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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.
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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.

APPLUS+ RTD PRESENTS:

A PROVEN AND QUALIFIED 3D 
DEFECT IMAGING TECHNOLOGY
THE LATEST INNOVATION IN ‘FULL MATRIX CAPTURE’ AUT: RTD IWEX

We deliver reliable solutions for non-destructive 

testing (NDT), inspection and certification to capital-

intensive, high risk oil & gas, energy, chemical and 

power industries and provide a one-stop solution, 

covering NDT, Inspection and certification from initial 

design, manufacturing, construction, commissioning, 

during operations and after repair. 

applus.com

> RTD Rayscan (RTR) > RTD Trekscan (DTI)

Our capabilities: New weld inspection (NC)   •  Inline in-service inspection (ILI)

Maintenance and Repair (MRO)   •   Engineering (ECA) services and consultancy

Third party services   •   Review NDT reports and QAQC audits  •  Training services

RTD IWEX PRODUCT
NIEUWS

q LEVERING 
DUIZENDSTE MACHINE

In Dordrecht was er kort geleden 
iets te vieren bij hoogwerker- 
en verreikerspecialist RIWAL. 
Reden van de feestvreugde: 
de levering van de duizendste 
machine aan Arentis, verhuurder 
van tal van industriële machines 
en gereedschappen en daarnaast 
trouwe klant van Riwal. Met de 
aankoop van de JLG 1250AJP 
bij RIWAL heeft Arentis zijn 
hoogwerkerverhuurvloot uitgebreid 
tot duizend machines. Hiermee 
komt Arentis zijn doelstelling na om 
de kwaliteit van zijn verhuurvloot 
continu te vernieuwen. De JLG 
1250AJP zal niet de laatste 
machine zijn die RIWAL aan Arentis 
levert. Op het ‘boodschappenlijstje’ 
van Arentis staat namelijk de 
bestellingen voor dit jaar. Die 
behelst de levering van nog eens 
46 nagelnieuwe JLG-machines. 

� NIEUWE PERSLUCHTSLIJPERS  
BLIJKEN KLEINE KRACHTPATSERS

Met twee nieuwe compacte slijpers 
is de Metabo-persluchtfamilie 
verder uitgebreid. We praten dan 
over de rechte perslucht-slijper 
DG 700-90 en zijn haakse broertje 
de DW 10-125 Quick. Om met 
die eerste te beginnen; de rechte 
perslucht-slijper DG 700-90 is 
een alleskunner, zo meldt Metabo. 
Of het nu gaat om het bewerken 
van staal, het afbramen van 
boorgaten of het zuiveren van 
lasnaden; de DG 700-90 is een 
krachtige alleskunner. Dankzij het 

90°-haakse voorzetstuk komen 
metaalconstructeurs op zelfs 
de meest moeilijk toegankelijke 
plaatsen, aldus Metabo. De slijper 
is gebruiksvriendelijk en ondanks 
zijn compacte vorm hoest de 
DG 700-90 toch zomaar even 
12.000 toeren per minuut op. 
Qua toerentalspierballen doet de 
haakse slijper DW 10-125 Quick 
niet onder voor zijn rechte broertje. 
Sterker nog; Metabo claimt dat 
deze machine tot de sterkste in zijn 
klasse behoort.

q SMEERMIDDELVRIJE SPINDELS

Spindel. In de vocabulaire 
van menigeen geen alledaags 
woord, terwijl we het vele malen 
tegenkomen in het dagelijkse 
leven. De spindel is namelijk een 
combinatie van een lang tandwiel 
en een moer die over de hele 
lengte van dat tandwiel heen 
en weer gaat als het tandwiel 

ronddraait. Een spindel zet dus 
roterende energie om in een 
heen-en-weergaande beweging, 
zoals een automatisch openende 
schuifdeur bij een supermarkt. 
Maar ook in het klein treft men 
de spindel overal aan, zoals bij 
de automatische scherpstelling 
van een cameralens. Spindels 
bestaan dus traditioneel uit 
twee componenten: de spindel 
en de bijbehorende moer. Bij 
hoge snelheden van spindels, 
bereiken de spindelmoeren op hun 
beurt vaak hun uiterste grenzen. 
Gevolg? Gedoe in de vorm van 
trillingen en geluid. En waar 
wrijving tussen twee materialen 
op dat niveau plaatsvindt, wordt 
inzet van externe smeermiddelen 
noodzakelijk om de slijtage te 
verminderen. Maar olie en/
of vet trekken op hun beurt 
mogelijk weer vuil aan. Om die 
consequenties te pareren heeft 

