
HET PLATFORM

Het industrieel management magazine 
Europoort Kringen verschijnt 12 keer 
per jaar, met in elke publicatie een 
relevant thema zoals: (petro)chemie, 
haven, transport, energie, offshore, 
ict, infrastructuur, milieu of arbo. De 
digitale nieuwsbrief wordt 26 keer per 
jaar naar de ruim 4.300 ontvangers 
verstuurd. Actualiteiten en nieuws zijn 
te vinden op de uitgebreide website. 
Daarnaast bericht en informeert 
Europoort Kringen via Facebook, 
Twitter, Instagram en LinkedIn.

Europoort Kringen is hét onafhankelijke 
platform voor het bedrijfsleven in en 
rondom het belangrijkste industriegebied 
van Nederland, de Europoort. Wij 
informeren, motiveren en inspireren 
de lezers met deskundig geschreven 
redactie, spraakmakende columns, een 
frisse opmaak en fraaie fotografie.

Het platform Europoort Kringen bereikt 
het midden- en topmanagement en 
het technische kader in alle lagen van 
de industrie. Van de toeleveranciers, 
verwerkers, bewerkers, ontwerpers 
en afnemers in het Europoortgebied, 
maar ook ver daarbuiten. Daarnaast 
wordt Europoort Kringen gelezen binnen 
overheden en kennisinstellingen.

BEREIK26.000professionals 
per maand

LEZERS VAN EUROPOORT KRINGEN:

 Directie Management Technici Overigen

32% 21% 25% 32%

			VERSPREIDE OPLAGE 
6.130 exemplaren

 			NIEUWSBRIEF 
4.300 ontvangers

 		WEBSITE 
7.800 unieke bezoekers/maand

 		FACEBOOK 
6.000 likes

	 		LINKEDIN 
1.750 leden

UNIEK BEREIK: 
26.000 Professionals/maand



EUROPOORT KRINGEN
Magazine
Boordevol vakinhoudelijk informatie over de mensen die het Europoort-gebied sterk beïnvloeden, 
maar ook over trends, productieprocessen, techniek, opleidingen en milieu. Uiteraard ontbreekt 
managementinformatie niet en is er uitgebreid aandacht voor innovatie in de brede zin van het 
woord.

Bedrijfsreportages geven in elk nummer een kijkje in de keuken van interessante collega-bedrijven. 
De twaalf strak op de doelgroep toegespitste thema’s zorgen voor een umfeld dat advertentieel 
uitstekend kan worden benut. Ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO) neemt een 
belangrijke plaats in de bladformule in. Deze uitgekiende combinatie van onderwerpen maakt het 
blad geschikt voor iedereen die bij het Europoort-gebied is betrokken.

DE KRACHT VAN PRINTBETROKKENHEID
Magazines blijven beter scoren dan televisie of internet als het gaat om ontvankelijkheid voor 
advertenties. Er is veel meer betrokkenheid. Uiteraard als dit gepaard gaat met relevante redactie.

Lezers vertrouwen en geloven vakbladen - en omarmen advertenties als onderdeel van de 
merkbeleving. Studies laten steeds weer zien dat als het om vertrouwen gaat advertenties in 
magazines hoger scoren dan tv- en radioreclame of online advertenties.

Vakbladen werken motiverend. Meer dan 60% van de lezers van vakbladen heeft actie ondernomen 
naar aanleiding van een advertentie in een magazine.

Lezers van vakbladen hebben een positieve houding ten aanzien van advertenties in het magazine 
en menen dat advertenties bruikbare informatie verschaffen.

Europoort Kringen Magazine is - veruit - het grootste en meest gelezen 
vakblad in de innovatieve wereld van Groot-Rotterdam.

Foto’s: Vincent Bergman - Business Content MediaIN
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‘SAMEN 
KOM JE TOT 
EEN BETER 

PLAN’

RUBEN BEENS, ALGEMEEN DIRECTEUR  
BP NEDERLAND

EUROPOORT KRINGEN
maart - 20188 

Valt er een business case te bedenken waarbij uit 
offshore wind gewonnen groene waterstof kan 
worden ingezet bij de raffinageprocessen van BP 
in Rotterdam? BP, Smartport, het Havenbedrijf 

Rotterdam, TNO, Uniper en Joulz hebben de economische, 
technische en juridische haalbaarheid van een power-to-
gas-plant laten onderzoeken. Algemeen directeur Ruben 
Beens van BP Nederland geeft in Europoort Kringen een 
toelichting op de onderzoeksresultaten.

HOE KIJKT U TERUG OP HET ONDERZOEK?

“Met een heel goed gevoel. Het is altijd belangrijk dat je 
bij dit soort onderwerpen de samenwerking zoekt en dat 
is goed gelukt. De hele energietransitie valt onmogelijk 
aan te gaan als je niet met elkaar gaat samenwerken, niet 
alleen met bedrijven maar ook met de overheid. Dat was 
voor mij een van de belangrijkste uitkomsten. Natuurlijk 
doe je het om te kijken of je groene waterstof kunt gaan 
gebruiken in je processen. Is het economisch haalbaar? 
En wat is ervoor nodig om dat voor elkaar te krijgen?”

KUNT U KORT UITLEGGEN WAT ER PRECIES 
WERD ONDERZOCHT?

“De waterstof die wij nu in ons productieproces 
gebruiken, betrekken wij bij externe partijen in 
de omgeving. Wij gebruiken het om brandstof te 
ontzwavelen. Bij de productie van waterstof komt 
veel CO2 vrij. Uiteindelijk hebben wij met elkaar een 
enorme uitdaging aan te gaan: vanuit de overheid zijn er 
behoorlijke ambities om de CO2-uitstoot met 49 procent 
te verminderen. Wij wilden kijken of er een business case 
valt te maken met groene waterstof die niet uit gas maar 
windenergie wordt gewonnen. Wat kost dat, wat betekent 
dat en hoe kunnen we dat in ons proces onderbrengen? 
Dat is in een notendop wat is onderzocht.”

