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Dutch Lions
doet bod op
sporthal
Sjoerd Marcelissen
Geertruidenberg

Dutch Lions heeft een bod gedaan
op sporthal De Veste in Geertruidenberg. In het complex zou volgens de investeerdersgroep een
soccer center moeten komen. Dutch Lions is bereid om 450.000 euro te betalen aan de gemeente.
Dat gebeurt wel via een constructie: in één keer zou 300.000 euro
betaald kunnen worden, het restant van 150.000 euro zou Dutch
Lions in tien tot twintig jaar willen aflossen.
De lokale investeerders denken
daarmee te voldoen aan het amendement dat de gemeenteraad een

Gisteren was de dag
van de deadline, wij
hadden een
antwoord verwacht
---Arie Treffers, Dutch Lions

maand geleden aannam. Daarin
staat dat B en W het gesprek moeten aangaan met potentiële exploitanten om een beslissing te forceren omtrent de aankoop van De
Veste. Het verkoopbedrag moet
minstens 450.000 euro zijn, het
bedrag dat de gemeente afgelopen
voorjaar betaalde aan WSG bij de
overname. Ook droeg de raad het
college op dat binnen nu en één
maand een beslissing moet plaatsvinden over De Veste.
„Gisteren was de dag van de
deadline, onze verwachting was
dat er een besluit bekend zou worden”, reageert Arie Treffers namens Dutch Lions. „Wij hadden

een antwoord verwacht.” B en
W interpreteren het amendement
anders. „Er was een maand om
met potentiële kopers in gesprek
te gaan en voor kopers een maand
om ‘ja’ te zeggen tegen die
450.000 euro”, zegt wethouder Kevin van Oort. „We handelen naar
de geest van het amendement.”
In een eerder rondetafelgesprek
van de gemeente schoven naast
Dutch Lions ook NV Sportfondsen, Peter van Drunen en Cees
van den Hout aan. B en W: „Een
aantal ondernemers heeft laten
weten niet geïnteresseerd te zijn.”
Dinsdag bespreken B en W het
voorstel van Dutch Lions. In de
eerstvolgende besluitvormende
raadsvergadering is het woord aan
de politiek, die bepaalt.
Dutch Lions wil naast De Veste
ook sporthal Parkzicht (Raamsdonksveer) van de gemeente kopen. De gemeente heeft Dutch
Lions gevraagd of het bereid is om
De Veste te kopen, mocht Parkzicht gesloopt worden. Treffers:
„Wij vinden het jammer indien
Parkzicht uit beeld verdwijnt. De
Veste willen we inzetten als soccer
center, Parkzicht zou de ideale oplossing bieden voor de overige
sportclubs en het bewegingsonderwijs.” Dutch Lions zou Parkzicht en De Veste willen betrekken in een deal, waarbij ruilmiddelen in de vorm van arbeid of extra
huur worden ingezet. „Ik ben blij
dat er buitengewoon constructief
is gesproken met elkaar”, zegt Patrick Kok (VVD), een van de indieners van het amendement, tevreden. Mirjam de Groot (PvdA)
blijft sceptisch over Dutch Lions.
„Er wordt groots gedacht, op Amerikaanse schaal. Zit Raamsdonksveer daar op te wachten? Ik geloof
er niks van.”
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VOORSPELBAAR ONDERHOUD EEN PROEFTUIN

Fieldlab Campione,
high-tech proeftuin
In een nieuw testcentrum in Rijen, worden
slimme technieken ontwikkeld die onderhoud
in bedrijven exact voorspelbaar maken.
‘We willen af van onderhoud dat te vroeg of te
laat gebeurt. Dat scheelt bedrijven veel geld’.
Berry van der Heijden