spindelleverancier Igus het 
materiaal iglidur E7 toegevoegd 
aan haar programma spindels 
onder de merknaam ‘Igus dryspin’. 
Deze dryspin is ontworpen voor 
hogesnelheidstoepassingen 
met lage belastingen in 
kleine installatieruimtes, 
zoals volautomatische 
koffiezetapparaten, 3D-printers 
en andere kleinschalige 
toepassingen. En met succes. 
Tijdens testen bleek de Igus 
dryspin een behoorlijke dosis 
uithoudingsvermogen te hebben, 
want vier maal slijtvaster dan 
conventionele uitvoeringen in 
vergelijkbare maatvoering.
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THEMA: SMEERMIDDELEN EN LAGERS
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De kwetsbaarheid 

van veiligheid

Verbouwen terwijl 

de fabriek draait

BINNENVAARTSCHIPPER/VLOGGER  
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THEMA: CYBERCRIME07 - juli 2018 - 57ste jaargang

DE MEDEWERKER 

VAN DE TOEKOMST

GELOOF IN GROENE 

WATERSTOF

THEO OLIJVE, DELTALINQS TRAINING & SERVICES

AANDACHT VOOR 

GEDRAG EN 

VEILIGHEIDSCULTUUR
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THEMA: PIJPLEIDINGEN08 - augustus 2018 - 57ste jaargang

OP WEG NAAR EEN 

3D DIGITAL PLANT

VOORBESCHOUWING 

ITANKS INNOVATIE 

PAVILJOEN XL

PIM DE VRIES EN MICHIEL TIMMERIJE VAN AVR

BLIJVEN 

VOORUITKIJKEN
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THEMA: BEDRIJFSKLEDING EN PBM’S

09 - september 2018 - 57ste jaargang

MULTICORE, DE 
VERBORGEN MODALITEIT

ITANKS INNOVATION 
MASTERCLASS: 
VERNIEUWEND 
SIMULATORPROJECT

ELISABETH VAN OPSTALL 
(SMARTPORT)

VERBINDEN EN 
VERSNELLEN
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OSM International Services BV

Edisonweg 17, Strijen
Postbus 5830
3290 AC Strijen
The Netherlands
Tel. +31(0)78 6745600
Fax +31(0)78 6745601
E-mail adebruin@osminternational.nl

www.osminternational.nl

Kotteren • Lijnboringen • VLaKKen • LasKanten aanbrengen • tappen & boren • DoorsteKen

Machinale bewerkingen 
bij u op locatie

Bel vrijblijvend voor een afspraak. 
Wij komen graag bij u langs!

OSM opereert met een team gespecialiseerde vakmensen die, door gebruik te maken van mobiele werktuig-
machines, op locatie alle voor komende machinale bewerkingen kunnen uitvoeren. Zo kunnen bij werkzaam-
heden aan grote installaties demontage en montage van de bestaande onderdelen vaak bespaard worden, 
transport naar een werkplaats wordt overbodig en de installatie hoeft maar korte tijd buiten bedrijf gesteld  
te worden. Met On Site Machining wordt de doorlooptijd verkort en bespaart u tijd en kosten!

Naamloos-1   1 07-02-14   14:43Naamloos-2   1 07-02-14   14:46OSM_v4.indd   1 17-03-17   09:35
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GIEDEREEN  ALTIJD 
VEILIG AAN HET 
WERK!
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers na hun dagtaak weer veilig 
thuiskomen? Elke sector heeft zijn eigen gevaren en risico’s. Daarom is de keuze 
van de juiste beschermende bedrijfskleding en een professioneel onderhoud van 
levensbelang.

Kleding is niet de enige factor in het creëren 
van een veilige werkomgeving, maar wel een 
belangrijke en vaak onderschatte factor. Om 
veilig te kunnen werken, is het van belang dat 

medewerkers in de juiste kleding aan de slag gaan 
die bovendien comfortabel zit en het bedrijf de juiste 
uitstraling biedt. Dienstverlener Initial adviseert bedrijven 
bij het kiezen van de bedrijfskleding die bescherming 
biedt tegen de risico’s verbonden aan het werk en 
de werkomgeving en die ook voldoet aan wet- en 
regelgeving. Deze specialist biedt producten en diensten 
op het gebied van bedrijfskleding, sanitaire hygiëne en 
cleanrooms. Het combineert het gebruik van moderne 
technologie met de wensen van de klant, met respect 
voor mens en milieu.

