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ABATO Motoren
www.scheepsmotorcalculeren.nl
www.aggregaatcalculeren.nl
www.abato.nl . T: 088-2228600

Dankzij de positieve economische ontwikkelingen verwacht Panteia dit jaar voor het
totale goederenvervoer een groei van 3,3
procent. Voor vervoer over water is de voor
spelling een plus van 2,3 procent.
Daarmee blijft de binnenvaart achter bij de

concurrentie. Voor het wegvervoer rekenen
de onderzoekers op 3,8 procent en voor het
spoor 2,8 procent.
Opvallend in het rapport van Panteia is dat
dit jaar minder lange wachttijden bij de terminals in de zeehavens worden verwacht.

Recordoverslag dankzij
containers
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Holland Diesel Maassluis

24/7

in beeld

Verkoop
Inbouw
Onderhoud
Reparatie
Revisie

BEREIK
BAAR
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T 010 591 26 11 | www.hollanddiesel.nl

T. 088 6699500

Open huis bij LOVK

| eoc.nl

Op zoek naar
een baan in
de binnenvaart?
Bel 085 4840200
Voor de juiste match,
www.swetsgroup.nl
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COMPONENTS

(078) 682 12 14

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

UIT VOORRAAD LEVERBAAR
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+31 (0)117 - 401 500
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WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

Dé verwarming
voor aan boord!

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
+31 (0) 85-4861360

www.teamcoshipyards.nl
info@teamcoshipyards.nl

REINTJES Benelux BVBA | www.reintjes-gears.com

WWW.STRAALBUIZEN.NL | +31 (0)184 67 62 62
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GEZOCHT
Kapitein voor Ploeg &
Sleepboot 2/1

Gemotiveerde sollicitaties +
CV sturen naar:
Verbeke Shipping Bvba
T.a.v. Verbeke Andy
B.de Bouwellei 27
2900 - Schoten
+32 470.10.66.63
info@verbekeshipping.be

Uw proﬁel:
• Vaarbewijs GVB
• Taal: Nederlands / Engels
• Radar en Marifoon patent
• Ervaring met ploegwerkzaamheden
• Ervaring op sleepboot
Ervaring met Voith Schneider Propeller is
een pluspunt
Wij bieden:
• Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
• Systeemvaart / Dagdienst bespreekbaar

Für unsere erfolgreich wachsende Reederei suchen wir

Schiffsführer (m/w)
Rheinpatent, Radarpatent, ADN-C Bescheinigung
Arbeitsplatz:
Fahrtgebiet:
Schichtsystem:
Sozialleistungen:

Doppelhüllen-Edelstahltanker
Rheinstrom und ARA-Raum
14 / 14 Tage oder 21 / 21 Tage
Luxemburger Konditionen

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung an:
Reederei Deymann Management GmbH & Co. KG
Papenwiese 5 • D- 49733 Haren (Ems)
info@reederei-deymann.de / info@navilux.lu
Tel.: 0049(0)172 5705178 Martin Deymann
Tel.: 0049(0)172 2889169 Ralph van Beek
Als eine 100-prozentige Tochter der südafrikanischen Imperial Holdings Ltd. ist die
Imperial Logistics International B.V. & Co. KG für die Koordination und Steuerung aller
internationalen Logistikgeschäfte der Imperial Holdings außerhalb Afrikas verantwortlich. Unsere Unternehmensgruppe ist mit 9.000 Mitarbeitern an 170 Standorten
weltweit tätig.
Zur langfristigen unbefristeten Verstärkung unseres nautischen Flottenpersonals
in Luxemburg suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt für alle Bereiche
der Business Unit Shipping als

SCHIFFSFÜHRER (W/M)
STEUERLEUTE MIT/OHNE PATENT (W/M)
MATROSEN (W/M)
IHR PROFIL
· Rheinschifferpatent oder Schifferpatent (Schiffsführer)
· Funkpatent und Radarzeugnis je nach Funktion
· ADN-Sachkundebescheinigung wünschenswert
· Nautische Ausbildung und Berufserfahrung in der Binnenschifffahrt
· Selbstständiges Arbeiten und sicheres Auftreten
· Flexibilität und Mobilität sowie ausgeprägte Teamorientierung
· Gute Kommunikationsfähigkeit
UNSER ANGEBOT
Wir bieten Ihnen interessante sowie anspruchsvolle Tätigkeiten in einem international wachsenden Unternehmen. Es erwarten Sie ein angenehmes Arbeitsklima in
einem sympathischen Team, individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie langfristige Perspektiven. Neben einer attraktiven Vergütung bieten
wir Ihnen umfangreiche Sozialleistungen.
INTERESSE?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:

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

Imperial Shipping GmbH
Andres Davids | 37, Esplanade de la Moselle | L-6637 Wasserbillig
Telefon +352 236778-50 | Mobil +49 174 1581701 | andres.davids@lehnkering.com

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

www.imperial-international.com

WWW.HOEYKENSTRANSPORT.BE

• Vrije tijd, werktijd
en loon in overleg
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Kolenoverslag blijft in Rotterdam
EMO maakt gebruik van de
eenzijdige optie om het
erfpachtcontract met
Havenbedrijf Rotterdam te
verlengen. Het overslagbedrijf
voor kolen en erts blijft nu zeker
tot 2043 actief op Maasvlakte 2.
Afgelopen najaar probeerde de
Rotterdamse gemeenteraad de
contractverlenging tegen te houden. Een aangenomen motie die
havenwethouder Adriaan Visser
opdroeg te zorgen voor afbouw
van de kolenoverslag in de haven,
had als doel bij te dragen aan de
afspraken uit het klimaatakkoord
van Parijs. De gemeente heeft
echter geen zeggenschap over de
contracten tussen Havenbedrijf
Rotterdam en bedrijven.
EMO meldt op zijn website dat het
zijn huurcontract verlengt. In het
contract dat 25 jaar geleden werd
afgesloten, kan het bedrijf eenzijdig beslissen over die optie. Er
wordt nog wel onderhandeld over
het tarief, liet het Havenbedrijf

vorige week weten.
Daarop dienden de oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SP en
Nida donderdag 22 februari een
nieuwe motie in: als aandeelhouder moest de gemeente het Havenbedrijf Rotterdam ertoe dwingen
om de afbouw van de kolenoverslag in het contract op te nemen,
met een boeteclausule voor EMO
als stok achter de deur. Die motie
haalde het niet.
Tot opluchting van Visser, die tegen de motie was. Volgens hem
heeft de gemeente geen juridische
mogelijkheid om in te grijpen en
ook niets te zeggen over het erfpachttarief. Visser zei daarnaast
dat afbouw van de kolenoverslag
de uitstoot van CO2 in de haven
niet vermindert aangezien EMO
de kolen zelf niet verbrandt.
De kolen zijn bestemd voor energiecentrales en de staal- en automobielindustrie. Voor elektriciteit
neemt de hoeveelheid kolen jaar
na jaar al af, doordat kolencentrales sluiten met het oog op de

CO2-uitstoot. De industrie kan
echter nog niet zonder de cokes.
Als Rotterdam de overslag daarvan
zou weren, gaat de lading via een

andere haven alsnog richting het
Ruhrgebied. Daarmee zou er ook
geen gunstig effect zijn voor het
klimaat.

Sleepwet
Onze leider van het Vrije Westen
heeft de oplossing bedacht voor het
feit dat gefrustreerde apen in zijn
land met automatische wapens een
school binnenlopen en oneindig verdriet veroorzaken: geef elke leraar
een revolver of pistool en laat ze
terugschieten. Buitenkansje voor de
leerkrachten die geen orde in de klas
kunnen handhaven. “Wie schoot er
een propje?”
Een kind van acht begrijpt al dat
je daarmee een hopeloze geweldsspiraal creëert. Dat ontdek je namelijk
als je cowboytje en Indiaantje speelt.
Iets dat na Zwarte Piet en de zeeheldenbuurt wordt verboden in Nederland omdat het geweld verheerlijkt.
Waag het niet online een indianentooi (of een doos negerzoenen) te
bestellen, want dat ziet de AIVD of
MIVD onmiddellijk, als tenminste de
sleepwet erdoor komt. Voor de binnenvaart klinkt een sleepwet als iets
dat in de jaren 50 van de twintigste
eeuw al ouderwets was. De sleepwet
is de radicale keuze voor veiligheid
boven privacy. Als een instantie alles
weet wat iedereen doet, dan wordt
het land behoed voor terroristische

Overleg over Keulse Rheinau-kade
Het havenbedrijf in Keulen
(HGK) en het Wasser- und
Schifffahrtsamt (WSA)
zoeken een oplossing voor de
verdwenen ligplaatsen in de
Rheinau-haven. Binnenschepen
mogen daar sinds kort niet meer
vastmaken aan de bolders.
Enkele weken geleden waren op
de Rheinau-kade twee bolders
losgetrokken door schepen. HGK
stelde daarop een voorlopig ver-

bod in om nog vast te maken aan
de bolders. Dit leidde tot protest
vanuit de binnenvaart. (zie ook artikel over brief ASV op pagina 29)

Toeteren
Schippers uitten vorige week enkele dagen lang hun ongenoegen
door ter hoogte van de Rheinauhaven luid te toeteren. Inmiddels
hebben ze hun actie stopgezet.
In maart vindt op het gemeentehuis in Keulen een hoorzitting

plaats over het probleem. In een
persbericht reageerde HGK vorige
week op beweringen van de Keulse
deelstadvoorzitter Andreas Hupke
dat de Rheinau-kaaimuur in verval
zou zijn en dat er om veiligheidsredenen geen schepen meer mogen
vastmaken. Hierover waren berichten verschenen in de lokale pers.

"Niet in verval"
“De kademuur is niet in verval,
maar de bolders zijn niet voorzien

op de trekkracht van moderne
binnenschepen”, stelt HGK. Als
havenbedrijf zijn we aansprakelijk wanneer er bij het loskomen
van een bolder mensen gewond
zouden raken. Dat is gelukkig
nog niet gebeurd.” Vastmaken aan
de bolders zit er tot nader order
niet in voor binnenschepen in
de Rheinau-haven; ze mogen wel
voor anker gaan. HGK en het WSA
in Keulen zijn op zoek naar een
oplossing.

aanslagen. In theorie. Een denkwijze
die een beetje neigt naar alle leraren
een

proppenschieter

geven

om

geweld te voorkomen.
Maar de tijden veranderen. Het is
echt nog niet zo gek lang geleden dat
Kees de Vries en Annemarie Jorritsma
bij een Schuttevaervergadering over
eieren moesten lopen om schippers
niet voor het hoofd te stoten, die
vonden dat AIS hun privacy aantast.
Over de sleepwet (de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten)
gaan we binnenkort een referendum
houden. Een historisch referendum,
want het zal het laatste zijn. Het
hologram

van

Lilian

Marijnissen

raadde aan tegen te stemmen zodat
de regering zou begrijpen dat je het

Brandstof maakt binnenvaart duurder
Ook dit jaar zullen de kosten
voor binnenvaartondernemers
weer stijgen. De belangrijkste
oorzaak is de hogere
brandstofprijs, die sinds 2016
duurder wordt. Dit blijkt uit
de kostenrapportages voor
de binnenvaart door Panteia.
Dat gaat uit van een totale
kostenstijging van 3,4 tot 5,9
procent.
Het onderzoeksbureau heeft de rapportages onlangs geactualiseerd.
Panteia doet het rekenwerk in opdracht van het Centraal Bureau
voor de Rijn- en Binnenvaart.

Bij een gelijkblijvende inzetbaarheid van de schepen kwam de
kostenstijging in 2017 voor de totale binnenvaart uit tussen de 2,7
en 7,1 procent ten opzichte van
2016. In de zand- en grindvaart
ging het om 3 tot 5 procent hogere
kosten.
“De kostenstijging is vooral het
gevolg van toenemende brandstofprijzen, die in 2017 stegen
met 14,8%”, schrijft Panteia. “De
grootste stijging in kosten is dan
ook te zien bij schepen die relatief veel vaaruren maken." Bij
de continuvaart is het aandeel
van brandstofkosten in de totale

exploitatiekosten immers groot.
Zonder de brandstof zou de
kostenindex variëren tussen de
+1,0 en +2,8 procent.
Want ook de reparatie- en onderhoudskosten, de arbeidskosten en
verzekeringskosten namen toe. De
gemiddelde rentelasten daalden
daarentegen in 2017.

Aan de lage kant
Voor 2018 verwacht Panteia opnieuw een kostenstijging: tussen
de +3,4 en +5,9 procent, afhankelijk van het type reis en schip. In
de zand- en grindvaart moet rekening worden gehouden met 3,4

Kostenontwikkeling binnenvaart 2017/2018
Kostenindex 2017 ten
opzichte van 2016

+2,7% tot +7,1%

Oorzaken kostenstijging 2017

Verwachte kostenindex 2018

Brandstofprijzen
+14,8%

Reparatie &
onderhoud
2,5%

Arbeid

Verzekeringskosten
+1,7%

2,0%

Bron: rapport“Kostenontwikkeling binnenvaart 2017 en raming 2018” (Panteia, 2018).

+3,4% tot +5,9%

tot 4,8 procent hogere kosten.
De stijging in brandstofkosten zet
vrijwel zeker door dit jaar. De raming van het Centraal Planbureau
gaat uit van 10,6 procent. “Schepen met veel vaaruren zullen dus
wederom de grootste kostenstijging kennen”, stellen de onderzoekers van Panteia.
Maar ze waarschuwen ook al vast
dat de component brandstofkosten “behoorlijk onvoorspelbaar
[is] en sterk afhankelijk van de
omstandigheden die de wereldwijde oliemarkt bepalen. De huidige brandstofprijzen liggen zelfs
al hoger dan het gemiddelde dat
voor dit jaar wordt voorzien.”
Panteia’s voorspelling voor 2018
zou dus nog weleens aan de lage
kant kunnen zijn. Zonder de
brandstofkosten mee te rekenen,
bedraagt de kostenstijging ook
nog altijd tussen de 1,9 en 2,8 procent dit jaar.
Onder meer de arbeidskosten en
onderhoudskosten stijgen ﬂink.
“Dit komt door krapte op de arbeidsmarkt en een grotere activiteit op de scheepswerven. Enkel
de kapitaalkosten zullen dalen,
als gevolg van lagere rentes die opnieuw verwacht worden.”

referendum niet af mag schaﬀen. Af
en toe begrijp ik Lilian Marijnissen
niet, al heeft de binnenvaart veel te
danken aan de SP want die is al twintig jaar de enige partij die begrijpt
hoe belangrijk de binnenvaart is voor
Nederland, zelfs zonder vergroening.
We kunnen deze week weer ﬁjn
aan ons groene imago gaan werken
als een hele, nieuwe generatie zich
er plots van bewust wordt hoe rijk
ons land is aan sloten, kanalen en
rivieren. Een goed moment om het
ijs te breken en even ﬂink duidelijk
te maken dat niets de binnenvaart
tegenhoudt.
Al zal het niet veel sympathie oproepen als je nu met een promotieschip door de Friese vaarwegen heen
breekt. Zelf ben ik niet zo’n schaatser,
maar Lilian Marijnissen heeft me op
een idee gebracht. Misschien kan ik
toch nog een virtueel Elfstedenkruisje
bemachtigen, als ik bij Bartlehiem
niet wordt gehackt door de AIVD, of
door de Russen, of door Trump. Toch
maar liever over eieren klunen...

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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CAN YOU
MAKE THE
DIFFERENCE?

