
Nijman/Zeetank International Logistic Group is een logistieke dienstverlener op het gebied van transport en distributie van glas, petrochemische producten, brandstof en gas
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Kijkend van macro naar micro, van ver weg naar dichtbij, valt op dat er op  

diverse plaatsen in de wereld grote problemen zijn. Denk aan oorlog in Syrië  

en hongersnood in Afrika. Europa viert het zestigjarig bestaan van de Unie.  

Tegelijkertijd zijn er de nodige uitdagingen, zoals de vluchtelingencrisis, een  

aanstaande Brexit en tussen de diverse EU-lidstaten heftige discussies hoe 

deze en andere problemen aan te pakken. En niet te vergeten de verschrikkelijke 

aanslagen in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden met vele 

dodelijke slachtoffers en zwaargewonden.

Dichtbij hebben we de uitdaging van duurzaamheid. De Port of Rotterdam zet  

bijvoorbeeld zwaar in op reductie van CO2. Volgens het klimaatakkoord van Parijs 

mag in deze eeuw de temperatuur niet verder oplopen dan 1,5 tot 2o C. De Port of 

Rotterdam heeft, met alle aan fossiele brandstoffen gerelateerde industrie, hierin 

een belangrijk aandeel. De bijdrage van de haven in de Nederlandse uitstoot is 

19 procent. Derhalve liggen er diverse plannen op tafel om dit percentage sterk 

te reduceren, bijvoorbeeld door het afvangen en opslaan onder de grond van 

CO2 via CCS (carbon capture and storage) en door het creëren van een geslo-

ten systeem van volledige recycling van fossiele brandstoffen voor de chemie in 

combinatie met hernieuwbare brandstoffen, zoals waterstof uit windenergie en 

zonne-energie. Ook wordt het gebruik van LNG in de scheepvaart sterk gesti-

muleerd door middel van een verlaging van havengelden voor schepen die LNG 

als brandstof gebruiken. Nijman/Zeetank is actief in het transport van LNG en is 

derhalve onderdeel van dit transitieproces.

Als bedrijf houden we ons al jarenlang bezig met duurzaamheid, onder andere 

door het scheiden en gecontroleerd afvoeren van de diverse afvalstromen,  

het regelmatig vernieuwen van de trekkervloot en door te investeren in zonne-

panelen. Daarnaast is de inzet van intermodaal vervoer in de chemie al jaren 

een van de speerpunten. Elders in het magazine leest u over de sinds eind 2016 

geïnstalleerde zonnepanelen in Spijkenisse. Half dit jaar wordt een gedeelte van 

de trekkervloot vervangen door Euro 6-trekkers. Na deze vervanging is meer dan 

75% van de trekkers voorzien van een Euro 6-motor.

We houden u zeker op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom dit thema. 

Alhoewel nog midden in het voorjaar, wensen wij u nu al vast een goede zomer 

toe. <<

Nijman/Zeetank op Transport Logistic
Transport Logistic vindt dit jaar van 9 tot en met 12 mei 

plaats in München, Duitsland. Evenals voorgaande  

jaren, is ook Nijman/Zeetank op deze editie van de 

beurs weer met onze eigen stand vertegenwoordigd . 

Graag willen wij u ook daar ontvangen. <<
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen ‘hot’ in de branche, 

maar als logistiek dienstverlener met CO2 producerende vervoermiddelen, ziet 

Nijman/Zeetank het ook als zijn morele plicht om zo duurzaam mogelijk te 

opereren. On-site is het energieverbruik al jaren een serieuze post. Werkplaats, 

kantoor, containerkraan en de industriële verwarmingsinstallatie voor tank-

containers in Spijkenisse verbruiken elektriciteit. De afgelopen jaren is al flink 

geïnvesteerd in installaties die beter met elektriciteit omgaan. Zo is de totale 

energieconsumptie de laatste tien jaar met 25 procent afgenomen, terwijl de 

activiteiten zijn uitgebreid en gegroeid. Een nieuw zonnedak gaat nu zorgen 

voor een verdere reductie van het fossiele energieverbruik en CO2-uitstoot.