Blijvende bescherming
Om de beschermende eigenschappen te behouden, is 
het belangrijk dat de bedrijfskleding op de juiste manier 
wordt onderhouden. Werknemers die hun kleding thuis 
wassen, beschikken meestal niet over de kennis en de 
middelen om alle cruciale parameters voor hygiëne en 
veiligheid bij het wassen te kunnen respecteren. Om de 
beschermende eigenschappen - denk aan reflecterende 
stripings, vlamvertragendheid - van de kleding te 
kunnen garanderen, is professioneel onderhoud door 
een erkende partner noodzakelijk. Het onderhoud door 
Initial gebeurt volgens strenge Europese normen, met 
hightech uitrusting en wasprocessen die voortdurend 
worden gecontroleerd. Een totaalservice neemt nog 
een aantal andere taken uit handen. Naast het reinigen 
wordt aandacht besteed aan de reparatie en afwerking. 
Initial garandeert dat alle kleding op een correcte manier 
wordt behandeld en steeds zijn functioneel comfort en 
de vereiste normen behoudt. Hierdoor gaat de kleding 
langer mee en worden minder grondstoffen verspild. 

Traceerbaar
Met een innovatieve RFID-oplossing wordt de kleding in 
deze totaalservice nooit uit het oog verloren. RFID staat 
voor Radio Frequency Identification. Het traceersysteem 
werkt op basis van chips die Initial in de kleding 

verwerkt. De chips sturen een signaal uit, waarmee de 
bedrijfskleding wordt getraceerd. Concreet wordt de 
vuile kleding bij klanten ingescand en die tot en met de 
aflevering terug bij de klant gevolgd, en dit gedurende de 
hele levensduur van het kledingstuk. Er zijn verschillende 
controlepunten ingebouwd, zowel bij de klant als bij 
Initial. De klant blijft dankzij een rapportage via een 
digitaal platform op de hoogte en weet exact welke - en 
hoeveel - vuile was Initial ophaalt en welke schone was 
het iedere week weer teruglevert. n
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JE DRAAGT WAAR JE VAK OM VRAAGT 

OP HET LIJF 
GESCHREVEN 
BEDRIJFSKLEDING 
Vendrig uit IJsselstein levert, reinigt en beheert industriële bedrijfskleding. 
Directeur Rudolf Vendrig van het familiebedrijf richt de schijnwerpers niet 
alleen op de behoefte van het bedrijf, maar vooral ook op de medewerkers: 
“De kledingdrager is nummer één. Het gaat het om zijn veiligheid en zijn specifieke 
behoeftes. Wanneer dat voor iedere medewerker geregeld is, krijg je een optimaal 
werkend team. En dat is positief voor het bedrijf, wie wil dat niet?”

EUROPOORT KRINGEN
september - 201834 

betrok. De focus is verschoven naar het reinigen 
van industriële bedrijfskleding. Vendrig: “We zijn 
deskundig in het wassen van met olie of chemie 
vervuilde kledingstukken. De klantengroepen die we 
bedienen, vind je in industriële sectoren als de metaal, 
petrochemie, scheepsbouw en foodindustrie.”  

Fris en veilig
“Teams die hygiënisch en veilig werken, zijn 
productiever en tillen zo de volledige organisatie naar 
een hoger niveau”, pleit Vendrig. Hij ziet dit op de 
eigen werkvloer en wil deze vertaalslag voor al zijn 
partners maken. Vendrig: “We willen onze kennis 
delen en een zo persoonlijk en objectief mogelijk 
advies geven. Wij maken onze beloftes waar. Indien 
nodig gaan we op zoek naar unieke oplossingen. 
En niet op de eerste plaats voor verhoogde 
productiviteit. De kledingdrager is nummer één. Zijn 
veiligheid, zijn specifieke behoeftes, wanneer daar 
een passend antwoord voor is, dan is een optimaal 
draaiend team en daarmee een welvarend bedrijf 
een logisch gevolg. Daar is voor mij geen twijfel over. 
Ik heb het in de praktijk al zo vaak zien gebeuren. 
Als aanjager van die gedachte blijven we zoeken 
naar bedrijven in het mkb en de grootzakelijke 
markt die het allerbeste willen voor hun personeel. 
Medewerkers zijn personen, geen nummers. 
Onderaan de streep is het allemaal heel simpel: 
personeel blij, jij blij. Het succes van een bedrijf staat 
of valt met de bedrevenheid van de mensen. Fris en 
veilig is dan heilig.” 
 
