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Zeven miljoen subsidie voor schip op batterijen

POMPPROBLEMEN..?
BEL ONZE STORINGSDIENST24/7

+31(0)183-515 490

Scheepvaartweg 9
3356 LL Papendrecht
T +31 (0)78 641 68 88
E info@psipiping.com
www.psipiping.com

Zo gaat het eerste volledig elektrisch aangedreven binnenschip er uitzien. Het 110 meter lange schip wordt uitgerust met
vier batterij-containers (E-powerbox), goed voor achttien uur
vaartijd. Het bedrijf Port-Liner ontvangt een CEF-subsidie van
bijna 7 miljoen euro. (Design en presentatie Omega Architects).
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Haven Wanssum
wordt groter
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EOC zeker op het water!
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www.swetsgroup.nl
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COMPONENTS

Uw motoren
specialist!

Nieuwe
diesel
nodig ?

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

+31 (0)167 523721
technischburohu.nl

WWW.STRAALBUIZEN.NL | +31 (0)184 67 62 62

dealer

REINTJES De beste keuze
voor uw schip!

Marine Power Drechtsteden B.V.
• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN
www.rensendriessen.com

T. 088 6699500

Bouw Watertruckbakken start

Op zoek naar
ƔGZKDGNRGTUQPGGN
KPFGDKPPGPXCCTV!
Bel 085 4840200

WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

24/7

BEREIK
BAAR

T 010 591 26 11 | www.hollanddiesel.nl

(078) 682 12 14

V O O RT VA R E N D V E R Z E K E R D

+31 (0) 85-4861360

www.teamcoshipyards.nl
info@teamcoshipyards.nl

REINTJES Benelux BVBA | www.reintjes-gears.com
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BEN JƊ EEN MARITIEM TALENT?

WƋ hebben plaats
voor kapiteins,
stuurlieden en
matrozen.
Heb je interesse of
vragen, neem dan
contact met ons op.

A de Groot Olietransport is een familiebedrijf wat zich na oprichting in 1954
ontwikkeld heeft tot een vakbekwaam
en gespecialiseerd bedrijf. Met drie
tankschepen transporteren wij minerale
oliën naar depots hoofdzakelijk binnen
Nederland.
Wij zijn op zoek naar een
gemotiveerde STUURMAN die
ons team wil komen versterken.
+32 497 08 44 62
christophe@shipping.lu

Functie-eisen STUURMAN
• 0DULIRRQFHUWL½FDDW
• Groot Vaarbewijs B
• ADN (of bereid te leren)
• Radar (of bereid te leren)
• Een positieve instelling
Heb je interesse informeer dan snel
naar de mogelijkheden die wij jou
kunnen bieden.

Kooijweg 34 . 8715 EP Stavoren . Tel: 0514-681433
info@adegroot-stavoren.nl . www.adegroot-stavoren.nl

Overslagbedrijf Speksnijder vof

Wij zijn op zoek naar
een enthousiaste

KAPITEIN

WIJ BIEDEN:

Vast dienstverband
Nederlandse salariscondities
O Vaste wisseldagen 1 week op /
1 week af of 2 weken op / 2 weken af
O Goed opgeleide en zeer gemotiveerde collega’s
O Sociale werkvloer
O
O

WIJ VRAGEN:

Rijnpatent minimaal
tot Mannheim
O Radarpatent
O ADN-C
O

Heb je interesse, neem dan contact op via +31 654 960 411 of mail naar info@mstshipping.nl
Ook kun je onze website www.mstshipping.nl bezoeken en het sollicitatieformulier invullen.
Ben je nog niet zover maar wel op zoek naar een baan en vind je het leuk om te leren, reageer dan ook!
Wij leiden op, aan boord en/of in een simulator en investeren graag in kwaliteit van mensen!

Te Koop
kraanponton Sanitas
Lengte: 30 m. - Breedte: 9m. - Hoogte: 2 m.
BJ 1991. Kruiplijn 7,2 m.
Voorzien van woning en werkplaats, 2 gen sets,
verhaallieren en 2 sputpaalkokers.
Met 4 draads PLM kraan type 520, BJ 2006. Gieklengte 26 m.
Hyd. in hoogte verstelb. cabine. Incl. div. grijpers.
Wilt u informatie, dan kunt u bellen naar 0651 809092 of 0620 704015
Mailen: info@overslagbedrijfspeksnijder.nl

Werken aan boord?

Fluvia

Schipper / schippersechtpaar

for Peak performance

De leiding aan boord, fungeren als leermeester en verzorging van reparatie en
onderhoud? Neem contact op om schipper op een van onze schepen te worden.

Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen

Stuurman
Als stuurman ben je de rechterhand van de schipper. Daarnaast beheer je de
voorraad en plan je de verschillende werkzaamheden. De functie-eisen vind je
op onze website.

auf einem unserer 12 modernen Oil oder Chemie Rhein Tankmotorschiffe

Matroos
Onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden aan boord verrichten en daarnaast
onder begeleiding leren varen? Wij bieden je een fulltime baan en een prettige
werkomgeving.
Ben jij degene die meerwaarde kan geven aan ons bedrijf?
Bekijk meer info en de functie-eisen op www.htb-intermodaal.com/vacatures
Aanvullende informatie kan worden ingewonnen bij D.P. Kalkman – 06 29 408 900
Solliciteren kan door motivatie + CV te mailen naar dirkpieter.kalkman@htb-intermodaal.com

BUYCK TECHNIEK B.V.
HYDRAULIEK
en slangenservice
ONTWERP
INSTALLATIE
REPARATIE

WE WANT YOU AS OUR CAPTAIN

Buyck Techniek is gespecialiseerd
in het ontwerpen, leveren, installeren
en repareren van alle voorkomende
hydraulische installaties voor
scheepvaart & industrie.
Buyck Techniek is gevestigd op
een gunstige plaats gelegen tussen
de grote havens van Antwerpen,
Rotterdam en Moerdijk.

0167 - 52 45 65 | HEIJNINGEN | INFO@BUYCKTECHNIEK.NL | WWW.BUYCKTECHNIEK.NL

Wir suchen:
Rheinpatent bis Mannheim / Basel
Radarpatent
ADN-Zertiﬁkat
Sprache: Deutsch und Niederländisch

Wij zoeken:
Rijn patent tot Mannheim / Basel
Radarpatent
ADN-Certiﬁcaat
Taal: Nederlands en Duits

Wir bieten:
Hohes Sicherheitsverständnis
Attraktive Schweizer Arbeitskonditionen
Permanente Weiterbildung
Aufstiegschancen
Gutes Arbeits-Freizeit-Verhältnis - 1:1
Gutes Betriebsklima

Wij bieden:
Veiligheid hoog in het vaandel
Aantrekkelijke Zwitserse
arbeidsvoorwaarden
Mogelijkheden voor zelf ontplooiing
Goede promotie kansen
Comfortabele 1:1 verhouding van
werktijd en vrije tijd
Motiverende & inspirerende
bedrijfscultuur

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung –
einfach bewerben über unsere
Webseite!

Sollicitaties eenvoudig via onze
website!

Bewerbungen an:
Jesko Wehrt
Human Resources Manager
Fluvia AG
Auhafenstrasse 35 E
CH-4132 MUTTENZ
jesko.wehrt@ﬂuvia.eu

www.ﬂuvia.eu/jobs
tanker shipping | tank storage | tanker brokers
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Volledig elektrisch aangedreven containerschip vaart achttien uur op vier batterij-containers

Stroomversnelling
Scheepsmotoren mogen vroeg of

Zeven miljoen euro subsidie
voor Port-Liner

laat geen druppel meer uitstoten,
hoe je het schip ook wendt of keert.
In extremis (dat betekent dus niet:
‘in blessuretijd’) is het ideale schip
een schip dat elektrisch wordt aangedreven zonder dat fossiele stoﬀen
worden verbrand. Het wachten was
op iemand die zo’n enorme batterij
in een schip zet dat je er ook echt een
fatsoenlijk stuk mee kan varen. En
warempel: als het meezit, vaart dat
schip volgend jaar. Na de erkenning
door de Europese Commissie raakt
project Port-Liner in een stroomversnelling, om een mooie beeldspraak
te gebruiken voor het bespoedigen
van elektrische toepassingen.
Omdat de elektromotoren geen
machinekamer nodig hebben, is er
genoeg plek voor vier TEU aan batterijen. De rest is een rekensom (kosten
van

aanschaf

kiloWatts

afzetten

tegen liters gasolie of LNG) en een
netwerk van laadpunten creëren.
De meeste terminals zijn wel aangesloten op het stroomnet, dus het
begin is er. De batterijcontainers
zijn ‘vrij simpel’ te vervangen door
waterstofeenheden of futuristische
cellen waar we nog geen weet van
Het ontwerp voor de volledig elektrisch aangedreven Port-Liner (illustratie Design en presentatie Omega Architects).

hebben. Wat we wel weten is dat
de toekomst met een ruk dichterbij
komt als deze schepen grootschalig

Port-Liner BV streeft ernaar om
volgend jaar augustus het eerste
volledig elektrisch aangedreven
binnenschip in gebruik te
nemen. Op de planning staat nog
een serie van vijf schepen van
110 meter lengte en verschillende
breedtes. De vier batterijcontainers (E-powerbox) zijn goed
voor achttien uur vaartijd van
het schip. Het bedrijf Port-Liner
ontvangt voor de bouw van het
schip een CEF-subsidie van bijna
7 miljoen euro. Het systeem is
ook toepasbaar als retroﬁt in
bestaande binnenschepen en is
tevens geschikt voor het gebruik
van andere energiebronnen,
zoals waterstof.
Vrijdag 1 december ontving PortLiner BV de beslissing van de Europese Commissie voor toekenning
van de CEF-subsidie (CEF staat
voor Connecting Europe Facility).
Volgens de beoordeling van de
Europese Commissie zal deze
steun voor het project bijdragen
aan de bespoediging van het ge-

bruik van elektrische aandrijving
in de binnenvaart. Met name de
sociaaleconomische en milieuimpact worden door de commissie als zeer positief beoordeeld.

E-powerbox
De energie voor de elektromotoren
van de Port-Liner-schepen komt
van vier E-powerboxen ter grootte van 20 voets ISO-containers.
Omdat elektromotoren geen
machinekamer nodig hebben,
blijft er ruimte over. Deels wordt
die in beslag genomen door vier
containers met batterijen, die kunnen worden omgewisseld of opgeladen bij de containerterminals.
De woning van twee etages kan
door de ruimtewinst deels verzinken en dat biedt plek om de stuurhut te laten ‘landen’. Die staat niet
op een hydraulische hefkolom,
maar gaat op en neer met behulp
van twee robuuste armen, die hol
zijn en tevens dienen als de (afgesloten) toegangstrappen. Er blijft
nog steeds meer ruim over voor de
lading. De laadruimte is 8 procent

groter dan die van vergelijkbare
schepen. Met vier lagen containers
vervoert de Port-Liner 224 TEU.
Het eerste schip van 110 bij 11,45
meter met een kruiplijn van 5,50
meter is in voorbereiding. Gepland is snel daarna een tweede
te bouwen identiek aan de eerste.
De daaropvolgende vier zullen
breder zijn. De schepen hebben
Lloyd’s -certiﬁcering en voldoen
aan de ADN-eisen. Tevens zijn de
schepen voorbereid op onbemand
varen. Ze worden volledig in Nederland gebouwd, bij Asto Shipyard.
Werkina verzorgt de elektrische
installatie.
Opladen kunnen de containers bij
de terminals waar wordt geladen
en gelost. Er zijn al charters opgemaakt voor de geplande schepen. Onder andere GVT Group of
Logistics in Tilburg zal gebruik
maken van de eerste twee schepen.
Barge Terminal Tilburg maakt deel
uit van GVT en zal met de inzet
van deze nul emissie-schepen de
eerste volledig ‘groene terminal’
zal zijn.

Kosten
De kostenopbouw van deze nieuwe aandrijving verschilt sterk van
die van de huidige binnenschepen. De E-powerboxen zijn eigendom van de leasemaatschappij en
de schipper betaalt per gebruikte
kW. Investeringen en rendementen van elektrische en andere
aandrijvingen verschillen zo sterk
dat ze nauwelijks één op één met
elkaar zijn te vergelijken. De verwachting van Port-Liner BV is dat
de exploitatie ongeveer gelijk zal
zijn aan die van een nieuw schip
met dieselaandrijving.
Hoe de kosten zich in de toekomst
ontwikkelen, zal voor een belangrijk deel afhangen van de hoeveelheid schepen die direct elektriciteit afnemen.
Port-Liner BV berekende dat zes
schepen 18.000 ton CO2 per jaar
minder uitstoten dan vergelijkbare
dieselaangedreven
binnenschepen.

kunnen worden ingezet in de concurrentie met trucks en treinen. Je haalt
de wind uit de zeilen van onheilsprofeten die roepen dat de binnenvaart
last heeft van een remmende voorsprong met z’n (nog steeds) relatief
lage CO2-uitstoot. Die uitstoot is dan
namelijk niet relatief meer, niet eens
meer laag, hij ontbreekt gewoon. Al
moet de binnenvaart natuurlijk hard
kunnen maken dat ze alleen wind-,
water- en zonne-energie gebruikt. Bij
elektrische auto’s en treinen is dat
kennelijk niet relevant.
De Port-Liner-schepen zullen ondanks
dat ze heel stil zijn, zoveel aandacht
trekken dat de binnenvaart een
boost krijgt van heb ik jou daar, en
ze zijn in meer dan één opzicht een
showcase. Voor het grote publiek,
voor verladers en de Nederlandse
overheid wordt ook wel een keer
wakker. En in de binnenvaart zelf,
want het systeem is toe te passen
bij bestaande voortstuwing. Wacht
maar tot de ingenieuze partijen die
ook de LNG-schepen en de hybride en
dieselelektrische vaartuigen produceren, zich hierop werpen. Dit is een
nieuw hoofdstuk in de pageturner

Schip ramt brug Zutphen

‘Binnenvaart en het milieu’ en laten
we eerlijk zijn: elektrisch varen heeft
nogal wat voordelen: het is stil en
niet alleen qua uitstoot schoner. Ik
sprak bij het CBRB-diner de eigenaar
van een rondvaartbedrijf uit Groningen. Hij had drie jaar geleden zijn
schepen verbouwd en vaart nu elektrisch. Een hele investering, maar hij
kon zich niet meer voorstellen dat
hij die niet had gedaan. Dat gaan we
vaker horen.

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag

Een onder Duitse vlag varende tanker is vrijdagochtend 1 december rond 10.00 uur tegen de Oude IJsselbrug in Zutphen gevaren. Het stuurhuis werd daardoor zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Het schip kon doorvaren en heeft op eigen kracht afgemeerd bij de sluis in Eefde. Het treinverkeer werd
tijdelijk stilgelegd zodat de schade aan de brug geïnspecteerd kon worden. (foto: GinoPress)
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VAN GOGH NAUTIC SOLUTIONS
vraagt voor luxe passagiersschepen enthousiaste en gemotiveerde collega’s

1STE KAPITEIN, 2DE KAPITEIN
STUURMAN, MACHINIST
(Vrije tijds regeling in overleg). Vaargebied hoofdzakelijk Rijn, Moezel, Main en Donau.

Voor deze functie is/zijn gewenst:
• Ruime ervaring
• Goede technische kennis
• Goede contactuele eigenschappen
• Representatief
• Beheersing van de Duitse/Engelse taal
• Bij de betreffende functie behoren
een Rijnpatent / Radarpatent (patent op
de Donau tot Budapest is een pre)

Wij bieden:
Een goede werkplek met
ﬁjne collega’s, een
Zwitsers contract met
goede voorwaarden en
een uitstekend salaris.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Patrick van Hengst
Tel: 0612344067 of email je CV naar patrickvanhengst@me.com

Hoeykens B
T. 0032 479 27 25 54
T. 0031 (0)654 72 42 87
hoeykens@shipmail.nl

ONZE
VOORDELEN !!!!!
• Werkzekerheid

Container en tankvaart:
Tripolis, Aquapolis en Metropolis

ENTHOUSIASTE KAPITEIN GEZOCHT !!!!!

• Sociale zekerheid
• Goede condities
• Moderne schepen
met nette woning
• Goede werksfeer

• Rijnpatent tot min. Mannheim
• Radar-, ADNR en Marifoonpatent
• Roken in de woning en stuurhut verboden
(alleen buiten)

Kommen Sie an Bord als KAPITÄN oder
Steuermann auf der Flotte der Reederei
Somtrans!
Reederei Somtrans ist:
Eine Flotte von 30 modernen, gut gepflegten, ausschließlich eigenen
Mega-Tankschiffen mit separater Wohnung und allem benötigten Komfort.
Innerhalb des europäischen Binnenschiffahrtnetzwerkes transportieren wir
minerale Ölprodukte und chemische Produkte.
Wir bieten Ihnen Arbeitssicherheit, 100% Soziale Versicherung,
Weiterbildungskurse ( Englisch, C-Zertifikat, ... ) und Aufstiegsmöglichkeiten für motivierte Mitarbeiter. System zu besprechen.
Wir suchen motivierte Kapitäne und Steuermänner mit Rheinpatent bis
Mannheim, Radarpatent und ADN-Zertifikat.
Ein C-Zertifikat bietet einen Mehrwert.

• Vrije tijd, werktijd

SOMTRANS NV

en loon in overleg

Albertkanaalbaan 9 - B-2110 Wijnegem
Tel: 0032(0) 3 355 16 88

www.somtrans.be
Email: admin@somtrans.be

WWW.HOEYKENSTRANSPORT.BE

The Rivertech team is mainly focusing on
nautical and technical management on
luxury river cruise ships. The ships within our
ﬂeet sail on the Rhine, Main, Donau as well
as the Dutch and Belgian waterways. Next
to that also in France on the river Rhône,
Saône, Seine and the Garonne-Dordogne.

Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen
VERGROENINGSCONSULENT VOOR DE BELGISCHE BINNENVAART

Due to growth, we are immediately looking for a:

Het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV) en haar partners De Vlaamse Waterweg nv,
Waterwegen en Zeekanaal nv en het Havenbedrijf Antwerpen werken samen in een 3-jarig
project om een vergroeningsslag teweeg te brengen in de Belgische binnenvaartvloot.

For the above mentioned position, we ask for someone who has experience in the
river cruising industry and must at least own a river seaman’s book “Engineer”.

Hiervoor wenst het KBV een vergroeningsconsulent in te zetten die als taak krijgt de
kennis en studiemateriaal over groene technologieën in de binnenvaart te verzamelen en
te vertalen naar de speciﬁeke context van de Belgische binnenvaartondernemer.
Concreet zal de vergroeningsconsulent de kennis bekendmaken aan het volledige doelpubliek zijnde de Belgische binnenvaartondernemers, m.b.v. diverse middelen zoals een
online website, organisatie van workshops en lezingen e.d.m., daarnaast zal hij/zij aan
binnenvaartondernemers adviezen op maat verlenen aan die binnenvaartondernemers
over vergroeningstechnologieën, en beschikbare nationale- en Europese ondersteuningsprogramma’s, met bijhorende investeringsanalyses.
Een selecte groep binnenvaartondernemers zal door de vergroeningsconsulent intensief
begeleid worden bij de opmaak van een business case ter ondersteuning van een
investeringsbeslissing.

Corporate Engineer
Job requirements:
• Technical education at intermediate vocational education level or similar
• Extensive experience with modern technology such as; Marine engines, electronics,
hydraulics and refrigeration technology
• Experience in leading positions
• Good communication and representative skills
• Good knowledge of the English and/or
German language
• Flexible working attitude

Job description:
• Supervision over a team of engineers
• Overall technical inspection on board
• Train new engineers
• Replacement of engineers in case of illness
What do we offer:
• Good earnings and good working conditions
• Excellent leisure schedule of 4-2
• Pleasant working environment
• Professional support and guidance
• Swiss contract

Proﬁel:
Communicatief
Zelfstandig kunnen werken
Goede organisator en coördinator
Technisch en ﬁnancieel onderlegd
Nederlandstalig, professionele kennis van Frans en Engels
Afﬁniteit met de binnenvaart en/ of vergroeningstechnologieën
Technische opleiding op Bachelor niveau
Plaats van tewerkstelling Antwerpen
Wij bieden:
Uitdagende en afwisselende voltijdse job
Verloning in functie van ervaring en kennis
Kandidaten kunnen zich melden bij KBV: kbvbin@gmail.com
Een omschrijving van het project kan men terugvinden op de website van het KBV

Rivertech BV
Delta 60, 6825 MS Arnhem
T +31 (0)26 362 03 40
E info@rivertech.nl
Managing Director:
Alexander Oost
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Druk om te vergroenen neemt toe
Hoewel iedereen het erover
eens is dat de binnenvaart
moet vergroenen, blijft onzeker
hoe die vergroening er precies
uitziet. Dat bleek ook tijdens het
jaardiner van het CBRB met als
thema ‘De Groene Versnelling’.
Pieter van Tongeren van Tata
Steel biedt de binnenvaart als
brandstof kant-en-klare waterstof
aan ("want dat maken we zelf")
en volgens Mark Frequin van
het ministerie van IenW bestaat
waterstof nog niet als alternatieve
brandstof en besteden we te veel
tijd aan "wachten op iets dat er
nog niet is".
“Oplossingen zijn de belangrijkste oorzaak van onze problemen”,
vertelde Mark Frequin, DirecteurGeneraal Bereikbaarheid bij het
ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. Hij stelde dat de hele
binnenvaart toe moet naar 40 tot
50 procent minder uitstoot van
CO2. “De komende jaren zal zeker
een reductie nodig zijn van twee
megaton CO2.”

Spitsen
Hij denkt daarbij vooral aan technologische toepassingen in de
vorm van smart shipping. “Ik zeg
niet dat dat de oplossing voor alles
is, maar het maakt niet uit welke
oplossing er komt: het gaat om
het resultaat.” Enigszins dreigend
voegde hij eraan toe: “We zullen
het volgen, we zullen jullie bevragen.”

Mark Frequin (Directeur-Generaal Bereikbaarheid bij ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) geeft uitleg aan de zaal bij het CBRB-diner.

Pieter van Tongeren, Director Outbound Logistics Supplychain, bij Tata
Steel representeert een verlader
die geeft om de vergroening van
de vervoerders waarvan hij opdrachtgever is. Het achterlandvervoer van Tata Steel in IJmuiden
vindt nog maar voor een beperkt
deel plaats met vrachtauto’s. Het
merendeel gaat per binnenschip,
shortsea schip of per trein.
In totaal zijn dat miljoenen tonnen, waarvan 200.000 naar de
regio rond Parijs. Ook die gaan
per schip. Omdat de nieuwe verbinding over water naar Parijs op
zich laat wachten, riep hij op om
nieuwe spitsen te bouwen. “Wij

gebruiken ze! Het aantal schepen
onder de 2.000 ton laadvermogen
neemt af.”
Hij ziet veel kansen voor de vergroening in de binnenvaart. “We
bieden de binnenvaartondernemers door langlopende contracten
de mogelijkheid te investeren in
innovaties in duurzaamheid. 70
procent van het vervoer over water
geschiedt door coöperaties of shuttleschepen.” Het streven van Tata
Steel is om binnen afzienbare tijd
voor 75 procent CO2-neutraal te
vervoeren. “Schepen met waterstof
als brandstof varen ultraschoon.”
Hij vertelde ook over hoe de interne organisatie van Tata Steel

zo is ingericht dat bij het geven
van opdrachten aan schippers alle
belangen worden meegewogen.
“Planning en logistiek zitten in
één logistieke afdeling, zodat bij
beslissingen niet alleen de hoogte
van de vrachtprijs telt.”
Van Tongeren maakt zich zorgen
over de toekomst van het Rijntransport. “Of dat aan het klimaat
ligt weet ik niet, maar de Rijn
wordt wel steeds gevoeliger voor
laagwater.” En dat was niet de
enige zorg die hij uitsprak. De
afnemende belangstelling van
jongeren voor het vak van binnenschipper moet worden omgebogen, vindt hij. “We moeten de
jeugd aantrekken en ze niet laten
starten met meteen een loden last
van een hoge hypotheek. Bij Tata
Steel hebben we veel jonge mensen betrokken bij de business en
we leren elke dag van ze.” Dat
moest de binnenvaart ook maar
doen, was zijn boodschap.