Zonnestroom zorgt voor
minder verbruik fossiele energie 
en minder C02-uitstoot

Al geruime tijd speelde bij ons de 

gedachte om het 1.750 m2 grote dak van 

de loods in Spijkenisse te gebruiken voor 

het opwekken van duurzame energie. De 

turbulente markt van zonnepanelen 

waarin iedereen een graantje probeert 

mee te pikken, maakte ons wel voorzich-

tig. Een PV-installatie (Photo-Voltaic, 

ofwel een installatie die zonne-energie 

omzet in elektriciteit) is een behoorlijke 

investering met een lange terugverdien-

tijd. Betrouwbare leveranciers met goede 

garanties zijn dan ook belangrijk.

>> Terugverdientijd

De Stichting Duurzame Energie (SDE) 

helpt ondernemers in Nederland deze 

terugverdientijd te verkorten. Per 

opgewekt kWh wordt een bedrag aan 

subsidie uitgekeerd. Dit voor een periode 

van 15 jaar. Voorwaarde is wel dat 

wanneer de subsidie eenmaal is 

toegekend, de installatie binnen drie jaar 

gerealiseerd is.

Er is een leverancier gevonden die op 

het gebied van techniek en innovatie 

perfect aansluit bij de eigen bedrijfsfilo-

sofie van Nijman/Zeetank. De leverancier 

beschikt over een Duits paneel dat 

volledig in eigen beheer is ontwikkeld en 

 WWW.NIJMAN-ZEETANK.COM

Duurzaamheid
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geproduceerd. In gesprekken ontstond 

een goede band met de leverancier en 

de fabrikant met als resultaat dat wij als 

eerste het nieuwste Bisun-glaspaneel in 

ontvangst mochten nemen. 

Door toepassing van de nieuwste 

glastechnologieën heeft dit zonnepaneel 

bovendien een bijzonder lange levens-

duur, een hoge mechanische belastbaar-

heid en een gering degradatiegedrag. 

De installatie werkt op daglicht, zodat er 

ook bij regen of mist al zonne-energie 

wordt geproduceerd. De backsheet van 

het paneel bestaat namelijk uit glas in 

plaats van uit een kunststof folie. Dit 

maakt het paneel weliswaar duurder, 

maar glas is minder kwetsbaar voor de 

inwerking van UV-licht dan kunststof. 

Door deze constructie is een beperkte 

degradatie van het paneel gegaran-

deerd.

>> Maximaal rendement

Samen met de Solaredge-omvormers is 

een PV-installatie van 824 panelen op het 

dak aangebracht, waarbij het rendement 

maximaal is benut. Alles is in zijn 

totaliteit goed voor circa 220 MWh per 

jaar aan vermogen, ongeveer twee derde 

van het totale energieverbruik. Hiermee 

realiseert Nijman/Zeetank voor de 

vestiging in Spijkenisse een reductie  

van onze CO2-uitstoot van ongeveer 

100.000 kg. 

In de opzet is gekozen voor een parallel-

systeem. Door middel van een optimizer 

worden panelen per twee stuks aan de 

omvormer gekoppeld. Deze configuratie 

heeft als groot voordeel op het string-

systeem (tot 30 panelen gekoppeld aan 

één omvormer) dat het rendement bij 

schaduw of vervuiling hoog blijft. Door 

middel van een eenvoudige tool op de 

computer of smartphone, is het op deze 

manier mogelijk de PV-installatie op 

paneelniveau te monitoren. Uitval is 

De nieuwe installatie werkt op 

daglicht, zodat ook bij regen of mist 

al zonne-energie wordt geproduceerd.
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eenvoudig te signaleren met behulp van 

een virtuele lay-out van het dak in het 

monitorsysteem. (zie illustratie 1)