S

limme technieken ofwel Smart Industry
moet helpen voorkomen dat bedrijven uitwijken naar lagelonenlanden. In
bedrijvencentrum Gate2 op het
Aeroparc in Rijen wordt daarvoor
testcentrum Fieldlab Campione
opgezet dat 4 november officieel
wordt geopend.
Op de bovenste verdieping van
Gate2 is de inrichting van Fieldlab Campione in volle gang. Het
testcentrum bestaat uit kantoren,
een controlekamer met computers en een gedeelte waar al testopstellingen staan met pompen,
buizen en een mix-installatie.
„We staan te trappelen om met
het fieldlab van start te gaan”,
zegt Gate2-directeur Pierre van

Kleef. Vier jaar en 12 miljoen euro krijgt Campione om op eigen
benen te staan. Geld neergeteld
door bedrijven (5 mln), EU (4,4
mln) en 2,5 miljoen door provincie en de gemeenten Tilburg en
Gilze en Rijen.
„We willen af van onderhoud
dat te vroeg of te laat gebeurt.
Dat verstoort het productieproces en dat kost een bedrijf telkens een hoop geld. We meten

Het voorkomen van
storingen kan de
kosten fors drukken
en winst verhogen
---Paul van Kempen, projectleider

䊱 Niels

Kuijpers doet in zijn lab onderzoek aan materialen. Op de
voorgrond testkits voor Chroom6 en lood.

slijtage met sensoren en andere
technieken in bijvoorbeeld een
motor, pijpleiding of pomp”, legt
Paul van Kempen uit. Hij is projectleider namens de stichting
World Class Maintenance. Deze
stichting wil Nederland ‘wereldkampioen onderhoud’ maken.
Andere fieldlabs zijn er dan ook
voor infrastructuur, de maritieme en vliegtuigsector.
,,Met Fieldlab Campione willen we af van de mannetjes met
de oliespuit’’, vat Pierre van Kleef
het beeldend samen. Hij verwijst
naar Duitsland waar Smart Industry in de auto-industrie, de chemische sector en de farmaciebedrijven oprukt. „Vroeger opende
je de motorkap en keek de monteur wat er aan de hand was. In
de nieuwe auto’s haal je info over
verbranding, emissies, airco, motorstoring en dergelijke uit de
boordcomputer.” Meten gaat
steeds meer om big data. Als je
een sensor plaatst in bijvoorbeeld
een pomp en de meetgegevens
(big data) via internet doorstuurt
naar een computer, dan kan deze
zien of er een afwijking ontstaat.
„Als je die gegevens vastlegt in
de software, weet je precies bij
welke afwijking een onderdeel
aan vervanging toe is.”
Slimme metingen leveren het
meest op bij oudere chemische fabrieken of productiebedrijven.
Als je tussentijdse storingen voorkomt, wordt de productie hoger,
het onderhoud effectiever en de
winst groter. Van Kempen: „Veel
industrie uit West-Europa is verhuisd naar lage-lonenlanden.
Voorspelbaar onderhoud kan kosten hier fors drukken, waardoor
het bedrijf in Nederland kan blijven. Dit kan leiden tot een heropleving van de industrie.”
Fieldlab Campione werkt samen met een hele lijst bedrijven
als Sitech, de beheerder van Chemelot (het voormalige DSM) in
Geleen, Tata Steel in IJmuiden,
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Breda, Lunetstraat 1 en Tramsingel 74 - 76A
B E D R I J FS RU I MTE N E N PA R K E E R PL A ATS E N
Makelaar: Colliers International Valuations B.V. | 020 - 540 55 60
Notaris: mr. M.R.H. Krans | Van der Stap Notarissen | 088 - 188 00 00
Voor deze veiling dient biedtoegang te worden aangevraagd en/of een waarborgsom te
worden gestort ten hoogte van € 10000,-.
Het is mogelijk tot en met 9 november 2016 een onderhands bod uit te brengen bij de veilingnotaris. Ga voor meer informatie naar onze website: BOG-Auctions.com of neem contact op via
033 - 46 000 76 | info@bog-auctions.com

