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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 52 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 
artikelen, 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. Relevante actuele ontwikkelingen als de 
energietransitie, circulariteit en digitalisering worden op de 
voet gevolgd.

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. 
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.

			VERSPREIDE OPLAGE 
6.060 exemplaren

SECURE 
OPERATIONAL 
TECHNOLOGY: REM 
OF KATALYSATOR?
Vijftien, zelfs vijf jaar geleden was de wereld heel anders: Amazon Web Services, 
de eerste echte cloud-serviceprovider, begon in 2005. De veiling van de 
frequenties voor 4G in Nederland was in 2012. Nu zijn deze technieken helemaal 
ingeburgerd, zowel thuis als op kantoor. We kunnen niet alleen administratieve 
informatie uitwisselen, maar ook machines elkaar laten besturen en containers 
volledig geautomatiseerd van schip naar vrachtwagen verplaatsen. Dit levert 
ongekende voordelen op, niet alleen op het gebied van kosten en schaal maar ook 
nieuwe kansen. 
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Operational Technology (OT) -omgevingen, zoals 
fabrieken, elektriciteitscentrales, raffinaderijen 
en containerterminals, zijn vaak niet met deze 

technieken en mogelijkheden ontworpen, zelfs niet in de 
afgelopen tien jaar. De toepassing van nieuwe technieken 
en communicatiemiddelen binnen OT-omgevingen stelt 
deze bloot aan alle kwetsbaarheden die deze technieken 
met zich meebrengen. Iedere verbinding naar een andere 
partij is extra blootstelling aan de buitenwereld waar de 
apparatuur en software in fabrieken en installaties niet 
voor ontworpen zijn. 
Fabrieksinstallaties en productieprocessen zijn niet 
ingericht, of niet in staat, om vaak te stoppen, te starten 
en te veranderen. De levenscyclus van apparatuur 
en de aansturende software is lang en het tempo van 
onderhoud en verandering is in een OT-omgeving 
significant anders dan in een IT-omgeving.

Cybersecurity faciliteert 
Toch lonken de voordelen van nieuwe technieken en hun 
mogelijkheden. De beveiligingsmaatregelen om deze 
nieuwe mogelijkheden met vertrouwen te benutten 
binnen een OT-omgeving, zullen met de traditionele 
eigenschappen van zo’n omgeving rekening moeten 
houden. Cybersecurity wordt vaak gezien als een 
slecht, tweesnijdend zwaard. Je verkleint de risico's 
voor je organisatie, maar beperkt ook de mogelijkheden 
om snel veranderingen door te voeren of in te spelen 
op nieuwe kansen. Cybersecurity moet juist ten dienste 
staan van de organisatie: ervoor zorgen dat er kansen 
worden benut en er vanuit vertrouwen ontwikkeld 
wordt. Een goed programma, dat de cybersecurity borgt 
binnen de OT-omgeving, maakt dit mogelijk.

Het begin: define
Juist binnen industriële omgevingen is beveiligen 
net iets anders dan anders. Zoals met zoveel 
processen, begint het met het in kaart brengen van 
wat beschermd moet worden. Dit omvat niet alleen 
apparatuur en processen, maar ook welke partijen, 

applicaties, systemen en organisaties een verbinding 
hebben. Deze informatie is niet alleen nuttig voor het 
beveiligen van een fabriek, maar ook voor het (beter) 
integreren van deze productieprocessen met de 
administratieve bedrijfsprocessen, nodig voor Industry 
4.0-toepassingen. 
Op basis van deze informatie en de strategie van de 
organisatie wordt een routekaart en een referentie-
architectuur opgesteld. Deze routekaart beschrijft 
welke maatregelen in welke volgorde ingevoerd moeten 
worden. De referentie-architectuur beschrijft een stelsel 
van bouwblokken en regels, procedures, standaarden en 
richtlijnen die helpen om per te beschermen object te 
bepalen wat er gedaan moet worden. Deze architectuur 
en routekaart bevatten niet alleen de beschermende 
maatregelen, maar juist ook de redenen waarom 
gekozen is voor een specifieke maatregel of waarom 
niet. Dit maakt het mogelijk regelmatig de architectuur 
en de routekaart te evalueren en aan te passen. Deze 
routekaart en de referentie-architectuur begeleiden 
de beveiliging van de installatie zodat, inderdaad met 
vertrouwen, die nieuwe technologie of nieuwe integratie 
gerealiseerd kan worden. Zo blijft de organisatie weg 
bij cybersecurity-dogma’s en blijven kansen voor de 
organisatie en de bijbehorende risico’s leidend. 