>> Slim systeem

De 824 panelen zijn gemonteerd op een 

ultra lichtgewicht montagesysteem. De 

noord-zuid opstelling voorkomt te hoge 

piekvermogens; gezien onze belasting  

is dat namelijk niet gewenst. In deze 

opstelling is het piekvermogen wat lager, 

maar wordt er gedurende de dag wel 

meer zonnestroom opgewekt. Hierdoor 

is het verzwaren van de hoofdaansluiting 

ook niet nodig. Bovendien is de installa-

tie uitgerust met een dynamische 

vermogensregeling. Dit verhoogt de 

capaciteit van de gehele installatie door 

eerst het eigen verbruik te meten en  

dit real time bij de capaciteit van de 

aansluiting op te tellen. Dit slimme 

systeem zorgt er dus voor dat de 

stroomproductie onbelemmerd door  

kan gaan wanneer er voldoende verbruik 

is. (zie illustratie 2)

Een PV-installatie werkt vaak met een 

hoge spanning. Voltages van 500V 

tussen de panelen en de omvormers zijn 

dan ook normaal. De combinatie van 

optimizers en omvormers zorgt ervoor 

dat bij spanningsuitval of onderbreking 

van de spanning het voltage wordt 

teruggebracht naar een veilige spanning 

van rond 20V. 

Voor het aanbrengen van de installatie is 

de daksterkte goed doorberekend. Om 

na installatie een goede afwatering te 

kunnen garanderen, is eerst het afschot 

van het dak met 15 mm verhoogd. Hierbij 

zijn de stalen liggers omhoog gedrukt en 

opgevuld. Door de innovatieve techniek 

hoeft er niets aan de constructie van het 

dak zelf veranderd te worden. De totale 

installatie geeft een extra dakbelasting 

van gemiddeld 15 tot 20 kg per m2 extra. 

Door de bestaande spuigaten in het dak 

te vergroten, wordt deze extra dakbelas-

ting gecompenseerd. Ook is de bitumen 

dakbedekking vervangen. 

Hierdoor is een groen dak ontstaan dat 

Nijman/Zeetank de komende 25 jaar 

probleemloos in duurzame energie kan 

voorzien. <<

Wh

800 k

700 k

1000 k

900 k

600 k

500 k

400 k

300 k

200 k

100 k

0 k
1  2   3  4   5   6   7    8    9    10  11  12  13  14  15  16 17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

PV Productie (kWh)

(il
lu

st
ra

tie
 2

)

|                      | mei 2017 | nummer 1 |                                                                   5  |



KH Chemicals – An introduction in the world of KHemistry

KH Chemicals is anno 2017 een belangrijke speler op de wereldmarkt van 

chemische producten. De kracht van deze handelsonderneming ligt met 

name in het verkopen en distribueren van chemische bulkvrachten waarbij de 

diverse producten kunnen worden onderverdeeld in vier productgroepen: 

oplosmiddelen, acrylaten, monomeren en weekmakers.

KH Chemicals realiseert wereldwijde groei

Het Nederlandse bedrijf beschikt over een 

wereldwijd netwerk van afnemers, 

producenten, transporteurs, rederijen en 

afvulinstallaties en is de laatste jaren sterk 

gegroeid. De kernwaarden van de 

organisatie zijn: lange termijn samen-

werking, het continu op zoek zijn naar 

klantgerichte oplossingen en het centraal 

stellen van het menselijke aspect. 

Laatstgenoemde komt tot uiting in de 

slogan van het bedrijf: “It’s all about 

people”. Nijman/Zeetank is al jaren een 

vooraanstaande relatie van KH Chemicals 

en verzorgt diverse transporten in zowel 

binnen- als buitenland.

>> “It’s all about seizing 

opportunities”

De heren Hans Ketting en Rick de Haan 

vormen het fundament van het succes-

volle bedrijf. Voordat KH Chemicals werd 

opgericht beschikte Hans Ketting over 

een groot inkoopnetwerk in Rusland. Rick 

de Haan werkte in Singapore voor één 

van ’s werelds grootste distributeurs van 

chemische grondstoffen. De toen nog 

beperkte productiecapaciteit en de sterke 

vraag naar chemische producten in Azië 

in combinatie met goede inkoopmogelijk-

heden in Rusland liet het tweetal de 

handen ineenslaan. Dit resulteerde in 

1994 in de oprichting van “Ketting &  

De Haan Chemicals VOF”; een export-

onderneming in chemische oplosmidde-

len gevestigd in Rotterdam.  