Middelburg
1 7 2 G A R A G E B O X E N (grotendeels verhuurd)
Portefeuille van 172 garageboxen gelegen op eigen grond, verdeeld over 12
velden. 5 garageboxen staan op 19 september 2016 leeg.
De garageboxen liggen in de woonwijken Griffioen, Stromenwijk, ’t Zand,
Klarenbeek en Nieuw-Middelburg
De netto huurwaarde van de verhuurde garageboxen (167 stuks) bedraagt op
jaarbasis circa € 136.435,-*. De netto huurwaarde van de lege garageboxen
(5 stuks) bedraagt op jaarbasis circa € 3.989,-* (*prijspeil 19 september 2016).
Alle garageboxen opgeleverd “as is where is”
Bieden kan op geheel of op 5 deelkavels
Vanaf 10:00 uur start de veiling, uitsluitend via de website:
www.bog-auctions.com/auction/index/4164
De garageboxen worden verkocht namens de woningcorporatie Stichting
Woongoed te Middelburg
Projectnotaris Zeeuwse Alliantie Notarissen, mevr. mr. H.E. Visser,
tel.nr. 0118 - 659600
Neem voor meer
informatie contact
op met Synchro
Bedrijfshuisvesting B.V.

WWW.SYNCHROBEDRIJFSHUISVESTING.NL
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Rijenaar
maakt
sneltest
Chroom6
Berry van der Heijden
Rijen

Ter plekke weten of verf het kankerverwekkende Chroom6 bevat.
Dat is mogelijk met een in Rijen
ontwikkelde testset. Alleen in
Amerika bestaat een soortgelijke
set, maar de strenge eisen aan vervoer van chemicaliën maakt transport lastig. Het ministerie van
Leefomgeving is enthousiast.
De set die Niels Kuijpers van
MATinspired heeft ontwikkeld bestaat uit wattenstaafjes met chemicaliën en een zuur. Als het watje
na wrijven over de verf paars

Verf met Chroom6 is
zeer giftig bij
inademen van
stofdeeltjes
---Niels Kuijpers, deskundige

Fuji in Tilburg, Dow Chemical in
Terneuzen en natuurlijk Ericsson.
Maar ook onderwijsinstellingen
Tilburg University en TU Eindhoven tot Avans en ROC Tilburg
doen mee.
In Fieldlab Campione worden
metingen verwerkt. Mogelijk kan
een van de gespecialiseerde bedrijfjes in Gate2 kennis toevoegen.
Bijvoorbeeld MATinspired, dat
een zwak onderdeel sterker kan
maken. (Zie kader). Naast telecomfabrikant Ericsson zijn op de campus specialisten gevestigd in luchtvaarttechniek, hightech-systemen, simulatietechniek, lijmtechniek, carbon. Door samen te werken ontstaat rond het Rijense lab
een centrum van kennis over slim
onderhoud en verbetering van materialen. De campus moet de wieg
zijn voor nieuwe technieken, robots, internet-of-things waarbij
computers via internet met elkaar
communiceren. Dat biedt kansen
voor nieuwe ideeën en bedrijfjes.

䊱 Gate2-directeur

Pierre van Kleef (links) en Fieldlab Campione voorman Paul van Kempen in een
proefopstelling van Fieldlab Campione in Rijen. FOTO’S JOHAN WOUTERS / PIX4PROFS

Geïnspireerd door materialen
Berry van der
Heijden

MATinspired van dr.
ir. Niels Kuijpers heeft
zich sinds kort in Gate2 gevestigd vanwege
Fieldlab Campione. De
natuurkundig ingenieur (TU Eindhoven)
en promovendus op
materiaalkunde (TU
Delft) is gespecialiseerd in schade- en materiaalonderzoek.
Naast een Amerikaans
bedrijf is hij de enige
die een zelftest verkoopt om direct vast te

stellen of het in opspraak geraakte kankerverwekkende
Chroom6 in verf is gebruikt. Dat wekte ook
bewondering bij het
ministerie van Leefmilieu dat enkele weken
geleden een bezoek
bracht aan zijn laboratorium in Rijen.
Kuijpers heeft hoge verwachtingen van Campione. „Als je slijtage
voorspelt, kun je een
stap extra maken. Je
kunt materiaal versterken, roestvorming
voorkomen of een las-