Geen kleine lettertjes
De voorspoedige ontwikkeling van het bedrijf is 
volgens Vendrig niet alleen te danken aan de kwaliteit 
van de diensten die het levert, maar ook iets anders: 
transparantie. “Bij ons staan er geen kleine lettertjes 
in de contracten”, legt hij uit. “In deze markt kom 
je soms wurgcontracten tegen, maar daar doen wij 
niet aan. Wij zijn transparant, volkomen open als je 
kijkt naar onze werkwijze en manier van afschrijven. 
Dankzij onze werkwijze weet iedere klant precies 
waar hij aan toe is.”
 
Passend reinigingsproces 
Vendrig biedt drie soorten diensten aan. Ten eerste 
het aanschaffen van industriële bedrijfskleding. 
Centraal hierin staat de behoefte van degene die de 
kleding draagt, legt de directeur uit. “Wij richten ons 
op de behoeften van de drager. Omdat we geen eigen 
merk voeren, zijn wij in staat onafhankelijk advies te 
geven: op basis van de geldende veiligheidsnormen 
of hygiëne-eisen.” De tweede activiteit van 
Vendrig is het professioneel wassen van industriële 
bedrijfskleding. Vendrig hierover: “Veiligheidskleding 
biedt bescherming tegen spatten, vonken en hitte. 
Door werkzaamheden wordt de kleding vuil. En 
vervuiling van je kleding is gevaarlijk. Wanneer 
brandbare stoffen, zoals oliën en vetten, in de kleding 
zitten kunnen deze in brand vliegen. De kleding moet 
dus regelmatig worden gewassen. Wanneer je thuis 

“ ONDERAAN DE STREEP IS 

HET ALLEMAAL HEEL SIMPEL: 

PERSONEEL BLIJ, JIJ BLIJ”

DIRECT DE DIRECTEUR AAN DE LIJN

Vendrig verwerkt negenduizend kledingstukken 

per dag. Het familiebedrijf is snelgroeiend, 

maar niet heel groot. Rudolf Vendrig vindt dat 

prima. “Een middelgroot bedrijf zijn heeft zijn 

voordelen”, stelt hij. “De grote jongens in deze 

markt zijn ‘spreadsheet-bedrijven’. Zij zijn 

vooral bezig de aandeelhouders tevreden te 

stellen, en hebben de klant niet op één staan. 

Bij ons is dat totaal anders. Ook zijn de lijnen 

kort. Als je belt en om de directeur vraagt, 

krijg je mij aan de lijn. Over vijf jaar zal dat 

nog steeds zo zijn, en over tien jaar ook. Met 

deze korte lijnen maken wij het verschil, dat 

zo essentieel in deze vorm van dienstverlening 

is. Als wij niet leveren, komt een drager een 

kledingstuk tekort.”

Algemeen directeur Rudolf Vendrig leidt 
een familiebedrijf dat bijna zestig jaar 
geleden door zijn grootvader is gestart. 
“Mijn opa was magazijnmeester bij een 

autobedrijf in Benschop. Omdat hij zijn poetsdoeken 
niet schoon genoeg kreeg, begon hij een wasserij. 
Met een wasmachine, een droger en een centrifuge, 
en veel belangrijker: de hulp van zijn vrouw en elf 
kinderen.” Anno 2018 is Vendrig nog altijd een 
familiebedrijf, waar de mensen de belangrijkste spil 
zijn. Met 81 fte is de ‘familie’ wel flink gegroeid. Het 
bedrijf groeide de afgelopen jaren dermate uit zijn 
jasje dat het eind vorig jaar naast het bedrijfspand 
aan de Produktieweg een tweede pand in IJsselstein 
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CIVIEL EN 
TANKBOUW IN 
ÉÉN BEDRIJF

Bij Armakon Civiel worden de tankbouwexpertise van Arma Tankbouw en de civiele 
knowhow van Gebr. De Koning in één bedrijf gecombineerd. De joint venture 
ontwerpt, realiseert en renoveert tankputten en tankfundaties. Per direct ook voor 
niet-klanten van Arma, zeggen de beide directeuren van Armakon, Dirk-Jan Teeuw 
en Peter Koutstaal.

