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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 4.600 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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per maand

			VERSPREIDE OPLAGE 
6.130 exemplaren

 			NIEUWSBRIEF 
4.600 ontvangers

 		WEBSITE 
9.100 unieke bezoekers/maand

 		FACEBOOK 
1.606 volgers

	 		LINKEDIN 
2.700 leden

UNIEK BEREIK: 
29.000 Professionals/maand

  LEZERS VAN EUROPOORT KRINGEN:

32% 37% 25% 6%
DIRECTIE MANAGEMENT TECHNICI OVERIGEN

Mediakaart

2020
Jaargang

59



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.

AGENDA
5 T/M 8 NOVEMBER
EUROPORT
Van 5 tot en met 8 november 
is Europort, georganiseerd in 
wereldhavenstad Rotterdam, de 
toonaangevende vakbeurs voor 
special purpose schepen. Europort 
is de zakelijke ontmoetingsplaats 
voor de maritieme industrie, met 
een focus op gespecialiseerde 
schepen en slimme oplossingen 
voor de toekomst. Met 27.000 
professionele bezoekers en 1.100 
exposanten behoort Europort 
tot ’s werelds belangrijkste 
maritieme ontmoetingsplaatsen. 
Het beursprogramma omvat 
de sectoren marine, zeevaart, 
offshore specials, binnenvaart, 
baggerij, visserij, cruise & ferries, 
workboats en superjachten. 
Op Europort vinden bezoekers 
fabrikanten en leveranciers 
van: scheepsbouw, -reparatie 
en -ombouw, voortstuwing en 
manoeuvreren, elektronica, 
communicatie en navigatie, 
mechanische en hulpsystemen, dek-
, veiligheids- en speciale apparatuur 
en maritieme diensten (bijvoorbeeld 
classificatie, financiële en nautische 
diensten, media, overheid en 
brancheverenigingen). Belangrijke 
bezoekersdoelgroepen van 
Europort zijn scheepseigenaren, 
reders, werven, ontwerpbureaus 
en andere bedrijven die betrokken 
zijn bij scheepsbouwinvesteringen 
voor zowel nieuwbouw, reparatie 
als conversie. 

30 JANUARI
JAARCONGRES 
INDUSTRIËLE 
VEILIGHEID
Tijdens het jaarcongres 
Industriële Veiligheid staan 
kennisdeling en interactie 
tussen vakgenoten centraal. 
Het congres toont de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van 
machineveiligheid, procesveiligheid, 
explosieveiligheid en alle 
facetten van veiligheidscultuur 
en veiligheidsgedrag. Industriële 

Veiligheid biedt een uitgebreid, 
veelzijdig en hoogwaardig 
congresprogramma. Met ruim 
500 deelnemende vakgenoten is 
het volgens organisator Heliview 
Conferences & Training ‘bij uitstek 
hét evenement’ voor bezoekers 
om geïnformeerd te worden over 
de laatste ontwikkelingen, kennis 
te delen met vakgenoten en om 
hun netwerk te onderhouden en 
uit te breiden. Tot de sprekers 
die zijn vastgelegd behoren Frank 
Guldenmund (assistant-professor 
safety science & security group 
aan de TU Delft), Marieke 
Coumans (advocaat CE-markering 
bij Fifth Advocatuur), Paul 
Hoogerkamp (voorzitter van de 
normcommissie machineveiligheid) 
en Carsten Busch (senior-
adviseur arbeidsveiligheid bij 
Politidirektoratet). 

21 T/M 23 APRIL
WORKSAFE GORINCHEM
Worksafe Gorinchem is onderdeel 
van een serie Europese beurzen 
op het gebied van veilig en gezond 
werken. Tegelijkertijd met deze 
beurs vindt Maintenance plaats 
in Evenementenhal Gorinchem. 
Volgens organisator Easyfairs 
bieden deze beurzen bezoekers 
samen alle trends en technologieën 
op het gebied van veilig onderhoud 
om klaar te zijn voor de toekomst. 
“Raak geïnspireerd door 
componenten, vindt oplossingen 
en schud de hand met vertrouwde 
zakenpartners om zo uw netwerk 
uit te breiden”, aldus de organisatie. 
Onderdeel van de evenementen is 
ook een kennisprogramma dat in 
samenwerking met toonaangevende 
kennispartners is samengesteld. 
Er wordt aandacht besteed aan 
de vragen hoe processen veiliger 
kunnen worden uitgevoerd en 
hoe de veiligheidscultuur valt 
te verbeteren. Maintenance, 
dat gelijktijdig met Worksafe 
Gorinchem wordt gehouden, staat 
volledig in het teken van industrieel 
onderhoud en assetmanagement. 