Green Deal
CBRB-voorzitter Paul Goris wil
met iedereen samenwerken om de
verlangde vergroening in de binnenvaart te realiseren. De Green
Deal waarvan in het regeerakkoord sprake is, ziet hij als een
kans voor die samenwerking met
als doel een grotere modal shift.
Hij had zich boos gemaakt over
de wijze waarop het spoor zichzelf
presenteerde als een veel schonere

Pieter van Tongeren van Tata Steel.

Containercongestie kost bedrijven tonnen
De hinder door congestie bij
de containerterminals in de
Rotterdamse haven is dit jaar
erger geworden. De extra kosten
voor binnenvaartrederijen en
andere logistieke bedrijven lopen
in de tonnen. Dat blijkt uit een
enquête van Nieuwsblad Transport.
Het onderzoek is uitgevoerd ter
gelegenheid van het Havendebat
Rotterdam, dat Nieuwsblad Transport op 7 december organiseert.
Dan ook worden de volledige onderzoeksresultaten gepresenteerd.
Er werkten 202 bedrijven aan de
enquête mee: vervoerders (zee- en
binnenvaart, wegtransport), expediteurs en overslagbedrijven). 95

procent daarvan zei last te hebben
van de congestie. Volgens 84 procent zijn de vertragingen in 2017
verergerd.
Een kwart van de bedrijven heeft
als gevolg daarvan in de afgelopen twaalf maanden meer dan
250.000 euro schade geleden, bericht Nieuwsblad Transport. 10
procent leed meer dan 500.000
euro schade. 6 Procent is zelfs
meer dan een miljoen euro extra
kwijt.

modaliteit dan de binnenvaart
omdat de treinen elektrisch rijden.
“Waar komt die elektriciteit vandaan”, verwoordde Goris de verontwaardiging van velen over die
bewering van het spoor.
Toch wil hij ook met het spoor
samenwerken om die modal shift
te genereren, zoals hij met de
terminaloperators
samenwerkt
in LINC, de organisatie van binnenvaartcontaineroperators
en
inland terminals. “Met LINC zitten we aan tafel met het Havenbedrijf Rotterdam om te praten over
de congestie bij de terminals. We
zijn samen verantwoordelijk voor
het achterlandvervoer en lobbyen
samen met de Nederlandse en
Duitse verladers. Immers, de congestie leidt tot een negatieve modal
shift en dat moeten we niet laten
gebeuren.”
Die samenwerking is ook tot stand
gekomen tussen EBU en ESO, de
Europese vertegenwoordigers van
de binnenvaart, waardoor het
IWT-platform is geformeerd, met
steun uit het Europese Reservefonds voor de binnenvaart (de
oude sloopgelden). “Heel belangrijk om gezamenlijk die Europese
lobby op te pakken”, aldus Goris.
Nationaal werkt het CBRB samen
met Koninklijke BLN-Schuttevaer
om een strategie te ontwikkelen
voor de toekomst van de uitvoeringsorganisaties BVB, BTB en
EICB.
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Te Koop TELESCOPISCHE

KICKERS

SPUDPALEN
Beste kwaliteit prijs !

Kleine advertentie met een verzoek, een aanbod of
een mededeling. Kicker plaatsen?

Tot 25 m onder het schip uit !
www.botermantechniek.nl

Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl
of geef uw tekst direct op via onze website

T: 06 54 28 7373
Licht(matrozen) en
Stuurmannen beschikbaar
Zeer interessante tarieven.
Via Upstream Crew bel

TE KOOP TUKKERVLET 14,90

Gevraagd op MS Taling

085-877 23 24 of email ons

AK BJ 2000

Stuurman/kapitein

info@upstreamcrew.com

Breedte 4,7, diepgang 1,4,

met patent

hoogte 3,43 / 2,92

tot Mannheim, 14 op/14 af,

Aziatisch óf Roemeens

Motor DAF 615 keerkop PRM

evt. op aflosbasis. Loon

Personeel

500 D3 schroef 30 “

N.O.T.K.,

Vanaf 100 euro per dag.

Generator 13KVA/1500 goed

Zondag wordt niet gevaren.

Tel. 06-52 68 82 52 óf

geïsoleerd. Meer info:

Tel. 06-54 95 76 45

www.alfuru.com

Te Koop Gevraagd Volvo

Te Koop 2 Spudpalen 10m

Cummins Perkins etc,

onder schip uit.

Overweegt u een

Aggregaten,

Boterman Techniek BV

HERMOTORISERING?

Scheepsmotoren etc.

Tel. 06-54 28 73 73

Shipfix Techniek ’s-Gravendeel

Contante betaling en snelle

is uw merkonafhankelijke

afwikkeling.

GEVRAAGD: KAPITEIN OP MTS
gespecialiseerd in spijsolie
Ibv Rijnpatent min. tot Mannheim
en radarpatent
Tankerervaring is een pre
2 weken op-2 weken af
Goede sociale voorzieningen en loon
Tel. 0653-42 70 81

Gezocht
kapitein,
stuurman en
matroos
per direct

Gezocht
kapitein,
stuurman en
matroos
per direct

contactgegevens:
euroshipping@inos.lu
tel. +35226705277

contactgegevens:
oxford@chemcontrans.ch
tel. +41417102134

Adverteren in onze kerstspecial van 19 december?
sales@binnenvaartkrant.nl
010-4140060

E: vemodieselmotoren@live.nl Scheepsruimen 500 BAR +

al uw boegschroef- en

T: 0031-6551 868 23

van De Binnenvaartkrant
mee.
Ook nu er geen

Tel. 0617324458

aggregaten. Werkschip Janny BEMANNING NODIG?
www.shipfixtechniek.nl

Gerwil Crewing Letland SIA

Gemotiveerde ervaren

info@shipfixtechniek.nl

biedt u per direct aan : (licht)

Aziatische bemanning

Tel. 06-15 204 640

matroos/ goede condities.

Afdrachten en verzekeringen

Email: office.nl@gerwil.com, conform wetgeving.
Vanaf Euro 117,00 per dag,

T. 0527-690032

lange periode.

gezocht
Oproep of ZZP

Gevraagd op MS Taling

Barko UG Duisburg.

I.b.v. groot vaarbewijs

Volmatroos/Stuurman

Tel. +49-3222-1096-896.

Schottel-ervaring en bekend in

zonder patent,

Of : + 31-1025-799-22

Amsterdam zijn een pré

evt. stel. 14 op/14 af,

(tijdverschil + 7 uur)

Solliciteren? Mail naar

Loon N.O.T.K., Zondag wordt

E: sales@barkocrewing.eu

werving@blueboat.nl

niet gevaren.

www.barkocrewing.eu

of bel 020-820 45 45

Tel. 06-54 95 76 45

Gevraagd nette

kapitein/stuurman
containervaart
i.b.v. rijnpatent tot min. Mannheim
2 weken op / 2 weken af

We zoeken:

2e kapitein met patent
Auto van de zaak
Vrĳe tĳd 7/7
Conforme beloning
Tanker ervaring is een pre

Interesse? Bel met:
Hendrik Jansen, tel 0632275374

Inl.: 06-10562437
drenth-meinen@solcon.nl

M ARAJO
E
J
A
N
A

gevraagd voor
motorvrachtschip

TE KOOP
Duwsleepboot
Groenland

Vast werk tussen
Nederland en België.
Loon en vrije tijd te
bespreken.

Afm. 23m x 5,70m x 2,20m
Motor 730 pk gm
Kijkhoogte 9 meter
Evt. met werk
ﬁnanciering mogelijk
Evt. voor mogelijkheden starter
Inruil mogelijk

Tel: 0611597383

Tel: +31653153374
Email: Oossi@planet.nl

Kapitein

verven Hydrojetten 2500 BAR

voorstuwingsmotoren en

•
•
•
•

Pik daar dan een exemplaar

de krant daar voor u klaar !

HOLLAND SHIP CLEANING

leverancier en inbouwer voor

Rondvaartschipper (m/v)

Kreekraksluizen?

sluispersoneel meer is, ligt

debleserguy@mac.com of
06-53 53 61 75

Vaart u regelmatig via de

GEZOCHT
stuurman op
MTS La Pareja
NL-/Duits- talig
tankschip ervaring is een pré
2 weken op/2 weken af
ARA- en Rijnvaart
Loon n.o.t.k.
goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.

0652-630725
lapareja@live.nl

Te koop
ms Interverlina
667 ton afm
60x6.60x247 bj 1961
Ruim inhoud 1050 m3
stalen vloer
Hoofdmotor Scania 527 pk
uren stand 15.090!!!
Si geldig tm 12-2021
kompleet schip
Vraagprijs € 125.000

Info 0624214668
TE KOOP GEVRAAGD
Enkelwandige tanker vanaf 1970.
Goed onderhouden schip met een
snelloper van minimaal 900 pk.
Een schip van 80-85 x 8.20-9.50 m.

E-mail: szuidgeest97@gmail.com
Tel: 0624257476

GEZOCHT

2e kapitein
of stuurman
voor een koppelverband
In het bezit van;
Rijnpatent (tot Mannheim is een pre)
Wij bieden;
Marktconform salaris
Vaarschema 14/14
Nederlandse condities
Kost/inwoning en reiskosten vrij
TTK Shipping B.V.
E: info@ttkshipping.nl
Tel: +31 6 13 16 18 36

WITJES TOLKAMER
Te koop
M.B.S. Thetis
Lengte: 67,0 meter
Breedte: 8,29 meter
Diepte: 2,63 meter
Tonnage: 901 Ton
Vast werk bespreekbaar!

Gezocht Kapitein voor tankschip:
• 14 dagen op / 14 dagen af
• Vaargebied ARA
• Rijn – Radar – ADN patent
• Goede verloning
Contact: Tel: +32 477479870
of Mail: pascal@bauwens-shipping.be

Gezocht:
Vrachtschepen tot 105 meter
Voor meer informatie over onze schepen,
bezoek de website!
www.witjestolkamer.nl
Email: info@witjestolkamer.nl
Telefoon: 06 53681317
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Smart Shipping Challenge laat zien: binnenvaart bruist van innovaties

Vrij baan voor tests met autonoom varen
De
rijksvaarwegen
en
de
12-mijlszone
op
zee
zijn
beschikbaar voor tests en
experimenten met autonoom
varen.
Minister
Cora
van
Nieuwenhuizen maakte op de
Smart Shipping Challenge in
Rotterdam bekend dat ze daarvoor
de juridisch nodige stappen
neemt. “Ik heb een speciaal
meldpunt in het leven geroepen.
Iedereen die een experiment wil
doen op Nederlandse wateren
kan zich hier melden. Samen met
Rijkswaterstaat en de Inspectie
zullen we dan meedenken en
kijken onder welke voorwaarden
dat experiment uitgevoerd kan
worden.”
De minister van Infrastructuur
en Waterstaat sloot donderdag
30 november de Smart Shipping
Challenge af. Die dag waren ruim
400 mensen uit de scheepvaart
verzameld in Rotterdam voor
presentaties, demonstraties en
een informatiemarkt over nieuwe
technologieën en ontwikkelingen.
“Deze eerste Smart Shipping Challenge in de geschiedenis is een
fantastisch innovatief visitekaartje
van maritiem Nederland. U laat
zien wat er kán. En dat is veel”,

stelde Van Nieuwenhuizen vast.
“Er is hier vandaag een enorme
drive zichtbaar en voelbaar om te
vernieuwen en de grenzen te verleggen om de scheepvaart slimmer
te maken."
"Nederland heeft op dat gebied
een traditie hoog te houden. Vernieuwen zit in ons DNA. We zijn
een land dat de duikboot heeft
uitgevonden, de baggermolen,
de zeekaart, en recent ook de opvouwbare container. En u laat
vandaag zien dat er nog veel meer
aan komt! We hebben een glimp
gezien van de scheepvaart van de
toekomst. Veelbelovende voorbodes van een sector die nog sterker,
veiliger en duurzamer en kan worden.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen voer (samen met de Chinese onderminister voor Scheepvaart) mee met de Saluté.
Rechts Remco Pikaart. (foto Rijkswaterstaat)

Veiliger, schoner
en concurrerender
Van Nieuwenhuizen had eerder
die middag meegevaren met de
Saluté. Aan boord van dat containerschip, eigendom van Shipping
Factory en varend voor Alcotrans,
werd gedemonstreerd wat technisch al mogelijk is op het gebied
van (semi-)autonoom varen.
“De meeste indruk maakte de
stuurhut, die automatisch zakte
toen we de brug naderden. Mooi

ook die combinatie van alle slimme technologieën aan boord die
eraan bijdragen om efﬁciënter te
werken. Door ook risico’s uit te
sluiten. Ongelukken ontstaan toch
vaak door menselijke fouten.”
“Aan alles merk je dat de scheepvaart aan het begin van een nieuw
tijdperk staat. Er zijn veel nieuwe
mogelijkheden om de scheepvaart
veiliger, schoner én concurrerender te maken; dat is steeds het

doel, en daar zijn nog veel ideeën
voor nodig.”
“De uitgangspositie is goed, maar
tegelijkertijd kan het altijd nog
beter. Want onze vaarwegen hebben bijvoorbeeld nog een enorme
potentie, terwijl de wegen steeds
meer dichtslibben. Er zijn nog veel
verladers die verleid kunnen worden door de binnenvaart, en hoe
efﬁciënter en veiliger we varen, bedienen en beladen, hoe beter dit
lukt.”
Ze wil daarbij helpen, zei Van
Nieuwenhuizen. Onder meer door
het sluiten van de Green Deal die
ook al in het regeerakkoord werd
aangekondigd.

Missing link

Er waren tal van demonstraties in de Rijnhaven en aan boord van schepen die aan de Wilhelminapier lagen afgemeerd
konden bezoekers een kijkje nemen.

Het evenement liet zien dat er veel
ontwikkelingen zijn, en dat die
snel gaan. Het bruist van de innovaties. Smart Shipping Challenge
heeft ze aangejaagd en partijen
met elkaar in contact gebracht.
Dat maakte het verhaal van Remco Pikaart van Shipping Factory
duidelijk. Hij maakte bekend dat

hij een joint venture sluit met
Xomnia, een bedrijf dat big data
gebruikt voor kunstmatige intelligentie om besturingssoftware voor
schepen te ontwikkelen. Er vaart al
een testsloep in de Amsterdamse
grachten. Samen gaan Shipping
Factory en Xomnia werken aan
het een autonoom varend binnenschip. Pikaart: “Na een paar keer
te hebben meegevaren tijdens het
testen van de zelfvarende sloep
van Xomnia wist ik: dit is de missing link in de binnenvaart.”
De gegevens van Shipping Factory’s eigen schepen dienen daarvoor als bron. Het bedrijf vervoert
containers met de Factotum, de
Factofour en de Saluté. Pieter
Boon, mede-eigenaar van Xomnia: “Jaarlijks verscheept Shipping
Factory een kleine 100.000 containers tussen Rotterdam, Antwerpen, het Ruhrgebied, Düsseldorf
en Keulen. Er valt ﬂink wat data te
verzamelen aangezien er tientallen
reizen per maand worden gedaan,
wat een goede basis is voor het eerste zelfvarende binnenvaartschip.”

Waarom zou je stoppen?

In Memoriam Frans van Meerendonk
Zondag 26 november is
Frans van Meerendonk thuis
overleden aan een hartstilstand.
De eigenaar van Aqua-Logic
was 74 jaar.
Frans van Meerendonk werd
geboren op 9 april 1943 in Terneuzen. Met zijn echtgenote
Cathy voer hij vele jaren door
Europa. Vanaf het motorschip
Franca ging het echtpaar ‘voor
anker’ in Sluiskil.
Stilzitten kon Frans echter niet.
Scheepsontwerp zat in zijn
DNA, zijn drive om de rompweerstand van een varend schip
te verminderen was chronisch.
Door zijn ervaring, visie en gedrevenheid kreeg hij erkenning
als scheepsontwerper. Dit jaar
nog werd zijn bedrijf AquaLogic voor een Maritime Inno-

vation Award genomineerd voor
zijn schroefwateraccelerator.
Scheepsbouwkundige elementen implementeren ter realisering van een beter voortstuwingsrendement… Frans ervoer
het in de branche als een traject van ongeloof. Na eeuwen
scheepsbouwontwikkeling was
zijn idee revolutionair onmogelijk volgens de branche. Niettemin vond Frans de natuurlijke
afstroming van water bij de huidige scheepsmodellen onvoldoende.
Zijn ideeën leverden op het ms
Onderneming 4 ruim 20 procent
rendementsverbetering: het eerste wapenfeit. Er volgden meer
successen dankzij de combinatie rompmodel, trimplaat, roeren en tests bij het MARIN.
Diverse scheepsbouwers gingen
na de aantoonbare verbete-

ringen met Aqua-Logic in zee.
Frans’ scheepsbouwkennis was
volop in ontwikkeling. Het is
een gemis voor de scheepvaart
dat hij zijn werk niet mocht afmaken.
In zijn hart was plaats voor
vriendschap. Humor en ondeugendheid waren zijn ‘wapens’.
Hij genoot van een praatje in
het gangboord. Het hield hem
op de hoogte.
Zelf was hij gesloten. Ingrijpende dingen bleven bij hem. Op
zijn woord kon je bouwen en
hij was goudeerlijk.
Een saluut voor een aimabel
mens: Frans van Meerendonk!
De Binnenvaartkrant wenst
Cathy, dochters, familie en nabestaanden veel sterkte met het
grote verlies.

Boudewijn van Ruysevelt voegt
een nieuwe bladzijde toe aan zijn
carrière. De 74-jarige routinier
is op het onlangs geopende
Antwerpse kantoor van NPRC
begonnen als bevrachter.
Van Ruysevelt is een bekende in
de Belgische wereld van logistiek,
havens en de binnenvaart.
Hij werkte circa vijftig jaar bij
Lalemant.

Boudewijn moet er nog niet
aan denken om het rustig aan
te gaan doen. “Mijn lichaam en
geest zijn daar gewoon nog niet
aan toe. Ik heb ontzettend veel
plezier in mijn werk, dus waarom
zou je dan stoppen? Ik vind het
fantastisch om de komende tijd
bij een succesvol kantoor als de
NPRC in Antwerpen betrokken te
zijn.”

ADVERTENTIE

ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD

Bel van Andel 010 4293316
• Topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s, dynamo’s en startmotoren
• Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd
• Dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en laders

Van Andel zorgt al ruim 80 jaar
voor de juiste spanning aan boord!
www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl

De Binnenvaartkrant

5 december 2017

8

Rivertech versorgt mit ihrem Team
überwiegend das Nautische und
Technische Management für Luxus
Flusskreuzfahrtschiffen. Die Schiffe
innerhalb unsere Flotte fahren auf
dem Rhein, Main und Donau

Wegen Ausbreitungen sind wir auf der Suche nach:

Erste und Zweite Kapitäne
Für diese Positionen suchen wir jemanden mit Erfahrung in der
Flusskreuzfahrt und minimal Rheinpatent und / oder Donaupatent
Was verlangen wir von Ihnen:
• Rheinpatent bis Mainz und / oder
Donau (strecken) patent
• Erfahrung in Führungspositionen
• Gute kommunikative und
repräsentative Fähigkeiten
• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch
oder Englisch

Unser Angebot:
• Gute Arbeitsbedingungen in ein
motiviertes Team
• Freizeit: 2-2 / 4-2 / 4-4
• Professionelle Unterstützung
• Schweizer Vertrag
• Komplette Sozialleistungen
• Attraktives Gehalt

Wir würden uns freuen über Bewerber aus der Fracht,- Tankschifffahrt,
welche eine Karriere auf Flusskreuzfahrtschiffen Überwegen!

VOOR DE ONDER ONZE REGIE VARENDE
MOTORTANKSCHEPEN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR :

Kapiteins, Stuurmannen met patent,
Stuurmannen en Matrozen
Vaargebied: het ARA en de Rijn
Kandidaten Stuurmannen met patent
dienen in het bezit te zijn van :
• een Rijnpatent
• een ADN certiﬁcaat
• beheersing Nederlandse & Duitse taal
• ervaring in de tankvaart

Wij bieden:
• een goed salaris
• goede Zwitserse arbeidsvoorwaarden
• goede Zwitserse pensioenopbouw
• menage en reisgeld (door ons vergoed)
• vakgerichte opleidingen (door ons vergoed)

Stuurmannen en Matrozen zijn in bezit van een geldig dienstboekje
Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met Dhr. A. Fontijne
0041/61/4879070 en/of dispo@intertrans.ch

Rhein-Main-Donau
Schifffahrtsagentur GmbH
Vermittlung von Lotsen und
Ablösern in der Binnenschifffahrt
Wir bieten Ihnen selbständige Kapitäne an und suchen
Kapitäne die auf selbständiger Basis arbeiten möchten.

Rivertech BV
Delta 60, 6825 MS Arnhem
T +31 (0)26 362 03 40
E info@rivertech.nl
Managing Director:
Alexander Oost

Neue Adresse:
Dyckerhoffstr. 16, 55276 Oppenheim
Neue Festnetznummer: 0049 61339242949
Faxnummer: 0049 61335799044

Kontakt: rhein-main-donau@t-online.de

Voor de eigen vloot (mineraal & chemie)
zijn wij op zoek naar enthousiaste:

(Licht)matrozen
In het bezit van een geldig dienstboekje en
bezig met binnenvaart gerelateerde opleiding.

Aan boord van onze schepen wordt gewerkt
onder Luxemburgse arbeidsvoorwaarden zoals

TE WEINIG RUIMTE?

een uitstekende vrijetijdsregeling op basis van

Om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien.

25 weken varen en 27 weken vrij per jaar.

I N T E R S T R E A M B A R G I N G , É É N VA N D E G R O O T S T E B I N N E N VA A R T B E V R A C H T E R S I N E U R O PA
M E T K A N T O R E N I N G E E RT R U I D E N B E R G , D U I S B U R G , M A N N H E I M , H A M B U R G E N L U X E M B U R G ,

Durf je de verantwoordelijkheid en de uitdaging

VERVOERT VOOR HAAR OPDRACHTGEVERS IN DE PETROCHEMISCHE INDUSTRIE VLOEIBARE

aan, wil je graag verder groeien, studeren en

CHEMICALIËN, MINERALE OLIËN, EETBARE OLIËN EN VETTEN OVER DE EUROPESE

bovenal een goed salaris?

B I N N E N W AT E R E N . M E T 2 5 0 G O E D G E T R A I N D E E N G E M O T I V E E R D E M E D E W E R K E R S E N E E N

Neem dan telefonisch contact op met de afdeling

G E A V A N C E E R D E , V O O R N A M E L I J K D U B B E LW A N D I G E V L O O T V A N M E E R D A N 1 5 0 S C H E P E N
BEAN T W O O RD T I N T ERS T R E A M V O L L E D I G A A N D E H O G E S TA N D A A R D E N VA N H A A R O P D R A C H T-

crewing (tel.nr. +352 2786 1335). Of mail je brief

G E V E R S O P H E T G E B I E D VA N V E I L I G H E I D , M I L I E U E N K W A L I T E I T.

met CV naar crewing@interstreambarging.lu

www.interstreambarging.com
www.interstreambarging.com
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Deutsche Bahn ondersteunt Masterplan Binnenvaart
Duitse binnenvaartorganisaties
maken zich al geruime tijd sterk
voor een Masterplan Binnenvaart.
Dit initiatief valt ook in goede
aarde in de spoorsector, bleek
tijdens het jaarlijkse diner van de
Schifferbörse in Ruhrort.
Naar jaarlijkse gewoonte kwamen
verladers en schippers in november in Ruhrort bijeen voor de jaarvergadering en een gezamenlijk
diner.
Schifferbörse-voorzitter
Frank
Wittig pleitte voor gerichte maatregelen om het ‘systeem vaarweg’
te ondersteunen. Denk aan het
moderniseren van bruggen en
sluizen, de uitbreiding van havens

en hun aansluiting op het verkeerswegennet.
Ook moet de politiek een masterplan voor de binnenvaart uitwerken. De Schifferbörse hoopt
dat dit wordt meegenomen in het
coalitieakkoord van de volgende
regering. Het plan zou aandacht
kunnen besteden aan onder andere de bundeling van kennis en
initiatieven op het gebied van
nieuwe scheepstechnologie en het
aanwijzen van een testomgeving
voor autonome schepen in Noordrijn-Westfalen.