Fluvia
for Peak performance
Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen

WE WANT YOU AS OUR CAPTAIN
auf einem unserer 12 modernen Oil oder Chemie Rhein Tankmotorschiffe

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
Binnen onze organisatie zijn wij op zoek naar enthousiaste en
leergierige medewerkers.
MULTRASHIP ZOEKT:

SCHIPPER BINNENVAART
Als schipper binnenvaart ben je - in de meest brede zin verantwoordelijk voor het schip. Je bent minimaal in het bezit van
een groot vaarbewijs en radarpatent. Je hebt affiniteit of ervaring
met het werken in de sleepvaart. Je hebt de juiste leidinggevende
capaciteiten, waarbij het goed aansturen maar ook motiveren van
de crew voorop staat. Je bent bekend met het implementeren,
bijhouden en verbeteren van het ISM kwaliteit- en veiligheidssysteem aan boord. Je hebt zeer goede kennis van de Engelse en
de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling, bent
inventief, organisatorisch sterk, houdt van aanpakken en hebt een
groot doorzettingsvermogen. We werken momenteel met een
vaar/verlofschema van week op/week af (of eventueel twee weken
op/twee weken af).
Wij bieden
Een verantwoordelijke baan met voldoende ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden in een dynamische en snelgroeiende organisatie.
Je verdient een prima salaris en daarnaast zijn er diverse goede
secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze functies betreffen een
fulltime dienstverband.
Reageren
Geïnteresseerd in deze functie? Dan ontvangen wij graag jouw
sollicitatie. Je kunt je schriftelijke sollicitatie met CV richten aan:

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.

MULTRASHIP TOWAGE & SALVAGE
T.a.v. mevrouw C. Huisman
Postbus 72, 4530 AB Terneuzen
Email: secretariaat@multraship.com

Wir bieten Ihnen Arbeitssicherheit, 100% Soziale Versicherung,
Weiterbildungskurse ( Englisch, C-Zertifikat, ... ) und Aufstiegsmöglichkeiten für motivierte Mitarbeiter. System zu besprechen.

MULTRASHIP.COM

Wir suchen motivierte Kapitäne und Steuermänner mit Rheinpatent bis
Mannheim, Radarpatent und ADN-Zertifikat.
Ein C-Zertifikat bietet einen Mehrwert.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

MAKES THE DIFFERENCE

SOMTRANS NV

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

SALVAGE

OFFSHORE SERVICES

SEA TOWAGE

PORT SERVICES

www.somtrans.be
Email: admin@somtrans.be
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Brand op
containerschip
De hulpdiensten rukten zaterdagochtend 17 februari uit voor een
brand op een containerschip dat lag
afgemeerd bij Regionaal Overslag
Centrum

Waalwijk.

Daar

kwam

veel rook vrij. De brandweer wist
de brand te blussen. Er waren geen
mensen aan boord; er raakte dus ook
niemand gewond.
De brand deed zich voor in de accommodatie, die zich op dit type schip
voorop bevindt. De brandweer gaat
uit van kortsluiting. (foto Gino Press)

Nijmegen: geen milieuzone op de Waal
“Het mogelijk invoeren van
een milieuzone betreft alleen
wegverkeer, dus expliciet niet de
binnenvaart.” Dat stelt Freico
Amberg, woordvoerder van
Harriët Tiemens, de Nijmeegse
wethouder van Financiën,
Duurzaamheid en Mobiliteit.
Eind vorig jaar maakte het
nieuws dat de gemeente
Nijmegen overwoog om de
voorgenomen milieuzone ook
voor de Waal te laten gelden veel
los. Een bericht dat door Amberg
overigens wordt tegengesproken:
het zou zijn verzonnen door een
journalist.

Zijn er gesprekken gaande met belangenbehartigers in de scheepvaartbranche voor het zoeken naar een gezamenlijke oplossing? En zo ja: zijn er
openingen voor het oplossen van het
uitstootprobleem in zicht?
“Op korte termijn is er een gesprek tussen wethouder Tiemens
en BLN-Schuttevaer betreffende
vergroening van de binnenvaart.
Een recente enquête van BLNSchuttevaer geeft aan dat een
meerderheid van haar leden positief ten opzichte van emissiebeperking en vergroening van de
binnenvaart staat.”

De akte van Mannheim, die het
vrije scheepvaartverkeer op de Rijn
(en Waal en Lek) regelt, staat niet
toe dat overheden, zoals gemeenten, beperkingen opleggen. Ook
niet in de vorm van eisen aan de
uitstoot.
Dat beseft Nijmegen. Het stadsbestuur studeert nu op andere

“De omgeving van Nijmegen
komt er dan gunstig uit. Met verschillende partijen, die in staat
zijn een LNG-station voor de
scheepvaart te realiseren, zijn vervolgens gesprekken gevoerd. Zoals
energieleverancier Engie. Engie
heeft inmiddels een vergunning
aangevraagd en gekregen voor het
LNG bunkeren van binnenvaartschepen. Opstart van LNG bunkeren voor de binnenvaart is afhankelijk van de marktvraag.”

De internetsite van de gemeente
Nijmegen vermeldt: ”Het stimuleren van schonere scheepvaart is een
belangrijk element omdat er jaarlijks
grote aantallen schepen over de Waal
door Nijmegen varen die (binnen
Nijmegen) voor ongeveer evenveel
uitstoot zorgen als het verkeer op de
weg. Daarom stimuleert de gemeente het tanken van LNG (Liquiﬁed
Natural Gas, vloeibaar aardgas)
en het elektrisch varen en krijgen
‘schone schepen korting op het havengeld.” ‘Die korting op het havengeld
met een Green Award, wordt daar al
een beetje gebruik van gemaakt?
“Er wordt nog relatief beperkt gebruik gemaakt van de korting havengeld.”

maatregelen voor de binnenvaart.
Amberg: “De uitstoot van schepen
binnen de gemeentegrenzen is ongeveer gelijk aan alle uitstoot van
wegverkeer in Nijmegen. Het zal
duidelijk zijn uit deze verdeling
dat ook maatregelen genomen
moeten worden voor andere broncategorieën, zoals autoverkeer en
industrie, om onze doelstellingen
te bereiken.”

DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN

Heeft de gemeente een mogelijke
alternatieve oplossing - mochten de
gesprekken niet aan de verwachting
voldoen?
“In principe staat de gemeente
open voor alle alternatieven. Het
samenwerken met andere, vaak
buitenlandse, partners lijkt vereist.
Daarnaast worden bijvoorbeeld
ook gesprekken gevoerd met (inland terminal operator) BCTN:
hoe de gemeente de ontwikkeling
van elektrische scheepvaart bij
BCTN kan stimuleren.”

Wat wordt er met dat ‘stimuleren’
bedoeld?
“Samen met andere overheden
wordt onderzocht wat geschikte
locaties zijn voor LNG-voorzieningen voor de scheepvaart en wat
aantal en afstand betreft gunstig
gekozen locaties zijn.”

Verder laat de gemeentesite weten:
”Het onderzoek naar de milieuzone
maakt onderdeel uit van een veel
breder pakket aan maatregelen. Op
allerlei fronten zijn acties noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de
lucht in 2022 schoner is.’ Dat ‘pakket maatregelen’ is inmiddels door de
gemeente in gang gezet, toch?”
“Op meerdere locaties wordt al
(vaste) walstroom aangeboden.
Met name in de industriehavens
wordt nog gezocht naar mogelijkheden met, bijvoorbeeld, mobiele
walstroom. Met die walstroom
kan enerzijds daarin praktijkervaring worden opgedaan. Anderzijds
kan het gegevens opleveren voor
levensvatbaarheid van eventuele vaste voorzieningen. Dit wordt
met name uitgevoerd in het kader
van CLINSH, CLean INland SHipping, een EU-gesubsidieerd onderzoeksproject.”
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FAMILIEBERICHTEN
geboorte • verloving • huwelijk • overlijden •
dankbetuiging • in memoriam
Familiebericht plaatsen?
Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl

Overweegt u een

Hallo, ich suche Arbeit als

Gezocht voor het mbs

HERMOTORISERING?

Decksmann

Gelderland 67m 1000t

Shipfix Techniek

Ich habe Deutsches

Schippers(echt)paar

’s-Gravendeel is uw

Dienstbuch.

Dagvaart en weekenden vrij.

merkonafhankelijke leverancier Ich kann jeder Zeit anfangen.

Vaargebied in overleg NL en

en inbouwer voor al uw

België.

Tel: +48505969553

boegschroef- en
voorstuwingsmotoren en

KICKERS

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

Nadere info P. Moorlag
Reintjes Keerkoppeling Te

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

Tel. 0031(0)26-44 324 02

aggregaten. Werkschip Janny Koop
www.shipfixtechniek.nl

Type WAF561, Bwj. 1998

Te Koop Gevraagd Volvo

info@shipfixtechniek.nl

Reductie 5.05/1.

Cummins Perkins etc,

Tel. 06-15204640

Ingaand vermogen 896KW

Aggregaten,

Gewicht 1490 Kilo

Scheepsmotoren etc.

Vaart u regelmatig via de

Gemotiveerde Filipijnse

Kreekraksluizen?

Matroos zoekt per 15-02-2018

Pik daar dan een exemplaar

een droge lading voor langere

Gezocht per: 01-04-2018

Voor info bellen

Contante betaling en snelle

van De Binnenvaartkrant

periode.

Schipperspaar of Schipper/

Tel. 06-551 868 23

afwikkeling.

mee.

Bel Barko UG

Matroos

Ook nu er geen

0049-3222-1096-896

in loondienst/huur/% op 800t

Te Koop TELESCOPISCHE

T: 0031-6551 868 23

sluispersoneel meer is, ligt

Of: 0031-1025-799-22

Undine2.

SPUDPALEN

de krant daar voor u klaar !

www.barkocrewing.eu

Voor info:

Beste kwaliteit prijs ! Tot 25 m

info@fositrans-bv.nl

onder het schip uit !

Tel.06-533 886 79

www.botermantechniek.nl

E: vemodieselmotoren@live.nl

Gemotiveerde ervaren

Stuurman/Schipper gezocht

Aziatische bemanning

voor op de Janina-R.

Afdrachten en verzekeringen

In het bezit van Rijnpatent,

Rondvaartschipper (m/v)

conform wetgeving.

Radar en ADN.

gezocht

Gezocht Matroos op db

Vanaf Euro 117,00 per dag,

Duitse conditie, reis en kost

Oproep of ZZP. I.b.v. groot

Aquila

lange periode.

vrij.

vaarbewijs.

Loon CAO , vrije tijd in overleg.

Barko UG Duisburg.

Wij hebben een vaar systeem

Schottel-ervaring en bekend in

Contact : Tel. 06-543 75 484,

Tel. +49-3222-1096-896.

van 14/14.

Amsterdam zijn een pré.

E-mail: arend.cornelis42@

Of : + 31-1025-799-22

Voor meer informatie

Solliciteren? Mail naar

gmail.com

E: sales@barkocrewing.eu

Tel. 06-250 213 12

werving@blueboat.nl

T: 06 54 28 7373

of bel 020-820 4545

www.barkocrewing.eu
Gevraagd voor motorschip

Gezocht
kapitein,
stuurman en
matroos
per direct

contactgegevens:
euroshipping@inos.lu
tel. +35226705277

contactgegevens:
oxford@chemcontrans.ch
tel. +41417102134

AANKOMENDE SPECIALS
RESERVEER UW PLEK

Schipper gevraagd voor
onze duwboot Thor

BEMANNING NODIG?

Volharding Matroos/

Upstream Crew B.V.

Vaart met vaste siloduwbak

Gerwil Crewing Letland SIA

Volmatroos

Uw betrouwbare

BE-NL, WK vrij.

biedt u per direct aan :

Meeste weekenden &

bemiddeling voor Poolse

Info@gitrashipping.be of

(licht)matroos/ goede

schoolvakanties vrij.

bemanning.

+32 4 75 442 789

condities.

Per 26-03-2018

e: info@upstreamcrew.com

Email: office.nl@gerwil.com, Tel: 06-520 56 133

Gezocht
kapitein,
stuurman en
matroos
per direct

t: 085-877 2324

Te Veel Verfwerk ?
Scheepsschilder kan hulp

T. 0527-690032
Filipijns óf Roemeens

Lieve Zorgzame Vrouw

bieden.

HOLLAND SHIP CLEANING

personeel

zoekt Schipper van 50 t/m

Ook handel in verf.

Scheepsruimen 500 BAR +

Vanaf 100 euro per dag.

60 jr.

L. den Breejen

verven Hydrojetten 2500 BAR

Tel. 06-52 68 82 52 óf

Graag met foto.

Tel. 06-53 135 007

Tel. 0617324458

www.alfuru.com

Email: fclassche@gmail.com

OSD ANTWERPEN 13 MAART

Gevraagd Matroos

TE KOOP
Sleepduwboot
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

Op mbs Comrade
Weekend normaal vrij
Wil je lekker eten moet u goed
kunnen koken. N.o.t.k.

Tel: 06 227 38 072
Gevraagd op Mts Riad
Stuurman / kapitein
Met Rijnpatent , adn ,
Nederlands , Duits en ervaring in
Tankvaart . 14 op / 14 af

Tel: +31653153374
Email: Oossi@planet.nl

CRUISE 27 MAART

+31(0)10-414 00 60
SALES@BINNENVAARTKRANT.NL

Voor contact : Wout Weima
Via +31-622602039 of
wweima@msn.com

TE KOOP

NEEM JIJ HET ROER
IN EIGEN HANDEN?

Sleephopperzuiger Caroline mbs (ev. Incl. werk)
Bouwjaar 1965
L: 51,85 m x B: 6,91 m x D: 2,99m
Laadvermogen: 689 ton
Hoofdmotor: Scania 630 PK
Nieuwe Zandpomp:
motor Scania V8 420 PK
Boegschroefmotor: Scania 320 PK
Reserveonderdelen:
Bagema Zandpomp 40/40 –
Waaier - Slijtplaten
(voor en achter) - Jetpomp

Varen op je eigen schip? Doorgroeien naar je
FJHFO[FMGTUBOEJHFPOEFSOFNJOH %BOLVOOFO
XJKJFUTWPPSKPVKVMMJFCFUFLFOFO8JK[JKOPQ[PFL
OBBSJFNBOEPGLPQQFMEJFEF[FVJUEBHJOHXJM
BBOHBBO8JKCFTQSFLFOHSBBHEFNPHFMJKLIFEFO
FOWPPSXBBSEFO#FMPOTPQ0183 – 64 64 94 of
E-mail ons: info@ttkshipping.nl

Info te verkrijgen telefonisch
0032 475 43 67 99

Neem contact op voor meer informatie:

JOGP!UULTIJQQJOHOMt4MJFESFDIUt
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Binnenvaartvlog.nl pakt personeelstekort aan

Op 27 februari is Binnenvaartvlog.nl gelanceerd.
Diverse vloggers uit de binnenvaart leveren video’s
voor deze website. Het doel is een positief, maar
realistisch beeld te geven van de binnenvaart.
Interessant voor mensen van de wal, en met name
voor jongeren – die daardoor wellicht enthousiast
worden voor een maritieme carrière. Maar ook leuk
en herkenbaar voor mensen uit de scheepvaart zelf.
Binnenvaartvlog.nl is een initiatief van deze krant.
“De insteek is vooral om te laten zien hoe mooi de
moderne binnenvaart is en hoe leuk het werk is”,
vertelt Ken Rijkers. Hij is commercieel manager bij
De Binnenvaartkrant. “Hopelijk kunnen we zo meer
jongeren interesseren voor een carrière in de binnenvaart.”

