professionals, 
en van walpersoneel tot studenten met een 
opleiding voor varende beroepen. Hoewel 
de beurs zich in eerste instantie richt op 
Nederland, heeft zij bekendheid in Europa; 
werkzoekenden uit Griekenland, Spanje en 
Italië hebben vorig jaar ook hun weg naar 
de beurs gevonden. Tijdens de beurs vinden 
speeddates plaats tussen deelnemende bedrij-
ven en werkzoekenden. Na een voorselectie 
worden werkzoekenden in verschillende 
categorieën voorgesteld aan werkgevers uit de 
industrie. Beide partijen kunnen door middel 
van deze speeddates nog gerichter in contact 
komen met bedrijven dan wel kandidaten van 
hun gading.
Bedrijven worden ook dit jaar weer in de gele-
genheid gesteld om een bedrijfspresentatie te 
verzorgen. Onderwerpen die aan bod komen 
variëren van een algemeen verhaal over het 
bedrijf, een presentatie van een speciaal 
project of over de arbeidsvoorwaarden en 
carrièremogelijkheden in de sector en het 
specifieke bedrijf.
Nieuw dit jaar zijn de workshops Voorbereid 
Solliciteren. Tijdens deze workshop worden 
deelnemers getraind in het solliciteren binnen 
de maritieme en offshore sector. Gedurende 
de dag vinden verschillende workshops plaats, 
die ieder in het teken staan van een specifiek 
vakgebied. Verschillende bedrijven zullen aan-
wezig zijn om praktijksituaties toe te lichten 
en sollicitatieprocedures te doorlopen.     
De beurs start om 10.30 uur en zal doorlopen 
tot 18 uur met als vanouds het laatste uur de 
netwerkborrel op de beursvloer die voor zowel 
bezoekers als exposanten gratis bij te wonen 
is. De entree voor bezoekers is gratis. Meer 
informatie voor zowel bezoekers als bedrijven 
is te vinden op www.maritimeoffshoreca-
reerevent.com

Laserinnovatieprijs
Om te bewijzen dat er goed geld te verdienen 
valt met moderne lasertechniek, wordt 
op het Industrial LaserEvent op 16 april 
de Laserinnovatieprijs Twente uitgereikt 
aan het bedrijf dat de lasertechniek het 
succesvolst inzet. De prijs is een initiatief 
van het Laser Applicatie Centrum en de 
Koninklijke Metaalunie. De inschrijving is 
geopend. Aanmelden kan via info@lac-online.
nl onder vermelding van Prijsvraag Industrial 
Laserevent.
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MENSEN IN BEDRIJF

Verladersorganisatie 
EVO verbindt 
zich aan de 
Nyenrode Business 
Universiteit 
met een nieuwe 
leerstoel supply 
chain management 
(SCM). Vanaf 1 
maart 2013 richt 
prof.dr. J. van der 
Veen (53),  zich als 

EVO-hoogleraar op de toekomst van supply 
chain management. Hiermee krijgen de 
twintigduizend leden van EVO toegang 
tot wetenschappelijke SCM kennis en kan 
Van der Veen rekenen op input van EVO. 
Hij is al sinds april 2012 verbonden als 
hoogleraar aan Nyenrode maar dan zonder 
formele onderwijs- en onderzoekstaken. 
Van 1990 tot en met 2009 was hij ook 
als univeritair hoofddocent en hoogleraar 
werkzaam voor Nyenrode.