Het uitvoeren: protect
Het uitvoeren van cybersecurity-projecten, of projecten 
met een cybersecurity-aspect, binnen een OT-omgeving 
vereist een bijzondere combinatie van ervaring, kennis 
en kunde. Het projectteam moet de eisen vanuit de OT-
omgeving zelf kunnen adresseren, vaak in combinatie 
met eisen vanuit een centrale IT-omgeving waaraan 
voldaan moet worden. Bestaande onderhouds- en 
ondersteuningsprocessen moeten door kunnen gaan. 
Daarnaast zal er tijdens het project geanticipeerd 
moeten worden op fysieke, logische of organisatorische 
beperkingen. Zijn deze competenties goed ingevuld, 
dan kunnen cybersecuritymaatregelen en nieuwe 
technologieën succesvol gerealiseerd worden.

Het beheren: monitor
De OT-omgeving, met zijn cybersecurity-maatregelen, 
moet beheerd en gemonitord worden. Monitoring 
van de maatregelen zorgt voor tijdige signalering van 
beveiligingsincidenten met het analyseren en oplossen 
ervan. Voor het kwalitatief monitoren en effectief 
oplossen van deze incidenten is niet alleen kennis van 
cybersecurity zelf nodig, maar juist ook kennis van en 
inzicht in het productieproces en de installatie zelf. 
Onderhouds- en engineeringsafdelingen op de lokale 
site en gecentraliseerde IT-afdelingen beschikken vaak 
niet over de juiste combinatie van kennis, kunde en 
inzicht of achten zich daarin niet competent genoeg. 

NEDERLANDS GROOTSTE 
CYBERSECURITY UNIT

“Capgemini heeft de juiste combinatie 

van kennis in huis om al deze stappen 

met klanten te doorlopen”, verklaart 

Hans Marcus, principal consultant 

bij Capgemini Nederland. “Met de 

grootste cybersecurity unit van 

Nederland (170 fte), ervaring met veel 

industrieën en de recente overname van 

Altran heeft Capgemini alles in huis om 

het gehele OT-cybersecurity traject van 

begin tot eind te doorlopen en te blijven 

ondersteunen.”

Cybersecurity moet juist 

ten dienste staan van de 

organisatie
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INHOUD
THEMA: CYBERSECURITY & INTERNET OF THINGS

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

Zacht op de relatie, 
snoeihard op de inhoud

Ronald Paul, chief operating officer bij het Havenbedrijf 
Rotterdam, legt op 1 september a.s. zijn functie 

neer. Hij werkte 35 jaar in verschillende rollen voor 
het Havenbedrijf. In Europoort Kringen vertelt hij 

over de aanleg van de Tweede Maasvlakte, het managen 
van risico’s en zijn vertrek.

11
‘We staan nog maar  
aan het begin’
Pak digitalisering, de implementatie van Internet of Things en andere 
nieuwe technologieën stap voor stap aan. Dat is het advies van 
Frank Hermans, directeur van InnoTractor. Het bedrijf ondersteunt 
klanten in deze processen. “Je moet niet in één keer naar de 
volgende verdieping willen springen.”

36

De som der delen
Deltalinqs en TNO ondervroegen tien grootverbruikers 
van energie uit het Rotterdamse industriecomplex over 
hun energieverbruik en productieprocessen. Door deze 

gegevens te bundelen en analyseren is tot een voorlopige 
schets gekomen van de industriële energiebehoefte van de 

toekomst. “Zie dit als een redelijk schot voor de boeg.”

54
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Cultivating our line of eco-friendly
compressor solutions

New EMISSIONGUARD™ packing rings significantly reduce your packing case emissions

As environmental regulations tighten, CPI is committed to engineering new solutions to keep compressors 

operating efficiently and compliantly. The new EMISSIONGUARD TR² packing ring is of a unique construction 

which increases reliability while providing improved sealing efficiency, reducing leakage and emissions—

because compliance today means a greener tomorrow. 