Podium
‘Vlog’ is een samenvoeging van ‘video’ en ‘weblog’.
Het is een populair fenomeen: mensen houden een
geﬁlmd dagboek bij van hun alledaagse belevenissen.
Filmen doen ze met hun smartphone, een GoPro of
een compacte fotocamera met videomogelijkheden.
In Nederland zijn mensen als Enzo Knol, Teske de
Schepper, Nikkie de Jager en Jordi van den Bussche
bekend geworden met hun eigen Youtube-kanaal.
Er zijn ook veel mensen die enthousiast verslag doen
van wat ze meemaken in de binnenvaart. Zij heb-

ben nu een extra, uniek podium: Binnenvaartvlog.nl.
Zoals Angela Wijbenga van der Mark, die in het artikel hieronder vertelt waarom zij haar leven aan boord
met het publiek deelt via internet.
“Als krant zijn we natuurlijk nauw verbonden met de
branche en de mensen die er in werken en ondernemen”, vertelt Rijkers. Hij legt uit wat hij voor ogen
heeft met de nieuwe internetsite: “We zijn trots op de
binnenvaart en willen dat meer mensen zien en ervaren hoe mooi en belangrijk de branche is. Maar er
is ook een enorm personeelstekort en dat levert een
serieus probleem op. Wij willen een rol vervullen in
het helpen oplossen daarvan. Door de video’s kunnen
jongeren zien hoe afwisselend en leuk het werk in de
binnenvaart is – aan boord maar ook bij bedrijven
aan de wal. Daar moeten ze toch wel enthousiast van
worden…Hopelijk vergroot daardoor de instroom.”
Want, zo gaat hij verder, “nogal eens blijkt uit de
vragen van potentiële kandidaten dat ze een beeld
hebben van de binnenvaart dat totaal niet meer van
toepassing is. Dan reageerde ik: ‘Is dat de oorzaak
waardoor je twijfelt over een carrière in de binnenvaart? Nee toch!’”
Rijkers geeft aan per mail en telefoon veel vragen te
krijgen van jongeren en andere mensen die zoeken
naar de juiste opleiding voor de binnenvaart. “Daar
moest ik wel iets mee doen. Dat gaven meerdere klanten ook aan. Als je zoiets doet, moet het wel doelgericht. Het moet niet om een individuele vlogger
draaien; het gaat erom wat je wilt overbrengen.”
“Daarnaast vragen bedrijven regelmatig of ik nog
kandidaten weet om hun openstaande vacature te
vervullen. Als ik dan ‘potentiële werknemers’ aan
de lijn krijg, breng ik hen graag samen. Ook werd ik
benaderd door onderwijsinstellingen: hoe ze meer
jongeren kunnen bereiken.”

Opleidingen

binnenvaartvlog,nl, met op de hoofdfoto vlogster
Nadia de Bruijn.

Er zijn verschillende onderwerpen en categorieën
op de site. Van het werk aan boord tot het gezinsleven, van beurzen tot onderwijs. “We gaan de site verder uitbouwen. Zo komen er links naar scholen die
binnenvaartopleidingen verzorgen; naar bedrijven

die interne opleidingen aanbieden. Het ligt voor de
hand dat we ook vacatures vermelden en we bieden
bezoekers de mogelijkheid om vragen te stellen over
de binnenvaart. Dan vragen we aan een van de vaste
vloggers om zo’n vraag te beantwoorden.”
Naast de varende vloggers gaan Rijkers en enkele
collega’s van De Binnenvaartkrant ook zelf video’s
maken en plaatsen. “We hebben een vast team van
vloggers die exclusief voor De Binnenvaartkrant
gaan vloggen. Ikzelf zal gaan vloggen op werven,
nieuwbouwschepen, beurzen, bij bedrijven, vragen
beantwoorden van jongeren en interviews maken met
jongeren die al werkzaam zijn in de binnenvaart. Ik heb nu al voor een jaar aan
beeldmateriaal.”
“Iedereen kan ﬁlmpjes aanleveren –
als die maar over de binnenvaart
gaan. Regelmatig of incidenteel. Educatief of ludiek. We rekenen vooral
op enthousiaste video’s. Creatieve,
frisse vlogs die vooral jongeren
aanspreken.”
Daarmee wil hij niet zeggen dat
alleen jongeren vlogger kunnen zijn. “Zeker niet. Ik ken
mensen van alle leeftijden uit
de binnenvaart die heel modern en handig zijn met hun
smartphone en actief op social
media. Mooi om te zien hoe zij
hun kennis en ervaring op die
manier aan jongere generaties overbrengen.”
Kijk op www.binnenvaartvlog.nl.
Wil je ook ﬁlmpjes aanleveren,
heb je vragen, tips of suggesties?
Mail dan naar
ken@binnenvaartkrant.nl of
bel naar (010) 414 00 60
of 0611 36 35 19.

Ken Rijkers gaat zelf ook enthousiast aan de slag met vlogs.

Vloggers brengen binnenvaart in beeld

B I N N E N VA A RT V LO G

Angela Wijbenga van der Mark vlogt over het boeiende bestaan aan boord

“Ik maak het niet mooier dan het is”
Dankzij de liefde belandde
Angela Wijbenga van der Mark
(25) in de binnenvaart. Sinds
december 2015 vaart ze met
Klaas mee op hun eigen schip.
Er ging een wereld voor haar
open. Een wereld waarin ze
zich thuis voelt. Ze merkte dat
familie en vrienden geen idee
hadden van wat het leven aan
boord betekent en hoe mooi en
afwisselend het varende bestaan
is. Om dat te laten zien begon
Angela met vloggen.
Inmiddels wordt haar Youtubekanaal steeds bekender. De ﬁlmpjes worden duizenden keren bekeken. Elke week plaatst Angela
Wijbenga van der Mark een vlog.
Altijd op woensdag. De vaste volgers en kijkers weten dat, kijken er
naar uit.
“Ik ﬁlm de hele week en zet de
video op de woensdag erna online. Zo heb ik twee dagen de tijd

om de beelden te bewerken en het
resultaat te uploaden. Dat laatste lukt niet altijd en overal. Het
hangt ervan af waar we liggen met
het schip; of er wiﬁ of 4G is.”

Persoonlijk
Het leven aan boord van het
motorschip Charissa staat centraal. “Het doel is aan de buitenwereld te laten zien hoe dat leven
er écht uitziet, de échte wereld van
de binnenvaart. Om zo jongeren
te interesseren. Er komen allerlei
onderwerpen voorbij: het schip,
het vaargebied, de lading, de reizen en persoonlijke onderwerpen.
Maar ik maak het niet mooier dan
het is. Het moet realistisch zijn.
En dus komt bijvoorbeeld ook
aan bod dat ik last heb van allergie.”
“Ik had het nog nooit gedaan, ben
gewoon begonnen. Eigenlijk eerst
met een blog; toen typte ik de ver-

halen uit. Dat was best veel werk.
Toen bedacht ik: ik kan ook gaan
ﬁlmen.”
Daar zit ook best wat tijd in.
“Het ﬁlmen en het bewerken op
de computer. Maar dat geeft niet;
ik vind het hartstikke leuk om te
doen. Het gaat ook steeds beter.
Als je het verschil tussen m’n eerste vlog ziet en de vlogs die ik nu
maak…”
De video’s zijn best persoonlijk.
“Ik let wel op wat ik laat zien.
Voordat ik een ﬁlmpje upload laat
ik Klaas ernaar kijken – en ook de
matroos, als die erin voorkomt.
Zij moeten er ook achter staan. Inmiddels vinden zij het ook leuk.
Als ik een dag niet kan ﬁlmen,
nemen zij het over.”

Nieuw schip
Ze krijgt veel reacties. De meeste
zijn positief, maar er zit ook weleens een negatieve tussen. “Nee,
dat is niet prettig. Maar iedereen

week verhuisd. Het schip kreeg
een nieuwe naam: Angela W.
Een hele eer, vindt ze. “De Charissa was vernoemd naar Klaas’
zusje. Toen hij dat schip kocht,
was ik nog niet in beeld. Nu volgen we de traditie dat het schip
de naam van de schippersvrouw
draagt. Grappig, door het vorige
schip dachten veel mensen dat ík
Charissa heette.”

mag een mening hebben. Zo denk
ik er ook over: het is maar een mening. Het is maar zo. Ik kan er wel
mee leven.”
Tot voor kort voeren Angela en
Klaas op het ms Charissa. Begin
dit jaar kochten ze een groter
schip, de Janna-Maria. Na het
klasse maken de en bijbehorende
klussen op de werf zijn ze vorige

Angela voelt zich helemaal thuis
in de binnenvaart. Ze is druk
bezig met haar vaarpapieren. “Nu
doe ik de opleiding tot matroos.
Daarna ga ik door voor schipper.”
Angela is een van de vloggers die
meewerkt aan het initiatief van
deze krant: Binnenvaartvlog.nl.
Op die website zijn vanaf nu ook
haar wekelijkse vlogs te zien. Zo
hoopt ze nog meer jongeren te
bereiken en hen warm te maken
voor (een baan in) de binnenvaart.
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Für unsere erfolgreich wachsende Reederei suchen wir

Schiffsführer u. Steuerleute (m/w)
mit Patent bis Mannheim
Arbeitsplatz:
Fahrtgebiet:
Schichtsystem:
Sozialleistungen:

Containerschiff
Rheinstrom und ARA-Raum
14 / 14 Tage oder 21 / 21 Tage
Luxemburger Konditionen

TE KOOP:

GEBRUIKTE AZOBE
DAMWANDPLANKEN
HARDHOUT, 6 CM DIK, MET MES EN GROEF.
LENGTE ± 4,60 METER. ZO GOED ALS NIEUW!
TEVENS PALEN EN GORDINGEN.
HUISER HOUTHANDEL
06-22373412 • INFO@HUISERWARMOND.NL
WWW.HUISERWARMOND.NL

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung an:
Reederei Deymann Management GmbH & Co. KG
Papenwiese 5 • D- 49733 Haren (Ems)
info@reederei-deymann.de / info@navitrans.lu

Voor vragen en interesse:
info@nl-shipbrokers.com
www.nl-shipbrokers.com
T: +31 255 510470
M: +31 654 383998

Tel.: 0049(0)172 2889169 Ralph van Beek

Te koop rondvaart /
partyboot “TEXEL 44”
circa 34 x 8 x 2 meter, 232 BT, capaciteit
150 personen binnen plus 100 buiten.
Zeer compleet en volledig uitgerust
interieur, bar, keuken met inventaris,
sanitair, traplift etc. etc. Uitmuntend
onderhouden en inzetbaar voor excursietrips, dagtochten, feesten etc. vaartuig
heeft max. 2 m diepgang en 8,25 m airdraft Als nieuw machinekamer met o.a.
2x Scania DI13 motoren bouwjaar 2012 Inclusief certiﬁcaat ILENT zone 2, 3 en 4
Nederland max. 250 personen Los te koop maar ook als compleet bedrijf “going
concern” operatief vanaf Texel en met begeleiding en assistentie van huidige
eigenaar (wil met pensioen).

Wechseln Sie den Kurs
Ihrer Karriere

De beste stuurlui
staan niet aan wal

RsR Nemo Ltd. ist der Anbieter von nautische Management für FlusskreuzRsR Nemo Ltd. is de aanbieder van nautisch management voor de binnenvaart

fahrtunternehmen. Zu diesem Zeitpunkt führt RsR Nemo Ltd. mehr als 26

riviercruiserederijen. Op dit moment beheert RsR Nemo Ltd. meer dan 26 rivier-

Flusskreuzfahrtschiffe und ist mit einer Anzahl von mehr als 220 Mitarbeitern

cruiseschepen en is met een medewerkers aantal van meer dan 220 één van de

eine der größten Managementgesellschaften für die Flusskreuzfahrt. Wir suchen:

grootste nautisch management bedrijven voor de riviercruisevaart.
Voor onze klanten zijn wij op zoek naar:

1e en 2e Kapitein
• i.b.v. Rijnpatent min. tot Mannheim
•
•
•
•

Donaupatent is een pré
Ervaring in de passagiersvaart
Kennis van de Duitse en/of Engelse taal
Representatief uiterlijk

• Goede vrijetijdsregeling en salariëring
• Zwitsers contract

Steuermann
•
•
•
•

i.b.v. Rhein- und/oder Donaupatent ist ein Vorteil
Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache
Repräsentatives Erscheinungsbild
Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

Matrose
•
•
•
•

i.b.v. ein Dienstbuch mit der Rhein und Donau Qualiﬁkation Matrose
Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache
Repräsentatives Erscheinungsbild
Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

Matrose/Motorwart
•
•
•
•

i.b.v. ein Dienstbuch mit der Rhein und Donau Qualiﬁkation Matrose und Motorwart
Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache
Repräsentatives Erscheinungsbild
Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

Bent u de juiste persoon voor één van bovengenoemde functies,
dan kunt u uw sollicitatie richten aan:

Sind Sie die richtige Person für eine der oben genannten Positionen
dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung an:

RsR Nemo Ltd. | A1 Agias Zonis & Thessalonikis street | Nicolaou Pentadromos Center
Block A, Floor 7, Ofﬁce 708 | 3025 Limassol, Cyprus | pz@rsrnemo.com
Voor meer informatie: +31 621839314

RsR Nemo Ltd. | A1 Agias Zonis & Thessalonikis street | Nicolaou Pentadromos Center
Block A, Floor 7, Ofﬁce 708 | 3025 Limassol, Cyprus | pz@rsrnemo.com
Für weitere Informationen: +31 621839314
Keine Akquisition über diese Anzeige durch Personalvermittlungen erwünscht!

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

Nautical Expertise for Maritime Operations

Nautical Expertise for Maritime Operations
WWW.RSRNEMO.COM

WWW.RSRNEMO.COM
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Rotterdam:
Rekordumschlag
dank Container

Treibstoﬀpreis macht
Binnenschiﬀfahrt teurer
Auch in diesem Jahr
werden die Kosten für
Binnenschiffstransporte steigen.
Das Forschungsinstitut Panteia
erwartet je nach Schiffstypen
Kostensteigerungen von 3,4 bis
5,9 Prozent.
Die Hauptursache ist der steigende Treibstoffpreis. Das geht aus
der Kostenberichterstattung für

die Binnenschifffahrt hervor, die
von Panteia jährlich im Auftrag
des Centraal Bureau voor de Rijnen Binnenvaart aktualisiert wird.
2017 erhöhten sich die Kosten
beim gleichbleibenden Schiffseinsatz um 2,7 bis 7,1 Prozent.
Dies war hauptsächlich auf den
Treibstoffpreis zurückzuführen,
der 2017 um 14,8 Prozent gestiegen ist. Für Schiffe mit viel Fahr-

stunden kam es zu den größten
Kostensteigerungen.
Lässt man die Treibstoffkosten
außer Betracht, so sind die Kosten
um 1 bis 2,8 Prozent gestiegen
gegenüber 2016. Auch die Preise
für Reparatur und Wartung und
Arbeits- und Versicherungskosten haben sich erhöht. Dagegen
nahm der durchschnittliche
Zinsaufwand 2017 ab.

Binnenschiﬀfahrtsstand auf MOCE
Am Mittwoch, den 28. März,
ﬁndet im WTC Rotterdam das
Maritime & Offshore Career
Event 2018 statt. Es werden 3.500
Besucher erwartet, die sich auf
einen Job oder eine Ausbildung
orientieren wollen.

Neu ist in diesem Jahr ein
Binnenschifffahrtstand, auf dem
sich Betriebe wie Wijgula, Quo
Vadis, ThyssenKrupp Veerhaven
und TOS gemeinsam mit dem
Bureau Voorlichting Binnenvaart
präsentieren und die Besucher
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Die Häfen und Güterverkehr
Köln (AG) und das WSA suchen
nach einer Lösung für die
Schließung von Liegeplätzen
im Rheinau-Hafen. Dort dürfen
Binnenschiffe seit einigen
Wochen nicht mehr festmachen.
Ende 2017 waren zwei Festmacheinrichtungen von Schiffen aus den
Verankerungen gerissen worden.

6

Aggregate

Seitdem besteht an der Kaimauer
im Rheinau-Hafen bis auf
Widerruf ein Anlegeverbot.
Vergangene Woche protestierten
Schiffer dagegen, indem sie auf
der Höhe des Rheinau-Hafens
Schallsignale abgaben.
Mittlerweile ist der Protest verstummt. Anfang März ﬁndet im
Kölner Rathaus eine Anhörung
statt.