WAT WAS VOOR JULLIE REDEN HIERAAN 
DEEL TE NEMEN?

“Ook wij onderzoeken hoe wij kunnen vergroenen. 
Dat doen we natuurlijk al jaren. Dit biedt een goede 
mogelijkheid om te kijken of groene waterstof bruikbaar 
is in ons proces en of het ook uitrekent. Er liggen best 
veel kansen. Wij zitten hier natuurlijk in een uniek 
gebied. De overheid heeft vergaande plannen om 
offshore windparken te laten bouwen. Er komt behoorlijk 
wat offshore windvermogen aan. De verwachting 
is dat er in de toekomst, op bepaalde momenten, 
overcapaciteit zal ontstaan. En als je dat kan gebruiken 
om waterstof voor je industriële processen te gaan 
maken, dan is dat alleen maar mooi.”

IS DE BUSINESS CASE ZAKELIJK GEZIEN 
AL AANTREKKELIJK?

“Nou, dat is denk ik nog niet aan de orde. Groene 
waterstof is momenteel nog een vrij kostbaar product. 

Wel is het zo dat het interessanter wordt als wij credits 
zouden ontvangen wanneer we groene waterstof 
gebruiken. Daarbij komt dat de prijs van CO2 nog erg 
laag is. Wij zijn er voorstander van dat die prijs van CO2 
in het ETS-systeem wat omhoog gaat, zodat het level 
playing field behouden blijft. Want als het voor iedereen 
geldt, worden wij er allemaal door geraakt en zal 
iedereen er in zijn bedrijfsvoering rekening mee houden.”

HET ONDERZOEK SPITSTE ZICH TOE OP DRIE 
PUNTEN: DE TECHNISCHE, ECONOMISCHE EN 
JURIDISCHE HAALBAARHEID VAN DE POWER-
TO-GAS-PLANT. KUNT U DE UITKOMSTEN OP 
HET TECHNISCHE VLAK TOELICHTEN?

“Elektrolyse is een bewezen methode, dus dat kan 
gewoon. Technisch gezien kan je groene waterstof 
maken. We hebben er bij onze raffinaderij in Lingen al 
eens een onderzoek naar gedaan. Maar het kost nog 
heel veel geld.”

WAT ZIJN JURIDISCH GEZIEN DE HOBBELS 
DIE GENOMEN MOETEN WORDEN?

“In juridisch opzicht valt dat nog wel mee. Wel is er 
veel emotie over ‘fossiel’. Die emotie moet je niet 
onderschatten. Er is een brede maatschappelijke 
discussie gaande hoe je omgaat met fossiele 
brandstoffen gedurende de transitie tot 2050. En 
als je dan groene waterstof uit groene energie in 
het productieproces van fossiele brandstoffen gaat 
gebruiken… Dat kan toch, ondanks de forse CO2-
reductie, mogelijk als iets negatiefs worden gezien.”

“DE EMOTIE OVER ‘FOSSIEL’ 

MOET JE NIET ONDERSCHATTEN”
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Bel voor informatie +31(0)416-670700 of kijk op www.altena.com

Altena Cleaning is gespecialiseerd in het leegmaken, reinigen en gasvrij maken  
van installaties in de petrochemie. Wij introduceren alternatieve methodes die  
u kunnen helpen bij het realiseren van de volgende doelstellingen:
- continue verbeteren van veiligheid en kwaliteit
-  reduceren van kosten, doorlooptijd, emissie, afval, onderhoudsinterval  
en energieverbruik

Decontamineren
Verwijderen van product en vervuiling uit procesinstallaties zodat de installaties veilig,  
efficiënt, en schoon opgeleverd kunnen worden aan de turnaround organisatie.
Diensten: dunspoelen, drainen, stomen, stoommonitoring, spoelen, piggen,  
neutraliseren, emulgeren, naspoelen, etc.

Chemisch reinigen
Verwijderen van vervuilingen in installaties of delen daarvan met behulp van  
chemicaliën eventueel ondersteund met temperatuur en agitatie.
Diensten: ontkalken, ontvetten, beitsen, passiveren, polymeer verwijderen, droogijs 
stralen, soda stralen, foamen, zuurstof geschikt maken, ultrasoon reinigen, etc.

Tijdelijke technische oplossingen
Geheel of gedeeltelijk ontzorgen van operatie en maintenance met materiaal,  
materieel, en mankracht als er een tijdelijke installaties nodig zijn in de fabriek.
Diensten: overpompen, filteren, leegmaken, opwarmen, koelen, affakkelen, etc.

Bewerken van afvalstromen
Scheiden van schadelijke componenten van de minder schadelijke componenten  
waardoor er bespaart kan worden op de afvalkosten.
Diensten: ontwateren van slib, verwijderen van kwik uit schroot, verwijderen van  
zwavel uit schroot, viscositeit verbeteren, etc.

Pre-commisssioning
Reiniging na nieuwbouw of aanpassing zodat vuil, vet, en oxidatie niet zal verhinderen  
dat de installatie snel en efficiënt volgens ontwerp gaat functioneren.
Diensten: spoelen, piggen, ontvetten, beitsen, passiveren, drogen, etc.

ALTENA CLEANING
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VIJF INNOVATIES IN ÉÉN HOGEDRUKTRAILER

Het in Varsseveld gevestigde Waterkracht is leverancier en producent van apparatuur voor 
hogedrukreiniging, rioolinspectie en rioolsanering. Gerhard Gilbers van het bedrijf vertelt in 
Europoort Kringen meer over de bijzondere hogedruktrailer die Waterkracht heeft ontwikkeld. 
Deze zit ‘bomvol innovaties’, waaronder de door Waterkracht ontwikkelde en gepatenteerde 
‘Kokend Heetwater Techniek’.