 5 T/M 8 NOVEMBER  ROTTERDAM
EUROPORT
www.europort.nl

 6 NOVEMBER  ROTTERDAM
ROTTERDAM ENERGY PORT
www.managementproducties.nl

 14 NOVEMBER, DORDRECHT
CONFERENTIE OPSLAGTANKS
www.iir.nl

 19 NOVEMBER  ROTTERDAM
OFFSHORE DAY
www.managementproducties.nl

 21 NOVEMBER  HOOGVLIET
FERM PORT CYBER CAFÉ
www.rotterdam-ferm.nl

 22 EN 23 JANUARI  BRUSSEL
FUTURE OF POLYOLEFINS SUMMIT
www.wplgroup.com

 30 JANUARI  UTRECHT
JAARCONGRES INDUSTRIËLE 
VEILIGHEID
www.iv.heliview.nl

 10 T/M 12 MAART  ROTTERDAM
STOCEXPO
www.stocexpo.com

 21 T/M 23 APRIL  GORINCHEM
MAINTENANCE GORINCHEM
www.maintenance-gorinchem.nl

 21 T/M 23 APRIL  GORINCHEM
WORKSAFE GORINCHEM
www.worksafe.nl

 11 JUNI  UTRECHT
ATEX & PROCESS SAFETY CONGRES
www.atexcongres.nl
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THEMA:INDUSTRIËLE ISOLATIE / 

SCHOORSTENEN EN FILTERSYSTEMEN

nr. 6 - juni 2019, 58ste jaargang

NEVELLOOS 

COATEN

HYPERMODERNE 

HYDROCRACKER 

EXXONMOBIL
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I N D U S T R I E E L  M A N A G E M E N T  M A G A Z I N E

THEMA: 

OPLEIDINGEN & TRAININGEN

nr. 7 - juli 2019, 58ste jaargang

I N D U S T R I E E L  M A N A G E M E N T  M A G A Z I N E

DELTALINQS TRAINING 

& SERVICES: MEER DAN 

VEILIGHEID

SAMENWERKING VANUIT 

CULTURELE DIVERSITEIT

JOUKE GOSLINGA (RDM)

START-UPS ZIJN 
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 - nr. 7 - 2019 THEMA: 

WERELDHAVENDAGEN / SCHEEPVAART

nr. 8 - augustus 2019, 58ste jaargang

I N D U S T R I E E L  M A N A G E M E N T  M A G A Z I N E

CORROSIE ONDER 

CONTROLE

CEES ALDERLIESTEN 

(DELTALINQS):  

VOOR HET 

COLLECTIEVE BELANG

SABINE BRUIJNINCX (WERELDHAVENDAGEN)
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 - nr. 8 - 2019 THEMA: 
CHEMIE / BIO-CHEMIE

nr. 9 - september 2019, 58ste jaargang

I N D U S T R I E E L  M A N A G E M E N T  M A G A Z I N E

ENERGIEBESPARINGS-

FONDS OP KOMST

10 VRAGEN AAN

BERNARD WIENTJES

(VNCI)

MARCEL GALJEE (NOURYON)

PUZZELEN 

AAN DE ECONOMIE 
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 - nr. 9 - 2019

THEMA: OPSLAGTANKS

nr. 10 - oktober 2019, 58ste jaargang

I N D U S T R I E E L  M A N A G E M E N T  M A G A Z I N E

GATE TERMINAL:  
MEEDEINEN  

MET DE MARKT

ALLES OVER  
ATEX-GEREEDSCHAP

SANDRA DE BONT (VOTOB)

DELEN LOONT
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 - nr. 10 - 2019VAN DER LINDEN & VELDHUIS

� INDUSTRIËLE ISOLATIE

� BRANDBESCHERMING

� TRACING

� STEIGERBOUW

Van der Linden & Veldhuis Isolatie B.V., Edisonstraat 5,  3133 KG  Vlaardingen
Postbus 232 - 3130 AE  Vlaardingen,  Telefoon 010 - 445 66 00,  Telefax 010 - 435 64 80
Vestigingen: Sas van Gent  en Wormerveer www.lindveld.nl

Isolatie als  tweede natuur
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Tankputbranden: wat moet de industrie  

met het Beleidskader PGS 29?

DE ROTTERDAMSE 
AANPAK
Tankputbranden. Sinds het nieuwe Beleidskader PGS 29 van 2016 staan ze 
geclassificeerd als een 'realistisch scenario'. Dat betekent dat bedrijven met 
tankputten zich moeten voorbereiden op het scenario tankputbrand. Hoe gaan we 
daarmee om in de haven van Rotterdam? 