Om inkoop en logistiek te coördineren 

werd in 1995 het eerste buitenland 

kantoor geopend in Moskou. De verkoop-

activiteiten vonden destijds met name 

plaats in Azië. Door het toenemen van de 

productiecapaciteit van chemische 

producten in dat werelddeel werd de 

focus uitgebreid naar andere werelddelen: 

het Midden-Oosten, Afrika en Noord-

Amerika. Ook op het vlak van sourcing 

vonden er veranderingen plaats daar het 

bedrijf met nieuwe Aziatische producen-

ten ging samenwerken. De tweede 

strategische uitbreiding was dan ook een 

logische stap: KH Chemicals opende in 

2007 een inkoopkantoor in Shanghai.

 >> “It’s all about expanding”

Als exporteur van oplosmiddelen was  

KH Chemicals tot 2008 nauwelijks actief 

op de Europese markt. Het wereldwijde 

inkoopnetwerk en de toenemende 

globalisering maakten het interessant om 

chemische producten vanuit Azië naar 

Europa te importeren. Dit bood mogelijk-

heden om de Europese distributiemarkt  

te betreden. 

Dit zorgde voor een synergie tussen 

enerzijds de exportactiviteiten en 

anderzijds de distributieactiviteiten binnen 

Europa. Hierdoor kreeg KH Chemicals 

een stabielere commerciële basis en werd 

de functie t.o.v. concurrenten verder 

versterkt. Hierdoor werd het bedrijf een 

nóg interessantere partner voor de in 

Europa gevestigde producenten. Daar 

waar veel bedrijven het moeilijk hadden 

gedurende de economische crisis wist  

KH Chemicals zich bijzonder goed te 

ontwikkelen wat met name het gevolg was 

van het opzetten van een Europees 

distributienetwerk. Veel van de distributie-

activiteiten vindt plaats door middel van 

levering van isotanks. Vanaf die periode  

is de relatie tussen Nijman/Zeetank en  

KH Chemicals verstevigd.

Eind 2014 vond er een organisatorische 

wijziging plaats: Rick de Haan verliet het 

bedrijf. Zijn vertrek betekende dat er 

ruimte kwam voor de andere medewer-
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kers om binnen het bedrijf te groeien. 

Daan Doomen en Koen de Jong werden 

minderheidsaandeelhouders en taken en 

verantwoordelijkheden werden herver-

deeld. Achteraf gezien heeft dit de groei 

van het bedrijf absoluut goed gedaan.

Eind 2015 werd er een kantoor in Dubai 

geopend om van daaruit de verkoop in 

het Midden-Oosten en Afrika te coördine-

ren. In november 2016 werd er bovendien 

nog een verkoopkantoor geopend in Kiev. 

Vanuit dit kantoor worden, buiten Rusland 

om, de voormalig CIS-landen aange-

stuurd. 

>> “It’s all about corporate values”

KH Chemicals heeft een duidelijke focus 

op betrouwbaarheid. Koen de Jong zegt 

hierover: “Wij hebben betrouwbaarheid 

hoog in het vaandel staan en onze 

klanten, leveranciers en service providers 

zien ons dan ook als een betrouwbare 

partner. Afspraak is afspraak, zowel in 

goede als in slechte tijden. Doen er zich 

onverhoopte ontwikkelingen voor, dan 

houden wij graag een open dialoog met 

onze partners om zo gezamenlijk tot een 

oplossing te komen”. 

Met betrekking tot kwaliteit heeft het 

bedrijf een duidelijk standpunt ingeno-

men. Zo verhandelt men uitsluitend 

zogeheten “virgin” producten, dus géén 

gerecyclede of opgewerkte producten. 

“En alles uitsluitend binnen de aangege-

ven specificaties, “off-spec” producten 

zijn geheel uit den boze”, aldus Koen.  

“Wij leveren onze producten aan in 

nieuwe verpakkingen, zowel in drums als 

in IBC’s. Zo kan er nooit sprake zijn van 

contaminatie en houden wij onze naam 

op het gebied van kwaliteit hoog”. 