Learn more about EMISSIONGUARD products at cpicompression.com/EMISSIONGUARD

EMISSIONGUARD™ TR2
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Ronald Paul (Havenbedrijf Rotterdam)

ZACHT OP DE 
RELATIE, SNOEIHARD 

OP DE INHOUD

Ronald Paul, chief operating officer bij het Havenbedrijf Rotterdam, legt op 1 september 
a.s. zijn functie neer. Hij werkte 35 jaar in verschillende rollen voor het Havenbedrijf. 

In Europoort Kringen vertelt hij over de aanleg van de Tweede Maasvlakte, het managen 
van risico’s en zijn vertrek.

Foto’s: Pierre Crom

Europoort Kringen Magazine 
is nu al 60 jaar - veruit - het 
grootste en meest gelezen 
vakblad in de innovatieve 
wereld van Groot-Rotterdam.

DATA SAFE-
HOUSE PILOT IN 
ROTTERDAM
Er zijn plannen in Rotterdam een data safehouse te realiseren, een systeem waarin 
bedrijven concurrentiegevoelige informatie uitwisselen. Op deze manier kunnen 
gemeenschappelijke projecten vlotter van de grond komen.

D
U

U
R

Z
A

A
M

H
E

ID

Foto: Danny Cornelissen

EUROPOORT KRINGEN
augustus - 202046 

De term ‘data safehouse’ - letterlijk vertaald een 
schuil- of onderduikplaats voor data - dook dit 
voorjaar voor het eerst op in het advies van de 

Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie. Dit 
rapport geeft een voorzet hoe de zes belangrijkste 
industriële clusters zouden moeten worden ingericht 
om de klimaatdoelen in 2030 en 2050 te halen. In de 
zesde en laatste aanbeveling van het advies wordt het 
‘creëren van een safehouse voor bedrijfsgevoelige data’ 
genoemd. 

Doorbreken
Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate 
Program, vindt dat de taskforce met dit advies 
de vinger op de zere plek legt. Ze noemt het data 
safehouse een goede oplossing. “Nu zitten bedrijven 
en netbeheerders met een dilemma. Netbeheerders 
weten niet hoe bedrijven gaan verduurzamen en 
bedrijven willen weten wat voor infrastructuur er komt. 
Dat moeten we doorbreken met zo’n safehouse.” In 
het advies van de taskforce worden Porthos, stoom- 
en elektrolyseprojecten met name genoemd waarbij 
dit probleem speelt. “Een in te stellen safehouse 
kan vertrouwelijk de voorgenomen investeringen 
van de industrie en plannen van de netbeheerders 
voor infrastructuur toetsen en voorstellen doen voor 

nieuwe of beter te benutten infrastructuur zonder 
concurrentiegevoelige informatie prijs te geven”, aldus 
het advies.

Versleutelen
Krekt, en met haar de Rotterdamse partners van de 
Klimaattafel industrie, zegt in Rotterdam de eerste pilot 
met het data safehouse te willen starten. “Als het aan 
ons ligt, gaan we er zo snel mogelijk mee aan de slag. 
We zijn nu bezig te verkennen hoe dit eruit komt te 
zien, wie het beheert en ook hoe de versleuteling van 
de gegevens moet gebeuren.” Dit najaar zal een eerste 
opzet van het data safehouse worden opgezet, waarna 
met een bedrijf of organisatie tot overeenstemming 
moet worden gekomen om dit te runnen. Ze ziet het als 
een mogelijkheid om deelnemers aan projecten verplicht 
te stellen mee te doen aan het data safehouse. “Als we 
dit netjes regelen en het niet concurrentieverstorend of 
kostenopdrijvend is, zou het zeker goed kunnen dat men 
hiermee wel akkoord gaat.”

STIKSTOFCRISIS NOG
ALTIJD EEN ISSUE

Niet de corona-, maar de stikstofcrisis werkt remmend 

op de verduurzamingsprojecten die in de Rotterdamse 

industrie worden ontplooid. Gedeputeerde Jeannette 

Baljeu van de provincie Zuid-Holland, gaf op de 

halfjaarbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program 

aan dat de coronacrisis een versnelling van het 

verduurzamingsbeleid en het Europese industriebeleid heeft 

veroorzaakt. Tegelijkertijd erkende ze dat we nog midden in 

de stikstofcrisis zitten. Bas Janssen, directeur Deltalinqs, 

was het hiermee eens. Hij noemde een oplossing voor de 

stikstofcrisis noodzakelijk voor de energietransitie. 