• 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.

TARIFE

Brandschutz
®

1

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

5

Lösungssuche für den Rheinau-Hafen

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

4

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

Der Zutritt ist kostenlos nach
Anmeldung auf www.moce.biz.

KNAACK & JAHN

2

über Karriere-Möglichkeiten in
der Binnenschifffahrt informieren
werden.

Ausgedrückt in Tonnen nahm das
Containervolumen um 12,3 Prozent zu. Der Umschlag wuchs um
10,9 Prozent auf 13,7
Millionen TEU. Der Marktanteil
des Rotterdamer Hafens in der
Range Le Havre-Hamburg erreichte mit 31 Prozent das höchste
Niveau seit 2000.
Der Steigerung bei den Containern standen ein Rückgang beim

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

Rubriken
1

Trockenmassengut von 2,6 Prozent und beim Flüssigmassengut
von 4,1 Prozent gegenüber. Stückgut (Roll-on/Roll-off sowie sonstiges Stückgut) stieg um 7 Prozent.
Der Hafenbetrieb Rotterdam geht
auch für 2018 von steigenden
Umschlagsmengen aus. Bei den
Containern wird der Zuwachs
geringer sein als im vergangenen
Jahr.
Der Umsatz hat sich mit 4,6
Prozent auf 712,1 Millionen Euro
erhöht.
Das Nettoergebnis des Hafenbetriebs sank um 16,6 Prozent
auf 187 Millionen Euro. Das liegt
daran, dass für den Gewinn im
Jahr 2017 zum ersten Mal Körperschaftsteuer fällig wurde.

Der Containerumschlag
war 2017 der wichtigste
Wachstumsmotor im
Rotterdamer Hafen. Der
Gesamtumschlag erhöhte sich
um 1,3 Prozent von 461 auf 467
Millionen Tonnen. Das war ein
Rekord.

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

w w w. K J - F i r e O f f . c o m
www.shipping-technics-logistics.de

21 Ruderanlagen

EINE KLEINE ANZEIGE MIT EINER

SPECIALIST IN MARITIME MANOEUVRING
AND PROPULSION EFFICIENCY

GROßEN
REICHWEITE

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

Die beste Sicht auf Service,
Qualität und Innovation.
+31(0) 475 580 488
info@omruscheepsramen.com
www.omruscheepsramen.com

B I N N E N VA A RT V LO G

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL
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CAN YOU
MAKE THE
DIFFERENCE?
1DVWXSWHQDSDOXEXÀRWLO\UHMGDĜVWYt6RPWUDQV
MDNRKAPITÁNQHERkormidelník!
5HMGDĝVWYt6RPWUDQVMH
)ORWLODPRGHUQtFKGREĜHXGUåRYDQêFKYêKUDGQČPHJDWDQNRYêFKORGt
VRGGČOHQêPE\GOHQtPDYãtPSRåDGRYDQêPNRPIRUWHP
1DHYURSVNêFKYQLWUR]HPVNêFKYRGQtFKFHVWiFKSĜHSUDYXMHPHPLQHUiOQt
ROHMRYpDFKHPLFNpSURGXNW\
1DEt]tPHMLVWRWX]DPČVWQiQtVRFLiOQtSRMLãWČQt
Y]GČOiYDFtNXU]\ DQJOLþWLQD&±FHUWL¿NiW DPRåQRVWVOXåHEQtKR
SRVWXSXSURPRWLYRYDQpVSROXSUDFRYQtN\
+OHGiPHPRWLYRYDQpNDSLWiQ\DNRUPLGHOQtN\
VUêQVNêPSDWHQWHPGR0DQQKHLPXUDGDURYêPSDWHQWHPD
$'1FHUWL¿NiWHP&±FHUWL¿NiWQDEt]tYêKRGX
SOMTRANS NV

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

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

Kom jij ons team
versterken?

Binnen onze organisatie zijn wij op zoek naar enthousiaste en
leergierige medewerkers.
MULTRASHIP ZOEKT:

- (LEERLING) (H)WTK HAVEN- EN
ZEESLEEPDIENST M/V
- KAPITEIN ZEE(SLEEP)DIENST M/V
(LEERLING) (H)WTK HAVEN- EN ZEESLEEPDIENST m/v
Als (hoofd)werktuigkundige ben je verantwoordelijk voor de
machinekamer in de meest brede zin. Je hebt kennis van motoren,
meer specifiek middelsnel lopende dieselmotoren. Je werkt
conform procedures, werkinstructies en neemt daarbij de
veiligheidseisen in acht. Je bent bereid om te werken in zowel de
machinekamer als aan dek en werkt in een team van minimaal 3
bemanningsleden. Je hebt een STCW 2010 vaarbevoegdheid als
Chief Engineer onbeperkt (voor de havensleepdienst minimaal
3000kW met aantekening contractor material). Je bent bekend
met het implementeren, bijhouden en verbeteren van het ISM
kwaliteit- en veiligheidssysteem. Je hebt een geldige medische
zeevaartkeuring en monsterboekje. Daarnaast beschik je over basic
safety en Designated security duties certificaten. Je beheerst de
Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als in geschrift. Als
leerling (H)WTK ondersteun je bij bovengenoemde werkzaamheden
en ben je in opleiding om bovengenoemde papieren te behalen.
KAPITEIN ZEE(SLEEP)DIENST m/v
Als kapitein voor onze zeesleepdienst ben je - in de meest brede
zin - verantwoordelijk voor het schip. Je bent minimaal in het bezit
van een STCW 2010 vaarbevoegdheid <3000gt. Je hebt ervaring
met werken in de sleepvaart/projecten op zee/offshore op
sleepboten met verschillende aandrijfsystemen zoals ASD/Voith.
Je hebt leidinggevende capaciteiten, waarbij het goed aansturen
en motiveren van de crew voorop staat. Je bent bekend met het
implementeren, bijhouden en verbeteren van het ISM kwaliteit- en
veiligheidssysteem. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal,
bent inventief, organisatorisch sterk, houdt van aanpakken en hebt
een groot doorzettingsvermogen. Het vaar/verlofschema is
momenteel 4 tot 6 weken op en af; afhankelijk van het werkgebied.
Wij zijn op zoek naar kapiteins voor onze zeesleepdienst, Guardian
en voor ons bergingsschip de Multrasalvor 4.
Wij bieden
Een verantwoordelijke baan met voldoende ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden in een dynamische en snelgroeiende organisatie.
Je verdient een prima salaris en daarnaast zijn er diverse goede
secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze functies betreffen een
fulltime dienstverband.

Ben jij representatief, stress-bestendig,
Ben
jij representatief,
stress-bestendig,
communicatief
vaardig
en hou je van
communicatief
vaardig
en
hou je van
een dynamische werkomgeving?
een
werkomgeving?
Dandynamische
zijn wij op zoek
naar jou!

Dan zijn wij op zoek naar jou!

KAPITEINS (Grootvaarbewijs A/B, binnenvaartdiploma,

radardiploma binnenwateren, Marifoon certiﬁcaat)
KAPITEINS
(Grootvaarbewijs A/B, binnenvaartdiploma,

Reageren
Interesse in één van deze functies? Dan ontvangen wij graag jouw
sollicitatie. Je kunt je schriftelijke sollicitatie met CV richten aan:
MULTRASHIP TOWAGE & SALVAGE
T.a.v. mevrouw C. Huisman
Postbus 72, 4530 AB Terneuzen
Email: secretariaat@multraship.com
MULTRASHIP.COM
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

radardiploma
binnenwateren,
Marifoon
certiﬁcaat)
MATROZEN
(Dienstenboekje
matroos,
BHV)

MATROZEN
matroos, BHV)
STEWARDS(Dienstenboekje
(BHV)

MAKES THE DIFFERENCE

STEWARDS

Wil jij deel uitmaken van (BHV)
het Waterbus-Team?
Stuur dan snel je CV met een duidelijke foto naar

Wil jij deel uitmaken van het Waterbus-Team?
INFO@DEWATERBUS.BE
Stuur dan snel je CV met een duidelijke foto naar

INFO@DEWATERBUS.BE

HARBOUR & TERMINAL TOWAGE

SALVAGE

OFFSHORE SERVICES

SEA TOWAGE

PORT SERVICES

De Binnenvaartkrant

27 februari 2018

11

PETROTRANS SA

TVS Shipping Group
DE makelaar in SCHEPEN
On parlais Francais
VRACHTSCHEPEN
VS2001 85.95 X 9.50 X 3.10 1.654 MT 950 PS 1.490.000,VS1963 85.65 X 9.00 X 2.83 1.500 MT 1.275 PS 950.000,BEL ONS OF BEKIJK ONZE WEBSITE VOOR HET AANBOD
VERSCHILLENDE SCHEPEN ZIJN TOEGEVOEGD
TANKSCHEPEN
TS2006 85.00 X 9.60 X 3.20 1.680 MT 1.300 PS prijs op aanvraag
Schip is te koop met charter LT
Ankerrui 42 B-2000 Antwerpen
Mob :+31 615 468 538 • Mail: info@tvs-shipping-group.be
Website:www.tvs-shipping-group.be

Kapitein

Captain

In bezit van:
- Rijnpatent tot Mannheim
of Basel
- Radarpatent
- ADN-certiﬁcaat

With:
- Rhinepatent till Mannheim
or Basel
- Radarpatent
- ADN-CERTIFICATE

Wij bieden u:
- Werken op moderne schepen
- Vrije tijdsregeling 2 w - 2 w
- Aantrekkelijk loon

We oﬀer you:
- Modern Barges
- Work regime 2 w - 2 w
- Attractive salary

19, Avenue des bains . L - 5610 Mondorf-Les-Bains
+ 35 226 119 081 · petrotrans@pt.lu

Te koop
MTS . Dubbelwandige RVS tanker
Type-C • Bouwjaar: 1986 • Voorschip: 1990 • Afm.: 85,35 x 10,95 x 3,06 m.
5 centertanks van RVS-ketel en spiralen • Inhoud tanks: 1650 m3
Lospompen: Marflex-Deepwell • Leidingsysteem: RVS • Kopschroef: 260 KW
Hoofdmotor: 850 KW MTU - Type 8 V - 4000 • Bjr: 2006.

2 splijtbakken
Zelfvarend • Beuninhoud: 1000 m3 • bouwjaar: 2013.
Afm. 58,00 x 13,00 x 4,30 m. • Hoofdmotoren: 2 x 330 KW.

Te koop gevraagd:
Dubbelwandige Tanker • Afm.: 85,00 x 9,50 x ca. 3,00 m. met lage kruiplijn

J.J.Geluk
Fazantenhof 63 . 4332 XT Middelburg
Tel: 0118-613786 . GSM: 06 53 488 479 . E-Mail : : jj-geluk@kpnmail.nl

Atlas Trainingscenter
Staatlich anerkanntes Bildungsinstitut für die Berufsschifffahrt

Vorbereitungslehrgänge für Patentprüfungen _ Radarpatent
ADN-Lehrgänge _ Sachkunde FGS _ Erste Hilfe _ Sicherheitsseminare
Königstr. 59 _ 47198 Duisburg _ Tel. +49 2841 7818747
www.atlas-schiffahrt.de _ info@atlas-schiffahrt.de

Noordeinde 109
NL-3341 LW Hendrik Ido Ambacht
The Netherlands
T : +31 78 6811540 . F : +31 78 6817747
www.ystlogistics.nl

Für unsere erfolgreich wachsende Reederei suchen wir

Schiffsführer (m/w)
mit Patent bis Mannheim
für einen Koppelverband in der Trockenschifffahrt
(186 m x 11,45 m)
Fahrtgebiet:

Rheinstrom und ARA-Raum

Schichtsystem:

14 / 14 Tage oder 21 / 21 Tage

Sozialleistungen:

Luxemburger Konditionen

Hou jij van korte lijnen, actie en bemiddelen? Heb jij affiniteit met de scheepvaart en zoek jij
een dynamische baan? Dan ben jij misschien onze nieuwe collega!

Commercieel Operationeel Medewerker
40 uur per week
YST, een groeiend bevrachtingskantoor, is vanwege uitbreiding van haar werkzaamheden
op zoek naar een nieuw lid voor haar team per 1 april 2018. Ga jij elke ochtend met ons de
uitdaging aan om vraag en aanbod zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen? Ben jij net zo
gedreven als wij om onze gezamenlijke missie ten behoeve van onze klanten handen en voeten
te geven? En heb jij geen 9 tot 5 mentaliteit? Dan ben jij de persoon die we zoeken!
De WERKZAAMHEDEN bestaan onder ander uit:
• Het koppelen van ladingen aan vervoerders
• Voeren van verkoopgesprekken en onderhandelen over prijs en voorwaarden
• Begeleiding van het order- en contracttraject
• Bijdragen aan relatiebeheer
• Verzamelen en verwerken van marktinformatie

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung an:
Reederei Deymann Management GmbH & Co. KG
Papenwiese 5 • D- 49733 Haren (Ems)
info@reederei-deymann.de / info@navitrans.lu
Tel.: 0049(0)172 2889169 Ralph van Beek

Wij VRAGEN:
• Minimaal MBO 4-niveau, gevoel voor commercie en affiniteit met de scheepvaart
• Een gestructureerde werker met flexibele denkkracht
• Stabiliteit, doelgerichtheid en gedrevenheid
• Een teamplayer met adequate sociale vaardigheden
• Tijdsdrukbestendigheid
• Een proactieve en verantwoordelijkheid nemende houding
• Beheersing van de Duitse taal. (Frans is een pré)
DIENSTVERBAND: vooralsnog een half jaarcontract en bij
gebleken geschiktheid een verlenging hiervan.
WERKERVARING: heb je ervaring binnen en/of met de
scheepvaart? Solliciteer.
Je drive zal doorslaggevend zijn.
WERKTIJDEN kantoortijden, 40 uur per week
AANVULLENDE INFORMATIE kunt u opvragen bij het managementteam,
dhr. P.H. van IJzerlooij of dhr. G. Bakker, bereikbaar via ons algemene telefoonnummer
+31(0)78 6811540.
U kunt via deze weg ook het uitgebreide functieprofiel opvragen. Informatie over ons bedrijf
kunt u ook vinden op onze site: www.ystlogistics.nl. Uw brief met motivatie en CV kunt u
mailen naar: management@ystlogistics.nl gericht aan dhr. Ph. (Philip) van IJzerlooij.
Het sollicitatietermijn sluit op 16 maart 2018.
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Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft ontwerp,
bouw en levering compleet schip mogen verzorgen voor
Erik Walther GmbH & Co. KG
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

Wij wensen
Walther Verwaltung
GmbH & Co. KG
veel succes met het
mts Erik Walther

“Wij hebben de complete
afbouw van het mts Erik
Walther mogen verzorgen”

THE CONNECTING
SPECIALIST

TeamCo Shipyard BV
Bakkersdam 1a
5256 PK Heusden

T. +31 (0)416 665500
www.teamcoshipyard.nl
info@teamcoshipyard.nl

‘ Wij wensen
Walther Verwaltung GmbH & Co. KG
een behouden vaart. ’
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Walther GmbH breidt vloot uit met door RensenDriessen geleverde tanker

Naam Erik Walther is eerbetoon aan oprichter
DOOR JAN HOEK

In 1834 opende Erik Walther
(1912-2003) op 22-jarige leeftijd zijn eerste tankstation, in
zijn geboorteplaats Gera. Twee
jaar later startte hij een handel
in minerale oliën. Bijna 85 jaar
later bestaat het sinds 1953 in
Schweinfurt gevestigde bedrijf
over 65 ‘Walther’-tankstations
('Tanken aus der Kraftstoffquelle')
en twee Autobahn-tankstations, Ze
zitten verspreid over grote delen
van Beieren en verder in Hessen,
Zuid-Thüringen en Baden-Württemberg. Er werken ruim 160 medewerkers.
Om onafhankelijk te kunnen
opereren, werd in 1968 de eerste binnenvaarttanker gekocht,
voor het vervoer van minerale
oliën vanuit de ARA-havens naar
Schweinfurt en Aschaffenburg.
In Schweinfurt beschikt het bedrijf
over een opslagcapaciteit van circa
44.000 kuub en in Aschaffenburg
over circa 24.000 kuub. Daarnaast
heeft de onderneming vijf opslagplaatsen voor stookolie en diesel.
In totaal heeft Walther een opslagcapaciteit van zo’n 80 miljoen liter
aan minerale olieproducten.