It’s all about people, daar draait het 

om bij KH Chemicals. Het bedrijf stelt de 

mens centraal; respectvol zowel intern als 

extern. “Mensen maken de business”, 

zegt Koen. “Een prettige zakelijke relatie is 

een mooi streven, maar we willen bij  

KH Chemicals ook het menselijke contact 

niet uit het oog verliezen. Dat werkt twee 

kanten op, zo doe je onbewust allebei een 

stapje extra voor elkaar.” De jaarlijkse 

oliebollenrace is daar typerend voor. Aan 

het eind van het jaar krijgen veel van onze 

relaties bezoek van een Sales manager of 

Customer Service collega om ze met 

oliebollen te bedanken voor de samen-

werking. “Je laat je gezicht zien en je hebt 

weer persoonlijk contact”, zegt Mirjam van 

Noort, teamleider van Customer Service. 

“Ons doel is zo dicht mogelijk bij de klant 

en de leverancier te staan, zodat we 

weten wat er speelt. Indien omstandig-

heden zich, om wat voor reden dan ook, 

wijzigen dan kunnen wij daar snel en 

accuraat actie op ondernemen. Wij 

streven als KH Chemicals dan ook naar 

lange termijn samenwerking met onze 

partners.” Een gemiddelde jaarlijkse groei 

van het volume van 15 procent in de 

laatste 5 jaar is het gevolg van deze 

succesformule.

>> “It’s all about reliable logistics”

Logistiek is een onlosmakelijk en 

belangrijk aspect voor KH Chemicals. 

“Onze logistieke activiteiten moeten 

perfect op orde zijn”, aldus Mirjam. “Het is 

één van de aspecten waarmee we ons 

kunnen onderscheiden in de ogen van de 

klant”. Het team van KH Chemicals houdt 

de logistiek bewust zo veel mogelijk in 

eigen hand. Mirjam zegt: “De wereld 

waarin we opereren is zeer dynamisch, 

geen dag is hetzelfde, en het is dan ook 

van groot belang dat we snel en flexibel 

kunnen schakelen. Alleen dan kunnen wij 

een goede kwaliteit en snelle service 

KH Chemicals
De omzet van KH Chemicals bedroeg in 2016 bijna 80 miljoen 

Euro. De omzet van de Europese distributie is de laatste 8 jaar 

gestegen van 10 naar 50 miljoen Euro. De exportafdeling is vrij 

stabiel, maar de verwachting is dat het nieuwe kantoor in Dubai 

daar absoluut een impuls aan gaat geven. 

De verkoopvolumes geven echter een beter beeld van de 

ontwikkelingen van het bedrijf. “Omzet is altijd relatief, aangezien 

de prijzen per ton product aanzienlijk kunnen schommelen. Het 

zijn de volumes die tellen in onze business. Vorig jaar hebben we 

77.000 ton omgezet en dat was een record; 28.000 ton in export 

en 49.000 ton in Europa. Het zijn cijfers waar we trots op mogen 

zijn”, zegt Koen.

Er werken inmiddels in totaal 45 mensen, van wie 36 op het 

hoofdkantoor in Zwijndrecht, 2 in Moskou, 2 in Shanghai, 2 in 

Kiev en 3 in Dubai. KH Chemicals handelt in circa 80 producten. 

Het bedrijf heeft ongeveer 150 leveranciers en doet structureel 

zaken met ruim 500 klanten die zich met name bevinden in de 

segmenten Verf & Coatings, Inkt, Lijmen & Kitten, Harsen en 

diverse op zacht PVC gebaseerde toepassingen.

“Wij kijken met veel plezier vooruit”, zegt Koen, die zelf 6 jaar 

geleden als stagiair bij het bedrijf is begonnen en een stormach-

tige carrière maakt binnen de dynamische onderneming. Er 

liggen hier volop kansen voor mensen die ervoor willen gaan! 