Lading verliezen
Gastspreker Ronald Pofalla, bestuurslid bij Deutsche Bahn AG,

gaf aan dit een goed idee te vinden. Voor het spoor bestaat al een
Masterplan in Duitsland. Hierin
is ook de verlaging van de spoortarieven opgenomen, waardoor
spoorvervoer voor verladers aantrekkelijker wordt. De binnenvaartsector vreest hierdoor lading
aan het spoor te verliezen.
Frank Wittig benadrukte dat spoor
en binnenvaart naast concurrenten ook partners zijn. “Het is een
gezamenlijk belang om lading van
de weg naar het water en het spoor
te verschuiven.”
Pofalla beaamde dat beide vervoersmodi van een intelligente
koppeling tussen de vaar- en
spoorwegen proﬁteren.

Zware lading bij voorkeur over water
In Duitsland wordt nog veel zware
en ondeelbare lading over de weg
vervoerd. Tijdens een vakcongres
van
het
ShortSeaShipping
Inland Waterway Promotion
Center (SPC) in Bonn zijn
mogelijkheden besproken om
een deel van deze lading naar
de binnen- en kustvaart over te
hevelen.
Vooral machinebouwers zetten
in Duitsland grote en zware
onderdelen
op
transport
op
vrachtwagens.
Bedrijven
als Siemens Wind Power en
Krones verwachten dat hun
installaties in de toekomst

in omvang en gewicht zullen
toenemen. De aanwezigheid
van goede infrastructuur is
doorslaggevend in de keuze
voor een vestigingslocatie. Zo is
het voor Schmidtsche Schack uit
Kassel belangrijk dat de BovenWeser goed bevaarbaar blijft.
De onderdelen voor industriële
installaties, van het bedrijf zijn te
groot en te zwaar om via de weg
te worden vervoerd.
Het is bovendien al erg druk op
de Duitse snelwegen. De situatie
op de weg zal er de komende
tien tot twintig jaar niet beter op
worden. Steeds vaker ook worden
bruggen afgesloten voor zwaar

i
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Aggregate

sadeur van de Europese binnenvaart. Hij herinnerde onder
meer aan de diplomatieke en
coördinerende rol die Martin van
Dijk uitoefende na de averij met
de Waldhof.
Niels Anspach (BP Europe) is tot
vicevoorzitter verkozen. Hij volgt
zijn collega Jörg Becker op, die
eind dit jaar weggaat bij BP. Nancy
Scheijven van Rijkswaterstaat
volgt vicevoorzitter Pieter Janssen
op, die niet meer voor RWS werkt.
Eric Schultz (BLN-Schuttevaer)
neemt de plaats over van Martin
van Dijk. Volker Seefeldt (HTAG)
is als plaatsvervangend voorzitter
aangewezen.

• Stromaggregate für
Binnen- & Seeschiffe
• Bau- & Notstromaggregate
• Hydraulikaggregate
• Generatorenmotoren
• LNG Motorenaggregate
• LNG Versorgungstanks
• Herstellerservice &
Motorinstandsetzung

Besuchen Sie uns auf unsere Website
www.siemers-aggregatebau.com

SIEMERS AGGREGATEBAU
Im Soestetal 6, 8 · 26676 Barßel ·
Tel.: 0 44 99 - 93 98 03 · 0 44 99 - 93 98 04

Im Soestetal 6, 8 · 26676 Barßel
Tel.: 0 44 99 - 93 98 03
info@siemers-aggregatebau.com

info@siemers-aggregatebau.com
www.siemers-aggregatebau.com

16 Messen und Ausstellungen
SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

Einzigartig in
Deutschland
Die einzige Fachmesse
für die Binnenschifffahrt
in Deutschland mit hervorragender Qualität.

www.shipping-technics-logistics.de

21 Ruderanlagen

Brandschutz

TARIFE
MARINE FIRE PROTECTION
WAT E R M I S T – G A S – F O A M

5

VBW-voorzitter Heinz-Josef Joeris
bedankte Van Dijk voor diens
inzet en schetste hoe de Nederlander zich met name als
voorzitter van de Internationale
Afdeling
van
Koninklijke
Schuttevaer opwierp als ambas-

+49 40 781 293 0
www.kj-fireoff.com
fireprotection@k-j.de

4

Tijdens
de
jaarvergadering
van de Verein für Europäische
Binnenschifffahrt und Wasserstraßen (VBW) is Martin van
Dijk benoemd tot erelid van de
organisatie. Van Dijk heeft zich
binnen de VBW en daarbuiten
jarenlang sterk gemaakt voor
de belangen van de Europese
binnenvaart.

®

1

Aggregate
Alubau
Antriebsanlagen
Ausbildung und Schulung
Bordnetze
Brandschutz
Bunkerbetriebe
Container
Datenverarbeitung
Electric & Hybrid
Häfen und Wasserbau
Hydraulik und Pneumatik
Konstruktion und Consulting
Korrosionschutz
Mess- und Regeltechnik
Messen und Ausstellungen
Navigation und Kommunikation
Personal-Dienstleistungen, Lotsendienste
Recht
Reedereien
Ruderanlagen
Schiffsausrüstung
Schiffsbefrachter
Schiffsﬁnanzierung
Schiffsmakler
Schiffsuntersuchung und Kontrolle
Schiffsversicherung
Werften

Marine Piping Systems and Fire Protection

3

transport. Lastig zijn verder de
lange
vergunningsprocedures
voor bijzondere transporten. Het
duurt vaak zes tot acht weken om
een vergunning te krijgen.
De deelnemers aan de SPCbijeenkomst waren het erover eens
dat men sterker moet inzetten
op multimodaal vervoer. Steeds
meer expeditiebedrijven maken
gebruik van de binnenvaart, maar
ze hebben nog te weinig inzicht
in de mogelijkheden die de
binnenvaart biedt. Expediteurs
in de zware lading zouden voor
binnenvaarttransporten
ook
sneller een vergunning willen
krijgen.

KNAACK & JAHN

2

Martin van Dijk erelid van VBW

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

Rubriken
1

Deutsche Bahn-bestuurder Ronald Pofalle was gastspreker tijdens het jaarlijkse
diner van de Schiﬀerbörse in Ruhrort. (foto IHK)

w w w. K J - F i r e O f f . c o m

Anzahl
Platzierungen 13x

26x

63x15
63x20
63x25
63x30
63x35
63x40
63x50
63x75
63x100

€ 16
€ 24
€ 32
€ 40
€ 48
€ 56
€ 64
€ 96
€ 128

€ 18
€ 27
€ 36
€ 45
€ 54
€ 63
€ 72
€ 108
€ 144

* Tarife sind pro Platzierung
22 Schiffsausrüstung

OMRU
SCHEEPSRAMEN

OMRU schiffsfenster
für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

23 Schiffsbefrachter

SPECIALIST IN MARITIME MANOEUVRING
AND PROPULSION EFFICIENCY

Die beste Sicht auf Service,
Qualität und Innovation.

+31 (0)180 511577 . www.vdvms.com

EINE KLEINE ANZEIGE MIT EINER

GROßEN REICHWEITE

INLAND WATERWAY SHIPPING
shipping@imperial-international.com
www.imperial-international.com

+31(0) 475 580 488
info@omruscheepsramen.com
www.omruscheepsramen.com
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Nieuwland Parc 307, 2952 DD Alblasserdam
info@electricmarinesupport.nl
www.electricmarinesupport.nl

Wij wensen de fam. Vanlooy
heel veel succes met mvs Cortina.

Loswal 5 . 6566 CH MILLINGEN A/D RIJN . T +31 481 438310 . F +31 481 438315 . info@heijmen.nl

Wij bedanken fam. Vanlooy voor het in ons gestelde vertrouwen
en wensen mvs Cortina een goede vaart.

www.bunkerstationheijmen.nl . www.scheepsuitrusting.nl . www.stuurstoelen.com

Wij verzorgenden de complete E-installatie.

MVS CORTINA

VEKA WENST
FAM. VANLOOY EN DE BEMANNING
VAN MVS CORTINA EEN BEHOUDEN VAART.

VEKA WENST GENERAL BUNKERING SERVICES BVBA
EN DE BEMANNING VAN MTS CHOPIN EEN BEHOUDEN VAART.
VEKA SHIPBUILDING B.V. LEVERDE HET COMPLETE SCHIP.
VEKA SHIPBUILDING LEVERDE HET COMPLETE SCHIP.
VEKA Shipbuilding B.V. | T: +31 (0)183 505 230 | info@vekagroup.com | www.vekagroup.com

DE
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Wij wensen fam. Vanlooy veel succes met het mvs Cortina

Aan mvs Cortina leverden onder andere:
VEKA Shipbuilding B.V.

Bunkerstation Heijmen B.V.

Dik den Hollander Maritiem B.V.

Kampers Shipyard B.V.

Van Wijk Machinefabriek B.V.

Het complete schip.

Gasolie en complete scheepsinventaris.

Alle pvc vloeren voor- en achter woning en

Het stuurhuis + hefkolom.

Spudpalen en autokraan.

Blommaert BVBA

Clean B.V. Volledig conserveren van het

stuurhuis, tapijt en raambekleding.

Lloyd’s Register EMEA

Veth Propulsion B.V.

- Dakradarmast type Loma;

voor en achterschip en de machinekamers.

Electric Marine Support Binnenvaart

Gecertiﬁceerd en geklasseerd.

1 x Veth Stuurrooster Type VSG-1300

- Roeftrap;

De Waal Machinefabriek B.V.

B.V. (EMS)

RAFA Scheepsramen B.V. Ramen.

- Alu stuurhuttrap;

- Stuwa Schroefasinstallatie met

Complete E-installatie.

Stam Constructie B.V.

Willemsen interieurbouw & scheeps-

Kalkman Scheepstechniek B.V.

- Hoogglans gepolijst railingwerk op

betimmering B.V. Isolatie en betimmering

- Voormast type Improval;

schroefasrem;

- Boordlichtvleugels;

- Stuwa Stuurmachine;

1- Kalkman ballastjet type 1200, 1200

- Heklichtbeugel type Isis;

- EasyFlow Roersysteem;

ton ballastwater per uur met een 11 KW

- 1 HLW 10/6000, 29 FRK 10.100/3670/2,5.

- Leidingwerk.

elektromotor.

achterboeing en rondom roef;
- Scepters in gangboorden met rvs
railingdraden.

590pk / 1800 rpm.

van achterwoning en stuurhut.
WindeX Engineering B.V.
RVS Klaproosters.

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL
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Elegante inrichting en vernieuwende details
voor mvs Cortina

(foto’s E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Het mvs Cortina van de familie
Vanlooy is een drogeladingschip
met vernieuwende details. Een
chic vormgegeven stuurhuis
en stuurroosters in plaats
van een kanalenboegschroef.
Samen proefvaren met het
koppelverband Vera Pax heeft
zijn voordeel voor het twee
bakkencertiﬁcaat.
De Cortina is 135 x 11,45 meter,
heeft een diepgang van 3,60 meter
en een laadvermogen van 3.933
ton. VEKA Shipbuilding leverde
het complete schip.
Opvallende details aan het schip
zitten onder meer in de machinekamer voorop. “Vaak wordt er
gekozen voor een kanalenboegschroef, in dit geval is gekozen
voor twee direct aangedreven

stuurroosters”, vertelt Han Kamphuis, VEKA’s projectmanager voor
de Cortina. “De stuurroosters worden direct aangedreven door elk
een C18 Caterpillar.”

dan een stuurrooster. De twee
stuurroosters zijn onder 45 graden
geplaatst in de machinekamer op
het voorschip.

Minder weerstand
Stuurroosters
“Het grote voordeel van stuurroosters is dat ze minder ruimte
innemen dan kanalenboegschroeven”, vertelt Kamphuis. “Hierdoor
kan je een compactere machinekamer in het voorschip maken,
waardoor het ruim groter is.”
Als er twee kanalenboegschroeven
geplaatst zouden worden, moest
de ruimte aanzienlijk groter zijn.
Dit om de kanalen vrij te houden
van elkaar; ze mogen elkaar immers niet kruisen.
Daarnaast geeft een kanalenboegschroef de romp meer weerstand

Een stuurrooster heeft dan weer
iets minder rendement, maar dat
resulteert in een rompvorm met
minder weerstand. Dit uit zich
door sneller of zuiniger varen. Bij
de proefvaart bedroeg de snelheid
20,6 kilometer.
De hogere snelheid is mede te danken aan de innovatieve Easyﬂowroeren op de Cortina. Volgens
ontwikkelaar
en
leverancier
De Waal levert het Easyﬂow-roer 5
tot 10 procent brandstofbesparing
op.
Het aantal decibels bleef bij de
Cortina ruim beneden het toegestane geluidsniveau.

In de machinekamer is de uitlaat
al voorbereid op een nabehandelingsysteem voor het reduceren
van de uitstoot. Er staan twee 8cilinder 5308-Caterpillars in van
elk 1.050 pk.
Een ander opvallend detail aan
het schip is het stijlvolle, mooi
afgewerkte stuurhuis. De lessenaar heeft mooie rondingen en
een elegante zithoek. De woning
is eveneens stijlvol ingericht, met
ledverlichting. De ledverlichting
op het schip zorgt weer voor energiebesparing. Voor het gemak van
de schipper en zijn bemanning is
het schip uitgerust met spudpalen.

Bijzondere proefvaart
De proefvaart was een opvallende proefvaart met het 135 meter
lange schip met 3.344 ton lading.
De Cortina moest gecertiﬁceerd

worden voor twee bakken. Het
koppelverband Vera Pax, gelijktijdig afgebouwd door VEKA, moest
ook een bakkencertiﬁcaat hebben.
Beide schepen hielden gelijktijdig
hun proefvaart en hielpen elkaar
daarmee. Eerst ging de Vera Pax
met 5.000 ton lading langszij van
de Cortina. Vervolgens werden de
tests gedaan, beurtelings functioneerde elk schip als bak.
Tenminste 15 kilometer per uur
varen als combinatie, vervolgens
op de kopschroef 6,5 kilometer
per uur kunnen varen… Dat is
met stuurroosters, met iets minder
vermogen, een uitdaging voor de
Cortina, dacht iedereen vooraf.
Het bleek echter geen enkel probleem. Beide schepen kwamen
glansrijk door de proefvaart heen
en zijn inmiddels gecertiﬁceerd
voor twee bakken.

werkendam
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Classiﬁceerbedrijf Clean BV

maritiem

Wij feliciteren Fam. Vanlooy van harte met mvs Cortina
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Het doek valt voor Noordervaart
onttrekking heeft Rijkswaterstaat
gesprekken gevoerd met bedrijven, scheepvaartondernemingen,
Koninklijke BLN-Schuttevaer en
ASV om hun belangen inzichtelijk
te krijgen.

DOOR NOUD VAN DER ZEE

De Noordervaart vervalt voor
het
scheepvaartverkeer. Het
besluit van Rijkswaterstaat is op
21 november gepubliceerd in de
Staatscourant. In het besluit is
aangegeven dat belanghebbenden
nog beroep kunnen aantekenen.

Waterhuishouding

De Noordervaart is een doodlopend kanaal in Midden-Limburg
dat in verbinding staat met de
Zuid-Willemsvaart bij Nederweert.
Het werd gegraven in de tijd dat
de Fransen onder leiding van keizer Napoleon de baas waren in
Nederland.
Op 1 januari 1807 werd begonnen
met het graven en drie jaar later
was het kanaal klaar.

Rijkswaterstaat stelt dat de vraag
om de Noordervaart weer open te
stellen voor de scheepvaart en zo
een regionaal bedrijventerrein te
ontsluiten zeer hoge investeringen
vergt. Niemand zou zich met initiatieven hebben gemeld.

Nooit voltooid
De waterweg loopt van Nederweert tot Beringe en was onderdeel van een groter plan. Het was
de bedoeling de Schelde, de Rijn
en de Maas met elkaar te verbinden.
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Dit voornemen werd echter nooit
voltooid doordat Nederland bang
was het monopolie op de Maasen Rijnhandel te verliezen. Napoleon werd overtuigd de werkzaamheden stil te leggen. Niet de Maas
bij Venlo, maar Beringe werd het
eindstation van de Noordervaart,
dat zodoende een doodlopend kanaal werd.

De Noordervaart in de buurt van Beringe. (foto Noud van der Zee)

Ondanks de niet voltooide graafwerkzaamheden had het 15 kilometer lange kanaal tal van jaren
een functie als waterweg. Maar de
Noordervaart verloor in de vorige
eeuw veel van zijn aantrekkingskracht als vaarweg.

Geringe diepgang
Een van de oorzaken was de geringe diepgang. Omdat in die tijd
het aantal schepen met kunstmest,

veevoer en andere vrachten afnam,
werd het kanaal alleen maar minder diep.
Voorlichter Eric van Beerendonk
verdedigt
het
besluit
van
Rijkswaterstaat: “Het scheepvaartverkeer op de Noordervaart was
minimaal. Beroepsmatig ging het
nog maar om een handvol schepen per jaar. Er was nog één bedrijf dat gebruik maakte van het
kanaal.”

“Ook is er nooit sprake geweest
van recreatievaart. Het is een
doodlopend kanaal zonder recreatieve bestemmingen op de oevers.
"Sluis Hulsen en de Leveroyse
brug werden nog bediend op afroep. Een schipper moest zich 24
uur van te voren melden om een
tijdstip af te spreken voor een
schutting en een brugdraaiing.”
In het traject naar het besluit tot

Door het opheffen van de scheepvaartfunctie kan de Noordervaart
een belangrijke rol gaan vervullen in de waterhuishouding van
Noord- en Midden- Limburg en
Brabant.
Het kanaal is een schakel tussen
de Maas en het achterliggende gebied. De waterdoorvoer kan worden vergroot.
Door toenemende droge periodes
is de vraag naar water in de Peelregio toegenomen.
Om dit te realiseren draagt Rijkswaterstaat de waterweg in 2018 of
het jaar daarna over aan het Waterschap Limburg.
Vóór de overdracht plaatsvindt,
voert Rijkswaterstaat nog herstelwerkzaamheden uit aan bruggen,
damwanden en oevers.

ONDERNEMERS UIT LIMBURG
De maritieme trots van Zuidoost-Nederland!

Wessem Port Services Group BV
Buitenhavenweg 7
6171 DW Stein
+31 46 4747777
www.wessem.com

Brouwersstraat 17
NL-6051 AA Maasbracht
www.linssenyachts.com

Restaurant de Kolentip
info@kolentip.nl . www.kolentip.nl
0475-559133

OMRU
SCHEEPSRAMEN

HET BESTE ZICHT OP
SERVICE, KWALITEIT
EN INNOVATIE
www.omruscheepsramen.com

Tel: 0475-465555 / 06-20650790
info@scheepswerfmaasbracht.nl
www.scheepswerfmaasbracht.nl

De Binnenvaartkrant

5 december 2017

14

Dubbelwandig tankschip gezocht

R

ivertrans
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Vinotra uw innovatieve partner voor transport en bunkering van
zwarte en blanke producten actief in Rotterdam, Amsterdam,
Antwerpen en de Noord-Europese waterwegen.

Met ruim 25 jaar ervaring op het gebied van transport en vervoer
over water zoeken wij, naast onze duwvaartrederij, schepen die
kunnen bij dragen aan verdere optimalisering en uitbereiding van
onze dienstverlening.
Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. zoekt contact met
schippers/eigenaren van schepen tussen 500-1.500 ton en/of
schippers die het bezit van een dergelijk schip ambiëren.
Wij zoeken een langdurige, actieve en constructieve samenwerking
waarbij wij u een ﬁnancieel sterke organisatie bieden die u steunt bij:
• De exploitatie van uw schip en voor uw rekening waarbij
daghuur alsmede dag vracht de opties zijn.
• Beschikbaar stellen van kennis op diverse vlakken. U kunt daarbij
denken aan technische- alsmede ﬁnanciële ondersteuning.
Voor de juiste personen met een passend schip behoort volledige
ﬁnanciering tot de mogelijkheden.

mogelijkheden tot time-charter
Om aan de vraag van onze klanten te voldoen, breiden wij onze vloot uit.
Beschikt u over een dubbelwandig tankschip met een capaciteit tussen
1000mt tot 4000mt voor het transport van blanke of zwarte producten?
Dan zijn we op zoek naar u.
Vinotra is
- Betrouwbaar
- Flexibel
- Innovatief
- Transparant
- Iso 9001 en 14001 gecertificeerd

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
Neem contact op met: Stefan Vilters +31 (0) 1804871 20 /
vilters@vdgm.nl of Hans van de Graaf graaf@vdgm.nl

Voor meer informatie neem contact op met Jan Verbergt of Koen Geeraerts
op het telefoonnummer: +31 (0)85 064 60 40 (Main and AOH number) of
per e-mail op info@vinotra.com
Vinotra - Brugsteen 4, 4815 PL Breda

Kindergeld – Kürzere Antragsfristen ab 2018
Rückwirkende Anträge bis 31. Dezember 2017 stellen!

Přídavky na děti – kratší lhůta pro podání žádosti od roku 2018
Žádosti o přídavky na děti se zpětnou platností podat do 31. prosince 2017!

Nr.. 15/2017 / 17. Oktober 2017

č. 15/2017 / dne 17. října 2017

Ab dem 1. Januar 2018 tritt eine deutliche Verschlechterung bei der rückwirkenden
Beantragung von Kindergeld in Kraft. Derzeit kann Kindergeld noch innerhalb der
allgemeinen Verjährung, der Festsetzungsfrist von vier Jahren (§ 169 AO),
rückwirkend beantragt werden. Das bedeutet konkret, bis zum 31. Dezember
2017 kann Kindergeld noch bis einschließlich Januar 2013 rückwirkend beantragt
werden.

Dne 1. ledna 2018 vstoupí v platnost výrazné zhoršení v oblasti podání žádosti o
přídavky na děti se zpětnou platností. V současné době je možné o přídavky na děti
požádat se zpětnou platností do doby promlčecí lhůty, která byla stanovena na
dobu čtyř let (§ 169 daňového řádu). To konkrétně znamená, že až do 31. prosince
2017 lze ještě se zpětnou platností požádat o přídavky na děti za dobu od měsíce
ledna 2013.

Wer diesen Termin verpasst und rückwirkendes Kindergeld erst im Januar 2018
beantragt, kann Kindergeld lediglich noch sechs Monate rückwirkend erhalten,
also höchstens bis Juli 2017. Grund ist eine Gesetzesänderung (§ 66 Abs. 3 EStG),
die Betrugs- und Missbrauchsfälle verhindern soll. Leider benachteiligt sie auch viele
Eltern, die aus Unkenntnis eine rechtzeitige Beantragung versäumt haben.
Viele Eltern gehen davon aus, dass die Kinderförderung nachträglich mit dem
Einreichen der Steuererklärung beantragt werden kann. Das ist jedoch ein
Trugschluss. Zwar haben die Eltern in den betreﬀenden Fällen Anspruch auf den
Kinderfreibetrag. Allerdings führt das Finanzamt eine so genannte Günstigerprüfung zwischen der Auswirkung des Kinderfreibetrags und des Kindergelds
durch. Hierbei wird nicht etwas das tatsächlich ausbezahlte Kindergeld
berücksichtigt, sondern der grundsätzliche Anspruch auf das Kindergeld zugrunde
gelegt. Das Kindergeld wird selbst dann angerechnet, wenn es wegen verspäteter
Antragstellung gar nicht ausgezahlt wurde.
Wir raten allen Kindergeldberechtigten dringend, rückwirkendes Kindergeld noch
bis zum 31. Dezember 2017 zu beantragen. Fehlen noch Unterlagen, können diese
nachgereicht werden. Dazu kann auch Fristverlängerung beantragt werden.