“Een van je beste vrienden in het 
voorkomen van calamiteiten is een sterke 
bewustwording van risico's”, aldus Arie 
Kleijwegt, afdelingshoofd preparatie 

& ondersteuning ledenbedrijven bij de Gezamenlijke 
Brandweer in de Rotterdamse haven. “Gelukkig 
kunnen we over het algemeen zeggen dat er een groot 
veiligheidsbesef leeft in de Rotterdamse haven. In de 
toets met andere havens in binnen- en buitenland hebben 
we het best goed voor elkaar. Dat is een gezamenlijke 
prestatie van het Rotterdamse havenbedrijf, de 
industrie, de Gezamenlijke Brandweer en het bevoegd 
gezag (milieudienst en de veiligheidsregio). Maar toch, 
hoe veilig je het ook houdt, je krijgt het restrisico op 
incidenten nooit helemaal op nul.”

Brugfunctie
Het bestrijden en voorkomen van grote en kleine 
calamiteiten is het bestaansrecht van de Gezamenlijke 
Brandweer in Rotterdam, een van de grotere publiek-
private samenwerkingen in Nederland. Kleijwegt: 
“Wij zijn in het leven geroepen als gespecialiseerde 
'industriële brandweer' voor de Rotterdamse haven 
om zowel de bedrijfsbrandweertaak uit te voeren 
als de publieke brandweertaak. Ook bevorderen we 
kennisuitwisseling en samenwerking tussen de bedrijven 
en het bevoegd gezag. Inmiddels bestaan we 21 jaar. 
Volgens mij zijn we een redelijk unieke samenwerking 
tussen overheid en bedrijfsleven in Nederland. We zijn 

groot geworden door incidenten klein te houden en door 
een goede brugfunctie te vervullen tussen de industrie 
en de veiligheidsregio.” En juist deze brugfunctie bleek 
goed van pas te komen met de nieuwe regelgeving 
rondom tankputbranden.

Tankputbrand-scenario's
Sinds 2016 is het voor bedrijven in Nederland verplicht 
om zich voor te bereiden op een tankputbrand. Het 
nieuwe Beleidskader bestrijding plasbrand in tankputten 
PGS 29 is destijds tot stand gekomen vanuit overleggen 
tussen de industriesector en het ministerie. 
Omdat er in de Rotterdamse haven nogal wat 
bedrijven zijn die een tankput op hun terrein hebben 
liggen die onder de PGS 29 vallen - en het nemen van 
maatregelen een forse investering vraagt van bedrijven 
- was deze wijziging best een issue. Er leek aanvankelijk 
een impasse te ontstaan over de vraag hoe de 
industriepartners en overheid het beste konden omgaan 
met het nieuwe beleidskader. Daarom besloot de 
Gezamenlijke Brandweer van Rotterdam het voortouw 
te nemen in het onderzoek naar wat er nu echt nodig 
was om te voldoen aan de nieuwe PGS 29.

Vinger opgestoken
Kleijwegt: “Hoewel de kans op een tankputbrand 
statistisch vrij klein is, is hij niet nul. In de Rotterdamse 
haven staan er om en nabij 150 tankputten waarvoor 
deze wijziging geldt, dus de nieuwe classificatie 
betekende nogal wat voor Rotterdamse bedrijven, 
niet in de laatste plaats financieel. De vraag was: 
moet je al die 150 tankputten gaan uitrusten met 
stationaire industriële blusmiddelen, of kunnen we ook 
uit de voeten met gelijkwaardige collectieve mobiele 
oplossingen? Toen de discussie hierover tussen 
industrie en bevoegd gezag wat stroef liep, hebben wij 
als Gezamenlijke Brandweer onze vinger opgestoken. 
Wij zijn precies de organisatie in het midden en hebben 
veel expertise in huis. Bovendien zijn het onze mensen 
die worden opgeroepen bij een tankputbrand in de 
haven. En in onze organisatie staat de veiligheid van 
onze eigen werknemers bovenaan. Dus we wilden er 
zelf ook wel wat van vinden. Daarom hebben wij op 
een gegeven moment alle partijen bij elkaar getrokken 
en zijn gaan kijken wat wij konden betekenen in het 
beantwoorden van deze vraag.”