Dirk-Jan Teeuw (l.) en 
Peter Koutstaal. (Foto: 

Jurre Jan de Wit)

EUROPOORT KRINGEN
september - 201844 

De eerste stap in het vormen van de joint venture 
Armakon voert meer dan vijf jaar geleden terug, 
toen Peter Koutstaal vanuit Arma Tankbouw het 
initiatief nam. “Het is logisch tanks én fundaties 

te leveren”, verklaart hij. “In het verleden werkten wij 
samen met onderaannemers. Op zich ging dat goed, 
maar onderaannemers hebben hun eigen prioriteiten. 
Je bouwt niets samen op. Daarom wilde ik polsen of De 
Koning open stond voor een samenwerking met ons.”

Preferred supplier
De Koning is een familiebedrijf dat aan de oevers van 
de Beneden-Merwede in Papendrecht is gevestigd. Er 
werken 110 medewerkers. Het bedrijf is actief in de wa-
terbouw, funderingen en betonbouw. “Wij zijn aanpak-
kers! Het liefst werken wij op de grens tussen land en 
water”, vertelt Dirk-Jan Teeuw van De Koning. “Wij zijn 
met name sterk in funderingen. Voor ProRail hebben wij 
complete tunnels gebouwd en wij zijn preferred supplier 
van het Havenbedrijf Rotterdam waarvoor wij kades 
aanleggen.” Net als Arma besteedt De Koning veel aan-
dacht aan veiligheid. Ook beschikt De Koning over een 
eigen engineeringafdeling, wat zijn voordelen biedt.

Alles afdekken
“Wij waren al in deze industrie actief toen Peter ons 
benaderde”, zegt Teeuw. “We kenden elkaar al, en het 
klikte.” De Koning ging de samenwerking aan omdat 
het omzetkansen zag. Daarnaast denkt Teeuw hiermee 
de naamsbekendheid van De Koning in de sector te 
verbeteren. Koutstaal: ”Binnen Armakon hebben wij 
wel dezelfde doelen. We trekken als collega’s op en 
plegen gezamenlijk investeringen. Samen beschikken 
we over alle knowhow die nodig is. De Koning brengt 
zijn civiele kennis in, en wij zijn bij uitstek thuis in alles 
wat er bij tankbouw komt kijken. Denk bijvoorbeeld 
aan normeringen. Zo komt er binnenkort een nieuwe 
euronorm aan, waar wij goed in thuis zijn. Zo dekken 
wij samen alles af. Armakon functioneert als één 
bedrijf.” Teeuw: “Wij weten wat erbij komt kijken, zowel 
op het gebied van civiele constructies als tankbouw. 
Heb je geen ervaring in een sector als deze, dan begin 
je op een forse achterstand.” 

Eén partij 
Armakon startte in 2013. Koutstaal: “In de afgelopen 
vijf jaar hebben we fundaties voor klanten van 

Arma Tankbouw gebouwd, en zo ervaring kunnen 
opdoen. Een opstartfase, zeg maar, waarin wij vooral 
voor petrochemische bedrijven zijn ingeschakeld. 
Maar ook voor klanten uit andere sectoren, zoals 
een opslagbedrijf, waarvoor wij tien tanks hebben 
geplaatst.” Zowel Koutstaal als Teeuw zeggen de 
samenwerking als prettig te beschouwen. “Wij 
vormen een team. Het is niet zo dat wij een lijntje 
trekken tot waar De Koning werkt en waar Arma’s 
expertise begint. Wij pakken samen aan.” Het voor 
klanten tastbare resultaat van de samenwerking, is 
wat Koutstaal en Teeuw ‘ontzorgen’ noemen. “Je 
kunt bij één partij terecht voor een compleet pakket. 

Klanten zien één gezicht met wie zij zakendoen. Ook 
zijn wij aanspreekbaar op de werkzaamheden. Dit 
omdat wij niet met onderaannemers werken”, legt 
Koutstaal uit. “Voor ons betekent dit dat wij extra 
alert moeten zijn en je soms voor het blok wordt 
gezet. Je kunt je niet verschuilen en moet waarmaken 
wat je belooft.” 