Waterkracht is importeur en fabrikant 
van hogedrukreinigingsapparatuur 
van 100 tot 4.000 bar. Sales manager 
Gerhard Gilbers van het bedrijf: “We 

leveren standaardapparatuur van een groot aantal 
fabrikanten die we in Nederland vertegenwoordigen, 
zoals Hammelmann, Pratissoli, Frank, IPC Portotecnica 
en RICO. Verder produceren wij voor bedrijven. Denk 
hierbij aan hogedrukreinigingsapparatuur in trailers en 
bedrijfswagens. Ook ontwerpen we spoelinstallaties 
voor de industrie en zijn we zeer actief op het 
gebied van milieuvriendelijke onkruidbestrijding.” 
Waterkracht beschikt over ‘een scala aan accessoires’ 
voor hogedruktoepassingen, zoals slangen, pistolen, 
tankwaskoppen en nozzles. 

MODULERENDE VERWARMINGSUNIT
Naast efficiency, oog voor kosten en tijd heeft Waterkracht 
innovatie hoog in het vaandel staan, vertelt Gilbers. “Zo 
hebben wij recent de Colorado 530 ontworpen. Dit is een 
trailer die speciaal voor industriële reiniging kan worden 
ingezet. Klanten kunnen hem gebruiken voor de reiniging 
van alles met vetten en coatingen.” Volgens Gilbers zit 
de trailer ‘bomvol innovaties’. Zo is deze bijvoorbeeld 
uitgerust met de door Waterkracht zelf ontwikkelde en 
gepatenteerde ‘Kokend Heetwater Techniek’. Gilbers legt 
uit hoe dit werkt: “Een modulerende verwarmingsunit in 
combinatie met een elektronische besturing stellen ons 
in staat de temperatuur aan de spuitmond voortdurend 
op 102 graden houden. Dit levert een zogenaamd 
thermoshock-effect op. Dit is een extra energieboost 
waardoor je dankzij de hoge temperatuur met minder 
werkdruk kunt volstaan.” De voordelen zijn duidelijk, 
vertelt Gilbers. Deze methodiek is minder belastend 
voorde spuiter, terwijl er dankzij de hoge temperatuur extra 
efficiënt kan worden gereinigd.

COMPACTER
Waterkracht ontwikkelde de Colorado 530 speciaal voor 
twee van zijn klanten, Doornbos Verhuur in Rotterdam 

en Peeters Nederland in Bergen op Zoom. “Zij gaven 
ons als uitgangspunt vijfhonderd bar en dertig liter 
mee”, zegt Gilbers. Inmiddels heeft Waterkracht de 
trailer, die is gebouwd volgens de veiligheidsrichtlijnen 
van de SIR, als standaardproduct in het assortiment 
opgenomen. Een ander bijzonder aspect aan het 
ontwerp is de gecertificeerde vonkenvanger, die een 
plekje in de trailer heeft gekregen. “Normaal wordt 
die er vaak bovenop geplaatst”, legt Gilbers uit. “Dit 
zorgt ervoor dat de Colorado 530 compacter uitvalt. 
Bovendien is de vonkenvanger zo tegen stootschade 
beschermd.” De trailer is voorzien van een Chalwyn-
klep, die de luchttoevoer naar de motor afsluit als er 
vreemde gassen worden gedetecteerd. “Een extra 
veiligheidsmaatregel dus”, aldus de sales manager 
van Waterkracht. Verder biedt het elektronische 
besturingssysteem de mogelijkheid het toerental van de 
motor en de gewenste werkdruk vooraf in te stellen. Dit 
levert een besparing in brandstof- en reparatiekosten 
op, somt hij op. Doordat de HD-unit geschikt is voor 
gas-to-liquid-olie (GTL) in plaats van dieselolie, stoot die 
minder fijnstof, CO2, NOx, zwaveloxide en bijna geen 
roet uit. “We beantwoorden daarmee de wens van zowel 
klanten als overheden om schoner te werk te gaan”, 
zegt Gilbers. Dankzij deze bundeling van vijf innovaties 
is de Colorado 530 volgens hem een unieke trailer, die 
‘veiliger, schoner en zuiniger is’. n

WATERKRACHT

EUROPOORT KRINGEN
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HAVENECONOOM BART KUIPERS
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Het Havenbedrijf Rotterdam ziet de 
energietransitie en digitalisering als zijn 
belangrijkste speerpunten. Volgens de 
aan de Erasmus Universiteit verbonden 

haveneconoom Bart Kuipers hoort hier nog een derde 
prioriteit bij: een aantrekkelijke stad. “Als het goed gaat 
met de haven merken wij dat niet in de stad.”

U bent sinds 2008 haveneconoom bij de Erasmus 
Universiteit. Waarom heeft u hiervan uw beroep 
willen maken?

“Ik ben er ingerold. Ik ben opgegroeid in een 
nieuwbouwwijkje in Spijkenisse, een gemeente 
die in de jaren zestig onder invloed van de haven 
groeide. Als je daar opgroeit raak je al een beetje 
met het havenvirus besmet. Ik heb geografie in 
Groningen gestudeerd. In 1989 ben ik begonnen bij 
Rijkswaterstaat en was betrokken bij onderzoeken naar 
het goederenvervoer. Zo ben ik heel langzaam in het 
havenonderzoek gerold. Ik ben in 1999 gepromoveerd 
op een proefschrift naar de chemische industrie in 
de Rotterdamse haven. Ik ben in 1969 uit Rotterdam 
weggegaan en in 1989 teruggekomen. Er waren nog 
altijd dezelfde fabrieken, met dezelfde lay-out en 
dezelfde producten. Er leek niets te zijn veranderd. Ik 
heb onderzocht of dat zo bleek te zijn.”