Project Tankputbranden Rotterdam
De uitkomst van het overleg was dat de Gezamenlijke 
Brandweer een jaar lang zou onderzoeken hoe 
tankputbrandbestrijding in de haven zo efficiënt 
mogelijk georganiseerd kon worden om te voldoen aan 
scenario's rondom tankputbranden. Kleijwegt: “We 
hebben uitgezocht welke kansen mobiele bestrijding 
biedt. Mobiele bestrijding voor 150 putten dwingt 
namelijk tot samenwerken en kennisuitwisseling tussen 
overheid en industrie - en dat was juist wat nodig was.”

Materiaal
Als het gaat om materiaal werkt de Gezamenlijke 
Brandweer in Rotterdam sowieso al met industriële 
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SJR Group: van klein familiebedrijf 

naar middelgrote onderneming

‘ SAMENWERKEN 
IS THE KEY’

In betrekkelijk korte tijd heeft familiebedrijf SJR Group, allround bouwer van tanks, 
een onstuimige groei doorgemaakt. Directeur Robert Sloot vertelt in Europoort 
Kringen meer over zijn visie op de markt. Hierin speelt samenwerking - met 
klanten, leveranciers én de partners in start-up ASG - een belangrijke rol.

Als een familiebedrijf bij uitstek, zo valt SJR 
Group uit Rotterdam zeker te bestempelen. 
De huidige directeur/eigenaar Robert Sloot 
nam het bedrijf in 1991 met zijn broer over 

van zijn vader Johan Sloot sr., die het dertig jaar eerder 
in Vlaardingen was begonnen. Nadat zijn broer er in 
2007 uitstapte, nam hij alleen het roer in handen van het 
familiebedrijf, dat zich richt op het bouwen en repareren 
van opslagtanks. Sloot zegt in de markt te merken dat 
het familiebedrijf een goede naam heeft opgebouwd. 
Ook omdat het een familiebedrijf is. “Wij staan altijd 
klaar om onze klanten helpen. Een afspraak beschouwen 
wij als een herenafspraak, die we zullen nakomen. Dat 
wekt vertrouwen bij onze klanten”, legt hij uit. 

Geconditioneerd bouwen
Een belangrijke koerswijziging vond in 2009 plaats, toen 
werd besloten de focus op de petrochemie te richten. 
“We waren klaar voor die stap vooruit. Bovendien zijn 
veel klanten uit de sector bij ons in de buurt gevestigd.” 
In Vlaardingen beschikte het bedrijf niet over een 
locatie aan het water, wat voor Sloot reden was naar 
de oude scheepswerf van Verolme in Bolnes uit te 
breiden. Daar had de opslagtankspecialist wel een 
kade tot zijn beschikking, net als op de huidige locatie 
aan de Gieterijweg op het RDM-terrein in Rotterdam. 
Daar is het sinds 2016 gevestigd. In de productieloods 
kunnen opslagtanks tot een diameter van ruim 24 
meter en een hoogte van 32 meter worden gebouwd. 
“Niemand doet ons dat na”, is Sloot stellig. “Door in 
een geconditioneerde omgeving te bouwen, kunnen 
wij gegarandeerd kwaliteit bieden. Je hoeft niet in 
weer en wind te werken, wat ook de veiligheid en 
betrouwbaarheid van de planning ten goede komt.”

Parallel bouwen
De focus op de petrochemie heeft SJR geen windeieren 
gelegd. Het bedrijf groeide in de laatste drie jaar van 
vijftig naar tweehonderd medewerkers bij piekdrukte. 
Ook de omzet nam toe, tot zo’n dertig miljoen euro 
in het afgelopen jaar. Gevraagd naar een verklaring 
voor het succes wijst Sloot op een aantal factoren die 
meespelen. Naast de focus op kwaliteit en de voordelen 
die een familieonderneming met zich meebrengt - 
‘Zeg wat je doet, doe wat je zegt’ - noemt hij ‘parallel 
bouwen’ dat SJR heeft geïntroduceerd. “Dit houdt in 
dat wij op onze locatie de tank bouwen, en tegelijkertijd 
de fundering leggen op de site van de klant. Dit heeft 
als voordeel dat de klant minder ongemak ervaart en 
dat wij sneller kunnen opleveren. Op deze schaal is dit 
een nieuw concept in de petrochemie. Dat heeft zijn 
vruchten afgeworpen.” Sloot zegt bedrijven als Shell, 
ExxonMobil, Gunvor, HES, Shin-Etsu, Count en Koole 
tot zijn klantenkring te kunnen rekenen.