Op deze ‘hybride’ bijeenkomst - deels met fysiek 

aanwezige deelnemers, deels met online volgers - 

gaven de verschillende LOC (Letters of Cooperation)-

ambassadeurs een update over de vorderingen die zijn 

gemaakt. Zo liet Willemien Terpstra (LyondellBasell) weten 

dat hoewel de technische mogelijkheden er zijn om in de 

chemische industrie met behulp van elektrische boilers te 

elektrificeren, het nog altijd te weinig gebeurt. Een kwestie 

van cultuur en betaalbaarheid, vermoedt ze. Bart Leenders 

(Neste), ambassadeur circulariteit, gaf te kennen dat ‘het 

goede niet mag lijden onder het perfecte’ in de transitie 

naar een volledig circulaire samenleving. “Pak de kansen en 

probeer niet alles van tevoren dicht te timmeren”, was zijn 

boodschap.

H-VISION: FOCUS OP 
BUSINESS CASE

Onder leiding van projectdirecteur Peter 

de Weijs is er de voorbije maanden 

gewerkt aan concretisering van het 

H-vision-project. “We waren aan het 

voorsorteren voor de engineering, 

waarbij goede resultaten zijn geboekt. 

De technische aspecten zijn verder 

uitgewerkt. Zo zijn mogelijke locaties 

voor de fabriek onderzocht, is bij het 

bepalen van de route en dikte van de 

buisleidingen vooruitgang geboekt 

en zijn benodigde technieken om de 

waterstof te maken en verbranden 

verder aangescherpt”, zegt Alice Krekt 

van Deltalinqs. De werkzaamheden van 

De Weijs zijn daarmee afgerond. 

De komende maanden ligt er prioriteit 

op de business case, vertelt Krekt. 

“Nadat dit is geregeld, kunnen we 

verder met de verdere uitwerking.” Het 

bouwen van een nieuwe fabriek, met 

nieuwe infrastructuur en aanpassing 

aan bestaande installaties, past niet 

binnen de huidige subsidieregelingen. 

Zo voorziet de subsidieregeling SDE++ 

niet voldoende in ondersteuning van 

deze blauwe waterstof als brandstof. 

Daarnaast loopt de geboden subsidie 

niet lang genoeg door. De huidige 

regeling heeft een looptijd van 15 jaar, 

terwijl H-vision rekent met 25 jaar. 

Krekt: “We zijn hierover met het Rijk en 

de EU in gesprek. Eind december moet 

er duidelijkheid zijn.” 
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ONNO DE JONG, 

consultant Transport, 

Infrastructuur & Mobiliteit 

bij Ecorys

Zeker nu we afstevenen op een periode 
waarbij overheden meer op de financiën 
moeten gaan letten (na eerst ruimhartig 

de geldkraan opengedraaid te hebben) wordt 
het afwegen van publieke investeringen nog 
belangrijker.

In mijn dagelijks werk is het opstellen en 
inzetten van afweeginstrumenten een 
veelvoorkomend iets. Iets wat mij opvalt is de 
altijd dynamische houding die ambtenaren en 
vooral bestuurders hebben ten opzichte van 
de waarde van het afwegen. Met uitgebreide 
en complexe rekenexcercities kun je een beeld 
van de toekomst modelleren en daarmee iets 
zeggen over de (maatschappelijke) kosten 
en baten van een bepaalde investering. Hoe 
complexer het rekenmodel, hoe vollediger 
de uitkomsten. Maar dit creëert vaak wel 
het gevoel van een black box. Zo las ik in 
een verslag van een commissievergadering 
infrastructuur ergens in een Nederlandse 
provincie de duidelijke wens van de provinciale 
politici om voor een luchthavenvraagstuk een 
studie te krijgen die ook zonder aparte studie 
naar de studie te begrijpen valt. 