Wat waren uw conclusies?

“In de economie was er een trend naar flexibele 
productiemethoden. Dat was een soort paradigma, in 
de zin dat flexibele productiemethoden alle sectoren 
in de wereld beïnvloedden. Ik onderzocht of sectoren 
helemaal aan het begin van de productieketen, zoals 
de chemie, er ook door werden beïnvloed. Dat bleek 
maar erg beperkt het geval te zijn. Ik heb bronnen van 
flexibiliteit onderzocht en die flexibiliteit bij bedrijven 
werd veel meer gezocht in managementachtige 
methodes. Kerncompetenties dus.”

Wat spreekt u in de havenbusiness aan?

“Nou, het is een beetje de kleine-jongen-fascinatie. 
Heel grote schepen, heel grote schoorstenen, heel 
ingewikkelde installaties, dat vind ik mooi. Ik zeg 
altijd dat havens spiegels van de wereldeconomie 
zijn. Alles wat er in de wereldeconomie gebeurt, zie 
je op de een of andere manier terug in een zeehaven. 
In Rotterdam zeggen ze altijd dat de haven de motor 
van de economie is. Hier gebeurt het! Maar hier 
gebeurt niets zonder dat het elders ook gebeurt! Een 
haven is helemaal reactief. Een energietransitie is 
alleen maar mogelijk als wij als burgers ander gedrag 
gaan vertonen. De samenleving bepaalt en de haven 
reageert daarop.”

Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor u uit?

“Ik loop om een uur of acht binnen en ben dan 
tot negen uur, half tien bezig met mijn mails. 
Dan ga ik veel onderzoeksmatige taken doen. Ik 
ben nu een presentatie aan het maken over de 
langetermijntoekomst van Mainport Rotterdam. Dan 
word ik de hele dag door ‘gestoord’ door studenten 
die met hun scripties komen binnenwandelen. Die 
bespreek ik. Ik geef veel colleges en lezingen. Dat 
is elke dag hetzelfde, maar het verveelt nooit. Die 
studenten zijn leuk, geïnteresseerd jong spul, om het 
maar zo te zeggen. Ze houden mij scherp. Ook vinden 
ze nieuwe, wilde onderwerpen leuk. Het kan ze niet 
wild genoeg zijn. Ik begeleidde bijvoorbeeld een leuke 
student met een spannende scriptie. Kun je Amazon als 
een legpuzzel zien, met alles wat ze doen? Ze doen de 
meest belachelijke dingen, zoals beleveren met drones. 
Ze zitten in de cloud, hebben warehouses, hebben een 
luchtvaartmaatschappij, ze zijn een containerrederij 
aan het worden en doen veel wegtransport. Kan je een 
patroon zien ontstaan als je dat met elkaar in verband 
brengt? Misschien zegt dat iets over Amazon over 
twintig jaar.”

U volgt de haven nu tien jaar lang vanuit deze 
functie. Wat zijn volgens u de allerbelangrijkste 
veranderingen in die tijd geweest?

“Allereerst de aanleg van de Tweede Maasvlakte, 
en dat zich daar twee grote containerterminals 
hebben gevestigd. Dat is dé majeure verandering. 
De havencapaciteit is enorm uitgebreid en daar gaat 
Rotterdam nu van oogsten. De aanleg van de Tweede 
Maasvlakte vond plaats binnen het geplande budget 
en binnen de geplande tijdsduur. Het duurde in het 
stadium ervoor wel heel lang. Begin jaren negentig 
zijn ze met de plannen begonnen en hij lag er pas 
twintig jaar later. Het tweede wat ik heel belangrijk 
vind, is meer aandacht voor de stad. We hebben veel 
onderzoek gedaan naar de vraag of Rotterdam nou 
een havenstad is, een stad met een haven of een 
haven met een stad. Het blijkt het laatste te zijn, 
omdat er heel weinig interactie is tussen de haven en 
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HULP OP 
SCHOUDER

HOOGTE

De hallen van de voormalige Rotterdamse 
Droogdok Maatschappij (RDM) zijn 
broedplaatsen voor innovatieve bedrijven 
die daar een tussenstation hebben, richting 

commerciële zelfstandigheid. Op Kavel G4K is Gaurav 
Genani met een aantal medewerkers bezig met de 
verdere ontwikkeling en productie van ‘zijn’ SkelEx. 

Zijn plek in de RDM-hal aan de Scheepsmakersstraat 
had niet symbolischer kunnen zijn. Onder de gigantische 
masculiene stalen kranen onder het dak, die voorheen 
scheepsdiesels en dergelijke in schepen takelden, 
is Gaurav eveneens bezig met ‘hefwerkzaamheden’ 
van veel subtielere aard; die van de armen. SkelEx is 
namelijk een soort ‘skelet’-achtig harnas dat je draagt 
als een rugtas. Aan weerszijden zitten twee ‘vleugels’ 
die onder de bovenarmen gegespt worden. Als men 
de armen naar beneden langs het lichaam brengt, is er 
geen andere druk waarneembaar dan de vertrouwde 
zwaartekracht. Brengt men de armen echter omhoog, 
dan zorgt een ingenieus verensysteem ervoor dat de 
armen een opwaartse ondersteuning krijgen, waardoor 
de schouders en armspieren ontlast worden. Die 
opwaartse druk is echter zo uitgekiend, dat als men de 
armen weer naar beneden wilt brengen en men voorbij 
een bepaalde hoek is, de opwaartse druk wegvalt en 
de vertrouwde zwaartekracht het weer overneemt. 
Men hoeft voorbij een  bepaald punt dus geen kracht 
te zetten om de armen naar beneden te krijgen. Alleen 
met de handen voor, naast en boven het lichaam is er 
die ondersteuning. Ideaal voor mensen die met grote 
regelmaat voor en boven hun hoofd moeten werken. In 
de industrie, maar ook daarbuiten zijn dat er nogal wat. 