Moneymaker
Onlangs werd de vloot uitgebreid
met een vijfde tanker, genoemd
naar de oprichter van het bedrijf.
De dubbelwandige type C-tanker
Erik Walther is in opdracht van
RensenDriessen in twaalf weken tijd afgebouwd bij TeamCo

(foto’s Jan Hoek)

Shipyard in Heusden. Het casco is
gebouwd bij Severnav Shipyard in
Roemenië.
De 2.180 ton metende tanker van
het type Moneymaker gaat minerale oliën vervoeren op de RijnMain-Donau-route.
De naam ‘Moneymaker’ is niet alleen een prettig klinkende naam,
maar dit type schip maakt die in
de praktijk ook waar. Het is zuinig
in gebruik, is makkelijk manoeuvreerbaar en heeft een gunstige
verhouding laadvermogen/afmetingen en kruiplijn. Het schip is
110 meter lang en 11,45 meter
breed.
Voor een verantwoorde voortstuwing staat er in de ruime
machinekamer een ABC-motor
van 1.600 pk bij 900 toeren. De
tanker beschikt over acht tanks
van 380 kuub.
De vloot van Walther bestaat
verder uit de tankers Thüringen
(2.240 ton) die samen met de
Marie Luise (1.821 ton) een koppelverband vormt, de Friedrich

Rückert (2.100 ton) en de Bayernland (2.763 ton).

bouwd. Henk de Vries begeleidde
namens RensenDriessen de bouw
op de werf in Heusden.
Na een geslaagde proefvaart is de
Erik Walther aan de eerste reis begonnen. Dat zorgt niet bepaald
voor een lege plek in de haven van
TeamCo. “We hebben het nog superdruk”, stelt directeur Gerrie van
Tiem dan ook.

“Er liggen nog twaalf schepen in
Heusden, waaronder zeven passagiersschepen voor winterwerk.
Daarnaast liggen er schepen voor
reparatie,
hermotorisering en
complete afbouw. Voor Chemgas
hebben we de opdracht voor de
nieuwbouw van drie gastankers;
we starten met de Alize, waarna
nog twee zusterschepen zullen
volgen.”

- Alle pompen zijn aangedreven door ABB

(schroefdiam 1200mm) elektrisch

Turnkey-oplevering
Het doel van RensenDriessen is
het beste bieden en daarbij zo veel
mogelijk waarde toevoegen voor
de klant. Hiermee wil het bedrijf
uit Zwijndrecht de klant in staat
stellen om met de door hen ontworpen en gebouwde schepen
hun eigen doelstellingen waar te
maken. Sinds 1980 heeft RensenDriessen bijna 700 schepen opgeleverd.
De hoge kwaliteitsstandaard was
ook voor Walther doorslaggevend. De door RensenDriessen
ontwikkelde Moneymaker voldoet
namelijk volledig aan de wensen
en eisen van de Duitse onderneming. Naast het ontwerp en de
cascobouw was RensenDriessen
verantwoordelijk voor de turnkeyoplevering.
In TeamCo vonden het bedrijf
een scheepswerf die als afbouwer
een uitstekende naam heeft opge-

Aan mts Erik Walther leverden onder andere:
TeamCo Shipyard B.V. Afbouw, expansie-

- Roeftrap;

boegschroef en ladingpompen 531kVA

tanks RVS hoofdmotor, lensballast

- 2 aluminium zwierbomen;

Motor Caterpillar, type C18

systemen, uitlaten aan dek en boiler.

- Heklichtbeugel type Nordica;

Generator Stamford HCM534;

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

- Aluminium davit;

Al het loodgieterswerk.

omschakeling Pomp/Boegschroefbedrijf.

Het ontwerp, bouw en levering compleet

- Dakradarmast type Nikki;

ladingpompen 159kVA

Kampers Shipyard B.V.

Werkina Werkendam B.V. De complete

schip.

- Stuurhuttrap.

Motor John Deere, type 6068

Stuurhuis + hefgeleidekoker.

elektrische installatie inclusief 2-draads

ABC, Anglo Belgian Corporation N.V.

De Leeuw en van Vugt B.V.

Generator Stamford UCM274;

Lloyd’s Register EMEA Classiﬁcatie.

databesturing, monitoringsysteem met

6DZC - 900 tpm - 1.175 kWm.

Scheepsinterieurbouw

Orlaco Products B.V. CCTV Systeem.

touchscreenbediening, compleet nautisch

All Pumps Holland B.V.

Complete betimmering.

Motor John Deere, type 4045

Promarin Propeller- und Marinetech-

pakket, camerasysteem, complete airco

Complete Victor pompenpakket.

Den Breejen Shipyard

Generator Stamford UCM224.

nik GmbH The main propeller, diameter

installatie, satellietsysteem, tankmeetsys-

Berg Maritieme Meetsystemen B.V.

Schroefas installatie.

EPS European Pump Services B.V.

1750mm, 5 blades, skew design.

teem, Ecdis Inland Viewer en AIS installatie.

- Installatie tankinhoudsmeting en

Dik den Hollander Maritiem B.V.

- Twee stuks EPS/Bornemann lading-

RAFA Scheepsramen B.V. Ramen.

WindeX Engineering B.V.

tankalarmeringen;
- Gasdetectie systeem voor stuurhuis en
woning.

- Generatorset 2 t.b.v. boordnet en

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

elektromotoren in EEx-de uitvoering;

aangedreven, 393 kW bij 1780 omw/min;
- Bediening wegafhankelijk incl.

Hoko Installatiebedrijf

Complete stoﬀering woning en stuurhuis,

pompen, één met een capaciteit van

RuGotech Pijpleidingen B.V.

Airconditioning, overdrukinstallatie, RVS

inclusief pvc vloeren, raambekleding/ zon-

500m3/uur en één stuks met een capaciteit

Het complete dekleidingsysteem.

Klaproosters, ventilatoren.

wering, meubels, matrassen en bedtextiel.

Blommaert BVBA

Dolpower B.V.

- Voormast type Improval;

- Generatorset 1 t.b.v. aandrijving

3

van 250m /uur;
- Eén stuks EPS/Bornemann slobpomp met
een capaciteit van 21m3/uur;

Verhaar Omega B.V.
- Eén (1) Verhaar Omega Boegschroefinstallatie type kanalen 31120-4k

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

Shipyard

maritiem
werkendam
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Wij wensen Walther Verwaltung GmbH & Co. KG veel succes met mts Erik Walther
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Wärtsilä en QuantiParts Harlingen breiden
service verder uit
DOOR MENNO BONNEMA

Donderdag 15 februari vierden
Wärtsilä en Qantiparts in de
vissershaven van Harlingen
de ingebruikname van het
vernieuwde onderdelenmagazijn
van QuantiParts. Accountmanager Luuk Hijlkema van
Wärtsilä gaf de genodigden een
kijkje in de nabije toekomst van
de hybride motortechniek.
Het is op deze zonnige donderdag een prima middag om te vertoeven in de haven bij Harlingen.
Het heldere weer doet de veeltallig
aanwezige vissersschepen schijnen
in de felle winterzon. Het is opvallend druk voor een doordeweekse
dag. Dat komt vooral doordat
het net biddag is geweest en dan
blijft traditioneel de hele Urker
vissersvloot aan de kade. En veel
schepen van die vloot liggen nu in
Harlingen. Dat biedt de schippers
een mooie gelegenheid om even
een bezoek te brengen aan het
vernieuwde depot van QuantiParts
in Harlingen.

Afmeren
Sinds drie jaar is het onderdelenleveringsbedrijf QuantiParts een
zelfstandig opererend onderdeel

van het Finse Wärtsilä. Dit internationaal opererende bedrijf met
hoofdkantoor in Helsinki is wereldwijd een toonaangevende speler op het gebied van oplossingen
van a tot z voor de maritieme en
de energiemarkt.
In Zwolle is het wereldwijde onderdelendistributiecentrum gevestigd. Maar met name voor de vissersboten die Harlingen aandoen,
heeft QuantiParts al jaren een depot in de vissershaven. Daar kunnen de schepen ter plaatse afmeren en de benodigde onderdelen
ter plekke ophalen uit het verder
uitgebreide en vernieuwde magazijn van QuantiParts.
Daar kan bovendien voortaan met
PIN worden betaald. Accountmanager Johan Penninga benadrukt dat de focus voor QuantiParts blijft liggen op de klassieke
motoren van Wärtsilä. Er is voor
Harlingen een speciaal ingericht
afhaalpunt van onderdelen ingericht van de motortypes Deutz
628, Stork Werkspoor F240 en
SW280. Daarnaast kan ook bij
technische problemen hulp aangeboden worden.
Moederbedrijf Wärtsilä is natuur-

lijk al jaren een grote speler als
het gaat om scheepsmotoren
en innovatieve ontwikkelingen. Luuk Hijlkema, accountmanager Marine Solutions,
mag de toehoorders bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen op
het
gebied
van hybride
motortechnieken voor de
scheepvaart.

begrip. Met toegevoegde
batterijsystemen kun je veel
gemakkelijker vermogenspieken
weghalen. Dat heeft naast energiebesparing ook een gunstig
effect op de levensduur van
diverse onderdelen. Er kan
veel efﬁciënter gebruik van
generatoren plaatsvinden.
Ook dat levert dus uiteindelijk een aanzienlijke besparing op.
Omgekeerd kan met de elektrische ondersteuning juist
ook een zogenaamde boost
power geleverd worden. Een conventionele motor heeft altijd een
bepaalde aanlooptijd om tot het
gewenste vermogen te komen,
bij de hybride systemen kan veel
sneller geschakeld worden.

Hybride
De hybride motoren
hebben de toekomst, zoveel
kan wel afgeleid worden uit
het betoog dat Hijlkema
houdt tegenover het hoofdzakelijk nog traditioneel varende visserspubliek.
De hybride batterijsystemen bieden de mogelijkheid tot optimale
brandstofbesparing. En brandstofbesparing en dus geldbesparing is
nog steeds een belangrijk thema
in de visserij en scheepvaart. Is het
niet om milieuredenen, dan telt
nog altijd ook de besparing in eigen portemonnee. Door te werken
met een hybride motorsysteem
is bijvoorbeeld een besparing op
draaiuren van de motoren mo-

Prijzen
Er werden diverse onderdelen
getoond, waaronder turbochargers.
(foto Menno Bonnema)

gelijk, hetgeen weer goed is voor
de levensduur van het aandrijfsysteem. Een extra voordeel voor
de visserijsector is dat de nieuwe
hybride motorsystemen vaak veel
stiller kunnen opereren.

Volledig elektrisch

Actieplan voor aantrekkelijke arbeidsmarkt
Bureau Voorlichting Binnenvaart
werkt samen met een brede vertegenwoordiging uit de branche
aan een actieplan en een Strategische Arbeidsmarktagenda voor
“een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart met
voldoende instroom, behoud en
doorstroom van personeel in onze
sector, nu en in de toekomst.”
Woensdag 21 februari was de
kick-off. Onder de 42 deelnemers

waren varende ondernemers, vertegenwoordigers van rederijen,
brancheorganisaties, vakbonden,
onderwijsinstellingen, uitzendorganisaties en overheidsinstanties.

Snel aan de slag
“Een gezamenlijke aanpak is de
enige aanpak die werkt”, was de
bevestiging die het BVB kreeg. “Iedereen was het erover eens dat de
tijd van praten en plannen voorbij

is en we zo snel mogelijk aan de
slag moeten.”
De komende twee maanden wordt
in kleiner verband verder gewerkt
aan het actieplan en de Arbeidsmarktagenda. De ofﬁciële ondertekening staat gepland tijdens de
vakbeurs Maritime Industry eind
mei.
In die tijd moet ook een oplossing
worden gevonden voor de ﬁnanciering.

Hijlkema stipt het tijdens zijn
betoog over de nieuwste ontwikkelingen even aan: in Noorwegen
vaart al een veerboot volledig
elektrisch. Door de relatief korte
vaarafstand bleek dat al goed mogelijk. Voor de korte termijn richt
Wärtsilä zich op hybride motorsystemen, omdat die voor de langere afstanden momenteel beter
geschikt zijn.
Bij de hybride systemen zijn dus
signiﬁcante brandstofbesparingen
mogelijk. ‘Peak shaving’ is daarbij een veelgehoord en belangrijk

Tot voor kort waren de hybride
motorsystemen nog aan de prijzige kant. Maar Hijlkema laat via
een graﬁek zien dat het wat de
kosten betreft snel de betere kant
opgaat. Kostten accusystemen per
geproduceerde kWh in 2010 nog
zo’n 1.500 dollar, de verwachting
is dat dat bedrag in 2020 al rond
de 500 dollar zal liggen. Dat lijkt
een reële richtlijn: momenteel bedraagt de kilowattuurprijs al 580
dollar.
Al met al lijkt het totaalplaatje
te zorgen voor een zonnige toekomst, wat betreft de hybride
motorsystemen. Bij de vissers
zijn na aﬂoop bij de hapjes en de
drankjes nog wel sceptisch reacties
te vernemen. Zij hebben de afgelopen jaren al behoorlijk geïnvesteerd in efﬁciëntere dieselmotoren
en zo ook mooie besparingen gerealiseerd. Zij wachten ook af hoe
de wetgeving met betrekking tot
de internationale milieudoelstellingen zich zal ontwikkelen.

Nieuwe junior logistiek adviseur begint 1 maart
Per 1 maart treedt Kees Modderman bij het BVB in dienst als junior logistiek adviseur. Kees is net
afgestudeerd voor zijn hbo Logistiek & Economie. Vóór deze studie heeft hij de opleiding Kapitein
Manager afgerond aan het STC en
ook een paar jaar gevaren.
Een baan aan de wal sprak hem
toch meer aan; vandaar dat hij
een logistieke vervolgopleiding
heeft gedaan. En nu dus daadwerkelijk aan de slag bij het BVB,
waar hij het Maatwerk-team zal
versterken.
Via het project Maatwerk Voor-

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

lichting Binnenvaart informeert
het BVB verladers in diverse provincies over de voordelen van de
binnenvaart, kijkt met hen samen
hoe deze transportwijze binnen
hun logistieke organisatie zou passen en streeft ernaar deze overstap
naar het vervoer over water daadwerkelijk te realiseren. Deze praktische, maatwerkaanpak blijkt
zeer succesvol.
Kees zal zich voornamelijk bezighouden met deze Maatwerkactiviteiten, maar zal ook worden
ingezet voor logistieke projecten
van het Expertise- en Innovatie
Centrum Binnenvaart (EICB).

Afstudeeronderzoek
bouwlogistiek
Naast een nieuwe vaste medewerker zal het BVB in de komende
periode ook een stagiair aan zich
verbinden van de Hogeschool
Rotterdam. Zijn naam is Peter
Overbeeke en hij gaat bij het BVB
zijn afstudeeronderzoek doen
naar de kansen en mogelijkheden
van de inzet van binnenvaart bij
de stadsdistributie van bouwmaterialen.
Hij richt zich in zijn onderzoek
vooralsnog op Zwolle. De resultaten zouden kunnen dienen als
voorbeeld voor andere steden.