Een voorbeeld van een uiterst beknopt, maar 
daardoor misschien wat overgesimplificeerd, 
beslisschema las ik in de waterstofvisie van 
de gemeente Rotterdam. Dit document, waar 
ook Europoort Kringen over bericht heeft, 
geeft aan waarvoor, als het aan de gemeente 
ligt, waterstof wel en waarvoor het niet zal 
worden ingezet. Grote keuzes met daarbij 
behorend nog veel grotere projecten. Het hele 
denkwerk is teruggebracht tot een simpele 

beslisboom met ‘ja’ of ‘nee’. In drie stappen (‘Is 
er een alternatief?’, ‘Leidt waterstofinzet tot 
aanzienlijke CO2- reductie t.o.v. alternatieven?’ 
en ‘Draagt het bij aan de flexibiliteit en 
weerbaarheid van het energiesysteem?’) wordt 
bepaald of de inzet van waterstof in een situatie 
wenselijk is. 
Op zichzelf duidelijke criteria maar vanuit 
het perspectief van de belastingbetalende 
burger zou het aanscherpen van de criteria 
of het toevoegen van een criterium over 
kostenefficiëntie een goede zijn. Bij veel 
(aanstaande) investeringsbeslissingen rondom 
duurzaamheid blijft dit een heet hangijzer. In de 
aanstaande SDE++ subsidieregeling die na de 
zomer opengaat is een rangschikking op basis 
van verwachte subsidie per vermeden ton CO2-
emissies een belangrijk nieuw uitgangspunt. 

Bij de presentatie van de, beter dan 
verwachte, halfjaarcijfers van het Havenbedrijf 
Rotterdam presenteerde Allard Castelein 
het idee van de Startmotor. Het gaat hier om 
investeringsprojecten (in het havengebied) die 
kunnen dienen als kickstart voor verduurzaming 
van de economie en een mooie boost geven in 
deze barre coronatijden. Voor financiering wordt 
nadrukkelijk naar de Rijksoverheid gekeken. 
Ik ben heel benieuwd of de beslisboom van 
dit pakket complexer is uitgevallen dat het 
voorbeeld van de Rotterdamse watervisie. 
Want dat er de komende jaren flink wat 
(mede met publieke middelen gefinancierde) 
investeringsbeslissingen genomen moeten 
worden dat staat buiten kijf. Ongetwijfeld 
dat dan ook de complexe rekensheets weer 
gekickstart gaan worden. 

EEN (BESLIS)BOOM
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PRODUCT-
NIEUWS

NIEUWE SERIE MAGNETEN

Mparts heeft haar pakket norm-, machine- en bediendelen uitgebreid met 
een nieuwe serie magneten voor de machine- en apparatenbouw. Magneten 
die kunnen worden gebruikt voor het op de plek houden van apparaten of 
voor het sluiten van deuren en kleppen van vitrines, displays en luiken. Het 
nieuwe pakket magneten omvat 35 A4-pagina’s met verschillende modellen. 
Zo bestaat het gamma uit honderden ronde/cilindrische magneten en 
twee varianten hoefijzermagneten. De ronde/cilindrische magneten zijn 
te leveren in diverse uitvoeringen, namelijk met draadeinde, boringen, 
binnendraad, uitstekende bussen et cetera. Afhankelijk van het gekozen 
model kan de diameter van de behuizing uiteenlopen van 6 tot 125 mm. 
De ronde en cilindrische modellen uit deze serie zijn uitgerust met diverse 
soorten magneten. 

UITBREIDING DRUKTRANSMITTERLIJN

PSIDAC heeft haar FlowGuard 6280 druktransmitterlijn uitgebreid met 
drie nieuwe modellen. Het instapmodel de FlowGuard 6279, met een 0,5 
procent nauwkeurigheid, heeft Modbus en een vrij instelbare analoge 
uitgang, maar geen alarmfuncties en alarmrelais. Het dual mode model 
FlowGuard 6282 wordt geleverd met alarmfuncties en een alarmrelais. Dit 
model heeft 4 alarmen, 2 voor de negatieve ruimtedruk (neg hi/lo-alarm) 
en 2 voor de positieve ruimtedruk (pos hi/lo-alarm). De FlowGuard 6283 
is de meest geavanceerde druktransmitter en heeft naast alle functies 
van de FlowGuard 6282 de luchtstroom (l/s), de luchtsnelheid (m/s) en 
luchtwisselingen per uur (ACPH). Alle druktransmitters zijn optioneel 
leverbaar met een auto zero-functie en een display. De druksensor is 
leverbaar als bi-directioneel, uni-directioneel of thermisch (voor zeer 
lage drukken). Alle druktransmitters kunnen voorzien worden van een 
kalibratiecertificaat.