Partnership
Over dit laatste bedrijf gesproken, Koole Terminals, daar 
is iets bijzonders mee aan de hand. “Sinds wij ons op 
de petrochemie zijn gaan richten, is Koole al klant van 
ons. In de loop der tijd is onze relatie getransformeerd 

tot een partnership; we zijn business-partners. Op basis 
van vertrouwen hebben wij een aantal mooie projecten 
kunnen realiseren.” Sowieso heeft Sloot samenwerking 
hoog in het vaandel staan. Zowel intern met de eigen 
medewerkers als extern met leveranciers. “Die zie ik 
meer als partner dan als leverancier. Innovatie zit niet 
alleen in technologie, maar misschien nog wel meer in 
samenwerking. Ik geloof echt dat samenwerking the key 
is.” Deze gedachte komt ook terug in de oprichting van 
Alpha Storage Group (ASG) begin dit jaar. SJR is hier 
samen met Dura Vermeer en Falcker ingestapt, vanuit 
het idee klanten een totaaloplossing te bieden. “Wij 
zien dat klanten meer wensen dan alleen het leveren 
of repareren van een opslagtank. Er is behoefte aan 
één partij, met één aanspreekpunt, die een volledig 
multidisciplinair project op zich kan nemen, inclusief het 
leveren van een tank, het bouwen van de fundering, 
het aansluiten ervan, enzovoort, enzovoort.” ASG heeft 
inmiddels van Koole de opdracht verkregen om alle 
multiproduct-terminals van het bedrijf in binnen- en 
buitenland te onderhouden. 

Uitbreidingsplannen
“Geweldig, toch?”, glimlacht Sloot. “Al moeten we 
ervoor waken niet te hard te groeien. Ons doel is op 
een gestage, gezonde manier verder te groeien, door 
klanten volledig, van A tot Z, bij hun projecten bij te 
staan”, vertelt hij tot besluit. Hij zegt de komende 
vijf jaar zowel meer structuur als specialismen in het 
bedrijf te willen brengen. “We zijn volop bezig met 
uitbreidingsplannen op de huidige locatie. Ik verwacht 
dat die de komende jaren zullen worden gerealiseerd. 
Ons familiebedrijf is nog lang niet uitgegroeid!”

Robert Sloot (SJR Group) tekent een contract met Erik van Ommeren 
(Koole Terminals).

Johan Sloot sr., de oprichter van het bedrijf.

De productielocatie van SJR aan de Gieterijweg.
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Gate terminal

MEEDEINEN 
MET DE MARKT
Omdat de markt dat wilde, voegde Gate terminal verschillende nieuwe services 
aan zijn portfolio toe. Ook kleinere schepen en trucks kunnen er nu terecht voor 
LNG. Nu is het tijd opnieuw voor te sorteren op wat komen gaat.

ArmaGel HT
Ontdek nieuwe kansen met onze volgende generatie 
Aerogel blanket technologie. ArmaGel HT is de 
betrouwbare oplossing voor toepassingen bij hoge 
temperaturen tot 650 °C. Ontworpen voor veiligheid 
en flexibiliteit.

ISOLATIE IS WEER BETER 
GEWORDEN

Dezelfde technische 
prestatie tegen een fractie 
van de isolatiedikte.

www.armacell.com/armagel
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ArmaGel_Motiv 3_A4_EN_DE.indd   1 06.06.2019   10:17:03

Het binnenvaartschip LNG London in Rotterdamse wateren.
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TANKBODEMISOLATIE: 
LAGERE KOSTEN, 
HOGERE EFFICIENCY
Tekst: Jente Quintens

Opslagtanks worden gebruikt voor de opslag van een verscheidenheid aan 
vloeistoffen en gassen, gaande van grondstoffen, tussenproducten tot 
eindproducten. De groeiende wereldwijde vraag naar chemicaliën en de juiste 
opslag en verwerking ervan maakt de energie-efficiëntie en de veiligheid van 
opslagtanks steeds belangrijker.

Het is daags na de twee warmste dagen ooit 
in Nederland gemeten. “De noodzaak van 
alternatieven voor drink- en grondwatergebruik 
wordt steeds actueler”, zegt Cammaert. “In de 

vorige warme zomer mochten boeren al geen grondwater 
meer uit de Veluwe onttrekken. VDus wanneer het mini-
maliseren van uw kosten, het garanderen van veiligheid 
van werknemers en het efficiënt opslaan van producten 
een belangrijk punt is, is een performant isolatiesys-
teem zeker geen overbodige luxe. Elk jaar worden grote 
hoeveelheden energie verspild omdat warme opslagtanks 
niet voorzien zijn van een goed isolatiesysteem.
Tanks kunnen variëren in concept en ontwerp omdat de 
constructie afhankelijk is van de opslagtemperatuur en de 
eigenschappen van de producten die worden opgeslagen. 
Een gedetailleerde studie is nodig om ervoor te zorgen 
dat alle aspecten in overweging worden genomen zodat 
producten op de veiligste en meest efficiënte manier kun-
nen worden opgeslagen. Het installeren van een tankbo-
dem-isolatiesysteem is één van de beste en gemakkelijk-
ste manieren om de efficiëntie te verhogen door energie 
te besparen en de onderhoudskosten te verlagen. 