Vijzelen
De combinatie tankbouw/civiel in één bedrijf is niet 
iets wat je vaak in de markt ziet, beamen Teeuw 
en Koutstaal. “Wij gaan hierin verder dan andere 
spelers, en weten ons hiermee te onderscheiden. 
Wij vertrouwen elkaar, en weten wat wij aan elkaar 
hebben. Groot voordeel is dat wij qua mentaliteit 
goed op elkaar aansluiten. Het totaalplaatje klopt 
gewoon”, aldus Teeuw. Koutstaal: “De Koning is een 
bedrijf dat over veel eigen equipment beschikt. Het 
slaat damwanden, maakt betonwerk. De kracht van 
het bedrijf is dat het in de diepte als een specialist 
investeert.” Dankzij de gezamenlijke investering in 
vijzelequipment kan Armakon in eigen beheer vijzelen. 
En als een tank tweeëneenhalve meter boven de grond 
hangt, kan eronder lekdetectie worden aangebracht of 
de fundatie worden gerenoveerd. 

Zelfstandige partij
Inmiddels is Armakon zover dat het als zelfstandige 
partij projecten kan gaan aanbieden. Teeuw zegt vol 
vertrouwen te zijn dat Armakon hiermee inspeelt 
op een behoefte in de markt. Een markt waarin 
volgens Koutstaal weliswaar beweging zit, maar waar 
opdrachten niet als vanzelf binnen komen vliegen. 
“Er is veel activiteit. Het duurt alleen wel enige tijd 
voordat beslissingen worden genomen. Hierdoor 
komen projecten niet zo snel van de grond. Wij hebben 
momenteel een aantal offertes lopen. Armakon is een 
concurrerend bedrijf, dat kwaliteit tegen een keurige 
prijs levert. Wij weten wat wij doen.” n

“ HET TOTAALPLAATJE 

KLOPT GEWOON”

HOGERE OPSLAGTANKS, ZWAARDERE FUNDERINGEN

Nieuwe opslagtanks worden steeds hoger, signaleert Peter 

Koutstaal van Armakon Civiel. “Dit is uit oogpunt van efficiency, net 

als bij een hoog flatgebouw”, verklaart hij. De ontwikkeling heeft 

zijn weerslag op de funderingen van tanks. “De gronddruk onder de 

tanks neemt toe. De ouderwetse zandterpen maken daarom steeds 

meer plaats voor betonconstructies.”
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WEB
NIEUWS
BRON VAN DIT NIEUWS IS DE WEBSITE EUROPOORTKRINGEN.NL. 
HIEROP STAAT EEN OVERZICHT VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN 
IN HET ROTTERDAMSE.

p OPSLAGOVEREENKOMST VOOR 
 LAAGZWAVELIGE BRANDSTOF

De Europoort-terminal van Vopak in Rotterdam 
wordt voor Maersk een belangrijke opslaghub voor 
laagzwavelige brandstof. Beide bedrijven hebben 
hiertoe een overeenkomst getekend.

Vopak maakte nog geen week geleden bekend 
in Rotterdam te gaan investeren in uitbreiding 
van de opslagcapaciteit voor laagzwavelige 
scheepsbrandstoffen op de Europoort-terminal. 
Voldoende vraag uit de markt zou deze investering 
rechtvaardigen, aldus het bedrijf. Dat laatste blijkt nu, 
want Vopak heeft met Maersk een meerjarig contract 
gesloten. Op de Europoort-terminal zal voor de 
containerrederij brandstof met een zwavelpercentage 
van hoogstens 0,5 procent worden opgeslagen. 
Maersk wil bij de Europoort-terminal jaarlijks 2,3 
miljoen ton brandstof opslaan, goed voor circa twintig 
procent van de totale behoefte binnen Maersk Line 
aan laagzwavelige brandstof. “We hebben er alle 
vertrouwen in dat deze stap de zorgen wegneemt die 
in de sector bestaan over de beschikbaarheid van 
brandstof”, zegt Niels Hendrik Lindegaard, hoofd van 
Maersk Oil Trading. Hij meent dat Maersk hiermee de 
concurrenten in de markt een stap voor blijft.
Maersk bereidt zich met deze stap voor op strengere 
regelgeving van de International Maritime Organization 
(IMO). Vanaf 2020 mag er geen stookolie meer worden 
gebruikt die een hoger zwavelgehalte heeft dan 
0,5 procent.