Kdo tento termín propásne a požádá o dětské přídavky se zpětnou platností až
v měsíci lednu 2018, může zpětně obdržet dětské přídavky pouze za dobu
uplynulých šesti měsíců, tedy za dobu od měsíce července 2017. Důvodem je
změna zákona (§ 66 odst. 3 zákona o dani z příjmu), kterou má být zabráněno
případům podvodů a zneužití. Bohužel však touto změnou bude poškozeno
mnoho rodičů, kteří z neznalosti zmeškají včasné podání žádosti.
Mnozí rodiče vycházejí z toho, že o přídavky na děti mohou dodatečně požádat s
podáním daňového přiznání. Toto je však mylný závěr. Rodiče sice mají v daných
případech nárok na odpočet za vyživované dítě, ale ﬁnanční úřad provede tzv.
prověrku výhodnějšího mezi vlivem odpočtu za vyživované dítě a přídavkem na
dítě. Přitom není zohledněna pouze skutečně vyplacená částka přídavků na dítě,
ale základem je principiální nárok na tyto dětské přídavky. Přídavky na dítě pak
budou započteny, pokud tyto nebyly z důvodu opožděného podání žádosti vůbec
vyplaceny.
Jednatel společnosti Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V. p. Erich Nöll
radí všem oprávněným žadatelům o dětské přídavky, aby o tyto dětské přídavky
požádali nejpozději do dne 31. prosince 2017. Pokud nejsou podklady kompletní,
mohou být tyto doloženy dodatečně a za tímto účelem může být požádáno o
prodloužení lhůty.
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Online boekingsplatform mikt op 125.000 containers in 2020

TEUbooker breidt uit naar het achterland
DOOR MARTIN DEKKER

De Rotterdam haven wil dat
45 procent van de containers
over water naar het achterland
wordt vervoerd. “Die ambitieuze
doestellingen zijn goed, maar de
laatste tijd gaat de modal shift de
verkeerde kant op. De congestie
in de containerlogistiek maakt
dat verladers nu weer sneller
voor de weg kiezen. Met
TEUbooker willen we juist meer
handel naar de binnenvaart
brengen. De connecties liggen
er; die moet je alleen inzichtelijk
maken voor klanten, zodat ze
eenvoudig kunnen boeken.”
Dat zegt Frans Swarttouw,
initiatiefnemer en directeur van
het boekingsplatform.
Swarttouw (41) komt oorspronkelijk niet uit de logistieke wereld, maar heeft bedrijfskunde en
marketing gestudeerd. Na zes jaar
bij Argos Olie te hebben gewerkt,
richtte hij in 2012 marketingbureau Getting The Market op.
Op 1 november 2016 startte Swarttouw TEUbooker: een boekingsportal voor containervervoer binnen de Rotterdamse haven. Over
enkele maanden volgt de uitbreiding naar het achterland.
Hoe is dat eerste jaar gegaan?
“Boven verwachting. We hebben
er 15.000 containers doorheen
getrokken. De laatste tijd gaat het
iets minder soepel. Door de congestie op de terminals is het bargeproduct minder betrouwbaar. Het
grote doel is 1 procent van de Rotterdamse containers via het platform te laten lopen in 2020. Dus
iets van 125.000 bakken per jaar.”
Hoe is het idee voor TEUbooker
ontstaan?
“Getting The Market werkt vooral
voor haven- en transportbedrijven, en dan met name in de containersector. Zo’n drie jaar geleden
begon ik erover na te denken en
opperde ik bij klanten het idee
om online boeken van containers
mogelijk te maken. Vergelijkbaar
met internetsites als Booking.com,
waar je hotelkamers kunt reserveren. Je vult een bestemming in en
krijgt tal van opties.
"Dat kan met containers ook. Dat
is veel gemakkelijker voor een verlader of expediteur. Individuele
bedrijven zagen er tegenop: hoe
werkt dat dan? Wat betekent het
voor mijn organisatie? Wat kost
het?”
Toen werd ik op een goede ochtend wakker met het idee: ‘F**k it,
we gaan het zelf proberen. Dat was
makkelijker gezegd dan gedaan,
want zo’n boekingsportal heeft
echt wel wat voeten in de aarde.
Ik heb een paar maanden met het
idee rondgelopen tot ik Marco
Huijsman van IT-bedrijf Cofano
uit Sliedrecht tegenkwam. Zij hadden al ervaring met software voor
containerlogistiek en toen zijn we
om de tafel gaan zitten. We hebben een modus gevonden waarin
Cofano leverancier werd van

TEUbooker.”
Huijsman is in de binnenvaart
geen onbekende; in het project
Maatwerk van het Bureau Voorlichting Binnenvaart werkte hij
enkele jaren als adviseur voor verladers die overwogen lading naar
het water over te hevelen.
Wat wil je met TEUbooker
bereiken?
“De droom was een boekingsportal waar bedrijven heel gemakkelijk hun containers kunnen boeken door onbenutte capaciteit op
binnenvaartschepen – maar ook
treinen en containerterminals –
beschikbaar te maken. Dat schip
vaart toch al; als je extra containers
mee kunt nemen, verhoog je je bezettingsgraad. Daar zit de winst.”
“In eerste instantie begonnen we
met een propositie voor vervoer
binnen de haven van Rotterdam.
De terminal-terminal-tooling hebben we inmiddels goed voor elkaar. Vanaf eind eerste kwartaal
volgend jaar gaat het boekingsportal ook voor het achterland
werken, inclusief voor- en natransport en lege containers.”
“Eind december starten we daarvoor een pilot met acht inland
terminals die door het land verspreid zitten. Om te zien hoe het
gaat. Dan trekken we de containers erdoor en zullen we ervaren
hoe het loopt en wat nog verﬁjnd
moet worden.”
“Na de pilot breiden we het aantal terminals fors uit, ook buiten
Nederland. En nog later willen
we andere zeehavens toevoegen.
Het einddoel is dat verladers voor
de hele Hamburg/Le Havre-range
kunnen boeken, tussen de havens
en het achterland.”
Maak je daarmee NextLogic
overbodig? De voorbereidingen

voor dat project onder leiding
van Havenbedrijf Rotterdam om
de containerbinnenvaartlogistiek
beter af te stemmen, lopen al heel
lang en het zou volgens de laatste
berichten komend jaar echt moeten
gaan werken.
“NextLogic is een heel goed initiatief. Ik denk dat het kan zorgen
voor meer inzicht in hoe barges
door de haven roteren. Dat betekent dat het straks gemakkelijker wordt om voor een schip te
kiezen. Als je de routering in de
haven weet, kun je namelijk slim
combinaties maken in de haven;

binnen de haven verbeteren.”
En wat is de bijdrage van
TEUbooker?
“Dat meer gebruik wordt gemaakt
van de onbenutte capaciteit én dat
er meer lading naar binnenvaart
en spoor komt. Als je gaat samenwerken in een platform, met alle
inland terminals en operators,
krijg je netwerkeffecten. Je kan een
container die van A naar B moet
wel bij je vaste vervoerder boeken,
maar als hij een keer naar C moet,
kan dat niet. ‘Oké, dan bel ik wel
een trucker.’"

“ Zo heb je een krachtige
tool: het is altijd raak!
”

dus makkelijker bijplannen voor
het vervoer van containers tussen
terminals.
In de haven loopt een schip gemakkelijk vertraging op, maar het
schema in het achterland – tussen
de laatste terminal die wordt aangedaan in Rotterdam en de eerste
terminal als het schip weer terug is
in de haven – is wél voorspelbaar.
Dan kun je op die laatste terminal
nog snel extra bakken oppikken.
Kortom: NextLogic gaat volgens
mij een bijdrage leveren aan de
voorspelbaarheid van de keten.
Het zal de congestieproblematiek
niet volledig oplossen, maar er wel
aan bijdragen.”
“Al die barges komen uit het achterland naar de zeehaven toe. Ze
willen allemaal een rondje door
de haven maken en dat moet geoptimaliseerd worden. Nu doet
iedereen dat voor zich, met een
eigen vaarschema. Als je boven de
materie gaat staan en kijkt hoe je
de routering slim in elkaar kunt
schuiven, zal dat de doorstroming

"Binnen TEUbooker kan van A
naar C óók – via een andere inlandterminal. Moet die bak van
Rotterdam naar Wijchen, dan kan
dat via BCTN in Nijmegen. Maar
moet hij naar Hoogezand, dan
is de terminal in Groningen een
optie.”
“Zo heb je een krachtige tool: het
is altijd raak! Dat geldt niet alleen
voor maritieme stromen, maar
ook voor continentale stromen. Er
zijn gewoon nog modal shifts te
halen. Grotere verladers en expediteurs hoeven we niks te vertellen
over modal shift; die snappen het
spel. Er zijn een heleboel kleinere
die, om allerlei redenen, nog vastzitten aan vervoer per truck.”
Wat zijn die redenen?
“Eén van die redenen is dat ze niet
weten waar ze moeten zijn. Dat
lost TEUbooker voor hen op. Een
andere reden is dat zo’n verlader
of expediteur zijn container wil
kunnen volgen – om grip te houden. Vandaar dat track & trace een

belangrijke pijler in het TEUbooker-concept is. We gaan
bijvoorbeeld melden wanneer
verwacht wordt dat jouw container uit de zeehaven naar het
achterland vertrekt. Als die barge
eenmaal vertrokken is uit de zeehaven, is precies bekend wanneer
hij op de inland terminal arriveert.
Daar is geen hogere wiskunde
voor nodig.”
Jullie worden dan de spin in het
web…
“We zijn in feite niets meer dan
een distributiekanaal voor operators en inland terminals. In de
haven doen wij nog wel de afrekening van de vervoerde container,
in het achterland gaan we dat niet
doen."
"We zijn matchmaker en brengen
de handel bij elkaar. Niets meer.
De communicatie tussen klant en
vervoerder en klant en terminal
kan via het platform lopen; over
aanleveringstijd, een verkeerde
PIN-code van een bepaalde container of als er vragen zijn.”
Hoe komen die verladers en expediteurs bij TEUbooker terecht?
“Door de betrokkenheid van alle
partijen hebben we de netwerkeffecten. Dan moet men vervolgens wel weten dat ze daarvan
kunnen proﬁteren. Toevallig hebben we zelf een heel goede internetmarketeer in huis en dus gaan
we ervoor zorgen dat iedereen
TEUbooker weet te vinden."
"Vooral al die kleine verladers en
expediteurs met een paar containers, waarvoor het niet loont om
als barge of terminal-operator
langs te gaan voor een kopje kofﬁe
en een verkooppraatje. We verenigen de krachten en pakken samen
de marketing op. Iedereen die
straks googelt op containervervoer
komt bij TEUbooker uit.”

werkendam

Breda

www.foresta-trading.nl

info@foresta-trading.nl
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Wij feliciteren Dettmer Group van harte met mts Dettmer Tank 128
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Mts Dettmer Tank 128 in de running

Dettmer met volle kracht vooruit
versterken." Het zijn mineralen-,
smeerolie- en zwaveltankers met
een gevraagde tonnage, kanalfähig,
duurzaam en schoon. Inclusief de
regie-/charterschepen varen er 45
tankers met de Dettmer-vlag in de
mast.

DOOR JOHAN DE WITTE

Deze Dettmer Tank 128 komt
onder andere uit de keuken van
Gebr. De Jonge in Kladovo en
Breko Shipbuilding & Repair,
met afbouwregie van Alex
Mutsaars’ team. PSI Piping
was
verantwoordelijk
voor
de
leidingstraat,
Willemsen
Interieurbouw nam het wooncomfort voor zijn rekening en
Volvo ligt met het IMO Tier IIIconcept voorop zonder dat er
ook maar ‘een vuiltje’ aan de
lucht is.
Schepen lijken als twee druppels
water op elkaar. Details ziet alleen de kenner. Net als het nummer 128 op de boeiing een puzzel

Rondje schip
Er zijn vijf centertanks met spiralen. PSI installeerde zoals gebruikelijk de leidingstraat.
De tanks zijn gecoat met Hempels
galvosil 15700. Heatmaster leverde een thermische ketel van 80 kW.
Voor de twee Bornemann-pompen
en Verhaar-boegschroef staan in
de voor- en achtermachinekamer
John Deeres als energiebron.

(foto’s Johan de Witte)

blijft voor leken. Dettmer num-

mert door waar de eerdere vloot
stopte.
In brutaal tempo voor de fotoshoot
vaart het schip onder de Haringvlietbrug door. Door de motregen
lijkt het alsof er net is afgelakt. De
stuurhut staat bomvol ‘overtuiging’ voor een feilloos werkende
equipment die straks op het Vuile
Gat voor de klasse moet presteren.

Serie van acht
Dr. Heiner en Dr. Günter Dettmer
gingen in 1947 van start met handel in kofﬁe en het laten bouwen
van schepen. Dettmer groeide
enorm en telde eens 120 schepen.
Daarna verdween de ﬁrma – door

verkoop – grotendeels van het
water.
Vandaag de dag is Rob de
Leeuw managing director van
B. Dettmer Reederei, waarvan
het
kantoor
in
Hamburg
staat.
Deze Dettmer Tank 128 is de
vierde uit een serie van acht. “Ons
streven is om de inmiddels uit 36
schepen bestaande vloot – waarvan tien enkelwandig – stilaan te
vernieuwen en vervangen."
"Het ladingvolume vermeerdert
sinds 2016 en rechtvaardigt schaalvergroting stapsgewijs. Met name
willen we ons in Noord-Duitsland

Dit is een type C waarmee je met
een gerust hart de toekomst tegemoet kunt. We zien een betimmering van Willemsen met een
chique, zwart gespoten stalen lessenaar die oogt als kunststof. In
de machinekamer is het even zoeken naar de Volvo’s met Reintjeskoppelingen. Het is er ruim en
clean.
Lees verder op pagina 19 >>

Diverse NIEUWBOUWMOGELIJKHEDEN
bij Shipyard Kladovo zoals
Motorschepen, Koppelverbanden, Duwbakken,
Tankers, Pontons en/of ander drijvend materiaal
meerdere afmetingen zijn mogelijk.

WIJ WENSEN
DETTMER TANK 128
EN BEMANNING EEN
BEHOUDEN VAART
NOORDEINDE 3, 3341 LW H.I. AMBACHT
TEL.: (078) 682 12 14 ¤ FAX: (078) 682 12 17
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

Wij leverden de complete tankmeting en -alarmering met behulp van
Saabradars, alsmede de temperatuur- en drukmeting.

Wij feliciteren Dettmer Group
met mts Dettmer Tank 128
en wensen hen veel succes
Reigersingel 10
2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 551731

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008
Fax : 0180 - 599727

Wij wensen Dettmer Group en
de bemanning veel succes en een behouden
vaart met mts Dettmer Tank 128.
Gebr. De Jonge Shipbuilding Services B.V.
Koedijk 4 Nederland · 7241CL Lochem
T: 0031 573 250 680 · F: 0031 573 250 685 · M: 0031 653 308 248 · 0031 653 125 543
E: info@shipbuildingservice.nl · shipbuildingservice.nl
Shipyard Kladovo
Djerdapskiput b.b. · 19320 Kladovo Serbia
T: 00381 19 801 024 · F: 00381 19 800 315
E: oﬃce@shipyardkladovo.com · www. shipyardkladovo.com
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Nautische Crew gezocht!

Gummi lager op maat gemaakt
gumeta – uw specialist voor
rubberen lagers

Geef A-ROSA een gezicht en word deel van ons team op de Rijn.
Als kapitein, navigator, stuurman of matroos: aan boord van de
A-ROSA cruisevloot verbinden onze teamgeest, passie en vooral
het verlangen naar het schip - “Schöne Zeit”.

• Complete levering volgens tekening
• Kostenbesparende nieuwe coating van
gebruikte en beschadigde lagers
• Aanpassing aan alle inbouwinstallaties,
ook in gesplitste uitvoeringen
• Goede referenties
• Op korte termijn beschikbaar

Meer informatie op www.a-rosa.de/karriere of tel.: +41 81 - 254 38 50
A-ROSA Reederei GmbH • Kasernenstr. 92 • CH-7000 Chur • jobs@a-rosa.de

GUMETA H. Maes GmbH | Südstr. 9 | D-66780 Rehlingen-Siersburg
Tel. + 49 (6835) 3094 | Fax + 49 (6835) 670 57 | E-mail: info@gumeta.de
www.gumeta.de

Wat wij doen:
Specialist in aggregaten en motoren
VOORHEEN BARTH AGGREGATEN

Revisie van aggregaten en motoren
Inbouw, installatie, onderhoud
en reparatie op locatie
Noodstroominstallaties
24-uurs storingsdienst











Griendweg 39, 3295 KV ‘s-Gravendeel
T+31 (0)78 - 673 37 99
info@vandalenaggregaten.nl
www.vandalenaggregaten.nl
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De Calypso met ‘stormy weather’

De Calypso is een vrolijke dans die
haar oorsprong vond op Trinidad.
Maar of men zich aan boord van
de Calypso wel zo vrolijk voelt, is
de vraag. De 88 meter lange kust-

vaarder is nog maar net buitengaats en pikt nu al een paaltje.
Het is, zoals dat heet ‘stormy
weather’ en dat heeft eveneens een
link met muziek. Het betreft een

WERELDSCHEPEN
Deze rubriek wordt verzorgd door leden
van de Rotterdam Branch, een afdeling
van de World Ship Society.
Zie www.wssrotterdam.nl

bekende jazzstandard die goed in
het gehoor ligt en nog vaak wordt
gespeeld. Het nummer werd al in
1933 geschreven en is door talloze jazzmusici vertolkt. Tien jaar
later werd zelfs de musical Stormy
Weather geproduceerd.
Deze Calypso danst hier in de
Noordzee en doet dat onder
Nederlandse vlag met Rotterdam
als thuishaven. Het schip werd in
2011 gebouwd in het Friese Bergum
door Damen Shipyards aldaar.
Met een draagvermogen van 3.800

ton opereert het door heel Europa
voor Capelle Chartering & Trading.
Het bedrijf heeft acht schepen in
de shortsea en is gevestigd aan de
Fascinatio Boulevard in Capelle
aan den IJssel. In Rotterdam werd
een lading veevoer gelost en het
schip is hier op weg naar de Middellandse Zee, oftewel de Méditerranée.
En daar zit ook muziek in, want
het is de titel van een bekend
liedje van Toon Hermans. Het is
te hopen dat men daar, en op weg

ernaartoe, beter weer had.
Het schip is uitgerust en gecertiﬁceerd door Lloyd’s Register en
heeft Ice Class 1D, waarmee het
in lichte ijscondities in bijvoorbeeld de Oostzee mag varen. De
kustvaarder heeft een ruim zonder
tussendek, waarin ook containers
vervoerd kunnen worden. De totale capaciteit hiervoor is 188 TEU,
waarvan er 108 in het ruim en 80
aan dek gestuwd kunnen worden.
TEKST: CEES DE KEIJZER
FOTOGRAFIE: ARJAN ELMENDORP

Minder weerstand, meer draagvermogen
>> Vervolg van pagina 17

De Dettmer Tank 128 heeft een
afwijkend model, groot draagvermogen en manoeuvreert uitstekend. Gebr. De Jonge bouwde het
casco overeenkomstig het ontwerp
van Frans van Meerendonk van
Aqua-Logic.

Accent
Reinder de Jonge vertelt: “Reeds
een aantal jaren is er contact met
Frans. Van zijn concept en onze
visie voor weerstandvermindering
hebben we bij diverse schepen
het ‘De Jonge Eco-Nomy’ concept
in onderdelen toegepast."

"De bekendste hiervan is de
Onderneming IV, een dubbelschroever van 135 meter, speciﬁek
gebouwd op snelheid. Eigenaar
De Korte claimt een aanmerkelijke
rendementsvermeerdering.”
Het accent voor de nieuwe Dettmertankers ligt op draagvermogen
en minimaal brandstofverbruik.
In ballast met de kolomstuurhut
aan dek duikt het schip onder de
4 meter.

3-roersysteem
In overleg met Van Meerendonk
heeft het voorschip maar liefst 52
kuub meer draagvermogen dan
een standaardmodel. Het achter-

schip werd 11 kuub voller en op
de (meestal te grote) koelboxen is
nog eens 2 kuub gewonnen.
Aanvullend heeft de tekenaar van
Shipyard Kladovo het casco door
materiaalbesparing 15 ton lichter
gemaakt. De schroefaslijnen lopen
ten opzichte van de kiel 5 graden
schuin naar achter met als positief
gevolg eennatuurlijke aanstroming naar de schroeven met een
diameter van 1,40 meter. Er zijn
geen tunnels!

te voorzien van vleugelproﬁel en
buiten recht te houden, met daarbij een roerschep van 16 tot 21 graden naar buiten ten opzichte van
de roerblad centerline, wordt het
rendementseffect versterkt.

Shipbuilding & Repair voor de
afbouw en oplevering van deze
fraaie, zeer goed uitgeruste en eigentijdse milieuvriendelijke tanker. Lloyds beloonde dit met een
‘1-motor-certiﬁcaat’.

Proefvaart

Frans van Meerendonk van AquaLogic mocht deze proefvaart niet
meer meemaken. Frans overleed zondag 26 november in zijn
woonplaats Sluiskil.
(Lees het In Memoriam op pagina 7)

Het 3-roersysteem is door Van der
Velden geleverd overeenkomstig
het Aqua-Logic-systeem. Door
deze ultradunne roeren binnen

1.250 ton lading bij 2,50 diepgang
– twee maal 500 pk Volvo D13
met Reintjes-keerkoppelingen en
slechts 1,40 diameter schroeven...
en toch 18,5 kilometer snelheid!
De decibels bleven hierbij beperkt
tot 52/56.
Een proefvaart met waardering
voor cascobouwer Gebr. de Jonge
van Shipyard Kladovo en Breko

- 2 x ladingpomp EPS 250 met een

ladingverwarmingsinstallatie.

Aan mts Dettmer Tank 128 leverden onder andere:
- Bediening wegafhankelijk incl.

Shipyard Kladovo

pompbediening in EXd dekbehuizing com-

Bouw Casco.

plete PLC installatie.

capaciteit van 250m3/h bij 6 bar, voorzien

Hoveko B.V.

Gebr. de Jonge Shipbuilding Services

Den Breejen Shipyard

van een frequentiegeregelde ABB explosie

Complete tankmeting en -alarmering met

B.V.

Schroefasinstallatie.

veilige Eex-de IIB T4 motor met een

behulp van Saabradars, alsmede de tempe-

Gehele levering schip.

Dik den Hollander Maritiem B.V.

vermogen van 63 kW;

ratuur- en drukmeting.

VE-woning en scheepsstoﬀering

Breko Shipbuilding & Repair

Complete stoﬀering woning en stuurhuis,

- 1 x strippomp EPS15 met een capaciteit

Lloyd’s Register EMEA

Ve-screen zonwering tbv stuurhuis.

Complete afbouw.

inclusief marmoleum vloeren, raambekle-

van 13m3/h bij 4 bar, voorzien van een

Classiﬁcatie.

Visscher Scheepsreparatie B.V.

Berger Maritiem Sales & Service V.O.F

ding / zonwering, meubels, matrassen en

explosieveilige Eex-de IIB T4 motor met

Muehlhan B.V.

- 2x Volvo Penta D13-500 2x Reintjes WAF

Twee CFD geoptimaliseerde 3-blads

bedtextiel, witgoed en huishoudpakket.

een vermogen van 3 kW.

Tanks gestraald en gecoat.

scheepsschroeven.

Dolpower B.V.

Foresta Trading B.V.

PSI Piping

VICUSdt

- Generatorset 1 t.b.v. aandrijving

- Complete pakket F.T. VICTOR

Complete leidingsystemen aan dek en in

W & O Europe Afsluiters en appendages.

machinekamers.