De slogan van het bedrijf is niet voor niets: “It’s all about people”!
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waarborgen. Ons volledig geautomati-

seerde Workflow Management systeem 

biedt ons hierbij ondersteuning doordat 

wij 24/7 kunnen monitoren wat de status 

van een bepaalde order is en wat de 

volgende stap is in het logistieke proces”. 

Op het vlak van transport maakt  

KH Chemicals gebruik van vrijwel alle 

mogelijkheden: deep sea, short sea, rail, 

wegtransport of een combinatie hiervan. 

Het bedrijf maakt al meerdere jaren 

gebruik van de diensten van  

Nijman/Zeetank en is zeer te spreken  

over de samenwerking. Nijman/Zeetank 

verzorgt namelijk naast het transport ook 

de opslag en/of het overpompen van 

goederen vanuit (iso)tanks in drums of 

IBC’s. “Wij zien Nijman/Zeetank als een 

partner die net als wij veel waarde hecht 

aan kwaliteit en veiligheid”, aldus Koen. 

“Ze gaan geen uitdaging uit de weg en 

dat sterkt ons in het vinden van creatieve 

oplossingen met een tevreden klant als 

uitgangspunt”.

>> “It’s all about finding the  

right partners”

Een goed logistiek proces is van vitaal 

belang voor KH Chemicals. Het bedrijf 

stelt hoge eisen aan zijn partners. En dus 

ook aan transporteurs. Koen is dan ook te 

spreken over Nijman/Zeetank: ”Men is 

pragmatisch en down-to-earth, eigenlijk 

vergelijkbaar met onszelf. Er wordt een 

goede service verleend met een persoon-

lijk tintje, iets wat wij als zeer prettig 

ervaren”. Koen geeft aan goed te  

merken dat Nijman/Zeetank, net als  

KH Chemicals, de laatste jaren sterk is 

gegroeid. Het bedrijf volgt de ontwikkelin-

gen van het intermodale vervoer op de 

voet, vindt Koen. Hij zegt hierover: “Met 

name de innovaties in lichtere chassis 

spreekt ons erg aan. Het zorgt er 

uiteindelijk voor dat een truck meer 

product kan vervoeren, daar zijn zowel wij 

als onze klanten bij gebaat.” <<

Nijman/Zeetank gaat in Spijkenisse een 

nieuwe vulinstallatie in gebruik nemen. 

De levering van de installatie wordt eind 

mei verwacht. 

Het afvullen van chemische producten in 

IBC’s, vaten en cans is één van de value 

added logistics van Nijman/Zeetank. 

Belangrijk hierbij is dat het afvullen op 

een veilige, efficiënte en nauwkeurige 

manier gebeurt. Om voor onze mede-

werkers een zo veilig mogelijke werkom-

geving te creëren en de opdrachtgevers 

een zo betrouwbaar mogelijk product te 

kunnen aanbieden, is gekozen voor een 

volautomatische vulinstallatie.

>> Veilig

Om blootstelling zoveel mogelijk te 

voorkomen, vindt het afvullen in een 

gesloten cabine plaats. De medewerker 

houdt hier alleen toezicht; eventuele 

schadelijke dampen worden wegge-

zogen uit de cabine.

>> Efficiënt

De installatie is verplaatsbaar en zo op 

verschillende plekken te gebruiken. 

Daarnaast is de installatie volautoma-

tisch uitgevoerd en kan de medewerker 

tijdens het automatisch vullen, de aan- 

en afvoer verzorgen van de emballage. 

Op deze manier kan één persoon de 

werkzaamheden uitvoeren.

>> Nauwkeurig

De installatie vult elk vat op basis van 

gewicht. De geijkte weegschaal zorgt 

ervoor dat elk vat met de juiste hoeveel-

heid en de nauwkeurigheid wordt gevuld. 

Dit voorkomt dat er gemorst wordt en dat 

er gewichtsverschillen optreden. <<

Nieuwe vulinstallatie
zorgt voor verdere 
verbetering vulprocessen

Het afvullen vindt zoveel mogelijk in 

een gesloten cabine plaats.