Ir. E.W.L van Engelen (49) gaat per 1 
maart aanstaande aan de slag als nieuwe 
directeur van UNETO-VNI, de onderne-
mersorganisatie voor de installatiebranche 
en de technische detailhandel. Hij volgt 
drs. T. Siertsema op die vanaf 1 januari 
voorzitter van de vereniging is geworden. 
Na zijn studie Energietechniek was van 
Engelen onder andere werkzaam als 
projectleider en adjunct-directeur in de 
technologiesector (1989-1997). Vanaf 
1997 was hij werkzaam bij Essent, onder 
andere als directeur Essent Duurzaam, 
directeur Essent B2B, manager Public 
Affairs en directeur Innovatie. Sinds 2011 
is hij directeur van Stichting Groen Gas 
Nederland en vanaf begin dit jaar is hij 
daarnaast Manager Innovatie bij RWE 
AG (Essen, Duitsland).!Van Engelen 
vervulde een groot aantal nevenactiviteiten, 
waaronder lid van het Platform Duurzaam 
Gas van het ministerie van Economische 
Zaken, docent Innovation Management bij 
het Instituut voor Bedrijfskunde (IBO) en 
Lid van de Raad van Advies van IMPACT 
interfacultair instituut. Momenteel is 
hij bestuurder van het Topconsortium 
voor Kennis en Innovatie (TKI) voor gas-
innovaties in Nederland.  !

Martens en Van Oord, aannemer in de 
grond-, weg- en waterbouw, stelt een 
nieuwe directie aan. D. van Atteveld, 
directeur Projecten; T. Bax-van 
Oord, directeur Financiën; T. van 
Oord, directeur Bouwgrondstoffen en 
Materieel en J. van der Weele, directeur 

Projectondersteuning vormen sinds 1 
december 2012 de vierhoofdige directie 
van Martens en Van Oord. Zij volgen T. 
van Oord  op, die na ruim 26 jaar zijn 
taken als Algemeen Directeur neerlegt en 
bij het bedrijf betrokken blijft als ‘grond-
legger’.

K. Vrijdag, oud-
adviseur economie 
van de Kamer 
van Koophandel 
Rotterdam, heeft de 
twaalfde Rotterdam 
Marketing Award 
ontvangen uit 
handen van burge-
meester Aboutaleb. 
De Rotterdam 
Marketing Award 

wordt sinds 2001 jaarlijks uitgereikt aan 
mensen die een belangrijke bijdrage leve-
ren aan het imago van de stad. De vakjury 
koos dit jaar unaniem voor Vrijdag, omdat 
hij ‘Rotterdam altijd met ziel en zaligheid 
verder heeft willen helpen en het niet bij 
denken houdt, maar onderneemt’. Vrijdag 
(61) ging eind 2012 met pensioen nadat hij 
dertig jaar voor de Kamer van Koophandel 
Rotterdam had gewerkt. Als adviseur eco-
nomie was hij de laatste vijf jaar intensief 
betrokken bij de ontwikkeling van de 
binnenstad. Momenteel is hij onder meer 
voorzitter van de Stichting Herdenking 
14 mei 1940 en het IMG Internationale 
Beeld Festival Rotterdam. Ook is hij secre-
taris van het bestuur van het Historisch 
Genootschap Roterodamum. Vrijdag werd 
al vaker bekroond voor zijn inzet voor de 
stad. Zo won hij vorig jaar de Dialoogaward 
2012. In 2011 won hij de eerste 
MyPortMyCity Award voor zijn uitputtende 
kennis van stad en haven, brede netwerk 
en betrokkenheid.

J. Bruggenthijs 
(55) is per 1 janu-
ari benoemd tot 
Algemeen directeur 
ERIKS Nederland. 
In de nieuw samen-
gestelde Europese 
Region Board van 
de ERIKS-groep 
is hij benoemd als 
eindverantwoor-
delijke voor de 

landen België, Nederland, Luxemburg 
en Frankrijk. Bruggenthijs is meer dan 
twintig jaar werkzaam geweest bij GTI 
Holding (huidige Cofely), laatstelijk als lid 

van de Raad van Bestuur en CEO Divisie 
Specialist Services. Tussen 2001 en 2010 
was hij in dienst bij Stork in de positie 
van president Divisie Industry Services 
en gedurende 2011-2012 bij Hertel als 
General Manager Midden Oosten.

R. Groot (49) 
is per 1 januari 
benoemd tot clus-
termanager van 
ERIKS Scandinavië. 
Daarnaast is hij in 
de nieuw samen-
gestelde Product 
Board (wereldwijd 
verantwoordelijk 
voor de verschillen-
de kernactiviteiten 

van de ERIKS-groep) benoemd als eindver-
antwoordelijke voor Afdichtingen, Rubber 
en Kunststoffen. Groot is ruim dertien 
jaar actief binnen de ERIKS-organisatie in 
verschillende functies waarvan de laatste 
zeven jaar als Algemeen directeur ERIKS 
Nederland.