Willemsen interieurbouw &

Reintjes Benelux BVBA

scheepsbetimmering B.V.

2 x Reintjes

Isolatie en betimmering van achterwoning

keerkoppeling, type WAF 164 / 4,56:1

en stuurhut.

Speedheat Breda

WindeX Engineering B.V.

Ontwerp en productie van twee CFD ge-

boegschroef en ladingpompen 370kVA.

optimaliseerde 3-blads scheepsschroeven.

Motor John Deere, type 6135.

Alubouw de Mooy B.V.

Generator Stamford HCM434.

Kolom stalen onderbouw, aluminium

- Generatorset 2 t.b.v. boordnet en

dienstpompen;
- 2x F.T. ballast/stripping ejector 200 m³/u
per stuk;
- F.T. hydrofoors met luchtgekoelde
frequentieregelaar;

omschakeling Pomp/Boegschroefbedrijf;
- Één (1) Atlas Copco schroefcompressor
MAS GA7 FF op 500l ketel.

164 keerkoppelingen. 2x Start/stopkasten
incl. touchscreens en dubbele ZF hendel.

stuurhuis, aluminium voormast, aluminium

ladingpompen 120kVA.

heklicht, aluminium boordlichtbakken,

Motor John Deere, type 4045.

- F.T. smeerolie haspelsets;

Vloerverwarming.

- Airconditioning;

aluminium roeiboot david, rvs lekbakken,

Generator Stamford UCM274.

- F.T. gasolie trimpomp;

Verhaar Omega B.V.

- Overdrukinstallatie;

- F.T. RVS butterwash pomp.

- Eén (1) Verhaar Omega Boegschroef-

- RVS Klaproosters;

gepolijst rvs uitlaten voor- en achterschip.

- Generatorset 3 t.b.v. boordnet 62kVA.

C-Systems B.V.

Motor John Deere, type 4045.

Groenendijk & Soetermeer

installatie type VBS1000sr (schroefdiam

De complete elektrische installatie stalen

Generator Stamford UC224.

Lek- en stabiliteitsberekeningen.

1000mm) verticale opstelling, 282 kW bij

Heatmaster B.V. Thermische vloeistof

1800 omw/min;

custom build lessenaar automatische

EPS European Pump Services B.V.

- Ventilatoren.
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Wij feliciteren Sahin Schiﬀsbezitz van harte met mts Ayasofya
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Bir rüya gerçek olyur (Een droom komt uit)

(foto’s Johan de Witte)

DOOR JOHAN DE WITTE

Mts Ayasofya heeft een gracieuze lijn, draagt
uitstekend, loopt als een haas en bezit
een ‘kanalfähige’ reputatie! Loepzuiver in
de spanten, strak tot onder de platen en
een moderne eigentijdse inrichting geven
het schip klasse! Dit type MoneyMaker is
compleet geleverd door RensenDriessen
Shipbuilding, dat het casco liet bouwen
in Turnu Severin. Dolderman Motoren
installeerde de Ayasofya voor Sahin
Schiffahrtgeselschaft uit Mutterstadt tot
een veilig en comfortabel werkende tanker.
Je wordt geboren in Turkije, groeit ergens op
waar in geen velden of wegen een schip te
bekennen is. Met je ouders, vier broers en
drie zusters kom je in 1973 in Gorinchem

Aan mts Ayasofya leverden onder andere:
Dolderman B.V. Complete afbouw.

Foresta Trading B.V.

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

- Complete pakket F.T. VICTOR dienstpompen;

Ontwerp, bouw en levering compleet schip.

- F.T. ballast/stripping ejectors 200 m³/u per stuk;

ADS van STIGT Masson marine keerkoppeling type

- F.T. smeerolie haspelsets;

MM W7200, reductie 4,926:1, incl. Centa elastische

- F.T. gasolie trimpomp.

koppeling en 24V solenoid t.b.v. elektrische bediening.

Bunkerstation Heijmen B.V. Gasolie, BP smeermid-

Berg Maritieme Meetsystemen B.V.

delen en complete scheepsinventaris.

- Installatie tankinhoudsmeting en tankalarmeringen;

Kampers Shipyard B.V. Stuurhuis en hefgeleidekoker.

terecht. Je volgt opleidingen en gaat aan het
werk als matroos op de Rijnvaart. Je moet
dan nog iets leren, maar bent handig, krijgt
er plezier in. Onverwacht snel sta je aan het
roer en haal je alle nodige papieren.
Familie en vrienden supporten jouw plan
ooit zelf een schip te kopen. Je koopt er
één… De tweede en meer volgen. Twee jongere broers worden eveneens kapitein. Met
compagnons word je eigenaar van de tanker
Kaya. Ja, enkelwandig hé! Volaan vooruit,
varen voor Stetra Tankschiffahrt en sparen voor vernieuwing. Inmiddels bestuurt
je zoon Muhammed de ﬁrma waarbij de
varende familie en vrienden in dienst zijn.
Wanneer je dan een type MoneyMaker kan
bestellen bij RensenDriessen Shipbuilding,
die het als mts Ayasofya onder hun regie
afbouwen bij Dolderman, komt een droom
uit.

- Gasdetectie systemen voor stuurhuis en woning.

Lloyd’s Register EMEA Classiﬁcatie.

Blokland Non-Ferro B.V. U-bundelkoelers.

Orlaco Products B.V. CCTV-systeem.

Blommaert BVBA

ProMarin Propeller- und Marinetechnik GmbH

- Dakradarmast type Nikki;

Main propeller, diameter 1750mm, 4 blades, high skew

- Stuurhuttrap;

design.

- Voormast type Improval;

RAFA Scheepsramen B.V. Ramen.

- Heklichtbeugel type Isis;

RuGotech Pijpleidingen B.V.

- Boordlichtbakken type Isis;

Het complete dekleiding systeem verzorgt.

- RVS Roeftrap;

Van ontwerp tot het instaleren ervan.

- Davit met handlier.

Van der Velden Marine Systems.

Carrière

Damen Marine Components

- Stuurpaneel: SP2700;

DMC 1 vaste Optima straalbuis, diameter 1.762 mm.

- Hydraulisch aggregaat:

Het is in vogelvlucht de carrière van eigenaar
Mustafa Kaya (56), die alles zonder de steun
van familie en vrienden, noch de support
van Stetra, nooit voor elkaar had gekregen,

DBS Scheepsservice

type HPP 2700-280/ 1-1-1 / 7,5 kW;

Aluminium machinekamervloeren.

- Roeraandrijving: 2 DWK 6080/60;

Den Breejen Shipyard De schroefasinstallatie.

- Hydrodynamische proﬁelroeren: 2 stuks HD 200;

Dijvler Materiaal B.V. Boeg- en achterankerlier,

- Hydro spoiler: Dolphin XR-B.

ankers, ankerdamkettingen en ankerdraad.

Verhaar Omega B.V.

Dolpower B.V.

- Eén (1) Verhaar Omega Boegschroeﬁnstallatie type

- Generatorset 1 t.b.v. boegschroef / ladingpompaandrijving 531kVA. Motor Caterpillar C18
Generator Stamford marine HCM534;
- Generatorset 2 t.b.v. Boordnet en noodlading-

Om je vanuit een niet-maritieme achtergrond en een andere cultuur als ondernemer in de binnenvaart te handhaven, moet
er een extra ‘tandje bij’. De stelling dat varen
in je bloed moet zitten om het als scheepvaartondernemer te redden, is al lang geleden in het water gevallen. We weten dat voor
ondernemen tegenwoordig nogal wat komt
kijken.
Lees verder op pagina 22 >>

kanalen 31120-4k (schroefdiam 1200mm) elektrisch
aangedreven, 393 kW bij 1780 omw/min;
- Bediening wegafhankelijk incl omschakeling Pomp/
Boegschroefbedrijf.

pompbedrijf 155kVA. Motor John Deere, type 6068

VE-woning en scheepsstoﬀering Complete stoﬀering

Generator Stamford marine UCM274;

woning en stuurhuis incl. ve-screen zonwering.

- Generatorset 3 t.b.v. boodnet 62,5kVA

erkent hij dankbaar. Na koop en verkoop
van verschillende schepen heeft de ﬁrma nu
drie tankers. Het mts Magnolia, waar Mustafa zelf aan het roer staat, en mts Rufat, waar
broer Kenan de scepter zwaait. Zijn broer
Kemal is kapitein op mts Ayasofya.
Dit nieuwbouwschip zal worden geëxploiteerd door de zoon van Mustafa: Muhammed. Op de dag van de oplevering was er
aan de Kalkhaven een bescheiden party, met
een mobiel restaurant waar de gasten konden lekkerbekken. Geen alcohol, overeenkomstig de lifestyle van de familie Kaya.

Werkina Werkendam B.V.

Motor John Deere, type 4045

De complete elektrische installatie inclusief 2-draads

Generator Stamford marine UCM224.

databesturing, monitoringsysteem met touchscreen-

EPS European Pump Services B.V.

bediening, compleet nautisch pakket, camerasysteem,

- 2 x ladingpomp EPS 500 met een capaciteit van

complete airco installatie, satellietsysteem, tankmeet-

500 m³/h bij 7 bar, voorzien van een frequentie-

systeem, Ecdis Inland Viewer en AIS installatie.

geregeldeABB explosieveilige Eex-de IIB T4 motor met

WindeX Engineering B.V.

een vermogen van 150 kW;

- Airconditioning;

- 1 x strippomp EPS20 met een capaciteit van 20 m³/h

- Overdrukinstallatie;

bij 3 bar, voorzien van een ABB explosieveilige

- Afzuiging accommodatie.

Wij wensen de fam. Kaya
heel veel succes met mts Ayasofya.

Loswal 5 . 6566 CH MILLINGEN A/D RIJN . T +31 481 438310 . F +31 481 438315 . info@heijmen.nl

Eex-de IIB T4 motor met een vermogen van 6,3 kW.
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Scheepswerf Talsma sleept grootste
order ooit binnen

RWG, CMA CGM
en HTS starten
Ruhr Express
Rederij CMA CGM, containerterminal
Rotterdam
World
Gateway
en
binnenvaartoperator HTS zijn samen de
Ruhr Express begonnen. Na een korte
proefperiode hebben ze besloten door te
gaan met het nieuwe concept. De Ruhr
Express, uitgevoerd door HTS, biedt twee
keer per week een shuttleverbinding tussen
diepzeeterminal RWG op Maasvlakte 2 en
D3T in Duisburg.
De dienst heeft bij RWG een semi-vast slot
dat meebeweegt met de vensters van een
aantal diepzeediensten van CMA CGM.
“De connectie tussen de diepzeediensten
van CMA CGM en de binnenvaart is daarmee gegarandeerd, wat een voordeel oplevert voor alle partijen in de logistieke keten”, aldus RWG in de bekendmaking.

De veerboot is ontworpen door Conoship.

DOOR MENNO BONNEMA

Scheepswerf Talsma uit Franeker sleepte onlangs de grootste order uit haar geschiedenis
binnen. Voor een Duitse reder mag de Friese
werf een hypermoderne veerboot bouwen.
Het schip, dat voor de Duitse Waddeneilanden Föhr en Amrum gaat varen, moet
al begin 2019 klaar zijn.

Het schip is bestemd voor de Duitse rederij
WDR. Die verzorgt verschillende veerdiensten tussen de vaste wal en Duitse Waddeneilanden. “Conoship heeft het ontwerp gemaakt en dankzij onze goede relaties met
dit Groninger bedrijf zijn wij in beeld gekomen voor deze order.”

Simulatie
“Maar dat slikken ze niet zo maar voor zoete koek. Via een simulatiemodel van 1 op 8
hebben we bij een instituut in Wenen eerst
moeten laten zien dat het ook werkte in de
praktijk. Daar konden we allerlei proeven
doen met bepaalde golfslag en ook voor het
varen bij laag water.”

Catamaran
Het was ﬂink feest op de werf van Talsma
in Franeker toen bekend werd dat ze daar
de order voor het bouwen van een nieuwe
veercatamaran hadden binnengehaald.
Voor het bedrijf aan het Van Harinxmakanaal is het de grootste opdracht in het bestaan van de werf.
Met de order zijn ettelijke miljoenen gemoeid, maar naar goed gebruik in deze
business wordt niet precies gemaakt hoe
hoog het bedrag precies is.
Wel bekend is dat de ontworpen catamaran
34,50 meter lang en 10 meter breed wordt
en zo’n 250 passagiers moet gaan vervoeren. Projectengineer Fonger Talsma laat bij
een bezoek aan de werf weten dat de opdracht samen met Conoship Internationaal
uit Groningen is binnengehaald.

Het wordt voor Talsma de eerste veercatamaran die ze in deze soort bouwen. Op
de vraag hoe ze de Duitse rederij hebben
kunnen overtuigen om voor Talsma en Conoship te kiezen, volgt een langer verhaal.
Talsma: “Dat had nog wel wat voeten in de
aarde. We wisten dat we een behoorlijk gedurfd ontwerp hadden gemaakt. De kwaliteit van deze veerboot is dat hij bijzonder
licht gaat worden door het gebruik van aluminium.”
“Door te kiezen voor een catamaran, een
speciﬁeke romp en het geringe gewicht konden we ook voor een lichte motor gaan, die
tóch voldoende vermogen zal gaan leveren
(voor een snelheid van 18 knopen). Dit alles leidt tot een signiﬁcant lager brandstofverbruik. Dat sprak de opdrachtgever erg
aan.”

Het concrete werk op de werf in Franeker zal
in april van het volgend jaar beginnen. Talsma verwacht geen problemen bij het werven
van voldoende personeel voor de klus. : “We
hebben een vaste groep van zo’n zestig man
die we tijdens piekmomenten vrij gemakkelijk kunnen verdubbelen met ﬂexwerkers.”

Betrouwbare afhandeling
“Met deze punt-puntconstructie en de ﬂexibiliteit in het vaarschema, heeft HTS een
betrouwbare afhandeling gerealiseerd tussen RWG in Rotterdam en het Duitse achterland.”
De opzet maakt grotere call sizes mogelijk.
Dat is gunstig voor de efﬁciëntie van de binnenvaartafhandeling op de RWG-terminal.
Met het gezamenlijk initiatief bieden RWG,
CMA CGM en HTS een antwoord op de
groter wordende pieken op diepzeeterminals als gevolg van de schaalvergroting bij
de zeeschepen.

Ayasofya in de vaart
>> Vervolg van pagina 21

Chapeau voor Mustafa en de familie Kaya!
“De Ayasofya is onze eerste nieuwbouw. We
zijn er trots op.”
Over de afbouw bij Dolderman: “Een waardevolle tijd. Een nieuw schip erbij betekent
veel werk en meer bemanning. Niettemin
hadden we ook plezier. In de uitvoering
hebben we complexiteit vermeden; wat
goed is moet je niet veranderen. We zijn ook
loyaal aan Stetra. Otto Klohs ken ik reeds
25 jaar. Hetgeen RensenDriessen voor ons
heeft gerealiseerd, daar zijn we heel tevreden mee, evenals met de Caterpillar 3512,
de elektrische installatie, het Rugotechleidingwerk en de comfortabele woning die
door Verveer is getimmerd.”

RensenDriessen Shipbuilding
Dit casco is gebouwd onder regie van Wim
Driessen. Kijken naar de spiegel en plaatvoering maakt de klasse duidelijk. Geen
zichtbaar slijpwerk, de afwerking is perfect.
Dekken strak, laswerk als een streep!
Het succes van dit type zit in de bouwconstructie, het gebruikte materiaal en de
equipment. Met een groot draagvermogen
en een lage kruiplijn is dit een onovertroffen vervanging voor enkelwandig.
Driessen: “We zorgen dat casco’s zoveel mo-

gelijk installatie-voorbereid naar afbouwlocaties in Nederland komen. Dat spaart tijd
en verhoogt de kwaliteit. We bouwden reeds
een groot aantal MoneyMakers. Dit model
en de uitvoering is al jaren doorontwikkeld.
Het type is maatvast en afbouwvriendelijk.
Nieuwbouw wordt in overleg voorzien van
de nieuwste techniek en toepassingen. Zoals een aanpassing aan het leidingwerk voor
sneller laden en lossen.”
Bij Scheepswerf ‘t Ambacht gaat het schip
nog even droog voor een laatste controle.
RensenDriessen Shipbuidling bouwt momenteel nog aan een aantal tankers en drogeladingschepen van verschillende afmetingen, die het in opdracht heeft verkregen.
Samen met een vaste groep preferred suppliers, waarvan Dolderman er één is, levert het
bedrijf de schepen in de loop van 2018 en
2019 aan zijn klanten op.

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft ontwerp,
bouw en levering compleet schip mogen verzorgen voor
Sahin Schiﬀsbezitz
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.

Stetra Tankschiﬀahrt
De Ayasofya heeft afmetingen waarmee ze
in Ludwigshaven uit de voeten kunnen. Als
je Otto Klohs van Stetra vraagt hoe lang hij
Mustafa kent, is “een kleine dertig jaar” het
antwoord.
Er is wederzijds respect en vertrouwen. “Het
zijn goede varenslieden. Een familie waarmee werken een plezier is”, aldus Klohs.

www.rensendriessen.com
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com
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Provincie onderzoekt opwaardering
vaarweg Almelo-Coevorden
DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

Is het zinvol, of zelfs noodzakelijk
om de vaarverbinding AlmeloCoevorden geschikt te maken
voor schepen met een laadvermogen tot 1.000 ton? Dat
laat de provincie Overijssel de
komende maanden onderzoeken.
Deze maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) gaat over
de opwaardering van Kanaal
Almelo-De Haandrik en het
Coevorderkanaal. Sinds 2016 is
deze vaarverbinding bevaarbaar
voor vrachtschepen tot 700 ton.
De MKBA vindt plaats op basis van
een onderzoek van Rekenkamer
Oost-Nederland uit januari 2017.
De Rekenkamer onderzocht de effecten van de inspanningen die de
provincie Overijssel de voorgaande zeven jaar deed ten gunste van
goederenvervoer over water.
In het rapport De vaart erin houden doet de Rekenkamer enkele
aanbevelingen over de vaarweg
Almelo-Coevorden. Een van die
aanbevelingen luidt: “Onderzoek
of opwaardering tot duizend ton
voldoende potentie heeft.”
De onderzoekscommissie tekent
hierbij wel aan dat het commitment van bedrijven om meer over

water te gaan vervoeren vastgelegd
moet worden, mocht een verdere
opwaardering zinvol en realistisch
blijken. Daarnaast adviseert De
Rekenkamer de Provincie Overijssel om voor afstemming met de
Provincie Drenthe en de gemeente Coevorden te zorgen als het
gaat om impulsen voor het beter
benutten van het kanaal.

Onvoldoende
onderbouwd
Uit hetzelfde rapport kwam naar
voren dat de inspanningen van de
Provincie Overijssel tussen 2010
en 2015 om goederenvervoer over
water te stimuleren niet hebben
geleid tot concrete resultaten. In
het kader van modal shift-beleid als
speerpunt van mobiliteitsbeleid in
Overijssel investeerde de provincie
in het verschuiven van lading van
de weg naar het water. Met dat oog
werd het kanaal geschikt gemaakt
voor schepen van 700 ton. Dat was
daarvóór 600 ton.
Het
binnenvaartaandeel
van
lading in Overijssel daalde in die
periode van 16 naar 12 procent
terwijl dat van het wegtransport
groeide van 81 naar 86 procent.
Hoewel deze upgrade pas volledig
werd afgerond in 2016 stelde het

rapport: “Het is de vraag of er een
groei zal plaatsvinden.”
De upgrade naar 700 ton was volgens de Rekenkamer onvoldoende
onderbouwd ten opzicht van de
upgrade naar 1.000 ton: “Die variant was duurder, maar zou naar
verwachting een grotere verschuiving van weg naar water hebben
opgeleverd. Bovendien zou dit
aansluiten op de capaciteit van het
Drentse deel van de vaarverbinding.”

Nautisch proﬁel
Basis voor het onderzoek is het
nautisch proﬁel van de vaarweg.
Maatgevend voor schepen van
1.000 ton zijn de afmetingen van
de dortmunder: 67 bij 8,20 meter.
Dortmunders kunnen de 69 meter
lange en 8,50 meter brede sluis
van Aadorp en twee sluizen bij De
Haandrik probleemloos passeren.
Deze sluizen hoeven dus niet vergroot te worden.
Het nautische proﬁel zet op een
rij wat er wél nodig is, onder
meer welke breedte en diepte,
of en waar volstaan kan worden
met eenrichtingsverkeer en welke
aanpassingen aan bruggen en
oeverbeschoeiingen noodzakelijk
zijn. Op basis hiervan maakt de

provincie een inventarisatie van
de benodigde infrastructurele aanpassingen en het prijskaartje dat
daaraan hangt.

zeggingen willen doen om hun
goederenstromen daadwerkelijk
geheel of gedeeltelijk via de vaarweg Almelo-Coevorden te laten
vervoeren.

Begeleidingsgroep
Uitgangspunt van de MKBA is om
de kosten en baten van de opwaardering van het kanaal in kaart te
brengen. Uit het onderzoek kunnen meerdere realistische uitvoeringsvarianten naar voren komen.
Alle varianten worden doorgerekend qua kostprijs en verwachte
opbrengsten.
Ook moet het onderzoek per variant een realistisch beeld geven
van de bedrijven en verladers in
de omgeving van het kanaal die
in aanmerking komen én toe-

Het is nog niet bekend wie de
MKBA gaat uitvoeren. Gunning
van deze opdracht vindt naar verwachting nog deze maand plaats.
Er wordt een begeleidingsgroep
in het leven geroepen. Hierin
zijn naast de Provincie Overijssel, Port of Twente, evofenedex en
BLN-Schuttevaer ook de Provincie
Drenthe en de gemeenten Ommen, Hardenberg en Coevorden
vertegenwoordigd. De provincie
wil de onderzoeksresultaten medio 2018 beschikbaar hebben.

Vaarweg Almelo-Coevorden
De vaarweg Almelo-Coevorden bestaat uit Kanaal Almelo-De Haandrik en het Coevorderkanaal. Het zuidelijke deel van de vaarweg is
geschikt voor schepen tot 700 ton en valt onder beheer van de provincie Overijssel. Het noordelijke deel is tussen de Haandrik en de
spoorbrug van de Bentheimer Eisenbahn geschikt voor schepen met
een laadvermogen van 1.000 ton. Vanaf de brug is de vaarweg alleen
bevaarbaar voor (verlengde) spitsen, met een maximaal laadvermogen van 450 ton. Het onderzoek van de provincie richt zich op de
gehele vaarweg tussen Almelo en Coevorden.

ROC Vereniging: waardevol netwerk
Het BVB voert al jaren het
secretariaat voor de ROC
Vereniging. Deze vereniging
vertegenwoordigt een groot deel
van de regionale overslagcentrales in Nederland. Via de
ROC Vereniging komt het BVB in
contact met overslagbedrijven,
wat van toegevoegde waarde is
voor het netwerk. De meeste
overslagcentrales hebben een
kade om de binnenvaart te
ontvangen. De leden staan allemaal op www.rocnl.com.
Het BVB ondersteunt het dagelijks bestuur met administratieve
en organisatorische zaken. Zoals
het organiseren van de jaarlijkse
algemene ledenvergadering. Deze
vond vorige week plaats bij een
van de ROC-leden, Sagro.
Na een bedrijfspresentatie en een
bezoek aan het haventerrein van
Sagro bij Nieuwdorp heeft het
gezelschap middels een vaartuig
van de Vlissingse Bootliedenwacht (VLB) een rondvaart door
het havengebied van VlissingenOost gemaakt. Een interessante
tocht door een gebied in ontwikkeling.

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

naar volgend jaar. Wat is nodig
voor de volgende stap? Waar
staan we in juni 2018? Wat gaan
we zien?
Het BVB was zowel bij de voorgaande als bij deze werksessie
aanwezig om mee te denken over
logistieke kansen voor meer vervoer over water in Zuid-Holland.