Veiligheid
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Door de aanhoudende groei van onze 

activiteiten naar Engeland is behoefte 

ontstaan aan meer truckingcapaciteit. Dit 

is een gevolg van het economische 

herstel, waardoor de vraag naar chemi-

sche producten in Engeland verder stijgt 

en daarmee een verdere uitbreiding van 

het klantenbestand. Nijman/Zeetank ziet 

zelfs krapte ontstaan op de trucking-

markt in Engeland, waardoor de 

afhankelijkheid van charters een groter 

risico met zich mee gaat brengen om de 

service aan de klanten te kunnen blijven 

garanderen. Door een betere balans aan 

te brengen in de vloot tussen het eigen 

wagenpark en de charters, komt dit de 

service naar de klant ten goede.

>>  Gewicht

De nieuwe trekkers zijn uitgerust met 

Euro 6-motoren, een compressor en een 

zes meter lange chemieslang. Bij de 

aanschaf van de trekkers is specifiek op 

het gewicht gelet, waarbij - in overleg 

met de truckleverancier - een concept is 

uitgedacht om ervoor te zorgen dat het 

tarragewicht zo laag mogelijk blijft.  

Ook bij het nieuwe LAG-chassis is het 

tarragewicht zo laag mogelijk gehouden, 

waardoor een maximale payload van  

27 ton gegarandeerd kan worden.

De laatste jaren neemt de vraag naar 

pomplossingen langzaam toe. Echter, de 

beschikbare pompcapaciteit in Engeland 

is al jaren beperkt. Nijman/Zeetank  heeft 

daarom twee trekkers voorzien van een 

hydraulische uitrusting en op twee van 

de zes chassis een hydraulische 

vloeistofpomp geïnstalleerd.  

Met de aanschaf van deze chassis  

die zijn voorzien van een pomp, is 

Nijman/Zeetank in staat om eigen 

capaciteit aan de markt toe te voegen, 

waardoor een betere beschikbaarheid 

kan worden gegarandeerd aan de  

klant.

>> Hull

De nieuwe wagens worden vanuit de 

vestiging in Hull aangestuurd en  

voornamelijk vanuit de havens Hull en 

Immingham ingezet. Maar naar behoefte 

kunnen de wagens eventueel ook vanuit 

de havens Tilbury en Teesport worden 

ingezet.

De uitbreiding van het wagenpark in 

Engeland geeft aan dat Nijman/Zeetank 

snel reageert op veranderingen in de 

markt en dat het bedrijf streeft naar een 

constant en hoog serviceniveau voor zijn 

klanten. <<

Nijman/Zeetank heeft in de tweede helft van 2016 besloten om het wagenpark in 

Engeland uit te breiden met zes nieuwe drie-assige Mercedes-trekkers en acht 

chassis. Twee van deze chassis worden uitgerust met een hydraulische vloeistof-

pomp. Begin dit jaar zijn de nieuwe eenheden aan de vloot toegevoegd.

Nijman/Zeetank breidt 
wagenpark uit in Engeland

Twee chassis zijn uitgerust met een 

hydraulische vloeistofpomp.
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Eind november vorig jaar is in de Amsterdamse haven het 

eerste zeeschip succesvol gebunkerd met LNG.

Fure West, eigendom van Furetank, een 144 meter lange 

olieproductentanker met 17.557 deadweight ton (dwt) werd 

door Titan LNG voorzien van 220 kubieke meter (cbm) of  

100 mt LNG. 

Titan verzorgt de inkoop, de distributie en de levering van LNG.

De levering vond plaats aan de Groene Kade met behulp van 

vijf vrachtwagens, mede in samenwerking met Nijman/Zeetank. 

De gehele operatie was zorgvuldig gepland en uitgevoerd 

binnen twaalf uur. <<

Eerste zeeschip gebunkerd met LNG

Het bunkeren van het eerste zeeschip 

vond plaats in de Amsterdamse haven.
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In mei van dit jaar komt er een einde aan 

twee geweldige partnerships: Elias van 

der Sluis uit Spijkenisse en Ian Massey 

uit St. Helens gaan, na jarenlang te 

hebben gewerkt aan het onderhoud van 

de vrachtwagens van Nijman/Zeetank, 

met pensioen. Elias en Ian hebben meer 

gemeen dan alleen dezelfde werkgever; 

ze hebben beide een grote voorliefde 

voor de rallysport.