Per 1 januari is A.O. 
van den Ouden Msc, 
projectleider Kust & 
Rivieren bij Grontmij, 
voorzitter geworden 
van de landelijke 
organisatie jongN-
Lingenieurs. Hij is 
door deze benoeming 
tevens lid van het 
Algemeen Bestuur van 

NLingenieurs.
 
Per 1 januari is B. Klaasman (54) 
benoemd tot Directeur van Gebr. Van 
der Donk, aannemer in ondergrondse 
infrastructuren en onderdeel van de 
divisie SPIE-Infra. Hij heeft ruime 
werkervaring opgedaan in de telecom- en 
energiebranche en heeft diverse project- 
en management posities bekleed binnen 
Alcatel-Lucent en TenneT. Klaasman 
heeft laatstelijk gewerkt als Business 
Unit Manager van de afdeling Network 
Solutions van SPIE-Infra.

F. Feenstra (36) is benoemd als directeur 
bij de Jong Gortemaker Algra architecten 
en ingenieurs (dJGA). Zij is een van de 
jongste en weinige vrouwelijke directiele-
den bij een groot multidisciplinair archi-
tectenbureau. Ze is sinds 2001 in dienst 
bij dJGA. 

prof.dr. J. van der Veen

K. Vrijdag
R. Groot

A.O. van den Ouden

J. Bruggenthijs
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voor een gratis bezoek!

Bezoek Maintenance NEXT in Ahoy Rotterdam en ontdek hoe nieuwe onderhoudsoplossingen en bewezen 
 techniek uw werk nóg efficiënter kunnen maken. Oriënteer u op producten en diensten van ruim 300 expo-
santen, laat u informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van betrouwbaarheid, veiligheid en 
arbeidsmarkt en neem deel aan het kennisinhoudelijk programma. Ga naar www.maintenancenext.nl 
voor een overzicht van exposanten en activiteiten.  

@MaintenanceNEXT App store

NU KLAAR  VOOR NEXT   
               DIMENSIES

Strategische partners Organisatie

d Test uw kennis op het 
gebied van technologie en 
onderhoud. Speel & Win!
www.focusonthenext.nl
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1. MBA IN ÉÉN DAG
 Ben Tiggelaar
 Tyler Roland Press ! 24,95