OOSTERHOUT

OOSTEIND

WASPIK

Kelder
open

Link op de
planken

Grunge bij
BolderLive

De schuilkelder achter de voormalige
pastorie aan de Vincentiusstraat in Oosterhout wordt morgen tussen 9.30 en
17.00 uur opengesteld voor publiek.
Dan is het precies
72 jaar geleden dat
Oosterhout bevrijd
werd. De kelder, die
dateert van net voor
de Tweede Wereldoorlog, staat op de
nominatie om gemeentelijk monument te worden.

Toneelgroep Link
speelt vanaf vrijdag
4 november zeven
keer de tragikomedie Het Geheugen
van Water. De voorstellingen zijn op 4,
5, 11 en 12 november
vanaf 20.15 uur en 6
en 13 november vanaf 15.00 uur in het
Oostquartier in
Oosteind. Op 18 november, vanaf 20.15
uur staat de toneelgroep op de planken van poppodium
Xinix in Nieuwendijk.

BolderLive in Waspik houdt zaterdag
5 november een
grunge-avond met
muziek van Nirvana
en Pearl Jam door
de tributebands
Pearl Jamming en
Bleach. De avond
begint om 20.30
uur; de toegang bedraagt 12 euro in de
voorverkoop en 14
euro op de avond
zelf. Meer informatie en kaartverkoop
via de website
www.denbolder.nl.

naad onderzoeken.
Dan kom ik in beeld.
Ik zie veel mogelijkheden in de uitwisseling
van kennis.”
Kuijpers onderzoekt of
bijvoorbeeld een onderdeel de afgesproken samenstelling heeft. Zoals een blok metaal
voor een kraan dat niet
gelast kon worden.
„Uit onderzoek blijkt
dat het een specifieke
gietlegering is. Dan
kan ik een oplossing
aangeven”, vertelt Kuijpers, die ook docent fysische materiaalkunde

is aan de Hogeschool
Utrecht.
Bedrijven kan hij helpen hoe materiaal lichter, krasvrijer, sterker
of goedkoper kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld door de samenstelling te veranderen.
In het geven van concrete voorbeelden is
Kuijpers terughoudend. „Het gaat om vertrouwelijke informatie.
Vaak is er een probleem bij de productie.
Dat hangt een bedrijf
liever niet aan de grote
klok.”

Showweekend

kleurt is Chroom6 gebruikt en is
direct duidelijk dat het oppassen
geblazen is. Nader onderzoek kan
uitwijzen hoeveel Chroom6 de
stof bevat.
Chroom6 is volgens deskundigen gevaarlijker dan asbest. Het
zeer roestwerende goedje is vaak
gebruikt in verf voor vliegtuigen,
treinstellen en elektronica, zoals
op de achterkant van luidsprekers.
Maar ook op het dak van het
NAC-stadion. Blootstelling is gevaarlijk bij inademen. Honderden
omwonenden van Chemiereus
DuPont stellen ziek te zijn geworden, ook medewerkers in werkplaatsen van NS en Defensie hebben klachten. Schadeclaims zijn
in voorbereiding. De EU maakte
vorige week bekend de regels voor
werken met Chroom6 aan te
scherpen. Deskundigen van TNO
en het ministerie reageren enthousiast. Verder onderzoek moet aantonen hoe gevoelig de test is.

Zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

Leijsenhoek 34 I Oosterhout
0162-454438 I eigen parkeerterrein

Kijk op www.victorboeren.nl
Exclusieve meubels I Woonaccesoires en verlichting I Unieke stoffen- en behangcollectie I Interieurontwerp en maatwerk