Quick scans Zuid-Holland
Het BVB en evofenedex zijn op
dit moment in de afrondende
fase van de rapportage over een
serie quick scans die uitgevoerd
zijn in opdracht van de Provincie
Zuid-Holland om de modal shiftkansen van verladers in de provincie te onderzoeken.
Het BVB en evofendex hebben zo
breed mogelijk gekeken om de
overstap van vervoer over de weg
naar het water te faciliteren.

De ROC Vereniging bezocht het haventerrein van Sagro bij Nieuwdorp. (foto BVB)

Afsluitend werd de reguliere ALV
gehouden, waar naast de vaste
agenda actuele onderwerpen
worden besproken waar leden
in de praktijk tegenaan lopen.
Na aﬂoop konden leden onder
het genot van een drankje verder
praten. Het blijft immers ook een
netwerkaangelegenheid.

Smart Shipping
Challenge 2017
Donderdag 30 november vond
de Smart Shipping Challenge
(SMASH!) plaats in Rotterdam
met diverse live praktijkdemonstraties in de Rijnhaven, een congres in LantarenVenster en een
informatiemarkt. Alles wat ontwikkeld en bedacht wordt om de
scheepvaart slimmer, veiliger en
duurzamer te maken, kwam deze
dag aan bod. Met als doel van
elkaar te leren en elkaar te motiveren.
De Provincie Zuid-Holland had
dit evenement benut om in
LantarenVenster zelf een werk-

sessie Goederenvervoer over water
te organiseren.
De provincie zet zich sinds 2016
via het programma Goederenvervoer over water in om de kansen
die het provinciale waterwegennetwerk biedt zo goed mogelijk
te benutten. Een van de doelstellingen van het programma is om
meer goederen over water te vervoeren, als alternatieve oplossing
voor de toenemende congestie op
de weg.
Na een werksessie eerder dit jaar
waar deelnemers kansen hebben
benoemd, wilde de provincie nu
kijken wat er in de tussentijd gebeurd is, maar ook vooruitkijken

Na het opstellen van een longlist
met bedrijven waarvoor goederenvervoer over water interessant
kan zijn, is uiteindelijk bij elf
bedrijven daadwerkelijk een quick
scan uitgevoerd. De analyses wijzen uit dat een groot deel van de
benaderde verladers kansen heeft
om daadwerkelijk tot modal shift
over te gaan.
Kansen liggen in geconditioneerde goederen, bouwmaterialen en
meer reguliere bulk- en containerstromen. De provincie gaat mede
op basis van de onderzoeksresultaten aan de slag om bedrijven
daadwerkelijk te bewegen tot
modal shift over te gaan.
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Sectorupdate ABN AMRO:

Omzet en personeelstekort groeien
bulk als natte bulk vervoerd in de binnenvaart. De tankvaart zag in het derde kwartaal
wel een duidelijke verbetering, stelt ABN
Amro. Toen steeg het vervoerde volume met
2,7 procent.

In het eerste half jaar van 2017 steeg de
omzet in de binnenvaart met 5,9 procent ten
opzichte van het jaar ervoor. Ondernemers
in de zee- en kustvaart verdienden bruto
4,6 procent meer. Dat staat in de nieuwe
Stand van Transport, de driemaandelijkse
sectorupdate van ABN Amro.

Containers

De transportsector schreef over de gehele
linie betere cijfers. Het wegvervoer pluste
het meest: 6,9 procent. Logistieke dienstverleners haalden 5 procent meer omzet dan
in hetzelfde kwartaal van 2016. Bij opslagbedrijven was de stijging minder hoog: 1,4
procent.
Tot nu toe werd in 2017 zowel minder droge

De echte groei zit in de containers. De economen van de bank schrijven: “Net als in
de Rotterdamse haven doet het containervervoer het goed. Het aantal containers dat
door de binnenvaart werd vervoerd in de
eerste drie kwartalen van 2017 steeg met
5,3%. “
Dat is nog wel minder dan de toename in de
Rotterdamse haven. "De containeroverslag

Wij wensen fam. Mathys-Van Ballaert
heel veel succes met ms Amara.

Loswal 5 . 6566 CH MILLINGEN A/D RIJN . T +31 481 438310 . F +31 481 438315 . info@heijmen.nl
www.bunkerstationheijmen.nl . www.scheepsuitrusting.nl . www.stuurstoelen.com

is de uitblinker in de Rotterdamse haven. In
de eerste drie kwartalen van 2017 werden er
11,7% meer containers overgeslagen."
“Nu het vervoer van droge bulk blijft
tegenvallen, is dit voor droge bulkschepen
een goed alternatief. Ook wordt droge bulk
steeds vaker in containers vervoerd, waardoor in de toekomst het containervervoer
verder kan stijgen ten koste van het vervoer
van droge bulk.”

Personeel
Het tekort aan personeel loopt op in de
transportsector. Eén op de zes bedrijven
geeft aan met een tekort aan werknemers te
kampen. Dit aandeel is nog nooit zo hoog
geweest.

Er zijn grote verschillen tussen de transportbranches. De binnenvaart en het wegvervoer
hebben de grootste problemen.
“Inmiddels zegt 20,5% van de binnenvaartondernemers hier moeite mee te hebben.
De binnenvaart heeft naast economische
groei ook te maken met vergrijzing.” Aldus
ABN Amro.
In het wegvervoer geeft zelfs 29,1 procent
aan een tekort aan personeel hebben. Dit
komt vooral door de snelle groei van de Nederlandse economie.
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Asto Shipyard verzorgt afbouw Amara
DOOR JAN HOEK

Met vooruitziende blik en gevoel
voor traditie en vakmanschap nam
ondernemer Sjef Peters in 1995
de kleinschalige machinefabriek
Asto in Raamsdonksveer over. De
afgelopen 22 jaar bouwde hij Asto
uit tot een bedrijf dat een reputatie hoog te houden heeft op het
gebied van nieuwbouw, afbouw,
onderhoud en reparatie van schepen en aan de scheepvaart gerelateerde projecten. Enige tijd geleden besloot Peters het wat rustiger
aan te gaan doen. In Karst van der
Wiel, ruim tien jaar ervaring in de
binnenvaartbranche, vond hij een
geschikte opvolger.
Sinds 1 januari 2017 is Van der
Wiel de nieuwe directeur-eigenaar
van Asto. Dat betekent dat het
bedrijf ook in de toekomst een
klantgerichte innovatieve totaaloplosser blijft die garant staat voor
vakmanschap en kwaliteit. Dat
werd weer bewezen met de overdracht van de Amara, een multifunctioneel drogeladingschip van
110 x 11,45 meter, gebouwd in
opdracht van de Belgische familie
Mathys-Van Ballaert.

Gemoedelijke sfeer
Onlangs werd het door Asto
Shipyard afgebouwde motorvrachtschip Serenitas overgedragen aan het bedrijf Lautertrans
uit Antwerpen. In 2007 had Asto
voor de familie Lauter voormalig mvs Dirk Romy omgebouwd
tot poedertanker Sonia, terwijl in
2014 ms Silani werd afgebouwd
op de werf in Raamsdonksveer.
Tijdens de overdracht van de Serenitas hield Sjef Peters zijn laatste

(foto’s Jan Hoek)

toespraak namens Asto. Sinds dat
moment ligt die taak in handen
van zijn opvolger Karst van der
Wiel.
“Ik heb hem leren kennen als een
eerlijk persoon met verstand van
zaken. Ik heb er alle vertrouwen
in dat Asto onder zijn leiding een
prima toekomst tegemoet gaat”,
aldus Peters. Van der Wiel zegt in
een reactie: “Het is een heel mooi
bedrijf, waar uitstekende vakmensen werken en waar een gemoedelijke sfeer heerst. Bijzonderheid is
dat alle werkzaamheden, op de

betimmering na, onder ons eigen
dak plaatsvinden.”
Een substantieel deel van het
werk wordt uitgevoerd voor Belgische opdrachtgevers. Mond-totmondreclame zorgt ervoor dat
steeds meer Belgische schippers
en rederijen zich melden bij Asto
Shipyard.
De familie Mathys-Van Ballaert
was op zoek naar een scheepswerf
die kon voldoen aan hun wensen en eisen. Antwerpenaar Gino
Debruyne van GSK Brokers gaf
hun de tip voor de afbouw van

hun eerste nieuwbouwschip contact met Asto op te nemen.

Damen River Liner
Het casco is van het type Damen
River Liner. Het bijna 3.300 ton
metende drogeladingschip Amara
wordt voortgestuwd door een Caterpillar 3512 van 1.622 pk. Het
schip beschikt over twee spudpalen en een Van Wijk-boegschroef,
geleverd met een schroef van
1.400 millimeter en een 639 pk
Catarpillar C18. De uit 22 luiken
bestaande Friese kap zorgt ervoor
dat de Amara een multifunctioneel schip is.
Asto beschikt over een uitstekend
toegeruste elektroafdeling. Vanwege drukke werkzaamheden is voor
het elektrische gedeelte aan boord
van de Amara ditmaal de hulp ingeroepen van Scheepselektro De
Backer.
Het schip is uitgerust met een ﬁks
aantal camera’s. Op de Amara is
veel RVS te vinden, maatwerk dat
wél in eigen huis geproduceerd is.
In de luxe betimmering is veel ledverlichting verwerkt. Die betimmering is verzorgd door Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen;
het interieur is ontworpen door
WOW Interieur Design van Wilma
Branderhorst, de partner van Karst
van der Wiel.
In korte tijd zijn bij Asto Shipyard

vier schepen afgebouwd. Naast de
Serenitas en de Amara, zijn dat
passagiersschip Hermes en de tanker Nevada. “Er liggen twee schepen voor hermotorisering. Verder
hebben we de opdracht voor de
bouw van een kraanschip voor
Leenman Waterwerken uit Wijk en
Aalburg, waarvan momenteel het
casco wordt gebouwd in Orsova.
Daarnaast liggen er verschillende
type binnenvaartschepen aan de
kade voor renovatie en reparatie.”
“Om schepen nog sneller droog
te kunnen leggen voor werkzaamheden als het plaatsen van straalbuizen en tunnelaanpassingen,
wordt het hefvermogen van ons
eigen stevendok van 30 x 15 meter
vergroot. Er ligt bij Asto een constante focus op duurzaamheid,
veiligheid en een schoner milieu.
Als ‘totaaloplosser’ denken we
graag mee in zaken als groen (af)
bouwen. We willen in alle gevallen
alleen de beste kwaliteit leveren;
dan moet alles perfect zijn. Pas als
de klant tevreden is, zijn wij het
ook”, stelt een gemotiveerde Karst
van der Wiel.
Vervolgens verontschuldigt hij
zich. Hij moet nog een speech
schrijven voor de overdracht van
de Amara, één van zijn (nieuwe)
taken als directeur-eigenaar van
Asto.

Aan mvs Amara leverden onder andere:
- Hoogglans gepolijste uitlaten voor en

Asto Shipyard

- Heklichtbeugel type Arizona;

- Stuwa Stuurmachine;

gen en Interieurbouw

Complete afbouw.

- Voormast type Improval;

- Tankset.

Leveren complete betimmering van achter-

All Pumps Holland B.V.

- Boordlichtvleugels type Portello.

Den Breejen & Zn. Schilderwerken B.V.

woning, voorwoning en stuurhuis.

- Hoogglans gepolijste plaat achter anker.

Complete pompen pakket.

Bunkerstation Heijmen B.V.

Schilderwerk.

Lloyd’s Register EMEA

Tresco Engineering BVBA

Blokland Non-Ferro B.V. U-bundelkoelers.

Materialen en bunkerovereenkomst.

Dik den Hollander Maritiem B.V.

Gecertiﬁceerd en geklasseerd.

Tresco navigis.

Blommaert BVBA

CCM3 Pompsysteem, aluminiumvloer,

Stoﬀering voor-, achterwoning en stuurhuis,

RAFA Scheepsramen B.V.

Van Wijk Machinefabriek B.V.

- Stuurhuttrap;

aansluiten motoren (leidingwerk & uitlaat-

inclusief raambekleding en hoekbank.

Ramen.

- Autokraan 15-24 mtr. 3000 kg.;

- Dakradarmast type Loma;

systeem) en aansluiten generatoren (lei-

Groothandel Francois BVBA

Speedheat Breda

- Boegschroef SD 1400 C;

- Roeftrap;

dingwerk & uitlaatsysteem).

Scheepsinventaris.

Vloerverwarming.

- Spudpalen.

- FRK triopanelen;

De Waal Machinefabriek B.V.

Hoko Installatiebedrijf

Stam Constructie

WindeX Engineering B.V.

- Hydraulische luikenwagen type

- Stuwa Schroefasinstallatie met

Complete sanitaire installatie.

- Hoogglans gepolijst railingwerk

- RVS Klaproosters;

HLW 10/6000;

schroefasrem;

Hoogendoorn Maritieme Betimmerin-

rondom roef;

achterschip;

- Ventilatoren.
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Breda

Maritieme betimmeringen en interieurbouw

Wij feliciteren Mathys-Van Ballaert van harte met mvs Amara
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Vijf keer veiliger dan in 1993
Itteren. In het Vlaamse Herbricht
ligt een soortgelijke steen om de
grensoverschrijdende samenwerking te benadrukken.

DOOR NOUD VAN DER ZEE

De inwoners van Zuid-Limburg
zijn vijf keer veiliger voor
hoogwater dan in de jaren 90.
Op donderdag 9 november
werd het behalen van de
hoogwaterdoelstelling in Maastricht gevierd.
De betere hoogwaterbeveiliging is
te danken aan het project Grensmaas. Dat is uitgevoerd door het
gelijknamige samenwerkingsverband van de grindproducenten,
aannemers en Natuurmonumenten enerzijds en Rijkswaterstaat
anderzijds.
Het consortium sprak in 2005 met
de regering af dat in Zuid-Limburg
uiterlijk 31 december 2017 het
sein op veilig moest staan. Dat is
gehaald, en daarmee is de belangrijkste doelstelling van het Grensmaas-project gerealiseerd.
Hoofdingenieur-directeur Diana
Beuting van Rijkswaterstaat-Zuid
Nederland onthulde samen met

Meer ruimte voor
de Maas

Diana Beuting onthulde samen met kinderen van de basisschool in Itteren een gedenksteen. (foto Noud van der Zee)

twintig kinderen van basisschool
De Maaskopkes uit Borgharen

een gedenksteen. De steen krijgt
op verzoek van de bevolking in

Caterpillar introduceert
vernieuwde C9.3-generator
Dit jaar introduceerde Pon Power
al diverse Caterpillar-motorseries
die af fabriek volledig IMO
III gecertiﬁceerd zijn. De C9.3
IMO III is de volgende in de rij
en complementeert met haar
vermogen tussen de 200 en 300
ekW de range aan de onderkant.
Importeur Pon Power had met
de lancering van de C9.3 IMO
III vorige maand de wereldwijde
primeur.

pact gebleven en daardoor goed
toepasbaar voor jachten en baggerschepen. Hij is sinds 3 weken
via Pon Power te bestellen.
“De C9.3 staat bekend om de lage
onderhoudskosten”, vermeldt het
persbericht van Pon Power.
“Dankzij het elektronische controlesysteem heeft de C9.3 een hoog
koppel bij lagere belasting en een
gunstig brandstofverbruik bij hogere belasting.”

Om aan IMO III te kunnen voldoen is de C9.3-generator met
katalysator uitgerust, bekend van
de industriële machines van Caterpillar en al jarenlang beproefd en
bewezen. De generatorset is com-

Maritieme toepassing
Voor de ontwikkeling van de C9.3
is gebruik gemaakt van de ervaring die Caterpillar al jaren heeft
met zuinige en schone industriële
machines. Daar worden er jaar-

lijks wereldwijd tienduizenden
van verkocht. “Met de veranderende regelgeving in de maritieme
industrie is deze beproefde oplossing als vertrekpunt genomen om
de techniek te vertalen naar de
maritieme sector. Waar nodig is de
techniek aangepast voor de maritieme toepassing.”
Zo is de materiaalkeuze van de
katalysatorelementen
gewijzigd
om beter bestand te zijn tegen de
mogelijk hogere zwavel in de zeevaart. De eigenschappen die geschikt waren voor maritieme toepassing zijn ongewijzigd gebleven.
Zo blijft de katalysator compact en
is er geen perslucht nodig om het
ureum in te spuiten.

de toekomst een deﬁnitieve plaats
bij de monding van de Geul bij

De Maas heeft nu veel meer ruimte om water af te kunnen voeren.
De bedding in de rivier heeft er
honderden hectares bijgekregen.
Achtereenvolgens zijn er bij Borgharen, Geulle aan de Maas, Itteren,
Vissersweert, Illikhoven en Grevenbicht miljoenen tonnen grind
en zand verplaatst om de uiterwaarden te verlagen.
Daardoor heeft de Maas ter plekke een nieuwe aanblik gekregen.
Voorheen was het een smalle waterstroom, omzoomd door hoge
oevers. In de uiterwaarden zijn de
gaten gedicht die ontstonden door
de afgraving van zand en grind.
Met de opbrengst van deze delfstoffen zijn de rivierverruiming
en de ontwikkeling van nieuwe
natuur langs de Maas bekostigd.

Twee gewonden bij
ongeluk in Maastrichtse
industriehaven
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Bij een staalfabriek in Maastricht
zijn
donderdagochtend
30
november twee werknemers
gewond geraakt bij werkzaamheden in de industriehaven.
Vier stalen platen in de hijskraan
zijn gaan schuiven en vielen naar
beneden. De twee werknemers
kwamen onder het staal bekneld
te zitten.
De één liep letsel aan een bovenbeen op; de ander was aan zijn onderarm geraakt.

Grote impact
Staalfabriek Rapid Metaal, onderdeel van Vogten Staal, is gevestigd
op bedrijventerrein Beatrixhaven
in Maastricht. Aan de Ankerkade

beschikt het over een eigen laaden loswal.
Directeur Jack Papen vertelde tegen dagblad de Limburger dat de
schrik door het incident er goed in
zat bij het personeel.
“Elk ongeluk is er natuurlijk één te
veel. En dit ongeluk had een grote
impact op onze mensen. Maar dit
ongeluk had vele malen erger kunnen aﬂopen. Wat dat betreft mogen we spreken van een geluk bij
een ongeluk.”

Onderzoek
De Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid doet onderzoek
naar de toedracht van het ongeval.
Het bedrijf is zelf ook een intern
onderzoek gestart.

Burgman Security verder als
Assa Abloy Hospitality Benelux
Burgman Security uit Gorinchem
is overgenomen door Assa Abloy
en gaat verder als business unit
Assa Abloy Hospitality Benelux.

bar. Ook het sleutelmanagementsysteem KeyWatcher van Morse
Watchmans maakt deel uit van het
assortiment.

Koos Burgman, die het bedrijf 35
geleden startte, informeerde onlangs zijn klanten en leveranciers
dat de bijhorende veranderingen
de komende maanden worden
uitgevoerd.

Hotelbeveiliging

Rivercruisevaart

(foto Pon Power)

Burgman Security is onder meer
bekend als leverancier in de riviercruisevaart. Assa Abloy Hospitality
is een internationaal opererende
organisatie en marktleider in hotelen marinebeveiliging met producten van VingCard, Elsafe en Polar-

Burgman schreef aan klanten
verheugd te zijn dat zijn bedrijf
nu deel uitmaakt van Assa Abloy
Hospitality. “Een organisatie die
wereldwijd staat voor technologische innovatie, continuïteit en
leiderschap in hotelbeveiliging."
Hij voegde eraan toe: "Ik zie uit
naar een voortgang van de plezierige samenwerking met u als klant,
samen met mijn trouwe team van
medewerkers!”

info@foresta-trading.nl
www.foresta-trading.nl

Shipyard

Maritieme betimmeringen en interieurbouw
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Wij feliciteren de families Gasten en Maes van harte met ms Pelagus

28

Foto: Dieter Henken

DE
BINNEN
VAART
KRANT

De Binnenvaartkrant
5 december 2017

De Binnenvaartkrant

5 december 2017

29

Bevriende ondernemers investeren in
Pelagus

(foto Dieter Henken)

Erik Gasten en Stefan Maes zijn al heel
hun leven vrienden en sinds twee jaar ook
zakenpartners. Samen investeerden ze in
een eigentijds containerschip: de Pelagus.
“Wij kennen elkaar sinds onze jeugd”, zeggen Gasten en Maes. “Onze ouders waren
bevriend en wij hebben samen op het internaat gezeten. We kijken op dezelfde manier
tegen het ondernemerschap in de binnenvaart aan. In 2015 zijn we gaan samenwerken.”

Gasten had toen net besloten een nieuwe
Linjad te laten bouwen. Hij verkocht zijn
bestaande Linjad voor de helft aan Maes en
ze doopten het schip om tot Pelagus. Toen
de bemanning van de Pelagus in 2016 op
de nieuwe Linjad ging varen, kwam er een
nieuwe bemanning aan boord. Deze is nu
integraal overgestapt naar de nieuwe Pelagus.
Lees verder op pagina 31 >>

Aan ms Pelagus leverden onder andere:
Dolderman B.V. Complete afbouw, Cat 3508C,

waaier;

Inbouw machinekamer en uitlijnen motoren.

- F.T. ruim-dompelpomp, ATEX uitgevoerd;

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

- F.T. Smeerolie haspelsets;

Complete levering.

- F.T. Lenspomp machinekamer.

Blokland Non-Ferro B.V. U-bundelkoelers.

GeMa Services Complete conservering en verfpakket.

Blommaert BVBA

Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en

- Stuurhuttrap;

Interieurbouw

- Dakradarmast type Nikki;

Volledige betimmering van achterwoning en stuurhuis.

- Aluminium Roeftrap;

Kampers Shipyard B.V.

- Heklichtbeugel type Isis;

Stuurhuis en hefkoker geleverd.

- Boordlichtvleugels type Portello;

Lloyd’s Register EMEA Gecertiﬁceerd en geklasseerd.

- Voormast type Improval.

Orlaco Products B.V. CCTV-systeem.

DBS Scheepsservice

RAFA Scheepsramen B.V. Ramen.

Aluminium machinekamervloeren.

Reintjes Benelux BVBA 1 x REINTJES keerkoppeling,

Den Breejen Shipyard Schroefasinstallatie.

type WAF 665 / 5,571:1.

Electric Marine Support Binnenvaart B.V. (EMS)

RuGotech Pijpleidingen B.V.

Complete E-installatie.

Diverse las werkzaamheden.

Dolpower B.V.

Tresco Engineering BVBA Tresco navigis.

- Generatorset 1 t.b.v. boordnet 62kVA

Van der Velden Marine Systems.

(in geluiddempende omkasting)

- Stuurpaneel: SP2700;

Motor John Deere, type 4045

- Hydraulisch aggregaat:

Generator Stamford UCM224;
- Generatorset 2 t.b.v. boordnet 62kVA

type HPP 2700-280} 1-1-1 / 7,5 kW;
- Roeraandrijving: 2 DWK 6080/60.

Motor John Deere, type 4045

VE-woning en scheepsstoﬀering

Generator Stamford UCM224.

Ve-screen zonwering t.b.v. stuurhuis.

Foresta Trading B.V.

Veth Propulsion B.V. 1 x Veth Stuurrooster,

- F.T. Victor zwart water pompen met versnijdende

Type VSG-1300 447 kW (608pk) / 1800rpm.

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL
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Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
heeft de complete levering mogen verzorgen voor
fam. Gasten/Maes- deWilde
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.

www.rensendriessen.com
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com

De Binnenvaartkrant

5 december 2017

30

VOS Kaiser GmbH & BING Kaiser
east - west connections
T +49 (0) 62 23 86 16 26
F +49 (0) 62 23 86 16 53
M +49 (0) 170 35 73 922
E tiberius.kaiser@bingvoskaiser.de
I www.bingvoskaiser.de

UW LEVERANCIER VOOR:

O.A. FLENZEN,
FITTINGEN,
LASBOCHTEN,
BUIZEN EN
AFSLUITERS
ADVIES

TEKENINGEN
BINNENVAARTSCHEPEN
Van Utrechtweg 29 2921 LN Krimpen aan den IJssel
Tel : 0180-551460 | Fax: 0180-518711
Email: verkoop@hilto.nl | www.hilto.nl

GOEDKEURING

BOUWBEGELEIDING

Traditie combineren met moderne kennis.
Luxe passagiersschepen, grote jachten en
binnenvaartschepen worden door Da-Capo
voorzien van een volledig interieur.