Ian is in 1968 bij Pilkington begonnen. 

Toen ging het er allemaal heel anders 

aan toe. Er was niets wat de garage van 

Pilkington niet deed; van carrosserie-  

en spuitwerk tot groot onderhoud en de 

meer algemene werkzaamheden.

>> Veranderingen

In de daaropvolgende 49 jaar heeft Ian 

veel veranderingen meegemaakt. In die 

tijd kwam het regelmatig voor dat een 

monteur naar een afgelegen snelweg 

moest om er zware onderdelen te 

vervangen aan een truck, liggend op  

z’n rug langs de kant van de weg.

De grootste verandering in Ian’s werk-

zame leven deed zich in 1993 voor. 

Nijman/Zeetank nam toen Pilkington 

Transport en het merendeel van zijn 

werknemers over. Ian maakte het beste 

van de overgang. En zoals hij zelf 

aangeeft, is hij trots op de manier 

waarop hij positieve werkrelaties heeft 

opgebouwd met zowel zijn collega’s, het 

management als de leveranciers; iets 

wat niet onderschat mag worden.

In zijn vrije tijd is de motorsport zijn grote 

liefde. Ondanks een beperkt budget 

heeft Ian zelfs een aantal rally-successen 

gehad met zijn Ford RS 1600. Van de 

verkoop van die auto heeft hij spijt, 

aangezien deze tegenwoordig tien-

duizenden euro’s waard is.

Na 49 jaar kijkt Ian uit naar zijn pensioen. 

Dat ironisch genoeg tegelijkertijd begint 

met dat van zijn Nederlandse ‘counter-

part’.

>> Agrarische sector

Elias van der Sluis heeft besloten om 

met pensioen te gaan. Zijn laatste 

werkdag is vrijdag 30 juni 2017. 

Elias werkt inmiddels 29 jaar bij  

Nijman/Zeetank. Daarvoor was hij 

werkzaam in de agrarische sector, meer 

specifiek, bij een loonbedrijf. Het gevoel 

voor techniek, onregelmatige werktijden 

en lange dagen, naast klantcontact, 

kreeg hij er met de paplepel ingegoten.

Toch heeft Elias de overstap gemaakt 

naar de transportsector. Per 4 juli 1988 is 

hij bij Nijman/Zeetank in dienst gekomen 

als monteur. Na de eerste twee jaar is hij 

naar school gegaan voor de opleiding 

Monteur Bedrijfsautomobielen. En Elias 

zou Elias niet zijn als hij niet direct 

aansluitend het certificaat Management 

Autobedrijf behaalde.

Vervolgens groeide Elias al snel door 

naar de functie van chef werkplaats. Hij 

heeft altijd een duidelijke visie gehad op 

hoe hij de werkzaamheden wilde 

uitvoeren en aansturen. Soms kon hij  

wel eens dwars zijn, maar geen spoor 

zonder dwarsliggers.

Een mooi voorbeeld is het artikel in het 

blad TTM in 2001 met de kop ‘Ze 

moesten praten als Brugman’. Het ging 

over de strijd die geleverd moest worden 

door een bandenfabrikant om het 

verloren vertrouwen in het product terug 

te winnen.

Elias en Ian hebben respectievelijk in de 

vestigingen Spijkenisse en St. Helens 

min of meer dezelfde rol gespeeld. En 

hoe kan het eigenlijk anders, ook de 

interesse van Elias ligt naast oude 

landbouwtractoren en tractor pulling bij 

de motorsport. Rally was zijn passie en 

menig vakantie heeft hij in Finland 

doorgebracht, maar vooral dan naast de 

rallybaan. Zelfs op zijn WhatsApp-profiel 

is de Ford RS 1600 te zien. Aan twee 

lange en intensieve samenwerkingsver-

banden komt nu helaas een eind. <<

Twee keer het einde van een tijdperk

Ian Massey.

Elias van der Sluis.

In het nieuws
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