WAT ERAAN VOORAF GING…
Een gitaar en de paralympische bladerunner om precies 
te zijn. Gaurav licht toe: “Als ik in India op mijn gitaar 
een concert speelde, dan had ik daarna last van mijn 
schouder en arm. Dat leidde bij mij tot een zoektocht 
naar het waarom. Ik was namelijk niet bezig geweest 
met zware lichamelijke arbeid, maar slechts met gitaar 
spelen. Toen is het oeridee ontstaan van wat later SkelEx 
zou worden. Want ik wilde mensen met die klachten 
helpen door inzet van de techniek die ik geleerd heb.”
Die techniek leerde hij op de TU Delft, waar hij - na wat 
omzwervingen onder andere door de VS - afstudeerde 
als werktuigbouwkundige. Overigens kwam het eerste 
idee voor SkelEx letterlijk vanuit een heel andere tak 
van sport; de Paralympische Spelen, waar bladerunner-
hardlopers met bladveren in plaats van voeten aan hun 
benen, de ene na de andere prijs ‘veerkrachtig’ binnen 
sleepten. Diezelfde ondersteunende bladveertechniek 
doet het werk in SkelEx, maar dan gecombineerd met 
een ingenieuze - op de schouderwerking aangepast - 
mechaniek. 

OVERLEVINGSSTRATEGIE 
Een goed idee is mooi, prachtig, en mogelijk 
schitterend maar vleugellam als het geld ontbreekt 

voor onderzoek en uitvoering. En zo zat Gaurav bij 
YES!Delft, dat start-ups helpt verder te komen, aan 
zijn SkelEx te sleutelen. Door pitches te geven won 
hij geldprijzen, waardoor hij weer even verder kon. 
Daar kwam verandering in door een ontmoeting in 
2016 met een investeerder van investeermaatschappij 
VenturesOne Group BV, waar Jaap Hoogland aan 
verbonden is. “Die ontmoeting was geluk hebben”, 
blikt Hoogland terug. “ Het leidde ertoe dat sinds 
januari 2017 VenturesOne Group ook aandeelhouder 
is. Je kan je voorstellen dat als je met heel weinig geld 
toch dit product op de markt probeert te brengen, je 
heel sterk op de korte termijn gefocust bent. Je leeft 
bij de dag en ‘morgen zien we wel verder’. Een pure 
en heel begrijpelijke overlevingsstrategie. Maar toen 
VenturesOne Group geld in SkelEx ging investeren, 
kon Gaurav die mindset maken van kortetermijndenken 
naar de langere termijn. Daardoor kreeg hij de ruimte 
om structuren te ontwikkelen die de ontwikkelingen 
kunnen versnellen. Met dat aanbrengen van die 
structuren heb ik hem geholpen.”

NON-POWERED
Op zeker moment kwam Bilfinger in beeld. Hoogland: 
“Het voert onderhoud uit aan onder andere buizen en 
heeft een grote afdeling steigerbouw. Daarnaast heeft 

De schouder is een ingewikkeld onderdeel van het menselijk lichaam. En uitgerekend dit 
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De hallen van de voormalige Rotterdamse 
Droogdok Maatschappij (RDM) zijn 
broedplaatsen voor innovatieve bedrijven 
die daar een tussenstation hebben, richting 

commerciële zelfstandigheid. Op Kavel G4K is Gaurav 
Genani met een aantal medewerkers bezig met de 
verdere ontwikkeling en productie van ‘zijn’ SkelEx. 

Zijn plek in de RDM-hal aan de Scheepsmakersstraat 
had niet symbolischer kunnen zijn. Onder de gigantische 
masculiene stalen kranen onder het dak, die voorheen 
scheepsdiesels en dergelijke in schepen takelden, 
is Gaurav eveneens bezig met ‘hefwerkzaamheden’ 
van veel subtielere aard; die van de armen. SkelEx is 
namelijk een soort ‘skelet’-achtig harnas dat je draagt 
als een rugtas. Aan weerszijden zitten twee ‘vleugels’ 
die onder de bovenarmen gegespt worden. Als men 
de armen naar beneden langs het lichaam brengt, is er 
geen andere druk waarneembaar dan de vertrouwde 
zwaartekracht. Brengt men de armen echter omhoog, 
dan zorgt een ingenieus verensysteem ervoor dat de 
armen een opwaartse ondersteuning krijgen, waardoor 
de schouders en armspieren ontlast worden. Die 
opwaartse druk is echter zo uitgekiend, dat als men de 
armen weer naar beneden wilt brengen en men voorbij 
een bepaalde hoek is, de opwaartse druk wegvalt en 
de vertrouwde zwaartekracht het weer overneemt. 
Men hoeft voorbij een  bepaald punt dus geen kracht 
te zetten om de armen naar beneden te krijgen. Alleen 
met de handen voor, naast en boven het lichaam is er 
die ondersteuning. Ideaal voor mensen die met grote 
regelmaat voor en boven hun hoofd moeten werken. In 
de industrie, maar ook daarbuiten zijn dat er nogal wat. 