OUTSOURCING

STAALBOUWBEDRIJVEN EN
INDUSTRIËLE KLIMMERS
WWW.BINGVOSKAISER.DE

Rivierdijk 423a • 3372 BV Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184-613150 • Fax 0184-618601 • info@da-capobv.nl • www.da-capobv.nl
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Uitbreiding haven Wanssum biedt bedrijven
en binnenvaart kansen
"De uitbreiding van de haven past
ook uitstekend in de gebiedsontwikkeling Ooyen-Wanssum:
naast bescherming tegen hoog water ook economische ontwikkeling
en verbetering van de leefbaarheid
van het dorp Wanssum.”
De havenuitbreiding is een voorbeeld van publiek-private samenwerking. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betaalt
mee, evenals de Provincie Limburg
en de gemeente Venray.
De uitvoerder is een combinatie
van Maessen Bedrijven uit Venray
en Van Baarlo Bedrijven uit Veghel. Als de haven klaar is, wordt
de gemeente Venray eigenaar. De
deelnemende bedrijven nemen
het omliggende bedrijventerrein
voor eigen rekening.
De bestaande insteekhaven wordt
met 400 meter verlengd. Volgens
planning moet de haven uiterlijk
31 december 2019 klaar zijn.

DOOR NOUD VAN DER ZEE

Donderdag 23 november ging
het licht op groen voor de
uitbreiding van de industriehaven
van Wanssum (gemeente Venray).
Het
was
tegelijkertijd
het
startsein voor de uitvoering van
de gebiedsontwikkeling OoijenWanssum. Voor deze klussen is de
aannemerscombinatie Exclusief
Project verantwoordelijk.
Naast de uitbreiding van de
containerterminal realiseert deze
combinatie ook een 19 hectare
groot bedrijventerrein. Binnenkort
begint het baggerwerk.
De Provincie Limburg tekende
23 november de contracten met
de initiatiefnemers: Exclusief Project en Havenbedrijf Rotterdam.
De provincie koopt voor bijna 9
miljoen euro 6 hectare grond aan.
Die grond wordt vervolgens in erfpacht uitgegeven aan BCTN, de
exploitant van de containerterminal.

Containers én bulk
Meer havens betekent meer kades
en dus meer plaatsen waar binnenvaartschepen kunnen laden en
lossen.
En daarmee een kans voor bestaande bedrijven om uit te breiden en voor nieuwe bedrijven om

Schepen lossen bij de ﬁrma Agriﬁrm in Wanssum. (foto’s Noud van der Zee)

aan het water een start te maken.
De containerterminal van BCTN
is een van de belangrijkste spelers
in de haven van Wanssum, samen met de veevoerproducenten
Agriﬁrm en Vitelia, betonfabrieken Geelen en Holcin en cementleverancier Heemex.

Jan Loonen, wethouder Economische Zaken van Venray: “De haven
van Wanssum vervult nu al een belangrijke logistieke functie in het
netwerk van havens langs de Maas
in Noord-Limburg. Door de groei
van de logistieke bedrijvigheid in
de regio Venray zal de overslag van
containers blijven stijgen, analoog

Overstromingen
aan de landelijke verwachtingen.”
Loonen vervolgt: “Maar ook de
bulkoverslag van bedrijven als Agriﬁrm en Vitelia is voor de haven van
belang. Steeds meer bulkgoederen
gaan over het water. Dat is goedkoper en haalt veel vrachtwagens
van de weg."

De havenuitbreiding is onderdeel van de gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum. Dit project kost
223 miljoen euro. Voor dat geld
wordt onder andere een deel van
de Maas verdiept en een dijkring,
rondweg, bruggen, hoogwatergeul
en een stuk nieuwe natuur (370
hectare) aangelegd. Het totale
project Ooijen-Wanssum moet in
2020 opgeleverd worden.
Hubert Mackus, gedeputeerde van
de Provincie Limburg: “Dit is een
fantastisch project waarin wordt
samengewerkt door het Rijk, de
provincie, het Waterschap en de
gemeenten Venray en Horst aan de
Maas. Het belangrijkste is dat we
met deze maatregelen niet meer
worden verrast door ‘plotselinge’
overstromingen.
Gedeputeerde Twan Beurskens vult
aan: “Anderzijds is er de economische ontwikkeling. Distributie
en logistiek worden steeds belangrijker voor Limburg. De haven van
Wanssum kan nu verder groeien
en zorgen voor werkgelegenheid.”

De insteekhaven van Wanssum met de overslagterminal van BCTN.

Goede vooruitzichten
Nieuwland Parc 307, 2952 DD Alblasserdam
>>Vervolg van pagina 29

“Wij gaan met de Pelagus containers laden
en lossen bij BCTN in Meerhout”, vertelt
Gasten. “Ik ben zelf 23 jaar geleden voor
deze terminal gaan varen en heb het volume
altijd zien groeien.”
“De containersector biedt goede vooruitzichten. Daarom wilden we investeren in
een nieuw, bedrijfszeker en toekomstbestendig schip.”

Energiezuiniger
De nieuwe Pelagus is qua afmetingen en
capaciteit identiek aan de vorige. Het schip
is 110 meter lang, 11,40 meter breed en
laadt 2.996 ton. Het is wel energiezuiniger
dan zijn voorganger, die inmiddels doorverkocht is.
RensenDriessen Shipbuilding heeft het

schip compleet geleverd. De afbouw vond
plaats bij Dolderman in Dordrecht.

info@electricmarinesupport.nl
www.electricmarinesupport.nl

Professionele samenwerking
Met beide partijen hebben zowel Maes als
Gasten al eerder succesvol samengewerkt.
Ook nu is er volgens de scheepseigenaren
weer professioneel werk afgeleverd, waarvoor ze alle betrokkenen bedanken.
De Pelagus heeft een duwsteven en gaat met
een duwbak varen. Die is momenteel in
aanbouw op een Poolse werf. Over enkele
maanden komt hij naar Nederland, waar
Dolderman de elektrische installatie zal
plaatsen. In april wordt de duwbak opgeleverd.
Op 18 november is de Pelagus in Zwijndrecht gedoopt. Jasmin De Wilde, echtgenote van Stefan Maes, mocht de champagneﬂes
tegen de boeg van het schip gooien.

Wij bedanken de families Gasten en Maes voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen ms Pelagus een goede vaart.
Wij verzorgenden de complete E-installatie.
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Koersbepalend
in verzekeren
Gespecialiseerd
in binnenvaart

Beurs-World Trade Center
Beursplein 37 Rotterdam
Telefoon: 010 - 405 2000
Mail: casco@gebrsluyter.nl
www.gebrsluyter.nl

Hydraulische stuurmachines
Roeren en Hennegatkokers
Stuurhut hefkolommen
Revisie - fabricage hydraulische
cilinders

06-51125174
ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV
“für alle Ihre Abwrackschiffe, Abwracktonnage
und andere treibende Objekte.”
+31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317

Barzahlung
DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen
T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736
info@femm.be - www.femm.be

Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem
E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com

+31 (0)38 477 29 35
Recycling drijvend materieel

In•
•
•

en verkoop van:
Schroot en metalen
Drijvende objecten
Bruikbare onderdelen

www.hoebenrdm.nl

Vergunt voor
verwerking van
ongereinigde tankers

Oslokade 1 8326 CH Kampen

Hijsen en slopen van
grote constructies met
eigen drijvende bok
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Consortium met Damen Shipyards bereikt doorbraak:

Eerste scheepsschroef uit de 3D-printer
DOOR JOHAN DE WITTE

Een consortium van Damen
Shipyards
Group,
RAMLAB,
Promarin, Autodesk en Bureau
Veritas presenteerde 30 november
‘s werelds eerste gecertiﬁceerde,
3D geprinte scheepsschroef.
De schroef is geproduceerd
met behulp van Wire Arc
Additive Manufacturing: WAAMtechnologie.
Allard Castelein, CEO van het
Havenbedrijf Rotterdam, was te
gast bij de happening in het hoofdkantoor van Damen in Gornchem.
Op zijn initiatief werd precies een
jaar geleden het RAMLAB geopend
in het RDM Innovation Dock. Dat
is het 3D-ﬁeldlab voor metaalprinters, waar bedrijven uit de havengerelateerde industrie kunnen
experimenteren.

Allard Castelein: “Achter dit succes
staan denkers en doeners met een
maritiem hart.”

Vertegenwoordigers van het consortium, partners en meewerkende
technici onthulden de 1.350 millimeter grote en 200 kilo zware propeller die op een Damen Stantug
1606 is gemonteerd. Dat gebeurde
ten overstaan van vele genodigden
en journalisten.
Ook tijdens de ontwikkeling van
deze naar de technologie genoemde ‘WAAMpeller’ volgde men het
unieke proces vanuit alle windstreken met grote belangstelling.

Wat rolt er straks
uit de printer?
Er komt nog heel wat kijken bij
dat 3D-printen. De hardware/
software-interactie is bij het aanbrengen van 298 lagen nikkelaluminium-brons-legering
van
essentieel belang. Daarvoor moeten alle procesparameters strak
worden beheerst. Dit eiste van het
productieteam grote alertheid en
inzet.
Na 384 printuren in een
24/7-schema was de propeller
gereed. Promarin tekende voor het
ontwerp. Het 3D-programma, het
engineeren van de apparatuur en
materiaal, het printen, slijpen en
balanceren… In totaal nam het
project zeven maanden in beslag.
De ingenieurs van Damen hebben
de WAAMpeller op 20 november
operationeel getest in aanwezigheid van vertegenwoordigers van
alle consortiumpartners. Tijdens
het productieproces en testen is
Bureau Veritas bij elke stap getuige

Het moment van de onthulling. De Waampeller wordt straks echt gebruikt. Hij is gemonteerd op een Stantug 1606.
(foto’s Johan de Witte)

geweest, waarna de propeller geschikt bevonden is voor commerciële toepassing.

Jong
De eerste propeller is een voorschot op de toekomst. Als het gaat
om materialen en uitvoeringen
zullen de komende decennia grote
transities plaatsvinden. De printer
zal daarbij een grote rol spelen,
zo verwachten deskundigen. Ook
voor de logistiek van grondstoffen
en eindproducten.

“Deze Waampeller is een sterk
voorbeeld van hoe snel studenten
en jonge medewerkenden kennis
tot zich nemen en waartoe zij in
staat zijn”, zei Allard Castelein.
“Achter dit succes staan denkers en
doeners met een maritiem hart.”
Hij nam de gelegenheid om de
succesvolle samenwerking van alle
partners in het proces te benadrukken. “Als haven werken we mee
en implementeren we ontwikkelingen die we kunnen gebruiken.
Dit Waampeller-project laat de

scheepsbouwindustrie de waarde
zien van 3D-technieken voor de
productie van scheepsonderdelen.
Onderzoek op dit gebied blijven
we intensief voortzetten. Als Europa’s grootste haven moeten we
zoeken naar innovatieve bouwstenen en streven we ernaar om
leidend te zijn.”

Hernieuwde stimuleringsregeling richt de blik
op NRMM Stage V
Per 1 december is de 'Stimuleringsregeling Schone binnenvaart en duurzame logistiek in
Rotterdam’ wederom geopend.
Drie eerdere edities leverden
aansprekende projecten op. Met
de blik gericht op de aankomende
NRMM Stage V-richtlijn verwacht
Bas Kelderman van het EICB ook
dit jaar de nodige innovatieve
projectvoorstellen.
De regeling is eerder opengesteld
geweest in 2011 en 2012. In die
jaren zijn twintig projecten medegeﬁnancierd, die het innovatieve
karakter van de binnenvaart naar
een hoger plan hebben helpen tillen.
Bas Kelderman, senior projectmanager bij het Expertise- en
InnovatieCentrum
Binnenvaart
(EICB) en verantwoordelijk voor
de coördinatie van de regeling,
blikt terug: “De toegekende projectvoorstellen betroffen toen
onderwerpen die varieerden van
luchtemissiemetingen, een CO2berekeningstool tot magnetisch
afmeren, een dedicated binnenvaartterminal en een studie naar
een LNG-schip.”

Ook in 2016 was de stimuleringsregeling van kracht. “Toen zijn
vijf projecten toegekend. Dat waren onder meer de inzet van een
accupakket ter vervanging van
dieselgeneratoren, een dieselelektrische kraanschip in combinatie
met nabehandelingstechniek, een
kostenefﬁciënte uitvoering van nabehandeling en een systeem voor
bodemhoogtemetingen door zelfvarende schepen.”

Succesvol aanvragen
De opsomming van Kelderman
biedt een exclusief inkijkje in de
innovatieve paden die onlangs
zijn bewandeld in de binnenvaartsector. Deels worden die paden
uitgezet door de subsidievoorwaarden en dat is ook dit keer het
geval. “Er is gekozen om de stimuleringsregeling te publiceren in
hernieuwde vorm in aanloop naar
de aankomende NRMM Stage
V-richtlijn”, verduidelijkt Kelderman.
Volgens de letter van de stimuleringsregeling is deze bedoeld voor
iedereen met ‘initiatieven die bijdragen aan het verminderen van
door de binnenvaart veroorzaakt

brandstofverbruik, broeikasgasemissies en emissies naar de lucht
in de regio Rotterdam’.
Kelderman licht toe: “Let op, het
is hierbij wel belangrijk dat de
regeling projecten voortbrengt
die voorbíj de status quo gaan.
Initiatieven die alleen richting de
CCR2-norm gaan, gelden in dat
opzicht als te beperkt. Projecten
die op voortstuwing zijn gericht,
zijn dus pas echt kansrijk als ze
minimaal aan de Stage V-eisen
voldoen of die zelfs voorbij gaan.
Het kan ook in verbeterde efﬁciëntie zitten. Om die reden is ‘duurzame logistiek’ opgenomen in de
titel van de regeling.”

Beoordelingscommissie
Kelderman treedt op als eerste
aanspreekpunt voor partijen die
een aanvraag willen indienen. Zij
kunnen bij hem terecht voor nadere inlichtingen. Het EICB controleert tevens of de aanvragen tijdig
en compleet zijn ontvangen.
Wat gebeurt er in de volgende
fase? “Een beoordelingscommissie van experts vormt samen de
Innovatieraad. Zij bespreken de
ontvangen voorstellen en rang-

Bas Kelderman. (foto EICB)

schikken de aanvragen vervolgens
op milieurendement per in het
initiatief geïnvesteerde euro. Ook
verzekert de Innovatieraad zich ervan dat genoemde verwachtingen
van het project realiseerbaar en betrouwbaar zijn.”

Voorwaarden
De stimuleringsregeling biedt een
ﬁnanciële bijdrage van 25 procent
voor in aanmerking komende onderzoeksprojecten. Voor projecten
gericht op concrete uitvoering van

demonstratieprojecten is dit 75
procent.
De deadline voor het indienen
staat op 28 februari 2018. “De
benodigde formulieren, waaronder een voorbeeld van een
projectplan, hebben we beschikbaar gesteld op onze website
www.eicb.nl”, zegt Kelderman
tenslotte. “En voor nadere inlichtingen zijn we bereikbaar op
(010) 798 98 30.”
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Royal Bodewes bouwt zelﬂossende cementcarrier
den en in de toekomst nog meer
schepen hopen te mogen bouwen.
De samenwerking met de NoorsNederlandse opdrachtgever verliep heel prettig.”

DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

Met de bouw van zelﬂossende
cementcarriers
heeft
Royal
Bodewes uit Hoogezand een
nichemarkt
betreden.
Na
oplevering van de Furuvik begin
dit jaar staat voor januari 2018
de oplevering van nummer twee
op de planning: de Cymbidium.
Momenteel wordt aan de kade
van de Groninger werf in het
Duitse Papenburg de laatste
hand gelegd aan dit schip, dat is
genoemd naar een Columbiaanse
bloem.
De mondiale markt van zelﬂossende cementschepen is een relatief
kleine. Martijn Beunk van Royal
Bodewes schat dat er momenteel
zo’n honderd zelﬂossers van cement de wereldzeeën bevaren. En
in heel Europa zijn er slechts vijf
rederijen die vijf of meer zelﬂossende cementcarriers berederen.
Desondanks ziet Royal Bodewes
kansen. Beunk: “De gemiddelde
leeftijd van deze vloot is hoog. Wij
zien een vervangingsvraag ont-

Kostenbesparing

(foto’s Jan Johan ten Have)

staan, waarop wij anticiperen door
ons te specialiseren."
"Wij onderscheiden ons in deze
markt met ﬁt-to-purpose-schepen.
Waar met name in Azië bulkcarriers worden omgebouwd voor
dit doel, proﬁleren wij ons met
volledig klantspeciﬁeke zelﬂossers. Voor reders met een krachtige langetermijnvisie biedt dit
kansen. Want tegenover een iets

hogere investering staan aanzienlijk lagere onderhoudskosten en
een behoorlijk langere levensduur.
Wij bouwen deze schepen voor
minimaal dertig jaar.”
Dankzij de doelgerichte bouw
van de Bodewes Cement Carrier
kon het schip worden ontwikkeld
met een lager zwaartepunt. Daardoor ligt het voelbaar stabieler in
het water. Bijkomend voordeel is
dat deze nieuwbouw cementcarrier minder sterkte nodig heeft in
de zijkasten, wat scheelt bij staalverbruik en gewicht en daarmee
een positieve invloed heeft op
laadvermogen en verbruik. Beunk:
“Dit schip is zeer efﬁciënt want al
het benodigde vermogen is geïntegreerd.”

Caribisch gebied
Royal Bodewes bouwt de Cymbidium in opdracht van Trans
Atlantic Shipping (TAS), een joint
venture van de Columbiaanse
bouwgigant Cementos Argos en
het Noorse Eureka Shipping, dat

op zijn beurt weer deel uitmaakt
van het deels Nederlandse SMT
Shipping. Eureka Shipping gaat
de beredering van de Cymbidium
verzorgen en is samen met moederbedrijf SMT verantwoordelijk
voor bouwbegeleiding en technisch management.
TAS laat dit schip bouwen vanwege de aantrekkende economie
en bouwbehoefte in het Caribisch
gebied. Eureka Shipping was ook
de opdrachtgever voor de eerder
opgeleverde Furuvik. Beunk: “Dit
is een organisatie waarvoor wij inmiddels meerdere schepen bouw-

Royal Bodewes onderscheidt zich
in de markt als kennisorganisatie.
“Wij werken zeer praktijkgericht
en hebben voeling met het dagelijks werk aan boord, onder meer
door contacten te onderhouden
met de reders die met onze schepen varen”, vertelt Beunk.
“Zo kunnen wij opdrachtgevers
goed adviseren over de voor- en
nadelendelen van bepaalde investeringen en heel praktijkgericht
bepaalde ontwikkelingen in gang
zetten. Wij hebben goed inzicht in
de bouw, onderhoud en resultaat
van de schepen die wij bouwen.”
Een sprekend voorbeeld is de
scherpe Groot cross-bow die in
opdracht van Royal Bodewes is
ontwikkeld en inmiddels zijn
positieve effect op meerdere schepen heeft bewezen. Dankzij wave
piercing snijdt dit schip door de
golven, wat een reductie van benodigd
hoofdmotorvermogen
tot gevolg heeft. Hierdoor zijn de
competentievereisten voor de ma-

Ouder dan het Koninkrijk
Royal Bodewes draagt als bedrijf sinds 2012 het koninklijke predicaat. Dat is voorbehouden aan bedrijven van honderd jaar of ouder.
Voor Royal Bodewes – in de volksmond ‘de Bodeweswerf’ – geldt dit
al meer dan een eeuw. De oprichting van de werf door Gerardus Bodewes gebeurde in 1812, dus meer dan 200 jaar geleden. De werf is
dus zelfs ouder dan het Koninkrijk der Nederlanden zelf, dat pas drie
jaar later (in 1815) het levenslicht zag.

Wij feliciteren Eureka Shipping van harte met coaster Cymbidium
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Cymbidium
chinisten lager dan bij vergelijkbare schepen, wat een noemenswaardige kostenbesparing inhoudt.
Naast de cross-bow hebben ook
de stroomlijn van het onderwaterschip en de straalbuizen voor
meer stuw en rendement een
positieve invloed op het geringe
benodigde motorvermogen, gunstige verbruik en lage emissies. Dit
strookt volledig met het credo van
de werf: the less you burn, the more
you earn.
Het schip wordt aangedreven door
een 2999 kW sterke MaK 6M32
hoofdmotor. Deze blijft heel bewust exact beneden de grens van
3.000 kW.

Bijkomend voordeel van de
stroomlijn en cross-bow is de betere ligging in het water; dus meer
comfort voor het varend personeel
en meer veiligheid voor schip en
lading in zware weersomstandigheden.

Zelﬂosser
Bovendien is de expected time of
arrival (ETA) met grotere nauwkeurigheid vast te stellen, wat een
positief effect heeft op de concurrentiepositie van dit schip. Het
casco van de Cymbidium is gebouwd op de Partner Shipyard in
het Poolse Stettin. Royal Bodewes
liet het casco in Polen bouwen

omdat de eigen werf in Hoogezand helemaal vol zit.
Als zelﬂosser gaat de Cymbidium
veelal varen naar bouwlocaties
waar zich geen laad- en losfaciliteiten bevinden. Aan boord zijn alle
voorzieningen aanwezig voor zowel pneumatisch als mechanisch
lossen, onder meer een losarm
voor overslag op vrachtwagens.
Dit zelﬂossend vermogen in combinatie met de beperkte lengte
maken de Cymbidium tot een zeer
praktisch schip, dat op vele plaatsen inzetbaar is.
In tegenstelling tot zusterschip
Furuvik beschikt de Cymbidium
over twee lospompen om voorbe-

reid te zijn op locaties met dubbele losmogelijkheid, dit om de lostijd te beperken. Ook is het schip

15 meter langer, waardoor het een
behoorlijk groter laadvermogen
heeft: zo’n 7.500 ton.

Aan coaster Cymbidium leverden o.a.:
Royal Bodewes

- Bolders;

Afbouw casco en projectbegeleiding.

- Panama chocks;

C-Nautical

- Warping rollers en hawser rollers.

- Frequentiegestuurde auto-tensioning

Lloyd’s Register EMEA
Gecertiﬁceerd en geklasseerd.

ankerlieren;
- Kettingstoppers;

Radio Holland Netherlands B.V.

- Frequentiegestuurde auto-tensioning

Communicatie en navigatie.
Wolfard & Wessels Werktuigbouw B.V.

verhaallieren;
- Ankers;

Leidingwerk voor de machinekamer en de

- Ankerkettingen;

inbouw van dit leidingwerk.

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

Havengeld Rotterdam jaarlijks 1 procent hoger
De haventarieven voor Rotterdam
stijgen de komende drie jaar
telkens met 1 procent. Dat
heeft Havenbedrijf Rotterdam
bekendgemaakt.
Het vastleggen van de tariefsontwikkeling voor drie jaar heeft
de afgelopen periode veel helderheid gegeven aan de markt, vindt
het Havenbedrijf Rotterdam.

