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Havenkrant online extra
Kademuren duurzaam beschermen
Er is een alternatieve manier om stalen kademuren te beschermen tegen
corrosie. Deze is duurzamer en slimmer: door anodes te koppelen aan een
spanningsbron, staan ze permanent onder een opgedrukte stroom en lossen
ze niet op. Het gaat om een klein stroompje met een spanning van vier, vijf Volt
en het is dus compleet ongevaarlijk. Bij de HES Hartel Tank Terminal in de
Rotterdamse haven wordt maar liefst twee kilometer kade op deze wijze
beschermd. Gratis online: een extra Havenkrant-artikel voor jou als online
abonnee!
LEES HET GRATIS ONLINE HAVENKRANT-ARTIKEL
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Havenkrant 48
Er wordt druk gewerkt aan de nieuwe Havenkrant, die weer vol komt te staan
met interessante artikelen over de haven. Om een tipje van de sluier op te
lichten, zijn dit een aantal onderwerpen die je kan verwachten in de 48ste
editie: de Brexit en wat dat betekent voor onze haven, drie keer slim en
duurzaam in de haven, wat mensen van de nieuwe FutureLand tentoonstelling
vinden en de Havenmeester die de balans opmaakt door terug en vooruit te
blikken na het bewogen coronajaar.

De slimste havenmens en Wist je
dat?
Naast al de artikelen in de nieuwe Havenkrant, is
het tijd voor een grote eindejaars Havenkrantquiz.
In zeven vragen komen onderwerpen uit het
afgelopen jaar aan bod. Doe mee en maak kans
op een mooie prijs.
Naast de grote eindejaars Havenkrantquiz hebben
we nog meer in petto. Vandaag ging de rubriek
'Wist je dat quiz' online op Instagram (stories).
Wekelijks komen er drie vragen over de haven
online en lees je daar interessante feitjes over.
Elke week staat een ander thema centraal, met
deze week het thema dieren. Zo lees je onder
andere over de twee geredde zeehonden, die zijn
vrijgelaten op het Maasvlaktestrand. Volg
@havenrotterdam op Instagram en speel ook
mee!
'WIST JE DAT QUIZ'

HELP!
Heb je nog een minuutje? We willen onze website
verbeteren en hebben jouw hulp daarvoor nodig.
De website van de Rotterdamse haven,
portofrotterdam.com, krijgt volgend jaar een nieuw
menu (‘navigatie’). De logica daarvan zijn we nu
aan het bedenken, maar het gaat er om wat jij
logisch en handig vindt. Zou je ons willen helpen
met een handige rangschikking? Dank je wel vast!

JA IK DOE MEE
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3072 AA Rotterdam
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Deze mail is persoonlijk. Je hebt je via onze website aangemeld voor deze nieuwsbrief.
Lees ons privacystatement voor meer informatie over hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens.
Aarzel niet om deze e-mail door te sturen zodat anderen zich ook op deze updates kunnen abonneren.
Je kunt je voorkeuren bijwerken of je hier afmelden voor deze lijst.
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