GUNVOR STAAKT GOLIATH-PROJECT

Gunvor stopt het Goliath-project. Het heeft de bouw van een fabriek 
in Rotterdam voor de productie van schonere scheepsbrandstoffen 
stilgelegd. Ook is de bouw van twee opslagtanks bij de raffinaderij in 
Antwerpen gestaakt.

Dit meldt het Financieele Dagblad, 
dat een interne memo van 
Gunvor-ceo Torbjorn Tornqvist in 
handen heeft gekregen. Beide 
activiteiten stonden binnen Gunvor 
bekend als het Goliath-project. 
In de memo stelt Tornqvist dat 
de investering onder de huidige 
marktomstandigheden te veel 
risico met zich meebrengt. “De 
prijsontwikkeling van olieproducten 
en het economische perspectief 
van het project zijn dermate 
veranderd sinds wij hieraan zijn 
begonnen, dat de verwachte return 

on investment lager uitvalt. Daarbij 
komt een bijzonder competitieve 
tradingmarkt, waardoor er bij 
de groep minder inkomsten 
binnenkomen. Dat maakt dat 
er minder ruimte voor fouten 
is”, aldus Tornqvist in de memo. 
Gunvor zet ook een streep door 
de verkoop van de opslagterminal 
bij zijn raffinaderij in Rotterdam. 
Dit project had de naam ‘Jupiter’ 
meegekregen. Het bedrijf had 
de terminal al in een aparte 
onderneming ondergebracht: 
Stargate Oil Terminal.

VLCC’S ÉN LR-TANKERS BIJ ETT

Euro Tank Terminal (ETT) heeft zijn steiger in het Calandkanaal 
verlengd. Hierdoor is het in staat tegelijkertijd een VLCC (Very Large 
Crude Carrier) en een LR (Large Range)-tanker af te handelen.

De uitbreiding van de steiger is 
door ETT is samenwerking met 
het Havenbedrijf Rotterdam 
uitgevoerd. Op de website van het 
havenbedrijf geeft Lissy Helbers, 
teamleider customer service bij het 
tankopslagbedrijf uitleg over het 
project. “Aan onze steiger in het 
Calandkanaal ontvangen wij zo’n 
22 VLCC’s per jaar. Deze grote 
tankers zijn meer dan driehonderd 
meter lang en liggen meestal drie 
tot vier dagen aan de steiger. 
Als er een VLCC lag, hadden we 

eerder te weinig steigerruimte 
over om tegelijkertijd ook een 
tweede LR-tanker af te handelen.” 
Deze LR-tankers zijn weliswaar 
kleiner dan VLCC’s maar meten 
nog altijd maximaal 280 meter. 
ETT koos ervoor zijn steiger in het 
Calandkanaal met twintig meter 
te verlengen. Ook is de aanmeer- 
en laad- en losinfrastructuur 
verplaatst. Helbers: “We kunnen nu 
tegelijkertijd een VLCC en een LR-
tanker laden of lossen. Dit scheelt 
enorm in steigerbezetting.”
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15 JAAR MULTICORE

DE VERBORGEN 
MODALITEIT
Het pijpleidingenbedrijf Multicore, een joint venture van Vopak en het Havenbedrijf 
Rotterdam, bestaat vijftien jaar. Bedrijven kunnen delen van de twintig kilometer 
lange pijpleiding leasen om stoffen snel en veilig door de Rotterdamse haven te 
transporteren. Nico van Dooren, een van de directeuren van Multicore, noemt de 
opzet van het concept uniek in de wereld. “In Singapore willen ze ook zo’n systeem 
ontwikkelen.”

Je kunt de pijpleidingen van Multicore niet zien. 
Horen ook niet, en iets erover lezen al helemaal 
niet. Het pijpleidingennet geldt als stilletjes en 
oerdegelijk. Een stof gaat er aan de ene kant in, en 

stroomt er bij het eindpunt weer uit. Er zijn geen files, 
stremmingen of andere problemen. Nico van Dooren kan 
zich niet heugen dat zich ooit een lekkage of morsing 
uit de pijpleidingen van Multicore heeft voorgedaan. 
In de media kom je ook geen berichtgeving over 
Multicore tegen. “Heel mooi!”, lacht Van Dooren. “Voor 
een modaliteit is dat toch ideaal?” Bij terugkomst van 
vakantie moest hij twee keer in zijn agenda kijken, om 
zich ervan te verzekeren dat er echt een interview over 
Multicore stond ingepland.