2. DROMEN, DURVEN, DOEN 
 Ben Tiggelaar
 Unieboek/Het Spectrum  ! 14.99
 
3.   DE ZEVEN EIGENSCHAPPEN VAN 

EFFECTIEF LEIDERSCHAP 
 Stephen Covey
 Business Contact ! 26,50

 4.  EEN WERKWEEK VAN 4 UUR
  Leid een rijk leven zonder veel te 

doen
 T. Ferriss
 Uitgeverij De Boekerij ! 15,00

5.  GELDMOORD
 Edin Mujagic
 Uitgeverij Balans ! 19,95

6.  LEIDERSCHAP ONDER VUUR 
 Marco Kroon
 Ronde Tafel  ! 18,95

7. 50 SUCCESMODELLEN 
 M. Krogerius
 Podium ! 15,00

 8. DE ZWARTE ZWAAN
 Nassim Taleb
 Uitgeverij Nieuwezijds ! 17,50

9.  SUCCES IN ZAKEN 
 Richard Branson
 Meulenhoff Boekerij  ! 19,95

10. GOUD EN HET GEHEIM VAN GELD
 Willem Middelkoop
 Nieuw Amsterdam ! 17,50

Gezag 
Is leiderschap aangeboren of aangeleerd? 
Hoe werkt ons volgersbrein? Hoe ont-
wikkelden Nelson Mandela en Johan 
Cruijff hun gezag? En hoe raakten Mark 
Rutte, Diederik Stapel en Dominique 
Strauss-Kahn het weer kwijt? Het oude 
leiderschap op basis van macht werkt 
niet meer in moderne organisaties. Om 
het beste uit mensen te halen heeft u als 
leider gezag nodig. Gezag betekent dat 
mensen naar u luisteren omdat ze hier 
zelf voor kiezen, niet omdat het moet. 
Met gezag realiseert u niet alleen betere 
resultaten, het maakt het werk ook voor 
iedereen leuker - ook voor u als leider. 
Zowel macht als gezag hangt samen met 
aangeboren instincten. Onze hersenen 
zijn echter niet geëvolueerd voor de rea-
liteit van moderne organisaties. Hierdoor 
raakt ons instinct van slag een mismatch. 
Het gevolg is een overvloed aan falende 
managers en de misvatting dat slechts 
weinigen in de wieg gelegd zijn om te 
leiden. In dit boek wordt uitgelegd hoe 
dit instinct werkt, waardoor het van slag 
raakt en hoe hier beter op in te spelen. 
U leert zo gezag ontwikkelen in de meest 
onwaarschijnlijke omgeving: moderne 
organisaties. Het boek is geschreven door 
Mark van Vugt hoogleraar Psychologie 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
en onderzoeker aan het Instituut voor 
Cognitieve en Evolutionaire Antropologie 
van de Universiteit van Oxford en door 
Max Wildschut, evolutionair psycholoog 
en expert op het gebied van menselijk 
gedrag in organisaties. Samen zijn ze de 
oprichters van het Nederlands Instituut 
voor Management en Evolutionaire 
Psychologie. Het boek is uitgegeven door 
Bruna Uitgevers en te koop voor ! 19,95.

Het geheim van teamwork
Iedereen kent de voorbeelden van echt 
goed teamwork: bij de Eerste Hulp, 
het leger, in een orkest… Succesvolle 
teams zijn goed op elkaar ingespeelde 
professionals, die hun eigen talenten 
aanvullen met wat Ken Blanchard ‘team 
skills’ noemt: onder meer goede doelen 
stellen, probleem oplossend denken 
en besluitvaardigheid. In deze parabel 
laat Mark Miller zien wat het geheim 
is van een goed op elkaar ingespeeld 
team, hoe je dat opbouwt en met welke 
aspecten je dan rekening houdt. Dat gaat 
verder dan de juiste mensen bij elkaar 
zoeken; ze moeten ook aan een sfeer 
van wederzijds vertrouwen werken en 
dienend leiderschap ontwikkelen. Het is 

een inspirerend verhaal, dat recht doet 
aan de complexiteiten van voortdurende 
teambuilding. Een uitgave van Business 
Contact en te koop voor ! 19,95. 

Veldgids vertrouwen
Met welke stijl bestuurt u een team of een 
organisatie? Lenin zei: vertrouwen is goed, 
maar control(e) is beter. Frans de Jong en 
Angela Riddering hebben die tegenstelling 
tussen vertrouwen en control ontmaskerd: 
die blijkt vals te zijn. Aan deze ontmaske-
ring hebben zij veel plezier beleefd, maar 
wat heeft u daar aan?
Er zijn meer smaken dan vertrouwen óf 
control. Vertrouwen én control is ook 
een optie. Of: geen enkel vertrouwen, 
geen enkele control - onder sommige 
omstandigheden is dat een uitstekende 
besturingsstrategie. Van alle moge-
lijkheden worden de karakteristieken 
uitgewerkt. De auteurs omarmen ver-
trouwen, maar er wordt ook een pleidooi 
gehouden voor gezond wantrouwen. Er 
is waardering voor control (dat is niet 
uniek), maar ook een beschrijving van 
de zeven doodzonden van control (en 
dat is toch echt bijzonder). De auteurs 
onderzoeken in welke omstandigheden de 
ene strategie verstandig is, en in welke de 
andere. Dat levert een instrument op voor 
een kritische analyse van uw situatie. 
Daarmee wordt dit boek een veldgids die 
kan helpen bij het bepalen van de meest 
passende manier om een team of een 
organisatie aan te sturen. Een uitgave 
van Eburon Business en vanaf 7 maart te 
koop voor ! 19,95.