Geïsoleerde tankbodem
Bij warme opslagtanks worden vaak de tankwanden 
en daken beschouwd als de grootste bronnen van 
energieverlies. Echter, een grote bron van energiever-
lies is de bodem van de tank. Zelfs als de opslagtank 
slechts voor 10 procent gevuld is, zal de tankbodem 
altijd 100 procent in contact zijn met de warme vloei-
stof, waardoor de bodem de meest gevoelige locatie is 
voor warmteoverdracht en energieverlies. Dit toont de 
noodzaak aan van de installatie van een goed thermisch 
tankbodem-isolatiesysteem om het energieverlies te be-
perken. Naast het verminderen van energieverlies heeft 
een geïsoleerde tankbodem ook andere voordelen. Het 
isolatiesysteem beschermt de betonnen fundering tegen 
hoge temperaturen, waardoor de tankfundering met ge-
wapend beton goedkoper kan worden geïnstalleerd. Het 
isolatiesysteem biedt ook bescherming tegen aantas-
ting door opstijgend vocht, met mogelijke corrosie van 
de tankbodem tot gevolg. Tijdens de gehele levensduur 
kan een typische opslagtank voor verschillende doelein-
den en bij wisselende temperaturen worden gebruikt, 
waardoor een omgeving kan ontstaat waarbij corrosie 
onder isolatie (CUI) een probleem wordt als de tank 
onvoldoende of foutief geïsoleerd is. 

Isolatieoplossing 
Het is belangrijk om een ondoordringbaar en onbrand-
baar isolatiemateriaal met gesloten cellen te gebruiken 
voor de isolatie van tankbodems. Deze eigenschappen 
zorgen ervoor dat het isolatiesysteem bestand is tegen 
vochtpenetratie en bescherming biedt tegen corro-
sie onder isolatie, waardoor mogelijke catastrofale 
gevolgen kunnen worden voorkomen. Het gebruik van 
onbrandbare isolatie voorkomt potentiële brand- en 
rookgevaren die latent aanwezig zijn bij opslagtanks 
met gevaarlijke producten.
Bovendien is het van cruciaal belang dat de isolatiema-

terialen geschikt zijn om de grote belastingen zonder 
problemen te kunnen dragen, en dit zonder enige 
vervorming door compressie. Zo kan de stabiliteit en 
de integriteit van de tank worden gegarandeerd over 
de volledige levensduur. Onvoldoende druksterkte in 
situaties met hoge belasting kan leiden tot verzakking, 
schade aan de tankbodem en verlies van thermische 
prestatie. Dit laatste kan resulteren in het toenemen 
van de viscositeit of zelfs stolling van de inhoud.

FOAMGLAS® tankbodemisolatie
Sinds de jaren zestig gebruiken tankbouwers wereldwijd 
FOAMGLAS® tankbodemisolatie als het kernonderdeel 
in hun isolatiesysteem voor tankbodems. De ondoor-
dringbare gesloten celstructuur van deze isolatie zal het 
binnendringen van vocht en mogelijke corrosie-gerela-
teerde gevaren voorkomen. Lekkages van gevaarlijke 
stoffen of dampen hebben geen invloed op het systeem 
aangezien een FOAMGLAS® tankbodemsysteem 
beschermt tegen bijna alle mogelijke chemische aantas-
ting. De FOAMLGAS® HLB (hoge lastdragende) sys-
temen, leverbaar met zeer hoge druksterktes, bieden 
een voldoende sterke oplossing voor alle tankontwer-
pen. Tot op heden zijn reeds duizenden warme, koude 
en cryogene tanks voorzien van een bodem met een 
FOAMGLAS® isolatiesysteem. Het materiaal wordt 
wereldwijd gebruikt voor 90 procent van de bodems 
onder LNG-tanks. De isolatiewaarde van het FOAM-
GLAS® isolatie wijzigt niet in de tijd, zodat de tank-
bodem zorgt voor een blijvende energiebesparing. Zo 
verdient de investering in een geïsoleerde tankbodem 
zich terug in een periode van slechts een paar maanden 
tot enkele jaren.