Doe-dag binnenvaart
Op 5 februari vond het beroepenfeest Alblasserwaard on Stage
plaats in Sliedrecht. We schreven
daar vorige keer al over. Tijdens
dit event kunnen honderden
vmbo-leerlingen uit de regio
kennis maken met diverse

beroepsbeoefenaren, zoals een
bakker, politieagent, architect,
hovenier en techneut.
Het BVB was samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer aanwezig
om het beroep matroos/kapitein
in de binnenvaart te vertegenwoordigen. Zes jongeren, twee
meisjes en vier jongens, hadden
interesse in het beroep. Deze zes
mochten op de Doe-dag op donderdag 15 februari een middagje
aan boord kijken bij een binnenvaartschip om in de praktijk
kennis te maken met het beroep.
Het BVB en Koninklijke BLNSchuttevaer waren aanwezig om
hen te begeleiden en natuurlijk
meer te vertellen over de binnenvaart. We gingen naar Werkendam, waar we een bezoek
mochten brengen aan het ms
Juntos van de familie Zuiddam.
De leerlingen namen een kijkje
in de stuurhut, in de machineka-

mer en konden aan boord al hun
vragen stellen.
Daarna kregen we een rondleiding van CCM3 over een
135 meter lange, dieselelektrisch aangedreven chemicalientanker die wordt afgebouwd.
Deze lag op het terrein bij
Concordia Groep. De tanker gaf
weer een ander beeld van binnenvaart, waardoor de diversiteit van
de vloot mooi naar voren kwam.
Door een praktijkbezoek gaat werken aan boord veel meer tot de
verbeelding spreken en hopen we
toch weer wat jongeren enthousiast te maken om een binnenvaartopleiding te gaan volgen na
hun vmbo. Tot slot kregen de leerlingen allemaal nog een tasje met
leesvoer en een mooie poster mee
en werden ze weer in Sliedrecht
afgezet.
We willen hierbij alle betrokken
partijen hartelijk danken voor de
ontvangst en uitleg.
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FÜR DIE UNTER UNSERER LEITUNG FAHRENDEN
MOTORTANKSCHIFFE SUCHEN WIR:

Schiffsführer,
Steuerleute mit Patent,
Steuerleute und Matrosen
Fahrgebiet: ARA und Rhein

Nautische Crew gezocht!
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”.
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

Anforderungsproﬁl für Bewerber
Schiffsführer / Steuermann mit Patent:
• Rheinpatent
• ADN Zertiﬁkat
• Beherrschen der Deutschen und Niederländischen Sprache
• Berufserfahrung in der Tankschifffahrt
Wir bieten:
• interessantes Salär
• interessante Schweizer Arbeitsbedingungen
• interessante Schweizer Sozialleistungen
(Aufbau Altersvorsorge)
• Vergütung der Verpﬂegung an Bord und der Reisekosten
• fachspeziﬁsche Ausbildung (Vergütung der Kurskosten)
Steuerleute und Matrosen müssen in Besitz
eines gültigen Schifferdienstbuches sein.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn A. Fontijne
dispo@intertrans.ch und/oder +41 61 487 90 70

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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Rotterdam ziet containeroverslag spectaculair groeien

Recordoverslag dankzij containers

(archieﬀoto’s Tekst & Toebehoren)

De sterke stijging van de
containeroverslag was de
belangrijkste motor achter
de groei van de haven
van Rotterdam in 2017.
In tonnen gerekend nam
de containerlading met
12,3 procent toe. De totale
goederenoverslag groeide
daardoor met 1,3 procent van
461 miljoen naar 467 miljoen
ton. Een record.
Tegenover de stijging bij containers stonden dalingen in het
droog massagoed met 2,6 procent
en het nat massagoed met 4,1 procent. Breakbulk (roll on/roll off en
overig stukgoed) nam daarentegen
met 7 procent toe.
Het Havenbedrijf verwacht dat het
overslagvolume in 2018 verder zal
groeien. In de containersector zal
die toename wel minder groot zijn
dan vorig jaar.
“De Rotterdamse haven heeft een
goed jaar achter de rug”, zei Allard
Castelein, CEO van Havenbedrijf
Rotterdam, bij de presentatie van
de cijfers. “Onder aanvoering van
de containersector groeide de
goederenoverslag naar het hoogste
niveau ooit. Juist de container-

sector is van groot belang omdat
die een essentiële rol speelt in het
creëren van toegevoegde waarde,
zoals werkgelegenheid in de haven
en het achterland.”
Castelein toonde zich eveneens
tevreden over het hoge niveau van
investeringen in de haven. “Omdat we hierdoor onze bestaande
en nieuwe klanten nog beter kunnen faciliteren. Ook over de snelheid waarmee wij onze plannen
uitvoeren voor wat betreft energietransitie en digitalisering kunnen
we content zijn. Het Havenbedrijf
steunt de ambitie in het regeerakkoord om de CO2-uitstoot in 2030
te reduceren tot 49 procent van
het niveau in 1990. Om dit waar
te maken is nu een groot aantal
projecten in onderzoek.”

Hogere omzet,
minder winst
Paul Smits, verantwoordelijk voor
de ﬁnanciën, zei: “In ﬁnancieel
opzicht was 2017 een goed jaar
voor het Havenbedrijf met een
hogere omzet en een hoger resultaat vóór belastingen. Daardoor
konden wij de investeringen in
onder meer verbetering van de ha-

veninfrastructuur op een hoog niveau houden. Samen met de eigen
investeringen van de bestaande
klanten in de haven is er een zeer
hoog investeringsniveau. Dat is
nodig om de concurrentie voor te
blijven.”
De omzet was 712,1 miljoen euro,
een stijging met 4,6 procent ten
opzichte van 2016. De nettowinst
kwam lager uit: 187 miljoen, 16,6
procent minder. Dat komt doordat
het Havenbedrijf Rotterdam sinds
1 januari 2017 vennootschapsbelasting moet betalen, op last van
de Europese Commissie.

Bij shortsea bedroeg de groei 10,2
procent, waarbij vooral de overslag
op diensten van en naar het Middellandse Zeegebied en ScanBaltic
toenam. Ook het achterlandvolume steeg (6,3 procent).
Deze groei en die van het feedervolume bevestigt de sterke positie
van Rotterdam in de netwerken
van de container rederijen en
grote allianties. De overslag op
Maasvlakte 2 nam sterk toe en
ook bijna alle andere terminals
plusten. De overslag van beladen
containers nam met 12,1 procent
sterker toe dan die in lege containers (plus 6,1 procent).

13,7 miljoen TEU
De overslag van containers steeg
in gewicht met 12,3 procent naar
142,6 miljoen ton. In aantallen
was het 10,9 procent naar 13,7 miljoen TEU. Het marktaandeel van
Rotterdam in de range Le HavreHamburg is met 31 procent terug
op het hoogste niveau sinds 2000.
De groei manifesteerde zich vooral op Azië en Zuid-Amerika en
de aanvoer uit Noord-Amerika.
Vooral het feedervolume groeide
sterk (21 procent) op alle Europese vaargebieden en met name
Scandinavië en de Baltische staten.

Meer ruwe olie
De overslag van ruwe olie steeg
met 2,3 procent naar 104,2 miljoen ton. Dit was vooral te danken
aan hogere bezettingsgraden van
de rafﬁnaderijen.
De aan- en afvoer van minerale
oliën en olieproducten daalde
juist met 10,8 procent naar 79,2
miljoen ton, vooral door minder
export van stookolie uit Rusland.
Ook de afvoer van stookolie naar
Azië daalde.
De overslag van chemische producten bleef stabiel terwijl die van
biobrandstoffen steeg door een
groeiende Europese vraag naar
biodiesel. Ook plantaardige en
dierlijke producten namen in volume toe. De resterende producten
uit de categorie overig nat massagoed daalden in overslag, waardoor de totale categorie afnam
met 7,3 procent.

Minder kolen
De overslag van ertsen en schroot
bleef stabiel op ruim 31 miljoen
ton, al was er onderling een lichte verschuiving in de tonnages.
Schroot groeide en erts daalde
licht.
Bij kolen was er een daling met 9,5
procent doordat acht kolencentrales (twee in Nederland en zes in
Duitsland) werden gesloten en de
overige centrales minder produceerden. De overslag van cokeskolen, nodig voor de productie van
staal, daalde licht.
Agribulk steeg met 6,6 procent
naar 11,1 miljoen ton. De hoeveelheid overig droog- en biomassagoed daalde licht met 0,6 procent
naar 12,1 miljoen ton. Tegenover
een groei van de doorvoer van
biomassa naar België stond een
daling van het overige droog massagoed. Alles bij elkaar daalde het
droog massagoed 2,6 procent naar
80,2 miljoen ton.

Roro en overig stukgoed
Roll on/roll off proﬁteerde van het
gebruik van grotere schepen, uitbreiding van het aantal diensten
en groei bij bestaande diensten.
Dit resulteerde in een stijging van
6,2 procent.
Overig stukgoed groeide met 9,8
procent als gevolg van toegenomen export, de afvoer van funderingen voor offshore windprojecten, een hogere aanvoer van staal
en een toename van de aluminiumoverslag.

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
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BUYCK TECHNIEK B.V.
HYDRAULIEK
en slangenservice
Diepwinzuiger Maas.

Heeft u een cutterzuiger
of splijtbak nodig?
Royal Smals is specialist in materieel voor baggerwerk
en grond-, weg- en waterbouw. Wij verhuren perfect
uitgeruste cutterzuigers, demontabel en over de weg
te vervoeren.

ONTWERP
INSTALLATIE
REPARATIE

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

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

Huren van Royal Smals.
Speciﬁcaties van ons assortiment smals.com/nl
Of bel direct René van der Zweep 06 53825890/ 0485 335170.
Cutterzuiger Polaris.

Bij elke bestelling een
exclusieve FKH Accu’s
VLAG cadeau!

FKH ACCU’S
St. Teunismolenweg 50-D
6534 AG Nijmegen
E: info@fkhbatterijen.nl

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

Demontabel getransporteerd via de weg.

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
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
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Plan voor nieuwe recyclefabriek in Rotterdamse haven

Plastic afval wordt ‘groene’ methanol
fossiele grondstoffen. Aan de
andere kant biedt dit het voordeel
dat er geen CO2 wordt uitgestoten
door afval te verbranden.”

Een consortium van bedrijven
gaat investeren in een
geavanceerde waste-to-chemistry
installatie die in Rotterdam
plastic en ander afval verwerkt
tot methanol. Air Liquide,
AkzoNobel Specialty Chemicals,
Enerkem en het Havenbedrijf
Rotterdam hebben daarvoor
een ontwikkelingsovereenkomst
gesloten.
De bedoeling is dat dit de eerste
installatie van dit type in Europa
wordt die een duurzaam alternatief biedt voor afvalverbranding.
Plastic en ander afval worden
verwerkt tot nieuwe grondstoffen
voor de industrie.
Methanol wordt normaliter gemaakt uit aardgas of kolen. Het
is een belangrijke basisstof in de
chemische sector voor de productie van plastics maar kan ook als
brandstof voor vrachtwagens en
schepen worden gebruikt.

Koolstofarme economie
Nu investeren de betrokken
bedrijven 9 miljoen euro. Dat geld
is bestemd voor detailengineering,
het oprichten van een speciale
joint-venture en het afronden van
de vergunningsprocedure. Het
consortium wil de deﬁnitieve
investeringsbeslissing voor het
project later dit jaar nemen. Dan
gaat het om naar schatting 200
miljoen euro. De Rabobank is
aangesteld als adviseur voor het
ﬁnancieringsproces.

Duurzamere industrie
De fabriek komt in het Botlekgebied van de Rotterdamse
haven. De installatie werkt op
basis van technologie van het
Canadese Enerkem. Niet-recycleerbaar gemengd afval, waaronder
plastic, wordt eerst verwerkt tot
synthesegas en daarna tot schone
methanol voor de chemische industrie en de transportsector.
De fabriek zal worden uitgerust
met twee productielijnen en krijgt
de dubbele capaciteit van de grootschalige installatie van Enerkem in
het Canadese Edmonton.

(foto Areoview)

Het project wordt ondersteund
door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat werkt
aan nieuwe mechanismen om
opschaling van de nieuwe technologie te bevorderen. Zo wil het
de transitie naar een koolstofarme
economie stimuleren.
Ook is er ondersteuning van de
gemeente Rotterdam, de provincie
Zuid-Holland en de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter.
De beoogde installatie kan straks

360.000 ton afval verwerken tot
220.000 ton ‘groene’ methanol.
Dit is meer dan de totale jaarlijkse hoeveelheid afval van 700.000
huishoudens. De CO2-uitstoot
vermindert daardoor met ongeveer 300.000 ton.

Grondstof
“Dit is een belangrijke mijlpaal
voor het project en een grote stap
op weg naar een duurzame en
circulaire chemische industrie”,
aldus Marco Waas. De directeur
RD&I van AkzoNobel Specialty

Initiatief voor tv-serie over
de binnenvaart
Er zijn plannen voor een
nieuwe documentaireserie over
de binnenvaart. “In deze serie
gaat het niet om de techniek
maar draait het om de mens,
het leven aan boord en de
onverwachte en boeiende
verhalen die vaak loskomen
met gasten aan boord”, aldus
initiatiefnemer Alex Mutsaars
van Binnenvaartcruises.
Sinds vier jaar organiseert Alex
Mutsaars met zijn bedrijf Binnenvaartcruises reizen aan boord van
vrachtschepen. Mensen van de wal
varen tegen betaling (een stuk)
mee met een vrachtschip. “Niet alleen voor de gast gaat er een geheel
nieuwe wereld open zodra hij aan
boord stapt maar deze gast brengt
vaker nog een veel boeiender verhaal mee naar het schip”, vertelt
Mutsaars. Hij bedacht dat die bijzondere verhalen zich leenden
voor een tv-serie.
Hij zocht contact met Jeroen Lan-

gerak van het Haags Productiebedrijf. Dat is een middelgroot
productiebedrijf met bijna tien
jaar ervaring. De bedoeling is om
een serie van acht aﬂeveringen
te maken. Op acht verschillende
schepen met telkens een andere
achtergrond, een ander leven en
vaargebied. De schippers en schepen zullen het gezicht van een
aﬂevering zijn. Aan het begin van
elke aﬂevering stapt er een onverwachte gast aan boord.
Mutsaars en Langerak hebben
ondertussen contact met verschillende (branche)organisaties en de
Rotterdamse haven. Er is al interesse van regionale en landelijke
tv-zenders.

Ambassadeurs
De schippers die al langer gasten
van Binnenvaartcruises meenemen, zijn enthousiast om aan de
serie mee te werken. De serie zal
aan boord bij deze ambassadeurs
opgenomen worden.

B I N N E N VA A RT V LO G

De opname van de pilot staat dit
voorjaar gepland, aan boord van
het koppelverband Sjouwer van
Folkert Jan Semplonius. “Daarna
zal Rein Schut ons met het containerschip Martinique vanuit Hengelo meenemen voor een unieke
reis naar en door de Rotterdamse
haven. Met een volgend schip
varen we mee de Rijn, Main en
Donau op naar Duitsland en verder.” Ook de spitsenvaart zal aan
bod komen.
Binnenvaartcruises en het Haags
Productiebedrijf zijn nog op zoek
naar bedrijven die willen participeren. “De serie zal de binnenvaart ongetwijfeld een enorme
positieve boost gaan geven. Onze
uiteindelijke ambities zijn om het
programma/de serie op tv en internet te krijgen.”
Voor informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met
Alex Mutsaars (0620 46 64 71) of
Jeroen Langerak (0624 28 85 21).