WAT ERAAN VOORAF GING…
Een gitaar en de paralympische bladerunner om precies 
te zijn. Gaurav licht toe: “Als ik in India op mijn gitaar 
een concert speelde, dan had ik daarna last van mijn 
schouder en arm. Dat leidde bij mij tot een zoektocht 
naar het waarom. Ik was namelijk niet bezig geweest 
met zware lichamelijke arbeid, maar slechts met gitaar 
spelen. Toen is het oeridee ontstaan van wat later SkelEx 
zou worden. Want ik wilde mensen met die klachten 
helpen door inzet van de techniek die ik geleerd heb.”
Die techniek leerde hij op de TU Delft, waar hij - na wat 
omzwervingen onder andere door de VS - afstudeerde 
als werktuigbouwkundige. Overigens kwam het eerste 
idee voor SkelEx letterlijk vanuit een heel andere tak 
van sport; de Paralympische Spelen, waar bladerunner-
hardlopers met bladveren in plaats van voeten aan hun 
benen, de ene na de andere prijs ‘veerkrachtig’ binnen 
sleepten. Diezelfde ondersteunende bladveertechniek 
doet het werk in SkelEx, maar dan gecombineerd met 
een ingenieuze - op de schouderwerking aangepast - 
mechaniek. 

OVERLEVINGSSTRATEGIE 
Een goed idee is mooi, prachtig, en mogelijk 
schitterend maar vleugellam als het geld ontbreekt 

voor onderzoek en uitvoering. En zo zat Gaurav bij 
YES!Delft, dat start-ups helpt verder te komen, aan 
zijn SkelEx te sleutelen. Door pitches te geven won 
hij geldprijzen, waardoor hij weer even verder kon. 
Daar kwam verandering in door een ontmoeting in 
2016 met een investeerder van investeermaatschappij 
VenturesOne Group BV, waar Jaap Hoogland aan 
verbonden is. “Die ontmoeting was geluk hebben”, 
blikt Hoogland terug. “ Het leidde ertoe dat sinds 
januari 2017 VenturesOne Group ook aandeelhouder 
is. Je kan je voorstellen dat als je met heel weinig geld 
toch dit product op de markt probeert te brengen, je 
heel sterk op de korte termijn gefocust bent. Je leeft 
bij de dag en ‘morgen zien we wel verder’. Een pure 
en heel begrijpelijke overlevingsstrategie. Maar toen 
VenturesOne Group geld in SkelEx ging investeren, 
kon Gaurav die mindset maken van kortetermijndenken 
naar de langere termijn. Daardoor kreeg hij de ruimte 
om structuren te ontwikkelen die de ontwikkelingen 
kunnen versnellen. Met dat aanbrengen van die 
structuren heb ik hem geholpen.”

NON-POWERED
Op zeker moment kwam Bilfinger in beeld. Hoogland: 
“Het voert onderhoud uit aan onder andere buizen en 
heeft een grote afdeling steigerbouw. Daarnaast heeft 
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Samen met @MH4Rotterdam is @RDMRotterdam 

vanaf nu officieel onderdeel van het Rotterdam Makers 

District! #innovation Rotterdam #MakeItHappen

RDM Rotterdam

Honderden jongeren maken kennis met de 

procesindustrie. @RTVRijnmond Bit.ly/2mYEqhl

Havenbedrijf Rotterdam

Nieuwe mijlpalen A16 Rotterdam bereikt: bit.

ly/2GcyGcn. @Floorvermeulen @RWS_WNZ  

@PexLangenberg @FortuynS

Provincie Zuid-Holland

Gefeliciteerd @NLingenieurs met het verkregen 

predicaat Koninklijk dat zojuist is uitgereikt door 

Commissaris van de Koning Noord-Holland, de 

heer Remkes. Vanaf nu mogen wij ons Koninklijke 

NLingenieurs noemen!

Doede Wessens

Flink briesje. Als het stormt is het rustig in de  

@HavenRotterdam, want de kranen staan in top en 

grote schepen blijven buiten. Een groot containerschip 

heeft een windoppervlak van vier rechtopstaande 

voetbalvelden.

Tie Schellekens

Werkbezoek bij Sif op Maasvlakte 2. Nederlandse 

maakindustrie voor de offshore windmolenindustrie. 

Groot, groter, grootst.

Adriaan Visser

Een gelukstreffer met mijn #iPhone: deze foto van het 

‘deepwater construction vessel’ #Aegir van #Heerema 

Marine Contractors. Een prachtig decor aan de kade 

bij Huisman Equipment in de Wiltonhaven #Schiedam. 

#OffshoreValley #RotterdamOffshoreCommunity  

@RPPC1933 @HavenRotterdam

Chris van der Deijl

TWITTERIJ

ADV
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p COATINGSPECIALIST  
IN NIEUWE HANDEN
Brand Industrial Services heeft Venko Groep 
overgenomen. Dit bedrijf, dat is gespecialiseerd in 
het onderhoud van coatings op metaalconstructies, 
heet voortaan ‘Venko, A BrandSafway Company’.

Ook maakt het nu deel uit van de organisatie van Brand 
Energy & Infrastructure Services in Europa. Dave 
Witsken, president van de divisie Energy & Industrial 
voor Brand, zegt blij te zijn met de overname. “Venko is 
een toonaangevende aanbieder van coatingonderhoud 
voor offshore platforms in Europa. Door optimaal 
gebruik te maken van de zeer specialistische kennis en 
vaardigheden van Venko zullen wij meer uitgebreide 
coatingservices kunnen aanbieden aan de Europese 
klanten van Brand. Tegelijkertijd kan Venko met 
onze ondersteuning nu een breder scala aan access-
oplossingen en aanvullende industriële diensten, zoals 
isolatie en fireproofing aan zijn klanten aanbieden.” 
Het in Hoogeveen gevestigde Venko is met zijn 
operaties actief in het Noordzeegebied en op het 
land, van offshore toepassingen tot civiele projecten 
en bruggen in Europa. Venko is opgericht in 1975 en 
heeft in het hoogseizoen vijfhonderd medewerkers 
aan het werk. Ook beschikt het in Nederland over 
vestigingen in Ridderkerk, Arnhem, Den Helder en 
in Groot-Brittannië in Great Yarmouth en Aberdeen. 
Algemeen-directeur André Hofman van Venko zegt 
dat Brand geen onbekende is voor hem. “Wij werken 
al een aantal jaar als partners samen aan industriële 
opdrachten en wij kijken ernaar uit om deel uit te mogen 
maken van hetzelfde team. Onze gezamenlijke klanten in 
Europa zullen gaan profiteren van een breder scala aan 
oplossingen en meer diepgaande expertise in access, 
isolatie en coatings.” 