Vier leidingen
“Multicore is een bundel van pijpleidingen die Vopak 
en het Havenbedrijf Rotterdam samen in de haven 
hebben aangelegd”, vertelt Van Dooren. “Het behelst 

een twintig kilometer lang traject van grofweg Pernis 
tot in de Europoort. Klanten kunnen een deel van die 
pijpleiding leasen bij Multicore. Het zijn vier leidingen 
die van koolstofstaal of roestvrij staal zijn, afhankelijk 
van het product dat je erin wilt transporteren. Vier-
, zes- en twee keer achtduims leidingen. Die zijn 
geschikt voor allerlei producten van de industrie, 
zowel vloeistoffen als gassen. Stikstof, zuurstof, CO2, 
alcohol, er kan van alles doorheen.” Hoeveel kuub van 
welke stoffen er door de leidingen van Multicore zijn 
gestroomd, valt niet te zeggen. Het systeem heeft geen 
volumemeter. Van Dooren: “Wij leveren de leiding op 
en de klant gaat ermee aan de gang.”

Bijna maximaal benut
De eerste klant van Multicore was ExxonMobil. “Dat 
was onze launching customer, voor één leiding, van de 
Europoort naar de Botlek. De andere drie leidingen 
hebben wij er voor eigen risico bijgelegd, wetende dat 

De aanleg van Multicore, vijftien jaar geleden. Foto: Vopak
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wij hierbij in de aanleg een efficiencyvoordeel hadden. 
Maar die klanten moesten wij er nog wel voor vinden”, 
aldus Van Dooren. ExxonMobil benutte de leiding voor 
het vervoer van oxo-alcoholen, iets wat het bedrijf 
voorheen per schip deed. De leidingen van Multicore 
worden nu bijna maximaal benut, zegt Van Dooren. Na 
ExxonMobil volgden klanten als Shell, Air Products, 
Linde Gas en Shin-Etsu. Binnen een periode van een 
jaar of vijf na de start werd met al deze bedrijven 
contracten gesloten. “Allemaal logische partijen om zich 
bij Multicore aan te sluiten als je kijkt naar wat er in 
de haven staat. Alle vier de leidingen zitten nagenoeg 
vol. In de loop der tijd zijn er wel wat kleine stukjes 
bijgekomen, en er zijn wisselingen geweest. Het mooie 
is dat we de leiding kunnen opdelen. Je ziet dat een 
stuk leiding van klant A naar klant B gebruikt wordt, 
en daarna van klant C en klant D. De bezettingsgraad 
van de hele bundel is nu tussen de 85 en 90 procent. 
Je houdt natuurlijk altijd stukjes over, zoals bij het deel 

van AkzoNobel richting Vopak in de Botlek. Daarin is 
nog ruimte beschikbaar.”

Oproep
Een paar jaar geleden werd het leidingennet van 
Multicore uitgebreid. “We hebben een extra bundel 
onder de Botlek doorgetrokken die twee terminals 
van Vopak met elkaar verbindt”, zegt Van Dooren. 
Hij sluit niet uit dat verdere uitbreidingen volgen. 
Er lopen onderzoeken om op het huidige tracé van 
Multicore extra leidingen te plaatsen. Ook bestaan er 
plannen Multicore door te trekken naar de Maasvlakte. 
“Daarmee zijn wij bezig. Wij zijn met een aantal klanten 
in gesprek, maar die moeten wel ‘ja’ zeggen voordat 
je de leiding kunt aanleggen. Ik wil graag een oproep 
doen. Als er bedrijven zijn die productpijpleidingen 
in het havengebied nodig hebben en er tegenaan 
hikken daar zelf in te investeren, dan kan Multicore 
een oplossing bieden.” Aansluiting biedt volgens 

“ DIT SOORT INFRASTRUCTUUR 
HEEFT EEN GROTE 
BETEKENIS VOOR DE 
CONCURRENTIEKRACHT VAN 
DE HAVEN”
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W
D
V
Z
Z

1
2
3
4
5
6
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8
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15
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D

W
D
V
Z
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1
2
3
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5
6
7
8
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14
15
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19
20
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23
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28
29
30
31

AUGUSTUS
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D

W
D
V
Z
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2
3
4
5
6
7
8

9
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14
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17
18
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23
24
25
26
27
28
29

30
31

DECEMBER
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