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Nieuws en updates uit de haven van Rotterdam
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ALTIJD OP DE HOOGTE. MAKE IT HAPPEN.

Andere mentaliteit cruciaal voor supply chain agrofood
Het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de logistiek voor verse
producten en de overgang naar een toekomstbestendige, duurzame keten, zijn
in hoge mate afhankelijk van een mentaliteitsverandering. Dat is de mening
van Peter Ravensbergen en Arjen Daane van Wageningen Economic
Research. Volgens deze experts zijn digitalisering, een hogere mate van
transparantie en sterkere samenwerkingsverbanden cruciaal. In deze
whitepaper geven zij hun visie op de supply chain voor agrofood, voor nu en
voor de toekomst.
DOWNLOAD WHITEPAPER

Nautische cijfers 2020: een veilig en
druk jaar
2020 was een heel bijzonder jaar voor de divisie
Havenmeester van het Havenbedrijf. Ook in de
haven domineerde Covid-19.
'Ik ben trots op mijn collega’s. Onder extreme
omstandigheden hebben we de haven draaiende
en veilig gehouden', aldus (rijks)havenmeester
René de Vries.
LEES DE NAUTISCHE JAARCIJFERS
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Wereldwijde opmars kleine
windturbines
Ze hebben de vorm van een bloem, zijn 1, 3 of 6
meter hoog en kunnen elke kleur aannemen. Zet
ze op je camper, huis, bedrijfspand of
parkeerterrein et voilà, al met weinig wind
beginnen ze te draaien en leveren ze stroom. De
windturbines van Flower Turbines zijn bezig aan
een snelle, wereldwijde en duurzame opmars
vanuit de Rotterdamse haven.
BEKIJK DE VIDEO EN LEES MEER

Grootste Nederlandse project voor
CO2-reductie ligt op schema
Porthos, het project voor CO2-afvang en opslag in
Rotterdam, ligt op koers om vanaf 2024 jaarlijks
2,5 miljoen ton CO2 van de industrie op te slaan in
lege gasvelden onder de Noordzee. Eind vorig
jaar hebben 4 bedrijven samen ingeschreven voor
in totaal € 2 miljard uit de SDE++-regeling voor de
komende 15 jaar.
LEES MEER

Start proef met slimme bolder bij ECT
Op de kade van de Hutchison Ports ECT Delta
terminal op de Maasvlakte, heeft het Havenbedrijf
Rotterdam bij wijze van proef een zogenoemde
‘slimme bolder’ geïnstalleerd. Doordat de bolder
de kracht van de trossen meet, kan niet alleen de
veiligheid realtime in de gaten worden gehouden,
maar ontstaat ook meer inzicht in welke schepen
aan welke kade kunnen liggen.
LEES MEER

Marktleider bioplastics verkiest
haven Rotterdam
Braskem, ’s werelds grootste producent van
biopolymeren, heeft haar opslagplaats voor
dergelijke bioplastics verplaatst van Antwerpen
naar Rotterdam. Daarmee versterkt Rotterdam
Polymer Hub haar positie als hét logistieke
knooppunt voor opslag- en doorvoer van
bioplastics in Europa.
LEES MEER
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ENERGIETRANSITIE

WHITEPAPER

BREXIT

Zonnepanelen
installeren?

Gateway to and from
Europe

Primeur: keurpunt
levende have

LEES MEER

DOWNLOAD WHITEPAPER

LEES MEER

Ivo van Zwerfie Rotterdam ruimt
zwerfafval op
HAVENKRANT ONLINE

Jaarlijks haalt het Havenbedrijf 43 vrachtwagens
afval op, 10 zitten vol zwerfafval. 325 ton van
1.300 ton afval dat niet in een prullenbak, maar op
de kant of erger, in het water belandt. En daar
zitten de honderden zakken vol zwerfafval die Ivo
Rodermans uit de haven plukt niet eens bij.
LEES MEER

Meer nieuws
» VEGA-VTG platforms zorgen ook in Rotterdam voor meer spooropties
» Havenbedrijf en STC International introduceren managementcursus
» Haven van Brisbane implementeert Port Dues bij de nieuwe cruiseterminal
» Afspraken gematigde verhoging haventarieven met één jaar verlengd

Ontmoet ons online
» Project Cargo Summit

10-11/02

» Port Executive Leadership Circle
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Havenbedrijf Rotterdam
Wilhelminakade 909
3072 AA Rotterdam
Nederland
| Contact |

Deze mail is persoonlijk. U heeft zich via onze website aangemeld voor deze nieuwsbrief.
Lees ons privacystatement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.
Aarzel niet om deze e-mail door te sturen zodat anderen zich ook op deze updates kunnen abonneren.
U kunt uw voorkeuren bijwerken of u afmelden voor deze lijst.

s530024848.t.en25.com/e/es?s=530024848&e=23336&elqTrackId=ECAEBA6B94B1FADEBB6089A6EB52E78C&elq=49b600770ec1417fadde0…

4/4