WEBNIEUWS
ERGONOMISCHE ONDERSTEUNING 
VOOR STEIGERBOUWERS
Bilfinger Industrial Services test een apparaat dat steigerbouwers 
en schilders ergonomische ondersteuning biedt. Het is een niet-
aangedreven exoskeleton voor het bovenlichaam, dat werkzaamheden 
verlicht waarbij armen en benen intensief worden gebruikt.

‘SkelEx’ heet deze vinding, 
die is bedacht door Gaurav 
Genani. Hij is afkomstig uit 
India en studeerde aan de TU 
Delft. Inmiddels is hij met zijn 
bedrijf in het Innovation Dock 
op RDM Rotterdam gevestigd. 
Daar test en optimaliseert hij zijn 
prototype. Bij de ontwikkeling 
van het systeem staat bij hem 
het idee centraal om mensen op 
een nieuwe manier te kunnen 
laten werken. “Als je echt 
begrijpt waartoe een mens wel 
en niet toe in staat is, pas dan 
kan je iets ontwikkelen om hem 
te ondersteunen”, zegt Genani 
hierover op de website van het 
Havenbedrijf Rotterdam.

SkelEx wordt nu door Bilfinger 
Industrial Services getest. “In 
samenwerking met start-up 
SkelEx ontwikkelen wij een middel 
dat ergonomische ondersteuning 
biedt aan mensen die fysiek 
zwaar werk doen: het exoskelet. 
Onze medewerkers doen 
tientallen jaren lichamelijk zwaar 
werk, waardoor zij last kunnen 
krijgen van fysieke klachten. Het 
exoskelet kan een belangrijke rol 
spelen in het reduceren van deze 
klachten en dus in het duurzaam 
inzetbaar houden van mensen 
die lichamelijk zwaar werk doen”, 
licht directeur business & product 
development Bastiaan Spoelstra 
van Bilfinger de pilot toe.

SHELL GAAT ZONNEPARK IN MOERDIJK BOUWEN
Shell maakt bekend in de haven van Moerdijk een groot zonnepark te 
willen ontwikkelen. De oliemaatschappij laat hiermee zien op duurzame 
energie in te zetten.

Shell wil vijftigduizend 
zonnepanelen in Moerdijk plaatsen, 
op een ongebruikt stuk land op 
haar eigen chemiecomplex. Deze 
zullen goed zijn voor een capaciteit 
van twintig megawatt, volgens 
Shell voldoende om ongeveer 
zevenduizend huishoudens van 
zonnestroom te voorzien. De 
elektriciteit die wordt opgewekt, 
zal echter niet naar particuliere 
afnemers gaan maar door Shell 
zelf worden gebruikt. De website 
Energeia heeft berekend dat met 
de stroom uit het zonnepark in drie 
procent van de energiebehoefte 
van het chemiecomplex kan 
worden voorzien.
De bouw van het zonnepark start 
dit jaar. De vergunningen en 

SDE+-subsidies zijn rond. Volgens 
Marjan van Loon, president-
directeur van Shell Nederland, 
sluit deze stap goed aan op de 
doelstellingen van Shell. “De 
ontwikkeling van dit zonnepark 
bij Shell Moerdijk past in de 
ambitie van Shell om een actieve 
rol te spelen in de Nederlandse 
energietransitie. We willen graag 
onze uitstoot verminderen. 
Enerzijds door de energie-
efficiëntie van onze processen 
te verbeteren, anderzijds door 
in nieuwe energie-activiteiten te 
investeren. Andere voorbeelden 
van Shells bijdrage aan de 
Nederlandse energietransitie zijn 
wind op zee, elektrische mobiliteit 
en restwarmte van Shell Pernis.”

BRON VAN DIT NIEUWS IS DE WEBSITE EUROPOORTKRINGEN.NL. HIEROP STAAT 
EEN OVERZICHT VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN IN HET ROTTERDAMSE.
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THEMA: H2O EN INDUSTRIE, AQUA NEDERLAND GORINCHEM

ADRIAAN VISSER OVER

VERDUURZAMEN HAVEN:

‘IK DENK DAT WE 

HET KUNNEN’

02 - februari 2018 - 57ste jaargang

ELF AMBASSADEURS 

VOOR LOC’S 

DELTALINQS 

ENERGY FORUM

BLUSSCHUIM, WOLF 

IN SCHAAPSKLEREN
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Kring
en

THEMA: MAINTENANCE GORINCHEM
03 - maart 2018 - 57ste jaargang

Scherper toezicht na 

branden en lekkage

Investeringen in haven op 

hoogste niveau sinds jaren

RUBEN BEENS, 

ALGEMEEN DIRECTEUR

BP NEDERLAND

‘SAMEN KOM

JE TOT EEN

BETER PLAN’
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THEMA: INDUSTRIEEL REINIGEN
04 - april 2018 - 57ste jaargang

iTanks Innovation 

Masterclass

Het wachten is op 

de bioraffinaderij

HAVENECONOOM  

BART KUIPERS

MEER AANDACHT 

VOOR DE STAD
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Kringen
THEMA: ASSET MANAGEMENT

05 - mei 2018 - 57ste jaargang

De digitale terminal

SkelEx: hulp op 
schouderhoogte

JOS VAN WINSEN (SHELL PERNIS)

GELOOF IN 
RESTWARMTE

METAALHANDEL 
Ketting & Zn B.V.