Het Netwerk Boek
Rob B. Tol,  Netwerker van het jaar 2007 
en oprichter van de NetwerkAcademie 
heeft ’Het Netwerk Boek’ uitgegeven 
over netwerken in zakelijke markten. Het 
boek gaat over zakelijk netwerken met 
onder andere social media als hulpmid-
del en over bewustwording van personal 
branding. Tevens bevat het boek, tips, do’s 
& don’ts, cases, tests, oefeningen en han-
dige adviezen. Ook komen er zo’n dertig 
netwerkers van bekende organisaties aan 
het woord. Dit standaardwerk biedt een 
praktisch overzicht van de mogelijkheden 
van doelgericht netwerken. Het is de 
basis voor presentaties, masterclasses 
en trainingen die Tol hierover geeft. Het 
Netwerk Boek is voor ! 19,95 te bestellen 
via de website www.netwerkacademie.nl. 
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Panorama Burgerhout 
Vanaf 9 februari is in het Maritiem Museum Rotterdam Panorama Burgerhout te zien. De drie schilderijen, van twee 
meter hoog tot tien meter breed, zijn de grootste maritieme schilderijen van Nederland na Panorama Mesdag. De 
schilderijen stonden jarenlang opgerold in het museumdepot. Anderhalf jaar geleden werd een veilige plek gevonden 
om ze uit te rollen en ontdekten deskundigen een voorstelling van groot historisch belang. Na een grondige 
restauratie werden de doeken begin februari live voor publiek opgespannen in de entreehal van het museum.

 

Panorama Burgerhout is in 1928 geschilderd door Adolf Bock 
en toont de schepen die door de Rotterdamse Machinefabriek 
en Scheepswerf Burgerhout gebouwd werden voor nationale en 

internationale opdrachtgevers: marineschepen, baggermolens, 
vrachtschepen, passagiersschepen, sleepboten en droogdokken, 
waaronder ‘parel op de kroon’ Tandjong Priok. Kijk dit kunnen wij, 
wilde opdrachtgever Burgerhout met de schilderijen zeggen. Naast 
dit staaltje Rotterdamse trots zijn de schilderijen van groot histo-
risch belang. Ze geven een uniek inzicht in de verscheidenheid en 
het vakmanschap van de Rotterdamse scheepsbouwer. De werf  
Burgerhout lag in Varkenoord in Rotterdam-Zuid, vlakbij de plek 
waar nu voetbalstadion De Kuip staat.  
 
De afgelopen maanden is Panorama Burgerhout gerestaureerd door 
de Stichting Restauratieatelier Limburg, een van de weinige ateliers 
in Nederland die doeken van een dergelijk formaat kan restaure-
ren. Een flinke klus gezien de omvang, de zware vervuiling en de 
beschadiging van de doeken. De schilderijen hingen jarenlang in 
een personeelskantine, waar gerookt en gegeten werd. Aan de vegen 
op twee van de doeken was te zien dat ze bovendien regelmatig met 
een natte spons zijn afgenomen, waardoor het vuil extra vast zat. 
Het derde doek had een dikke, vergeelde en uitgelopen vernislaag 
die duidelijk niet door de schilder was aangebracht. Inmiddels zijn 
onder het vuil en de vernis de frisse kleuren tevoorschijn gekomen 
zoals schilder Bock ze bedoeld heeft. Amateuristische reparaties zijn 
hersteld en een beschermende vernislaag is aangebracht. 

De restauratie en presentatie van Panorama Burgerhout is mede 
mogelijk gemaakt door financiële steun van Barbara Burgerhout, 
Carola Burgerhout en Arthur de Jong Luneau (kleinkinderen van 
H.A. Burgerhout 1886-1932), G.Ph. Verhagen-Stichting, Stichting 
Elise Mathilde Fonds, Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd, 
Stichting Ondersteuningsfonds N.I.S.S., Vrienden van het 
Maritiem Museum Rotterdam en vele museumbezoekers.

met bijschrift: Dit beeld toont de volledige voorstelling van één van de drie doeken.

Langzaam kwamen onder het zware vuil en vernis de frisse kleuren 
tevoorschijn zoals schilder Bock ze bedoeld had.
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