FLENSOVERGANGEN

Viega heeft het programma bronzen 
Sanpress XL-flensovergangen 
uitgebreid met een 2½ inch-uitvoering. 
Met de nieuwe flensovergang wordt 
een demonteerbare oplossing 
geboden voor overgangen van 
draad- naar persverbinding. 
Voor het snel, comfortabel en 
demonteerbaar aanbrengen van 
appendages in industriële en grote 
waterleidingsinstallaties, wordt veel 
gebruik gemaakt van flensovergangen. 
Om een zo breed mogelijk aantal 
toepassingen te ondersteunen, biedt 
Viega daarbij de flensaansluitingen met 
persverbinding én draadverbinding en 
in standaard- en XL-uitvoering. Zo kan 
volgens deze aanbieder voor nagenoeg 
elke omgeving een passende oplossing 
worden geboden. Voor overgangen 
van draad- naar perstechniek biedt 
Viega flensovergangen. Het bronzen 
Sanpress XL-programma omvatte 
daarbij uitvoeringen in 3 en 4 inch. 
Met de nieuwe flensovergang is dit 
programma uitgebreid met een 2½ 
inch-uitvoering. Appendages met 2½ 
inch-draadverbinding kunnen daarmee 
nu probleemloos worden aangesloten 
op buisleidingsystemen met geperste 
flensaansluiting.
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WEBNIEUWS
BRON VAN DIT NIEUWS IS DE WEBSITE EUROPOORTKRINGEN.NL. HIEROP STAAT 
EEN OVERZICHT VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN IN HET ROTTERDAMSE.

NIEUW PLATFORM VOOR  
VROUWEN IN DE HAVEN
De Rotterdamse haven is een nieuw platform rijker, 
en wel één speciaal gericht op vrouwen. Doel van 
Port of Women is om onder meer kennis en verhalen 
uit te wisselen.

Jerney Simonis, operationeel medewerker export 
customer service bij Jordex Shipping & Forwarding, 
is de initiatiefnemer van Port of Women. Zij richtte 
deze LinkedIn-groep op, die binnen een dag al meer 
dan honderd volgers trok. Nieuwe volgers blijven 
zich aanmelden. “Hier heb ik alleen maar van kunnen 
dromen”, aldus Simonis. “Dit betekent dat er veel 
enthousiasme is en dat ik hier zeker iets mee ga 
doen. We gaan dit platform zo groot mogelijk maken, 
zodat het zichtbaar wordt in de maritieme sector, voor 
mensen die nog op school zitten of voor vrouwen die 
klaar zijn met hun studie”, zegt Simonis in een video op 
LinkedIn. Ze kondigt aan met Port of Women ‘de passie 
voor de nautische wereld’ te willen delen. “Ik kijk uit 
naar al jullie tips, connecties en advies om dit tot een 
succesvol platform te maken. Laten we er samen iets 
moois van maken!” 

OPNIEUW MINDER OVERGESLAGEN IN HAVEN
In het eerste halfjaar van 2020 zijn in de haven van Rotterdam 
9,1 procent minder goederen overgeslagen. De daling valt nog 
mee, gezien de verwachtingen eerder dit jaar.

De daling van 9,1 procent over de eerste zes maanden van dit jaar 
is min of meer gelijk aan die (-9,3 procent) in het eerste kwartaal 
van 2020. De oorzaak van de lagere cijfers is de uitbraak van de 
Covid-19-pandemie. In april noemde ceo Allard Castelein van het 
Havenbedrijf Rotterdam een afname tussen 10 en 20 procent ‘zeer 
realistisch’. In dat licht bezien vallen de halfjaarcijfers dus nog 
mee. Vrijwel alle sectoren lieten krimp zien. Het grootst was de 
daling in kolen (-34 procent), minerale olieproducten (-22 procent) 
en ijzererts en schroot (-21,6 procent). Castelein was er blij mee 
dat de overslag van containers slechts met 3,3 procent afnam. 
Lichtpuntjes zijn de overslag van agribulk (+2,8 procent) en LNG 
(2,6 procent). 