Chemicals is voorzitter van het
consortium. “De overeenkomst
komt op een zeer geschikt moment als je kijkt naar de huidige
uitdagingen op het gebied van
recycling van kunststoffen in Europa. We kunnen niet-recycleerbaar
afval verwerken tot methanol,
een essentiële grondstof voor een
groot aantal alledaagse producten,
zoals duurzame transportbrandstof.”
“Aan de ene kant kan methanol
in bestaande toeleveringsketens
worden gebruikt als vervanger van

De installatie in Rotterdam proﬁteert van de infrastructuur van
de Rotterdamse haven en van de
samenwerking met Air Liquide en
AkzoNobel voor het leveren van
de benodigde zuurstof en waterstof. AkzoNobel is ook afnemer
van de ‘groene’ methanol.
Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, zegt over de
plannen: “Dit waste-to-chemistry
project is een belangrijke stap op
weg naar een duurzamere Rotterdamse industrie. Afval wordt
grondstof voor de chemische
industrie. Een mooie stap voorwaarts die goed past in onze ambitie op het gebied van circulaire
economie.”

Bevers gedood om dijken te
redden
DOOR NOUD VAN DER ZEE

In Limburg zijn de eerste bevers
gedood vanwege de schade die
ze toebregen aan dijken. Het
is voor het eerst dat op deze
beschermde diersoort gejaagd
wordt. Het provinciebestuur
heeft Waterschap Limburg
daarvoor een vergunning
verleend. In dit deel van
Nederland leven ongeveer 650
bevers.
Vooralsnog wordt volgens Waterschap Limburg slechts een klein
aantal bevers gedood. Dit gebeurt
op een plek waar de dieren veel
schade aanrichten. Waar die plek
is, wordt niet bekendgemaakt.
De bevers graven gangen in dijken
en ontregelen de waterhuishouding. Eind 2017 ontdekten medewerkers van het waterschap dat het
talud van de Noordervaart bij Ospel in Midden-Limburg door een
ijverige beverfamilie veranderd
was in een gatenkaas.
Bestuurder Har Frenken van
Waterschap Limburg: “Bij een

doorbraak was het hele kanaal
leeggestroomd. Dan had in het
achterland zeker tot een schadepost van miljoenen euro’s geleid.”
Toen begin vorig jaar de stuw in
Grave door een tanker werd geramd en het waterpeil op de Maas
enkele meters zakte, werden bij
Middelaar grote bevergaten zichtbaar in de Maasdijk. Enige tijd
geleden meldde het Waterschap
Drents Overijsselse Delta dat er
een beverhol was gevonden bij de
IJsseldijk in Zwolle.
Har Frenken nomet het een trieste
zaak dat de bevers afgeschoten
moeten worden in Limburg. Maar
de waterveiligheid was hier in het
geding, zo stelt hij vast.
ARK Natuurontwikkeling, een
particuliere natuurorganisatie die
onderzoek verricht en initiatieven
neemt voor natuurbescherming
en natuurbeheer, pleit al enkele
jaren voor ‘bevermanagement’ op
landelijk niveau, zoals dat in de
Duitse deelstaat Beieren met succes wordt toegepast.
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

• Een scheepshelling van
170x40m met een hefcapaciteit van1500T
• Een vlottende steiger,
geschikt voor het uitvoeren
van werken boven de
waterlijn
• Opslagterrein en werkplaatsen.
• Drukpers van 300T,
knipstraat tot 3m,
paswerkerij,…

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

+32 (0) 499 52 31 32 · info@scheldewerf.be · www.scheldewerf.be
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CHA RTE R S

YACH T IN G

U BENT WELKOM BIJ
HENDRICKS SHIPPING GROUP
VOOR INTERNATIONALE
MAKELAARDIJ, NIEUWBOUW,
CHARTERS EN DE AAN-/VERKOOP
& CHARTERING VAN JACHTEN.
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JOIN THE

CRYSTAL FAMILY®
R E A DY FO R R IV E R 2 01 8 ?
TH E C H O I C E I S C RYS TA L C L E AR ®
From The World’s Most Awarded Luxury Cruise Line,™ has come an unrivalled new way to explore
Europe’s majestic waterways… introducing Crystal River Cruises.™ In 2016, Crystal River Cruises
debuted luxury river ship, Crystal Mozart™ sailing the scenic Danube River. Last year we launched
two more luxury ships, Crystal Bach™ and Crystal Mahler™, which sailed the Rhine, Danube, and Main
rivers. This year, the Crystal River ﬂeet will grow to ﬁve (5) luxury river ships. Our officers and crew
are renowned for providing six-star service, with personal attention and the highest staff -to-guest
ratio in the industry.

W E A R E N OW H I R I N G
FO R T H E FO L LOWI N G N AU TI C A L P OS ITI O N S

• 12 Captain
• 3 Captain
• 2 Captain
• Officer
st

nd
rd

nd

Engineer
Bosun
• Chief
•
Engineer
• Electrical
• Sailor
Engineer
• IT Officer
• Hotel Repairman
•

Previous River Ship experience from the Rhine, Danube or Main rivers required.

CRYSTAL MOZART ™

V I S IT O U R W E B PAG E TO S U B M I T A N A P P L I C ATI O N

W W W.C RYS TA LC R U IS E S M A N N I N G . N O

©2018 Crystal Cruises, LLC. Ship’s registry: Malta. AD180085_R
CRYSTAL MAHLER™

CRYSTAL BACH™
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Overeenkomsten met bankencrisis: corruptie, ambtenarij en graaien

Leren van de ondergang van de VOC
verkopen als heel duur en veelbelovend, mag van de wet. Ook als
je zelf weet dat het bedrijf aan de
rand van de afgrond staat. Dit is
immoreel, maar zo lang er geen
consequentie tegenover staat, gebeurt dit.”

DOOR JOKE HEIKENS

Wat hebben de VOC en de
bankencrisis met elkaar gemeen?
Daarover ging donderdag 22
februari een presentatie van
journalist Joris Luyendijk en
wetenschapsconservator Jeroen
ter Brugge in het Maritiem
Museum Rotterdam, waar Ter
Brugge werkt. Luyendijk schreef
een boek over de bankenwereld
in Londen ten tijde van de
kredietcrisis: Dit kan niet waar
zijn. De ﬁnanciële crisis van 2008
lijkt een herhaling van het einde
van de Vereenigde Oostindische
Compagnie – met als groot
verschil dat het niet het einde
van de banken was.

Kat in de zak
“Particulieren zijn in Nederland
goed beschermd tegen dit soort
praktijken, maar bedrijven niet.
Die kan van alles verteld worden
zonder dat het waar hoeft te zijn.
Het is aan de bedrijven zelf om te
onderzoeken of ze geen kat in de
zak kopen.”

Tegenwoordig is het bij geld verdienen een spel van seconden
waarin je veel winst kunt maken
door beslissende informatie eerder te weten dan de rest. Ten tijde
van de VOC wist Indonesië pas na
een half jaar dat het bezet was.

Kapen
“De VOC was de steunpilaar van
de republiek geworden”, vertelde
Ter Brugge. “Die moest koste wat
het kost omhooggehouden worden. Er was een compleet ambtenarenapparaat rond de VOC opgesteld. Ook in Azië, waar men niet
gewend was aan de directe manier
van doen van Nederlanders. Door
al dit personeel gingen veranderingen erg langzaam.”
“Ook kostte het veel geld om zaken te doen in Azië. Men ging uit
van latere inkomsten door de verkoop van de vracht die de schepen
meebrachten en de verkoop van
de schepen zelf.
Met het innemen van die schepen
door de Engelsen gingen niet alleen die schepen, maar ook de
vracht verloren. Dit betekende een
enorme klap voor Nederland, wat

Joris Luyendijk (links) en Jeroen ter Brugge bij het schilderij van schilder Thomas Luny van de kaping van negen VOCschepen door de Engelse vloot in 1795. (foto Marco de Swart)

de VOC niet kon oplossen met
vernieuwing.
De VOC was te verambtelijkt en te
statisch, de aandeelhouders hadden het voor het zeggen. De overheid kwam met de oplossing door
de VOC over te nemen, te nationaliseren.”

Schulden
Bij de bankencrisis ging het
eigenlijk precies eender. “Daarin
is er inderdaad veel gelijk”, zei
Luyendijk. “Net als bij de VOC
nam Engeland een grote Nederlandse bank over (ABN AMRO),
met als doel om te verdelen en te
heersen.
‘We ditched the Dutch’ zeggen ze
hierover in Engeland. Maar dit
ontplofte echter midden in hun
eigen gezicht en veroorzaakte

mede de enorme ﬁnanciële crisis
in de lage landen. Ook hier sprong
de overheid in het gat en uiteindelijk moesten de belastingbetalers
opdraaien voor de schulden.”

Te traag
“Net als de VOC reageren ook
banken te traag op ontwikkelingen en vernieuwen ze te langzaam.
Sommige dingen kun je niet zien
aankomen, zoals de enorm snelle
en verre ontwikkeling van de mobiele telefoon. Dat had niemand
kunnen voorzien: dat we daar nu
al bankzaken mee doen."
"Maar er zijn genoeg andere ontwikkelingen die wat langzamer
gaan, maar waar amper op gereageerd wordt en meestal veel te
laat.”

Nog een maand tot MOCE
Mensen die op zoek zijn
naar een (andere) baan in de
maritieme sector, de offshore of
logistiek, hebben woensdag 28
maart al in hun agenda geblokt.
Die dag vindt het Maritime &
Offshore Career Event 2018
plaats in WTC Rotterdam. De
toegang is gratis.
Dit jaar ontvangt organisator
Navingo meerdere nieuwe bedrijven die op zoek zijn naar zowel
nieuw talent als ervaren professionals. Daaronder zijn Rosen Europe,
Swets Group en Kenz-Figee.
Daarnaast zijn er ook veel oude
bekenden aanwezig. Onder meer
Damen Shipyards Group, Iskes
Towage Salvage, Iv-Oil & Gas, Van
Oord, Boskalis, Royal IHC en Roll
Group gaan 28 maart met de ruim
3.500 bezoekers in gesprek over
carrièrekansen.
Er is dit jaar voor het eerst een

Binnenvaartpaviljoen. In samenwerking met Bureau Voorlichting
Binnenvaart presenteren bedrijven
als Wijgula, Quo Vadis, ThyssenKrupp Veerhaven en TOS zich aan
de bezoekers.
Tijdens de beurs kunnen bezoekers
live talkshows bijwonen op het
Community Square en deelnemen
aan verschillende case studies van
onder andere Damen Shipyards
Group en Oceanco.
Om nog meer onder de aandacht
te komen bij de bedrijven kunnen bezoekers voorafgaand aan
het evenement hun cv uploaden
bij de MaritiemeVacaturebank.nl.
Zo maken ze kans uitgenodigd
te worden voor een persoonlijk
gesprek met een potentiële werkgever. Ze kunnen ook zelf een gesprek aanvragen.

Kijk voor meer informatie en om
aan te melden op www.moce.biz.

Bonus-malus
“Ook is een groot probleem dat
de malus uit het bonus-malusprincipe is verdwenen. De bonus
is er nog wel, maar de verantwoordelijkheid voor als het fout gaat is
er niet."
"Dat komt deels doordat de moraal zo is dat wat mag van de wet,
ook gedaan wordt. Een bedrijf

Was de VOC dan alleen maar
slecht?
“Nee”, zei Ter Brugge. “Door de
VOC zijn er ook veel goede dingen
gebeurd, zoals droogleggingen en
enorme verbeteringen van de infrastructuur in Azië.
"Het is wel bijzonder hoe een paar
honderd jaar later de geschiedenis zich bijna herhaalt. Er is geprobeerd om weinig bekendheid
te geven aan de neergang van de
VOC, maar we zien nu wel hoeveel we daarvan (hadden) kunnen
leren.”

Expositie over einde VOC
‘How we ditched the Dutch’ heet de expositie over het einde van de
VOC die tot en met 3 juni te zien is in Maritiem Museum Rotterdam.
“Een verlies wordt vaak verzwegen; een overwinning juist gevierd. Over
dit mechanisme gaat, waarin zes Nederlandse en zes Engelse getuigen
van de kaping ieder hun kant van het verhaal vertellen. Van kapitein
tot matroos en een wetenschapper die toevallig ook aan boord was. En
wat was eigenlijk het lot van de Nederlandse opvarenden?”
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Multraship neemt eerste CRT-sleper in gebruik

Dubbele primeur voor Multratug 32
Met de Multratug 32 heeft
sleep- en bergingsbedrijf
Multraship de eerste
van twee slepers met
vernieuwende technieken
in gebruik genomen. De
zogeheten Carrousel Rave
Tugs (CRT) zijn gebouwd
door Damen Maaskant. Ze
kunnen eenvoudiger, veiliger
en milieuvriendelijker
zeeschepen slepen en doen
dat met hogere snelheden dan
conventionele sleepboten.
De Multratug 32 combineert
voor het eerst twee innovatieve
technologieën, die ook in de
typeaanduiding tot uitdrukking komen: het Rave-concept
en het Carrousel-sleepsysteem.
Bij het Rave-concept staan de
twee Voith-thrusters in één lijn:
de ene voorop en de andere
achterop. Heel anders dus dan
bij een ‘tractor-conﬁguratie’,
waar ze naast elkaar staan.

Rave-concept
“Dat scheelt enorm”, vertelt
Ben Boot. Als projectleider
van Damen Maaskant was hij
verantwoordelijk voor de afbouw. “Bij dwars varen worden

de dynamische krachten van
het schip optimaal benut. Dat
zorgt voor een ﬁkse brandstofbesparing."
"Met de Voiths reageert en
manoeuvreert de CRT heel direct. Een gewone roerpropeller
heeft altijd wat tijd nodig voordat hij gedraaid is; de Voiths
verwerken het commando à la
minute.”
Het Rave-concept komt uit de
koker van maritiem architect
Robert Allan en het Duitse
Voith. Vervolgens is het door
Novatug – het onderdeel van
Multraship dat zich richt op
innovaties en technologische
ontwikkeling – verder ontwikkeld en geoptimaliseerd voor
de combinatie met de Carrousel.

Carrousel
Dat Carrousel-systeem monteerde Multraship Towage &
Salvage voor het eerst op de
Multratug 12. De positieve
ervaringen ermee leidden tot
de beslissing om het systeem
op deze nieuwe sleepboten toe
te passen.
Het bestaat uit een stalen ring
die horizontaal 360 graden

kan draaien, terwijl de door
Machinefabriek Luyt geleverde
sleeplier verticaal een speling
heeft van 45 graden. Daardoor
is de lier te allen tijde in lijn
met de sleepdraad en wordt
de kracht in de juiste richting
aangewend. De Carrousel voorkomt ook dat de CRT kan worden omgetrokken bij manoeuvres met een zware sleep.
De Multratug 32 is 32 meter
lang. Naast de twee Voiththrusters is het vaartuig voorzien van twee ABC-motoren,
die 2.650 KW vermogen leveren bij 1.000 toeren. De topsnelheid is ruim 14 knopen. De
maximale statische trekkracht
is 77 ton.

Novatug
Damen Maaskant levert de twee
CRT’s formeel aan Novatug.
Die verhuurt de schepen aan
Multraship. Beide bedrijven
zijn onderdeel van de Muller
Maritime Group uit Terneuzen.
De casco’s zijn gebouwd door
de Hamburgse scheepswerf
Theodor Buschmann. Dat van
de Multratug 32 arriveerde in
april vorig jaar in Stellendam.
In de tweede week van januari

vonden de sea trials plaats.
Het CRT-concept is ontwikkeld
door Novatug. Directeur Julian
Oggel vertelt dat het doel ervan
vooral was meer veiligheid te
bewerkstelligen. “In principe
is omslaan onmogelijk als gesleept wordt met de carrousel.
Dat zorgt voor veilig manoeuvreren – ook de manoeuvres
die met traditionele slepers
risicovol zijn.”