WWW.METAALHANDEL-
KETTING.COM

METAALHANDEL
KETTING & ZN B.V.

T: +31 10 416 92 96

E-MAIL: 
INFO@METAALHANDEL-

KETTING.COM
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JAAP LUIKENAAR, 

communicatie/lobby-advies 

& journalistiek, in haven en 

achterland
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Zandzakken voor de deur. Geen natte 
voeten krijgen. Een kwart van ons land 
ligt onder zeeniveau. Een sterk staaltje 

watermanagement. Ja, het stormde en het 
regende flink in die eerste week van het nieuwe 
jaar. Pijpenstelen, maar vooral ook clichés. Nog 
nooit vertoond: de hoge waterstand en alle vijf 
stormvloedkeringen dicht. Nederland liep uit. 
Het resulteerde in heuse files bij de Maeslantkering 
en trotse watermanagers bij Rijkswaterstaat. 
Die straalden uit: hier doen we het voor  en op dit 
soort dagen hebben we gewacht. Want of het hoge 
water nu via de zee door de voordeur naar binnen 
wil, of via Rijn en Maas door de achterdeur: wij 
zorgen voor een waterdichte oplossing.
In binnenland en buitenland. Wereldwaterleider zijn 
we. Want als het om watermanagement gaat weet 
de wereld ons te vinden. Bij een overstroming of 
bij bouwen in zee rukken Nederlandse experts uit 
om de helpende hand te bieden. Dat leiderschap 
op het water heeft er ook toe geleid dat we tot 
de marktleiders behoren als het om havens gaat. 
Mainport van Europa en (nog net) een plekje in de 
toptien van de wereld. Tegen de Aziatische havens 
kunnen we nu eenmaal niet op. Maar marktleider 
zijn gaat om meer dan alleen de overslagcijfers. 
Waarom nemen Aziatische  havenmanagers hier 
anders een kijkje? Uit interesse hoe we het hier 
fiksen. Op het gebied van watermanagement, maar 
zeker als het gaat om veiligheid, infrastructuur én 
energie(transitie) en milieu. 
Anderhalf jaar geleden was Havenbedrijf Rotterdam 
een van de initiatiefnemers voor een stevige 
oproep aan de overheid om een boost te geven 
aan de energietransitie teneinde de doelen van het 
Parijse Klimaatakkoord te behalen. Kijk, dat is lef 
én leiderschap tonen. Tientallen andere bedrijven 
waren medeondertekenaars. Een Klimaatwet en 
een Klimaatautoriteit moesten er komen en een 
nationale investeringsbank die groene innovatie en 
grote en schone energieprojecten mogelijk maakt. 
Een soort Deltaplan dus om in 2050 vrijwel CO2-
neutraal te zijn en nog amper fossiele brandstof te 
gebruiken. Vandaag de dag draait de haven slechts 
voor een paar procent op hernieuwbare energie. 
Dus is er nog een flinke draai te maken.
De spirit en de ambitie die daar uit sprak, lijkt 

passé. Want op de jaarlijkse bijeenkomst van 
Deltalinqs, waar vrijwel iedereen die er in de 
haven een beetje toe doet aan tafel zit, zette 
voorzitter Steven Lak een rem op de vergroening. 
‘Geen toekomst zonder heden’, zei hij, ‘En zonder 
bedrijvigheid geen toekomst.’ In zijn ogen krijgt 
de overgang naar duurzame energie veel te veel 
aandacht. Al dat gepraat en gefilosofeer over ‘een 
nog onbekende toekomst’ gaat ten koste van de 
waardering voor bestaande bedrijven, terwijl die 
juist hard nodig zijn om de transitie te laten slagen. 
Lak’s woorden zijn onder meer gericht op de 
duurzame dadendrang van Havenbedrijf-voorman 
Allard Castelein, net voor vier jaar herbenoemd. 
De energietransitie gaat wat hem betreft niet 
snel genoeg. Hij spreekt vooral over Haven 2.0, 
restwarmte leveren en CO2-afvangen, wind- en 
zonne-energie, over biobased grondstoffen, 
blockchain-technologie en een windstroomeiland 
in de Noordzee. Lak zorgde voor een deuk in de 
stevige twee-eenheid havenbedrijf/Deltalinqs. 
De reden ligt voor de hand. De tandem heeft 
verschillende achterbannen. En die moeten van 
tijd tot tijd worden geaaid en gepamperd. Het 
havenbedrijf is overheidsNV met Rotterdam en Rijk 
als aandeelhouders en moet vooroplopen. Grote 
stappen maken, voor de troepen uit. Deltalinqs 
daarentegen als vereniging van 700 private 
havenondernemers - de troepen - drukt hem op het 
hart om wat kleinere stappen te maken, zodat die 
troepen hem bij kunnen benen.

Inconvenient truth
Hardop durven zeggen dat de moderne haven van 
vandaag er over twintig of dertig jaar heel anders 
uit ziet, want vrijwel zonder olie en steenkool, is 
een inconvenient truth ten top. Een ongemakkelijke, 
pijnlijke waarheid. Want het is crisistijd. En die gaat 
niet vanzelf over. In 1953 lieten we ons verrassen 
door het water. De Deltawerken, inclusief de 
Maeslantkering, werden pas daarna aangelegd. 
En oh, wat was de weerstand aanvankelijk groot. 
Maar dankzij grote stappen en hoge keringen weten 
we het water nu buiten de deur te houden. 
Blijf dus grote milieustappen maken, Allard 
Castelein, en roep Steven Lak en de troepen ‘linqs’ 
en rechts in de delta vooral op om door te lopen. n

VOOROPLOPEN 
IN DE DELTA
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