HOGE BOETES VOOR VOPAK EN KOCH
Vopak Terminal Europoort en Koch HC Partnership hebben 
beide een voorstel tot het betalen van hoge boetes 
geaccepteerd van het Openbaar Ministerie. Dit is vanwege een 
gaswolk die in 2014 ontsnapte.

Op 4 augustus 2014 verpompte Koch vanuit zijn raffinaderij light 
naphta naar een opslagtank van Vopak Terminal Europoort. Als 
het overpompen is gestopt, gaat er bij Vopak een alarm af omdat 
het vloeistofniveau in de tank zakt. Eerst wordt gedacht dat de 
tank lek is, maar later blijkt dat er butaan, propaan en benzeen uit 
het dak van de tank zijn ontsnapt. Uit onderzoek komt naar voren 
dat het ontsnappen van de gaswolk te wijten is aan het onder 
te hoge druk en dampspanning overpompen van de nafta door 
Koch. Het OM noemt de geconstateerde feiten ernstig. Zo is de 
DCMR pas elf uur nadat het alarm afging op de hoogte gesteld 
van het incident. Dat terwijl het bevoegd gezag zo snel mogelijk 
geïnformeerd moet worden. Ook handelde Vopak in strijd met 
zijn vergunning door de nafta onder deze condities op te slaan. 
Koch ging eveneens zijn boekje te buiten. Het verpompen van de 
nafta onder een te hoge temperatuur en dampdruk is in strijd met 
de milieuregelgeving. Koch is akkoord gegaan met het betalen 
van een boete van 500.000 euro, en Vopak met het betalen van 
650.000 euro. 
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Mediagegevens magazine
THEMALIJST 2021 INLEVEREN DRUKKER VERSCHIJNING

1 MAINTENANCE
Asset management

30 dec 12 jan 27 jan

2 PETROCHEMIE
Watermanagement

28 jan 10 feb 24 feb

3 MAINTENANCE
Corrosie & coatings 

25 feb 10 mrt 24 mrt

4 PETROCHEMIE
Energiebesparende maatregelen in de industrie 
/ industriële verlichting / industriële veiligheid 

1 apr 14 apr 28 apr

5 MAINTENANCE
Maintenance NEXT & EuroMaintenance / voor
spellend onderhoud / Internet of Things (IoT)

27 apr 10 mei 26 mei

6 PETROCHEMIE
Industriële isolatie / inspectie

1 jun 14 jun 25 jun

7 MAINTENANCE
Industrieel gereedschap / verhuur materieel / 
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

1 jul 14 jul 28 jul

8 PETROCHEMIE
60 jaar Europoort Kringen / waterstof in de 
energietransitie

29 jul 11 aug 25 aug

9 MAINTENANCE
Rope access / hoogwerkers / steigers

2 sep 15 sep 29 sep

10 PETROCHEMIE
Opslagtanks / tankinspectie / tankisolatie / 
industriële reiniging

30 sep 13 okt 27 okt

11 MAINTENANCE
Cybersecurity / Internet of Things (IoT)

2 nov 15 nov 26 nov

12 PETROCHEMIE
Industriële veiligheid

25 nov 8 dec 22 dec
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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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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

€ 400 Main banner (698 x 76 px) C

€ 250  Side banner (263 x 76 px) D

€ 350 Square (263 x 263 px) E

€ 500  Advertorial F

€ 400  Film

€ 395  Vacature

EUROPOORT INDEX TARIEVEN (€ PER JAAR)

€ 589  Bedrijfspresentatie op  
de website

€ 839  Bedrijfspresentatie op  
de website 

 + 3 maanden banner website

G + 2x banner in e-nieuwsbrief
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 Lees de nieuwsbrief online

De nieuwsbrief van Europoort Kringen van:donderdag 10 september 2020

GATE TERMINAL: 9 JAAR OPERATIONEEL,
9 JAAR ONGEVALVRIJ

Op 1 september jl. was het precies negen jaar geleden dat de Gate terminal in

gebruik werd genomen. Het bedrijf wijst erop dat het die negen jaar ongevalvrij

is doorgekomen.

Lees meer

Digitaal abonnement
Wilt u in september 2020 en verder het magazine digitaal lezen, dan bieden wij

u de mogelijkheid om voor een laag tarief van 29,- euro een jaarabonnement te

nemen.

