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Hoondert Groep innovatief met uitgebreide dienstverlening

Hoondert is van oorsprong een aannemings- en verhuurbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw en daarnaast uitgegroeid tot industriële dienstverlener. Het machinepark is
modern en zeer divers waardoor ze grote projecten geheel
zelf uit kunnen voeren. De opdrachtgevers zijn afkomstig
uit diverse sectoren, wat innovatief denken stimuleert. De
Hoondert Groep bestaat inmiddels uit meerdere bedrijven:
· Aannemings- en verhuurbedrijf J. Hoondert en zn BV;

· Hoondert Industriële Services BV;
· Hoondert Services & Decommissioning BV
· Martens cleaning bestaande uit Martens Havenontvangstinstallatie BV enTransport Schepen en Reiniging BV
· Martignoni Slop Disposal BV
· Kamps BV
· Katshaven BV
Van directeur Jan Hoondert vernemen we dat Hoondert al
sinds de jaren 20 bestaat. Het bedrijf is opgericht door zijn
opa. Toen was het bedrijf gericht op dienstverlening in de
landbouw. Toen zijn vader het overnam ging de dienstverlening meer richting industrie en onder leiding van Jan en
zijn broer Marcel Hoondert is de industriële dienstverlening
verder gegroeid met inmiddels diverse bedrijven die tot de
Hoondert Groep behoren. Het bedrijf heeft zo’n 200 medewerkers. Door de recessie is het bedrijf nog innovatiever
geworden en is de dienstverlening steeds verder uitgebreid
en verbeterd met onder andere:
· sloop van gebouwen en asbestverwijdering (momenteel is
Hoondert bezig met de sloop van ZALCO, oud Pechiney);
· slopen van schepen en installaties op gehele Noordzee;
· inzameling en verwerking van maritieme afvalstoffen
(vloeistoffen, olie, water en gevaarlijk afval) in omliggende havens zoals Rotterdam. Antwerpen, Zeebrugge,
Gent, Terneuzen en Vlissingen;

· gebruik van restwarmte van Zeeland Refinery om het
proces bij Martens te verwarmen;
Door dat harde werken heeft Jan weinig tijd om te sporten.
Hij rent hard voor de zaak en heeft als ondernemer weinig
tijd voor zichzelf. Af en toe speelt hij golf. Hij vindt het
belangrijk om het Wielercomité met de EPZ Omloop van
Borsele te sponsoren. ‘Het is het comité gelukt om een zeer
prestigieuze wedstrijd neer te zetten met de wereldtop van
vrouwelijke wielrenners. Voor een dorpje in het Zeeuwse is
dat knap en van belang om te behouden. We sponsoren
dan ook uit sympathie en maatschappelijk belang voor het
dorp. Wij rijden continue met zwaar materiaal door en
langs het dorp en dan moet je ook wat terug doen.’ Voor
meer informatie over de Hoondert Groep,
zie www.hoondert.nl

Uit het dal klimmen en een nieuwe weg omhoog
Century Aluminum Vlissingen BV was onderdeel van
Pechiney Nederland NV, een aluminium producent die in
1969 een vestiging heeft geopend in Vlissingen-Oost. Dit
vanwege de ligging aan diep water, voor het makkelijk
aanvoeren van grondstoffen en afvoeren van eindproducten. In 1971 is de oven gestart en is de fabriek officieel
door prins Bernhard geopend. In 2003 is het verkocht aan
Alcan en in 2007 ging het verder als Zalco NV, dat in
2011 failliet is gegaan.
Doorstart

Medio 2012 is er een
doorstart, UTB Industry uit
Utrecht neemt de gieterij
over en Century Aluminum
Company uit de Verenigde
Staten de anodefabriek. Na
een grondige renovatie is
eind 2013 de anodefabriek
weer gestart. De anoden zijn bestemd voor de aluminiumfabriek in IJsland. Anoden zijn koolstofblokken die worden gebruikt als stroomgeleiders in het elektrolyseproces
waarmee aluminium wordt geproduceerd. De grondstoffen
voor productie van anoden zijn: petroleumcokes, steenkoolteerpek en anoderesten. Deze worden samengevoegd en
in een mal tot de gewenste vorm getrild. Hierna wordt de
anode in twee weken gebakken tot een temperatuur van
1090 °C. De anode bezit dan eigenschappen die voor de
klant belangrijk zijn, zoals hoge
dichtheid, hoge geleidbaarheid
en lage reactiviteit. Na het bakken
wordt de anode verpakt en vervoerd naar IJsland.

Werkgelegenheid

Century Vlissingen
heeft de intentie
om zoveel mogelijk
ondernemers uit de
regio te contracteren
en nieuwe werkgelegenheid te ontwikkelen in Zeeland.
Zij biedt werk aan
hoog gekwalificeerd personeel en heeft met name operators, technici, ingenieurs en administratieve medewerkers
in dienst, waarvan 95% uit de buurt. De fabriek biedt nu
werk aan 60 vaste personeelsleden en 40-50 contractors.
Inmiddels heeft Century een zeer succesvol jaar achter
de rug. In 2014 volgde toestemming voor de bouw van
een tweede oven waardoor de productiecapaciteit wordt
verdubbeld.

Century hoog in het vaandel, dit uit zich onder andere in:
• deelname van vele medewerkers aan het fietsplan;
• veel medewerkers die op de fiets naar het werk komen;
• deelname aan de Ride voor de Roses in 2014 met 15
fanatieke fietsers;
• deelname aan Stelvio Challenge 2015 door drie
Century medewerkers Corne van Belzen, Gerard van
Oeveren en Gerben Franse aangevuld met Ramon van
de Gruiter en Richard Hazen. Ze beklimmen een traject
van 22 kilometer op de 2758 meter hoge en steile Passo del Stelvio met de fiets, ten bate van een goed doel
voor gehandicapte en ernstig zieke kinderen. Volg dit
team via: www.facebook.com/StelvioCycleTeam
Wij wensen de organisatie, vrijwilligers en deelnemers
een sportief weekend namens het management team van
Century Aluminum.

Sponsoring & fietsen
De sponsordoelstelling van Century Vlissingen omvat het
kleinschalig ondersteunen van regionale sport – en cultuurprojecten ter ondersteuning van onze maatschappelijke
betrokkenheid, promotie van gezonde levenswijze, vergroting van de regionale naamsbekendheid en communicatiemiddel met naburige dorpen en steden. Fietsen staat bij
EPZ Omloop van Borsele - 7