Terugverdientijden en rendementen
Tankbouwers en eigenaars van terminals kunnen een 
beroep doen op de expertise van het technische team 
van Owens Corning om te assisteren bij de berekening 
van de terugverdientijd en het jaarlijkse rendement 
van de investering in een FOAMGLAS®-systeem voor 
de isolatie van hun tanks. Rekening houdend met alle 
relevante factoren, zoals opslagtemperatuur en ener-
giekosten, wordt voor elk specifiek project de kosten 
van het energieverlies via de niet geïsoleerde bodem 
vergeleken met de totale investeringskosten en de 
energiewinst van een geïsoleerde bodem. Dit resulteert 
in de totale terugverdientijd van de investering in een 
FOAMGLAS® tankbodemisolatiesysteem. Deze kan 
variëren van een aantal maanden tot slechts enkele 
jaren, afhankelijk van de opslagtemperatuur van de 
vloeistof in de tank. Bovendien wordt het totale toe-
komstige rendement van de investering berekend voor 
de actieve levensduur van de tank met een geïsoleerde 
tankbodem. Dit toont de hoeveelheid bespaarde energie 
per vierkante meter geïsoleerde tankbodem en de totale 
jaarlijkse opbrengst na de terugverdientijd.

Jente Quintens is werkzaam als verantwoordelijke voor 
marketing & communication voor industry business bij 
Owens Corning FOAMGLAS® isolatie.
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Sandra de Bont (VOTOB)

DELEN LOONT
Onder supervisie van directeur Sandra de Bont zijn bij de Vereniging van Nederlandse 

Tankopslagbedrijven (VOTOB) geslaagde vernieuwingen als de VOTOB Academy en de Safety 
Maturity Tool geïntroduceerd. In Europoort Kringen vertelt zij hoe beide ervoor staan, waarom 
VOTOB aan een nieuwe richtlijn voor chemische stoffen werkt en hoe tankopslagbedrijven een 

bijdrage aan de energietransitie kunnen leveren.

Foto’s: Pierre Crom

Onderhoud en bescherming 
van opslagtanks in agressieve 
omgevingen

Betonnen structuren, zoals opslagtanks voor afvalwater, worden vaak blootgesteld aan 
agressieve invloeden. Biogene zuren tasten het beton aan, scheuren ontstaan, zuren 
dringen verder door, het beton brokkelt af en de structuur wordt onbruikbaar. De nieuwe 
coating MasterSeal 7000-CR gebaseerd op de nieuwe technologie Xolutec™ biedt een 
weerstand tegen extreme chemische invloeden met de juiste elasticiteit om barsten in 
het beton van deze tanks  doeltreffend te overbruggen. De levensduur van het beton 
wordt verlengd en het onderhoud vermindert aanzienlijk. 

Meer hierover:
www.masterseal-7000cr.basf.com/nl

industrie_210x297_okt 2019.indd   1 30/09/19   15:15
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Mediagegevens magazine
THEMALIJST 2020 INLEVERDATA VERSCHIJNINGSDATA

1 MAINTENANCE
Asset management

10 januari 31 januari

2 PETROCHEMIE
Pompen, kleppen, afsluiters & pijpleidingen

7 februari 28 februari

3 MAINTENANCE
Maintenance Gorinchem / PBM’s

6 maart 31 maart

4 PETROCHEMIE
Industriële reiniging & cleaning / schoonmaak

7 april 28 april

5 MAINTENANCE
Rope access, hoogwerkers & steigers

8 mei 29 mei

6 PETROCHEMIE
Industriële isolatie, corrosie & coating

5 juni 30 juni

7 MAINTENANCE
Opleidingen & trainingen

10 juli 31 juli

8 PETROCHEMIE
Cybersecurity / Internet of things

7 augustus 28 augustus

9 MAINTENANCE
Smeertechniek / lagertechniek / food tech

8 september 29 september

10 PETROCHEMIE
Opslagtanks & inspectie / metaalbewerking

9 oktober 30 oktober

11 MAINTENANCE
Heat & power / zonne-energie

6 november 30 november

12 PETROCHEMIE
Industriële veiligheid 

8 december 29 december

SALES-DIRECTOR 
Wilt u meer respons op uw marketingactiviteiten? Meer beslissers 
bereiken? Een nieuw product of dienst lanceren? Neem dan contact op met 
onze mediastrateeg en sales-director Remco Rooij. Hij zal u een op maat 
toegesneden mediavoorstel doen toekomen waarbij u in deze sector het 
hoogste publiciteitsrendement per bestede euro kan behalen. 
 