Daarom heeft het na overleg met
Deltalinqs, VRC en VNPI wederom een meerjarige periode afgesproken. “Met deze behoudende
tariefontwikkeling zet Rotterdam
in op concurrerende tarieven met
de omliggende zeehavens.”
Voor de binnenvaart nemen de
tarieven met 1 procent per jaar toe.
Daarnaast gaat het Havenbedrijf
Rotterdam het systeem moderni-

seren zodat het gebruiksgemak
groter wordt.
Het Havenbedrijf handhaaft de
speciﬁeke maatregelen om de Rotterdamse positie als containerhub
te versterken. De haventarieven
voor tankers met ruwe olie worden, net als in de voorgaande periode, ook de komende jaren 1,5
procent onder de algemene stijging vastgesteld. Hiermee wordt

het verschil in haventarieven met
minerale olieproducten verder verkleind.
De tarieven gelden voor de zeehavens van Rotterdam, Schiedam,
Vlaardingen, Maassluis, Dordrecht
en Moerdijk. In 2016 ontving het
Havenbedrijf 295 miljoen euro
aan zeehavengeld en 14 miljoen
aan binnenhavengeld. De andere
grote inkomstenbron van het

Havenbedrijf is de verhuur en erfpacht van terreinen. Dat levert 349
miljoen euro per jaar op.

Verlaat saluut aan de bouwers van het schip
der gelukkige zieken
DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN

Van 1973 tot 1985 was Bas
van der Hoeven als monteur
en bankwerker werkzaam bij
Scheepswerf Bodewes in Millingen (die overigens niets te
maken had met Royal Bodewes
uit Hoogezand). “Ik deed
leidingwerk, bouwde motoren
in en ging bijna altijd mee
op proefvaart.” Daarna ging
hij aan de slag als journalist
voor dagblad de Gelderlander.
Regelmatig levert hij een bijdrage
aan dorpskroniek het Millings
Jaarboek.
“Mijn verhaal voor het jaarboek is
ditmaal een verlaat saluut aan de
harde werkers bij Bodewes. Zoals
mijn vader, die ook Bas heette.
Hij was daar meer dan vijftig jaar
werkzaam. Het is een ode aan het
vakmanschap van een werf.”
En het verhaal van de bouw van
een legendarisch hospitaalschip:
Het korte maar roerige bestaan van
de eerste J. Henry Dunant. Van der
Hoeven: “Het was uniek een schip
te bouwen dat met chronisch zieken zou gaan rondvaren. Van over
de gehele globe kwamen wereldleiders dat concept bekijken. Tot
in Thailand wilden ze zo’n schip
hebben.”
Een arts in Hengelo, Francois Delhez, behandelde veel chronisch
zieken. Mensen die hun hele leven
op een kamertje lagen met uitzicht
op een blinde muur. Deze arts
vond dat dat zo niet langer kon.

Hij bedacht hoe het zou zijn zieke
mensen op een schip rond te varen
om hen, vanuit het ziekbed, het verglijdende, Nederlandse landschap
te laten zien.
Het plan kwam van de grond
door de watersnood in Zeeland.
Het Rode Kruis wilde een schip
hebben om ter plekke van een
rampgebied meteen slachtoffers
te kunnen verplegen en opereren.
Dat plan werd gerealiseerd: 64,76
meter lang en 7,99 meter breed.
Kosten: niet meer dan 1,5 miljoen
gulden.
Bodewes kreeg de opdracht om dat
schip te bouwen. Van der Hoeven:
“Omdat bijvoorbeeld van de daar
gebouwde sleepboten 41 stuks in
Rotterdam rondvoeren. Bodewes
had een goede naam in het westen
van het land. Met het jaar 1973 als
piek in de opdrachtenportefeuille,
een jaar na de laatste reis van de J.
Henry Dunant I.”

zieken”.
Van der Hoeven: “Dat Bodewes
die klus kreeg klinkt romantisch.
Maar het werfpersoneel verdiende
in Millingen 25 tot 30 procent
minder dan in Rotterdam.” Ja, dan
geniet je wel aanzien in het westen. Vooral bij de investeerders in

de scheepsbouw.
“Als het personeel uit de Maasstad terugkwam en over het loon
bij Bodewes’ boekhouder klaagde,
sprak deze de legendarische woorden: ‘Ja, maar jullie hebben hier
in Millingen toch een moestuin?’
Op die manier mocht je volgens

Janken van geluk
De ex-werfarbeider haalt foto’s
tevoorschijn van de eerste Henry
Dunant. “Je kunt zien hoe je vanuit het ziekbed zo tegen de stalen
spanten in het plafond aankeek.
Er was geen isolatie of niks.”
De patiënten gingen later ‘gasten’
heten. In 1959 werd het schip in
de vaart gebracht. Ondanks de
sobere voorzieningen “lagen de
zieken in bed te janken van geluk”. Verslaggever Vic Langenhoff
van De Tijd-Maasbode voer mee en
sprak van “een schip vol gelukkige

Bas van der Hoeven: In Millingen waren ze niet trots op de bouw van de Henry
Dunant – wat ik raar vind.” (foto Manon Bruininga)

de man van de cijfers dan wel een
centje uitsparen, als de groentenboer in je achtertuin werkte.”

Niet trots
Ondanks de lage lonen en dus
dito kosten, werden de Henry
Dunant II en III niet in het dorp
aan de Rijn gebouwd. De laatste
versie van het hospitaalschip komt
van De Hoop in Lobith vandaan.
“In Millingen waren ze niet trots
op de bouw van de Henry Dunant
– wat ik raar vind. De bewoners
hier zijn nooit trots op de werf geweest. Want je ging schoon de deur
uit en kwam vies weer thuis. Op de
werf kon je je niet fatsoenlijk verschonen. Dat moest je thuis doen.
Daar zei je familie dan ook nog
eens: ‘Ga maar op het belastingkantoor werken. Dan heb je het
veel beter.’ Het werfvolk had geen
aanzien in het dorp als ze vuil van
het vet over de dijk ﬁetsten.”
Achteraf mogen ze trots zijn op de
bouw van ‘hun’ Henry Dunant.
Ondermeer dankzij Van der Hoevens bijdrage aan het Millings Jaarboek. De bewoners van Millingen
zullen nog een traantje wegpinken
als ze denken aan hun vader die er
in het hardwerkende vroeger voor
zorgde dat er brood op de plank
kwam. Of dat nou door vuile of
schone handen op tafel werd gezet.

Het ‘Millings Jaarboek’ is te
koop voor 17,50 euro. Kijk op
www.millingsjaarboek.nl.
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Nieuwland Parc 307, 2952 DD Alblasserdam
info@electricmarinesupport.nl
www.electricmarinesupport.nl

Wij bedanken F. de Wachter voor het in ons gestelde vertrouwen
en wensen kvb Vera Pax een goede vaart.
Wij verzorgenden de complete E-installatie.

Wij wensen fam. de Wachter
heel veel succes met kvb Vera Pax.

Loswal 5 . 6566 CH MILLINGEN A/D RIJN . T +31 481 438310 . F +31 481 438315 . info@heijmen.nl
www.bunkerstationheijmen.nl . www.scheepsuitrusting.nl . www.stuurstoelen.com

KVB VERA PAX

VEKA WENST
F. DE WACHTER EN DE BEMANNING
VAN KVB VERA PAX EEN BEHOUDEN VAART.

VEKA WENST GENERAL BUNKERING SERVICES BVBA
DE BEMANNING VAN MTS CHOPIN EEN BEHOUDEN VAART.
VEKA SHIPBUILDING B.V. LEVERDE HETEN
COMPLETE
SCHIP.
VEKA SHIPBUILDING LEVERDE HET COMPLETE SCHIP.
VEKA Shipbuilding B.V. | T: +31 (0)183 505 230 | info@vekagroup.com | www.vekagroup.com
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Vera Pax: Vernieuwend met stage V

Op het dek van het voorschip staan ontluchtingsbuizen voor het ﬁltratiesysteem.
(foto’s E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

DOOR EVERT BRUINEKOOL

De Vera Pax is een innovatief koppelverband
dat al onder de Stage V-emissienorm vaart.
Het vaartuig is zijn tijd vooruit met tal van
andere innovatieve snufjes die het werken
aan boord makkelijker maken en het
milieu sparen.
“Dit is het eerste vrachtschip dat straks volcontinu vaart en aan de NRMM EU Stage Vnormen voldoet”, aldus Werner van Well,
accountmanager bij Discom. Dat bedrijf
leverde het nieuwe nabehandelingssysteem, dat geschikt is voor zowel nieuwe als
bestaande motoren en bestaat uit een
Selectieve Catalytische Reductie (SCR) in
combinatie met een roetﬁlter.
Vera Pax-eigenaar Fabian De Wachter maakt
zijn schip daarmee toekomstbestendig. “Je
moet op de toekomst voorbereid zijn. Het
is natuurlijk zonde als je nu iets nieuws laat
bouwen, of je hermotoriseert een schip, dat
het dan over een paar jaar al weer verouderd
is.”
De Stage V-norm wordt bereikt door het in-

spuiten van ureum in de hete uitlaatgassen
vóór de katalysator. De bij de verbranding
gevormde stikstofoxiden (NOx) worden
omgezet in onschadelijke stikstof en waterdamp. De stof is bekend als AdBlue. Het is
een agressieve stof die wel een aantal voorzieningen vraagt. Zo zijn de speciale tank en
het leidingsysteem van rvs gemaakt, evenals
een stuk van de uitlaat.
Discom geeft aan dat het systeem ook eenvoudig in bestaande schepen gebouwd kan
worden, bij bijvoorbeeld hermotorisering.
Als je later de stap naar Stage V wilt zetten,
is het een kwestie van de ﬁlters en een tankje
toevoegen en alles aansluiten.

Asgenerator
“De innovatie houdt hier niet op”, zegt
Reinier Platschorre, projectmanager bij
VEKA voor de Vera Pax. “De hoofdmotoren
zijn voorzien van een asgenerator. Tijdens
het draaien wekt die stroom op die opgeslagen wordt in een accubank.”
Deze stroom kan worden gebruikt als het
schip afgemeerd is. Daarnaast zit er een

UW AANSPREEKPUNT VOOR

ELEKTROTECHNIEK
SPUDPAAL INSTALLATIES

vaststalen bekleding.” Op stalen bolders zou
de Dyneema te hard slijten. Met Dyneemakoppeldraden kun je makkelijker werken
dan met staal. Ze zijn soepeler en lichter.

warmtewisselaar in het schip, die ervoor
zorgt dat verwarming in de woning en het
stuurhuis gebeurt met de restwarmte van de
motoren. Warm water en de vloerverwarming kunnen zo nodig weer extra verwarmd
worden door de accubank. Door dit systeem
is het niet snel nodig de aggregaten of walstroom te gebruiken als het schip stil ligt.
Het casco is gebouwd in Orsova. Als koppelverband is de Vera Pax, met 183 x 11,45
x 3,65 meter, goed voor 5.608 ton lading.
VEKA Shipbuilding leverde het complete
schip aan Fabian De Wachter. In juni startte
de afbouw in Werkendam. Het schip werd
voorzien van twee Caterpillar 3512-motoren
en een gemariniseerde C15 voor de kopschroef.

Filtratiesysteem
Een apart snufje zit in het laadruim, dat
speciaal is geprepareerd voor het transport
van vervuilde grond. Er is een smal deel van
het laadruim afgeschermd met een dubbele
wand met ﬁlters.
Op het dek van het voorschip staan ontluchtingsbuizen. De door Blommaert speciaal
gebouwde luikenkappen hebben bovenop
een apart luik dat geopend kan worden voor
het laden.
Door de ﬁlterinstallatie en de speciale luiken ontstaat er een gesloten systeem dat verspreiding van vervuilde stoffen tijdens het
laden tegengaat. Het gesloten systeem ﬁltert
met laden de stofdeeltjes voordat de lucht in
de buitenlucht komt. Er varen maar enkele
schepen met een soortgelijke installatie.

Koppeldraden

KWALITEIT EN SERVICE
AL MEER DAN 35 JAAR!
Wij danken F. de Wachter voor het in ons gestelde vertrouwen
en wensen kvb Vera Pax een goede en behouden vaart.
Wij leverden de spudpaal installaties.

www.leeuwestein-scheepsinstallaties.nl • Tel.: 078-6311477

De achtermachinekamer van de duwbak heeft ook een C15-motor en de
voormachinekamer van de bak heeft een
C18-motor. De motor op het voorschip
draait 2.100 toeren in plaats van 1.800 toeren, waardoor hij meer vermogen heeft. De
bak heeft een eigen stuurhuis dat volledig
onderdeks kan zakken. Hier is de bak los
goed te varen.
“De bak wordt gekoppeld met Dyneemakoppeldraden”, zegt Platschorre. “Hiervoor
zijn de bolders speciaal bekleed met roest-

Aangezien de bemanning op de luikenkap
moet kunnen werken, is er een speciale valbeveiliging aangebracht. Een soort reling
waaraan je je met je harnas en een looplijn
vast kunt maken. Voor normale lading zijn
de luiken gewoon met de luikenwagen te
verplaatsen.

Aan kvb Vera Pax leverden onder andere:
- Hydrodynamische proﬁelroeren:

VEKA Shipbuilding B.V.

- Draaibare boordlichtsteunen;

De Leeuw en van Vugt B.V. Scheepsinte-

geklasseerd.

Het complete schip.

- Voormast type Improval;

rieurbouw Complete betimmering.

Machine- en Lierenfabriek C. Kraaijeveld

Artco Painting B.V.

- Dakradarmast type Loma;

Electric Marine Support Binnenvaart

B.V. De electrisch hydraulische ankerlier

Veth Propulsion B.V.

Compleet schilderwerk.

- 2 x 17 FRK 10.100/4170/2,5

B.V. (EMS) Complete E-installatie.

RAFA Scheepsramen B.V. Ramen.

- 2 x Veth Jet. Type 4- K-1300.

Kampers Shipyard B.V.

Van der Velden Marine Systems

Asto Shipyard RVS geleverd en geplaatst.

Derkiena-patent;

Blommaert BVBA

- 2 x HLW 10/6000;

Stuurhuis + hefgeleidekoker geleverd.

- Stuurpaneel: SP2700;

- Heklichtbeugel;

- Stuurhuttrap.

Leeuwestein Scheepsinstallaties B.V.

- Hydraulisch aggregaat:

- Boordlichtbakken;

Bunkerstation Heijmen B.V.

Spudpaal voor en achterschip.

- Telescoopmast vierkant;

Gasolie en complete scheepsinventaris.

Lloyd’s Register EMEA Gecertiﬁceerd en

4 stuks HD 200.

590pk / 1800rpm;
- 1 x Veth Jet. Type 4-K-1300A
724pk / 2100rpm.
WindeX Engineering B.V.

type HPP2700-360} 2-1-0/11 kW;
- Roeraandrijving: 4 DWKK 6080/75;

RVS Klaproosters.

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

Wij feliciteren F. de Wachter van harte met kvb Vera Pax
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“CCR en VBW al 140 jaar sterke partners”
burg-Homberg geen beroepscollege voor de scheepvaart zijn.
Bruno Georges benadrukte de
hoge kwaliteit van de VBWcommissies voor binnenvaart,
vaarwegen en havens, binnenvaartrecht, verkeerswetenschap en
telematica. De CCR neemt regelmatig deel aan de bijeenkomsten
van de commissies. Via de commissies is de VBW betrokken bij
diverse Europese projecten rond
onder meer innovatie in de binnenvaart. Gezamenlijk met de IVR
heeft de VBW gewerkt aan internationale regelgeving. De vereniging is medeorganisator van de
jaarlijkse Mannheimer Rechtstage
voor de binnenvaart. Op 17 oktober 2018 wordt in Mannheim de
150e verjaardag van de Akte van
Mannheim gevierd.

In 140 jaar tijd heeft de
Europäische Vereinigung für
Binnenschifffahrt
und
Wasserstraßen (VBW) zich ontwikkeld
van
de
eerste
belangenvertegenwoordiger voor
de binnenvaart in Europa tot
een internationaal gewaardeerde
denktank. Tijdens het jaarlijkse
buffet in Duisburg vertelde
CCR-secretaris-generaal Bruno
Georges over het jarenlange
sterke partnerschap tussen de
Centrale Commissie voor de
Rijnvaart en de VBW.
De VBW, in 1877 opgericht als ‘Verein zur Wahrung der Schiffahrtsinteressen’, ontstond vanuit de samenwerking tussen twaalf Duitse
binnenvaartbedrijven. In 1906 fuseerde de vereniging met de Verein
Rheinischer Binnenschifffahrtsinteressen.
Na de Eerste Wereldoorlog stond
de VBW aan de wieg van de werkgeversorganisaties voor de Rijnvaart en havenbedrijven. Na de
Tweede Wereldoorlog kwam het
schoolschip RHEIN in handen van
de VBW, al snel gevolgd door een
tweede schoolschip.

Aanpassingsvermogen
In 1977 volgde de fusie met de
Zentralverein für die Deutsche
Binnenschifffahrt. De vereniging,
die werd omgedoopt tot “Verein
für Binnenschifffahrt und Wasserstraßen”, kreeg nu een echt
Europees karakter en focuste zich
steeds sterker op het internationale vaarwegsysteem.
In 1995 werd de VBW eigenaar van

CESNI
VBW-voorzitter Heinz-Josef Joeris (links) en Bruno Georges. (foto Sarah De Preter)

Haus Rhein, waar behalve de VBW
zelf ook andere binnenvaartorganisaties gevestigd zijn. Haus Rhein
werd uitgebouwd tot een competentiecentrum voor de binnenvaart. Een “Hebewerk für Ideen”,
zoals voormalig VBW-voorzitter
Dierk Schröder het ooit noemde.
De VBW ziet het aantal leden al
jaren groeien en wordt op internationaal vlak zeer gewaardeerd.
Bruno Georges ging in zijn jubileumspeech op zoek naar een
verklaring voor deze positieve
ontwikkeling in tijden van toenemend individualisme.
Veel heeft te maken met het vermogen van de VBW om zich voort-

durend aan te passen aan de tijd.
Maar ook met het vasthouden aan
de langetermijnvisie.
“De VBW heeft zich nooit laten
leiden door de politieke waan van
de dag. Er is veel kennis in huis en
aandacht voor interdisciplinaire
samenwerking. Dat zijn zaken die
onze beide organisaties delen.”

Internationaal actief
De CCR is vanaf het prille begin
bij de VBW betrokken: de eerste directeur van de VBW was de
toenmalige secretaris van de CCR.
“Als CCR ondersteunen wij de
samenwerking tussen bedrijven.
Hierdoor kunnen we leren van de

brede kennis die in de sector aanwezig is”, aldus Bruno Georges.
De CCR kreeg in de loop der
jaren veel impulsen vanuit de VBW.
Onder andere over de aanpassing
van bemanningsvoorschriften, de
toepassing van walstroom en het
werken met simulatoren tijdens
de opleiding.
Voormalig VBW-directeur Gunther
Dütemeyer was een gewaardeerde
deelnemer aan de CCR-vergaderingen. Het afschaffen van de
douanecontrole voor de binnenvaart aan de Duits-Nederlandse
grens was mede te danken aan de
inzet van de VBW. En zonder VBW
zou er vandaag de dag in Duis-

In Duitsland is de VBW momenteel actief in de discussie rond
de hervorming van de scheepvaartrechten. Het feit dat de vereniging zowel leden van de verladers- als de havenzijde heeft,
is volgens Georges zeer nuttig in
deze kwestie. “Wij volgen deze
discussie in Straatsburg met veel
belangstelling en staan altijd open
voor uw argumenten.”
De betrokkenheid van de VBW
bij de CCR-werkgroep voor technische voorschriften (CESNI)
sterkt volgens Georges het goede
partnerschap tussen de beide organisaties. “Wij kijken uit naar
een goede voortzetting van onze
samenwerking. De toekomst bouwen we samen.”

Bouw Watertruck-bakken start
Concordia
Shipbuilding
uit
Werkendam start binnenkort met
de bouw van Watertruck-bakken
voor kleinere vaarwegen. De
eerste kleine duwbakken zouden
in het voorjaar van 2018 te water
gaan.
Met het project Watertruck+ willen
Vlaanderen en Europa meer vracht
verschuiven van de weg naar het
water. Het CEF TEN-T-project
wordt in opdracht van de Vlaamse
overheid uitgevoerd

door
de vaarwegbeheerder in
samenwerking met
expertisecentrum Smart
Mobility van de Antwerp Management School. Het idee is om kleine, al dan niet zelfvarende bakken
te laden aan kaaien langs kleine
vaarwegen. Vandaaruit vertrekken
de bakken naar grotere vaarwegen,
waar ze als konvooi verder varen.
Zeventien kandidaten hadden
ingetekend op de oproep om de
vaartuigen te bouwen. De keuze
viel op Concordia Shipbuilding.

Het bedrijf gaat de eerste achttien duwbakken bouwen voor 9,5
miljoen euro. Het gaat om tien
zelf-aangedreven duwbakken van
CEMT-klasse I: 38,50 meter lang,
5,05 breed, met een diepgang van
2,80 meter. Hiervan worden zes
eenheden uitgerust met een boegschroef en vier met een boeg- en
hekschroef.
Verder komen er twee duwbakken
van de CEMT-klasse II ‘short’: 40
bij 6,60 meter, met een diepgang
van 2,80 meter, niet zelf-aangedreven. Tot slot zes duwbakken van
de CEMT-klasse II ‘long’: 50 bij
6,60 meter, met een diepgang van
2,80 meter, waarvan drie eenheden met een boegschroef.

Voor de
duwboot ontving Watertruck+ geen passende
offertes. De procedure is daarom
opgesplitst in design en bouw. Het
design is gegund aan INEC. Voor
de bouw en afbouw wordt begin
volgend jaar alsnog een offerteaanvraag gedaan.

De Watertruck-vloot zal worden
uitgebaat door Group De Cloedt
en André Celis. De vaartuigen
gaan gedurende een proef jaarlijks
300.000 ton vervoeren over de
Vlaamse en Noord-Franse kleine
vaarwegen. Het moet gaan om
stromen die nu nog via de weg
worden vervoerd. De proefvaarten
starten in de zomer van 2018 en
duren tot maart 2020.

Financiële impuls voor NxtPort
Havenbedrijf
Antwerpen
en
de Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij (FPIM)
stoppen 5,25 miljoen euro in
NxtPort, waardoor het platform
verder kan worden ontwikkeld.
Met NxtPort zet de Antwerpse
haven in op digitalisering van de
logistieke processen in de haven.
Dit moet leiden tot een beter gebruik van de havenvoorzieningen.
De bedrijven die in de haven actief
zijn, hebben veel data, maar delen
die niet altijd. Het gevolg is vertraging en andere inefﬁciënties.
“NxtPort maakt deze data inzichtelijk en transparant voor alle spe-

lers in de logistieke keten”, zegt
Daniel Lievens, CEO van NxtPort.
“Vorige maand zijn de eerste diensten gelanceerd. Momenteel werken we aan toepassingen om de
douaneprocessen te verbeteren."
Daarnaast bekijken we hoe we de
capaciteit op de terminals beter
kunnen benutten door de verschillende spelers meer inzicht te geven
in het traject dat de goederen volgen richting het achterland. Ook
de betere afhandeling van de containerbinnenvaart staat nog op het
lijstje van projecten voor de korte
termijn.”
“We kunnen de toenemende volumes in onze havens alleen afhan-

delen door een combinatie van
voldoende beschikbare ruimte en
optimale logistieke processen”,
aldus Jacques Vandermeiren, CEO
van het Havenbedrijf. “Van beide
elementen maken we werk. Als
Havenbedrijf beschikken we over
open, publieke data. We gaan deze
in het platform inbrengen om zo
een goede doorstroom van data te
faciliteren. De hele havengemeenschap zal hiervan proﬁteren.”
In de toekomst wil NxtPort ook
een rol spelen in de digitale verbetering van logistieke ketens buiten
de haven.
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Marine Power Drechtsteden B.V.

YOUR PARTNER IN MARITIME INDUSTRY

• 24/7 beschikbaar
• wereldwijde service
• onderhoud, reparatie en revisie motoren
• innovatieve en duurzame oplossingen
• complete productie, in- en uitbouw
generatorsets
• hermotorisering
• one stop shop

Marine Power Drechtsteden B.V.
Kerkeplaat 8b
3313 LC Dordrecht

Marine Power Drechtsteden B.V.

ofﬁcial

dealer

Tel.: +31 (0)85 - 4861360
info@ marinepowerdrechtsteden.nl
www.marinepowerdrechtsteden.nl
follow us