Abonnementen

Vanaf 1 juli 2020 gelden de volgende abonnementsvormen: 

Digitaal abonnement: 29,- per jaar  Papieren abonnement 79,- per jaarCombinatie papieren- en digitaal abonnement: 99,- euro per jaar

(u ontvangt gegarandeerd jaarlijks 12 edities van Europoort Kringen Magazine)

VEGA webinar: 
waarom radartechnologie de nieuwe norm voor niveaumetingen is 

Veilig, bedrijfszeker en kwalitatief de overtreffende trap van ultrasone metingen:

de nieuwste radartechnologie van VEGA is de standaard voor niveaumetingen

in de petrochemie. Ontdek waarom radar ook voor uw bedrijf de beste

oplossing is. In ons webinar demonstreren onze productspecialisten Jeroen

Pellicaan en Rob Smulders de werking van onze nieuwe generatie compacte

niveausensoren. U ontdekt hoe radartechnologie werkt en waarom deze

superieur is vergeleken met ultrasone metingen. U komt te weten hoe

eenvoudig u ze in uw applicaties inbouwt, ook als de toepassing complex is. En

u ziet hoe verrassend eenvoudig de sensoren te bedienen zijn. In 30 minuten op de hoogte (21 of 23 september)

Geïnteresseerd? Meld u dan aan voor VEGA’s Live Demo Online op 21 en 23

september. ’s Ochtends of ’s middags, aan u de keuze. Via de chatfunctie kunt

u tijdens het webinar al uw vragen stellen. Deze worden aan het eind van de
demo beantwoord.

GESLAAGDE VUURDOOP VOORONDERWATERGRAAFMACHINEVan Oord heeft voor het eerst de Deep Dig-It ingezet, bij het plaatsen van een

zeekabel vijf meter onder de bodem van de Maasmond. De op afstand

bestuurbare onderwatergraafmachine werkte naar behoren.Lees meer

AdvertorialVinçotte Nederland

Vinçotte geaccrediteerd voor Phased-Array-onderzoek
 
Vinçotte Nederland, onafhankelijke inspectie- en keuringsinstelling, is nu ook

geaccrediteerd voor Phased-Array-onderzoek op metallische materialen en

constructies. Phased-Array-onderzoek is een geavanceerde vorm van niet-

destructief onderzoek waarbij er ultrasoon geluid in het te onderzoeken materiaal

wordt gezonden. Het weerkaatste geluid wordt vervolgens gevisualiseerd en kan

geanalyseerd worden op een computerscherm. Hierdoor kan schade opgespoord

worden die aan het oppervlak vaak niet zichtbaar is (bv. scheurtjes in lasnaden).

Phased-Array is zo nauwkeurig dat het een geschikt alternatief kan zijn voor

methodes waar normaliter ioniserende straling wordt gebruikt.

Meer informatie: sales@vincotte.nl – www.vincotte.nl

NIEUWE, EFFICIENTERE FORNUIZEN VOOR
SHELL MOERDIJKShell Moerdijk vervangt de zestien oudste fornuizen van de kraakinstallatie

voor acht nieuwe. Deze zijn een stuk efficiënter, wat het energieverbruik en de

uitstoot van CO2 ten goede komt.
Lees meer

Advertorial

Voorkom gevaarlijke lekkages van chemische
stoffen.
Secundaire bezinkingssystemen zijn vaak opgetrokken uit beton. Helaas

is het beton niet eeuwigdurend bestand tegen de chemische stoffen van

proceswater. Barsten ontstaan waardoor het proceswater ontsnapt naar

bodem en rivieren. Moderne coatings beschermen het beton tegen deze

agressieve chemische stoffen. Maar, geen enkel product is resistent tegen

alle chemische producten of stoffen die in het proceswater aanwezig

kunnen zijn. Er zijn verschillende coatings op de markt die allemaal voor-

en nadelen hebben. Welke coatings zijn er en hoe kiest men de juiste

coating voor secundaire opvangbekkens?Lees het hier

 

TACHTIG CENTIMETER MEER DIEPGANG IN
AMAZONEHAVENDe ECT Delta terminal ontvangt steeds grotere containerschepen. Om dit ook

in de toekomst te kunnen blijven doen, wordt de Amazonehaven met tachtig

centimeter verdiept.

Lees meer
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E-MAIL
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van Europoort kringen verschijnt 52 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 2.800 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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