Bink 36 | C1 14-16 - Binckhorstlaan 36, NL-2516 BE Den Haag,  
T: 070 22 11 943, M: +31 (0)6 53 22 08 22, remco.rooij@europoortkringen.nl
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WEBSITE
www.europoortkringen.nl

De website brengt professionals dagelijks op de hoogte van het laatste nieuws en 
relevante vakinformatie over de branche. Doet u zaken met industriële bedrijven 
in het Europoort-gebied? Dan is Europoortkringen.nl dé site om nieuwe klanten 
te bereiken!

Met 9.100 unieke bezoekers per maand is Europoortkringen.nl een zeer goed 
bezochte business-to-business website. Professionals uit vele industriële 
sectoren die op zoek zijn naar verkoop aan of samenwerking met bedrijven uit 
het Europoort-gebied kunnen zich via de subpagina Europoort Index uitstekend 
oriënteren. 

ONLINE TARIEVEN (€ PER MAAND)

€ 775 Leaderboard (1070 x 96 px) A 
(responsive: tablet 768 x 96; mobiel 375 x 96)

€ 625 Full banner (1070 x 76 px) B
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€ 500  Advertorial F
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€ 395  Vacature
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€ 589  Bedrijfspresentatie op  
de website

€ 839  Bedrijfspresentatie op  
de website 
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E-MAIL
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van Europoort kringen verschijnt 26 keer per jaar en informeert 
haar ontvangers onder meer over de inhoud van de meest recente editie van het 
Europoort Kringen-magazine, evenementen, cursussen en beurzen, maar ook over 
vacatures en interessant bedrijfs- en productnieuws uit de Europoort-regio.
Als partner of adverteerder heeft u de mogelijkheid nieuws of andere informatie 
- bijvoorbeeld over uw evenement - in onze reguliere nieuwsbrief te plaatsen. 
Daarmee komt u onder de aandacht van meer dan 4.600 nieuwsbriefontvangers.

TARIEVEN
Advertorial € 500
Full banner € 375
Film € 400
Link (agenda) € 295
Vacature € 495
Vacature combi web + € 150
Partnermailing € 775

PARTNERMAILING: MAXIMALE AANDACHT VOOR UW BOODSCHAP
U kunt ook kiezen voor een partnermailing. Deze wordt op een door u te kiezen moment verzonden 
aan alle abonnees van de Europoort Kringen-nieuwsbrief.

SOCIAL MEDIA
Ook hier liggen weer tal van mogelijkheden om uw activiteiten onder de aandacht te brengen. Denk 
bijvoorbeeld aan een evenement waar u wellicht bij betrokken bent. In het magazine vermeld in de 
agenda, omlijst met een of meerdere artikelen en/of advertenties en vervolgens aangejaagd door 
posts op de Europoort Kringen Facebook-pagina, Twitter- en Instagram-account of de LinkedIn-groep.
Diezelfde mogelijkheden zijn er voor uw artikel, die op deze manier onder de aandacht wordt gebracht 
en waarover interessante meningen en commentaren ontstaan.

INTERACTIE MET UW DOELGROEP
Content marketing: profileer uzelf als kennisdrager/instituut. U bereikt niet alleen de doelgroep, maar 
gaat ook de dialoog met hen aan. Vakbladen en social media gaan hand in hand. Ongeveer 9 op de 10 
lezers deelt informatie uit vakbladen op social media. Zeer gerichte en directe interactie met precies de 
juiste doelgroep.

Europoort Kringen heeft een zeer actieve LinkedIn-groep, met ruim 2.700 betrokken leden. Het is de plek 
waar professionals uit de belangrijkste branches in het Europoort-gebied interessante discussies voeren 
en zichzelf en hun bedrijven zo voor het voetlicht brengen. 

PARTNERSHIPS
Europoort Kringen onderhoudt nauwe banden met:
• iTanks, het platform voor innovatie in de industrie;
• Management Producties, de top-level organisator 

van congressen en vakbijeenkomsten voor het 
havengebied;

• De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig 
Onderhoud (NVDO);

• De Stichting Industriële Reiniging (SIR);
• Vereniging Aannemers Petrochemie (VAP);
• Nationale en internationale beurs- en 

expositiebedrijven zoals Heliview, Rotterdam 
Ahoy, Easyfairs, de Jaarbeurs en meer.

• en verder nog met VSB, VIB Isolatie, Irata en 
Votob.

SALES-DIRECTOR 
Wilt u meer respons op uw marketingactiviteiten? 
Meer beslissers bereiken? Een nieuw product of 
dienst lanceren? Neem dan contact op met onze 
mediastrateeg en sales-director Remco Rooij. Hij 
zal u een op maat toegesneden mediavoorstel 
doen toekomen waarbij u in deze sector het 
hoogste publiciteitsrendement per bestede euro 
kan behalen. 
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