Minder brandstof
Pepijn Nuijten, directeur van
Multraship, zegt: “We zijn verheugd met de CRT. Die vertegenwoordigt niet alleen een
enorme verbetering voor de
beveiliging van de bemanning
maar betekent ook dat we de
servicegraad aan onze klanten
kunnen verhogen. Dat is dankzij het ingenieuze ontwerp van
de sleepboot, dat effectiever de
kinetische energie benut die
beschikbaar is in het gesleepte
vaartuig. Dezelfde sleepkracht
kan worden bereikt met veel
lagere niveaus van brandstofverbruik dan bij een conventionele sleper.”
“De besparingen bedragen ten
minste 25 procent bij de

gemiddelde behandeling van
een zeeschip."
"We
hebben
duurzame
Eco2Fuel+ diesel van De Pooter
Oil gebruikt sinds de proefvaarten begonnen. Dat resulteerde in emissies van roet
en ﬁjnstof die nog eens 16,5
procent lager waren en een
reductie van 44,7 procent koolstof vergeleken met gewone
diesel.”
Multraship is al jaren klant van
Damen. In Stellendam wordt
momenteel gewerkt aan het
tweede vaartuig, de Multratug
33. Dat is naar verwachting
half mei klaar. Verder heeft
Novatug plannen voor een kleinere versie van de Carrousel
Rave Tug.

Wij wensen Multraship Towage & Salvage B.V. veel succes met Multratug 32

DE
BINNEN
VAART
KRANT
(foto Damen Maaskant)
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Meer lading dankzij betere economie, maar:

Binnenvaart houdt groei weg en spoor niet bij
Dankzij de positieve
economische ontwikkelingen
verwacht Panteia dit jaar voor
het totale goederenvervoer een
groei van 3,3 procent. Voor
de binnenvaart voorspelt het
onderzoeksbureau een groei
van 2,3 procent.
Dat blijkt uit de 34e editie van
de Korte Termijn Voorspeller. In de
KTV voorspelt Panteia de groei
en volumeontwikkeling in het
goederenvervoer in Nederland

voor één jaar vooruit. Elk kwartaal verschijnt er een nieuwe
editie van de KTV. De volledige
rapportage is te bestellen bij
Panteia.
Panteia voorziet dit jaar brede
economische groei bij bedrijven
en huishoudens, meer wereldhandel en meer overheidsbestedingen.
Vervoer over water groeit wel,
maar blijft met de voorspelde
2,3 procent achter bij de concurrentie. Met een verwachte groei

van 3,8 procent zal het wegvervoer de grootste groei van het
ladingvolume verwerken. Voor
het spoor rekenen de onderzoekers op 2,8 procent.

Kansen
Voor 2018 zijn de vooruitzichten voor het wegvervoer gunstig,
aldus Panteia. “Er komt (vooralsnog) geen kilometerhefﬁng,
waardoor het beroepsgoederenvervoer geen stijging in belasting
zal zien.”

Levering volledig leidingsysteem

Wij wensen Multraship Towage & Salvage B.V
en haar bemanning veel succes en een
behouden vaart met Multratug 32
SNEL | FLEXIBEL | GOEDE SERVICE

DE BINNENVAARTKRANT

Jacobus lipsweg 91 | 3316 BP Dordrecht
T 078-6171517 | F 078-6170221 | E info@ankopiping.nl
www.ankopiping.nl

Wij wensen
Multraship Towage & Salvage B.V.
veel succes met het
Multratug 32

Aan Multratug 32 leverden onder andere:
Damen Shipyards Gorinchem ŽŵƉůĞƚĞĂĩŽƵǁ͘
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Groei voorspelt Panteia vooral
in het vervoer van bouwmaterialen, chemische producten en
containers. De hogere vraag naar
vervoer zorgt voor meer werkgelegenheid in de sector, waardoor
er sprake is van een tekort aan
personeel.
Dat tekort aan vrachtwagenchauffeurs biedt de binnenvaart
kansen, denkt Panteia. Het personeelstekort in de binnenvaart
zelf wordt kennelijk nog niet als
bedreigend gezien.

Ook op het water voorziet
Panteia een bovengemiddelde
groei van vervoer van bouwmaterialen in 2018.
In 2017 hadden de containerterminals in Rotterdam en Antwerpen te maken met congestie met
lange vertragingen voor de binnenvaartschepen als gevolg. In
2018 zullen deze effecten minder sterk zijn, verwacht Panteia.
Het bureau rekent op een ﬂinke
groei in het binnenvaartvervoer
van containers.

Noordrijn-Westfalen
kan innovatiemotor voor
binnenvaart worden
Robert Spranzi, vicevoorzitter van de
Duitse binnenvaartorganisatie BDB,
heeft in de verkeerscommissie van het
parlement in Noordrijn-Westfalen (NRW)
een lans gebroken voor een sterkere
binnenvaartpolitiek.
NRW is de Duitse deelstaat met de grootste
binnenvaarttonnage. In 2016 passeerden
ruim 102.000 schepen met een totale tonnage van 150 miljoen de Nederlands-Duitse
grens. Over de West-Duitse kanalen wordt
jaarlijks zo’n 40 miljoen ton vervoerd. De
grootste binnenvaarthavens liggen in NRW.
Havens en binnenvaart vormen dan ook
een belangrijke pijler onder de economische ontwikkeling van de regio.
De BDB vraagt de deelstaatregering nog
sterker in te zetten op goederenvervoer via
de vaarwegen. Spranzi: “Haven- en vaarwegconcepten moeten met leven worden
gevuld. Studies onderbouwen dat er veel

meer lading over het water kan worden
vervoerd als de infrastructuur verbeterd
wordt."

Meepraten in Berlijn
"Daarom is het belangrijk dat NRW in Berlijn van zich laat horen, meepraat over de
Duitse verkeerspolitiek en zich sterk maakt
voor een Masterplan Binnenvaart.”
“Het verdiepen van de Rijn-vaargeul en de
uitbreiding van de kanalen Wesel-Datteln,
Dortmund-Ems en Datteln-Hamm moeten
nu snel starten. De haalkommen in de
grote sluizen op het Wesel-Datteln-kanaal
moeten worden vernieuwd.”
Verder vraagt de BDB de regering van NRW
om het scheepsbouwkundig instituut DST
in Duisburg meer te ondersteunen. De
deelstaat zou hierdoor koploper voor innovatie in de binnenvaart kunnen worden.

ING en EIB: 300 miljoen voor vergroening
ING en de Europese Investeringsbank
(EIB) gaan samen investeringen in groene
scheepvaart ondersteunen. Ze stoppen
elk 150 miljoen euro in een speciale
kredietfaciliteit.
Deze overeenkomst zorgt ervoor dat ﬁnanciers van groene en duurzame projecten in
de maritieme sector kunnen proﬁteren van
gunstige ﬁnanciële voorwaarden.
De kredietfaciliteit is beschikbaar voor
klanten die de bouw van aantoonbaar
schonere nieuwe schepen of de retroﬁt van
bestaande schepen mogelijk maken. Het
geldt is zowel bestemd voor de binnenvaart
als de zeevaart.

De kredieten zullen in de komende drie
jaar geleidelijk worden geïnvesteerd.
Isabel Fernandez, hoofd zakelijk bankieren bij ING, zegt: “We zijn erg trots dat
we met de EIB kunnen samenwerken om
onze scheepvaartklanten aan te moedigen
na te denken over groenere en duurzamere
ﬁnancieringsmogelijkheden. Met deze overeenkomst ondersteunen wij onze scheepvaartklanten bij het veranderen van hun
bedrijfsmodellen, zodat zij op een steeds
duurzamer manier de toekomst tegemoet
treden.”
Eerder sloot ABN AMRO al een vergelijkbare overeenkomst met de EIB. De waarde
daarvan is eveneens 300 miljoen euro.

De Binnenvaartkrant

27 februari 2018

24

Koersbepalend
in verzekeren

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

06-51125174

Gespecialiseerd
in binnenvaart

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

Op maat gemaakt: ALUMINIUM LUIKEN

Info: Peter Tinnemans 0622957187
www.tinnemans-scheepswerf.nl
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Van Utrechtweg 29 | 2921 LN Krimpen aan den IJssel | Tel : 0180-551460
Fax: 0180-518711 | Email: verkoop@hilto.nl | www.hilto.nl

Hilto bv is lid van :
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John van den Elshout staat stil bij jubileum:

Veertig jaar in advies, expertise en taxatie
DOOR JOHAN DE WITTE

Nauwelijks 21 jaar en de inkt
nog nat op zijn visitekaart ging
hij met zijn mentor Theo de Regt
op karwei naar schepen, werven
en averijgevallen. Veertig jaar
later, na diverse carrièrestappen,
kan John van den Elshout de
collega’s van het eerste uur op
de vingers van één hand tellen.
Het is de reden waarom de
eigenaar van Van den Elshout
Advies Expertise & Taxatie het
waardevol vindt om eens met
vrienden, collega’s en klanten
even bij te praten.
John volgt de scheepvaart vanuit zijn kantoorpandje aan de Rijkswal in Woud-

“Gewoon in Woudrichem, een
toost en een glas op 1 maart van
drie tot zes uur in het Arsenaal
aan de Kerkstraat 41, daar kijken
we naar uit. Immers, veertig jaar
heb je met klanten en collega’s ‘in
het gangboord’ gestaan. Sommigen verlies je uit het oog, nieuwe
komen erbij… Daar wil ik graag
een glas mee drinken en het hebben over wat voorbij is en wat nog
komen gaat!”

Paspoort
John van den Elshout (61) begon
in 1978 als expert bij het reeds in
1942 gevestigde Van Pelt & Co. Hij
was de jongste in het metier en
met aangeboren feeling voor het
vak leerde hij de scheepvaart van
binnen en buiten kennen.
Door een aandelenovername in
1995 van Theo de Regt werd hij
samen met Jan Touw en Henk
Wolthuis directeur-eigenaar van

richem. (foto Johan de Witte)

Taxatie- en Ingenieursbureau Van
Pelt & Co.
In 2002 gingen Henk en John
samen verder. Het bureau aan de
Maaskade werd in 2003 verwisseld voor een grotere locatie in
Hardinxveld-Giessendam.
In 2004 nam Van Pelt Expertise en
Taxatie Bureau Bosdijk uit Poortugaal over. Van Pelt zelf kwam door
een overname in 2007 onder de
paraplu van Oranje Scheepsverzekeringen. Wolthuis ging met
pensioen, Van den Elshout bleef
directeur.
Bij de fusie van EFM en Oranje
in EOC Scheepsverzekeringen
veranderde zijn functie in technisch adviseur. Dit bleek niet in
overeenstemming met zijn manier van functioneren en daarom
zette hij opnieuw een zelfstandige
koers uit. Sinds 1 maart 2015 is hij

de man achter Van den Elshout
Advies Expertise & Taxatie.

Boeiend
“Wanneer je de ﬁlm terugspoelt,
kom je als expert op plekken waar
het is misgegaan en zie je averij
en situaties die variëren van eenvoudig tot moeilijk en spannend
evenals zorgelijk. Dat vraagt om
de juiste snaar te raken en maakt
dat je als expert ook soms dirigent
bent bij een calamiteit.”
“Wanneer een grijper de stuurhut
ramt of een duwbak op de Waal
spontaan onder water wordt geduwd, heeft dat grote impact."
"Wat ik nooit vergeet, is dat schip
aan de grond in het Schaar van
Waarde. Volgens de GPS voer hij
een perfecte koers, maar zandplaten zijn weleens aan de wandel.
Voorschip aan de grond, half eb,

achterschip in ruim water.”
“Toen we aan boord sprongen
waren denneboom en bulb al gescheurd, het gangboord geplooid.
Zo’n schip kraakt in al haar voegen. Bloedstollende momenten
totdat het tij kentert en blijkt dat
de plooien tot de kim doorlopen
maar de als elastiek uitgerekte
bergplaat het gehouden heeft en
het achterschip daardoor niet catastrofaal is weggezakt.”
“Het werd donker, de inschatting
of de vloed het schip voldoende
drijfvermogen zou geven of dat
de machinekamer en roef eerst
zouden vollopen, bleef onzeker.
Waterdicht maken dus; vanzelfsprekend werk. Je voelt met de
schipper mee. Inmiddels snuffelden de bergers aan hun prooi.
Uiteindelijk zijn we met toestemming van RWS door de sluis van
Hansweert gevaren. Pas wanneer
het probleem ‘hoog en droog op
de helling staat’ is de spanning
achter de rug.”

Voldoening
John van den Elshout is gepokt
en gemazeld in de branche. Taxaties, advies, bouwbegeleiding en
allerlei schade-expertises zijn disciplines die hem tot een allround
expert maken.
Sinds september 2009 is Van den
Elshout geregistreerd in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen in de rubriek Scheepsbouw en Scheepstechniek. In deze
hoedanigheid behoren arbitragezaken tot zijn werk.

De veelzijdigheid van schades is
toegenomen, weinig is nog maar
eenvoudig. Grote schepen, moderne technieken en hybride voortstuwingssystemen vragen om kennis van zaken.
Wat zijn de kernwaarden in
expertise?
“Recht door zee, gepast nieuwsgierig zijn, open staan voor argumenten, goed contact met de betrokkenen hebben, waarnemen,
je afvragen waar het pijnpunt ligt
want averij kan immers ook uitmonden in een kermis van belangen. Je moet daarbij transparant
in je beslissing blijven en nooit je
onafhankelijkheid verliezen.”
Wat is voor jou een mooie werkdag?
“Geld verdienen is leuk, maar een
klant helpen is nog leuker.”
Wat betekent de opnieuw
verworven zelfstandigheid voor jou?
“Vrijheid. En wanneer je alleen
werkt, ben je natuurlijk harstikke
ﬂexibel.”
Veel werk?
“Voldoende, het is vanaf de start
verrassend goed gegaan. Niettemin kan het altijd wel wat meer;
dan zetten we er gewoon een tandje bij.”
61 ben je nu, hoelang ga je nog
door, John?
”Zolang ik zin heb, en als ik
gezond blijf, kan dat nog lang
duren.”

Limburgse havens intensiveren samenwerking
DOOOR NOUD VAN DER ZEE

De tien Limburgse
binnenhavens, de provincie,
ontwikkelingsmaatschappij
Midden-Limburg en
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
hebben hun samenwerking
binnen Blueports Limburg
verlengd tot 2021.
De binnenhavens aan de Maas
zijn beter met elkaar gaan samenwerken in de periode 2011-2018,
constateren de partijen, en de investeringen van in totaal enkele
tientallen miljoenen euro’s aan
onderhoud en aanleg van nieuwe
kades hebben hun geld opgeleverd.

Blueports
Limburg
• Gennep
• Venray
• Venlo
• Leudal
• Roermond
• Maasgouw
• Sittard-Geleen
• Stein
• Weert
• Maastricht

De komende vier jaar gaan de
havens intensiever samenwerken
op het terrein van digitalisering,
met de provincie Limburg als
kartrekker.
Men wil sneller inspelen op landelijke ontwikkelingen. De Provincie Limburg neemt het initiatief,
omdat logistiek benoemd is tot
prioriteit nummer 1 in het economisch beleid.
“In Limburg is nog volop ruimte
voor nieuwe logistieke bedrijven”,
zei Gedeputeerde Twan Beurskens
van Economie en Kennisinfrastructuur. “En onze havens hebben heel goede verbindingen met
de snelwegen, het spoor en het
vliegveld Maastricht-Aachen.”

Havengeld
In de nieuwe overeenkomst wordt
aandacht gevraagd voor de knelpunten op de vaarwegen en de
toegankelijkheid van de havens.
Speciaal voor de haven van Roermond.
Het provinciebestuur stelt onderzoeken in naar bakkenplaatsen op
de vaarweg en naar de mogelijkheden voor 7 x 24 uur bediening op
de kanalen in Limburg.
Voor deze infrastructurele aandachtspunten werkt de provincie Limburg intensief samen met
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

In de komende jaren worden de
contacten met de zeehavens Rotterdam en Antwerpen verder uitgediept. In het buitenland wil men
samenwerken met de grootste binnenhavens van Europa: Duisburg
en Luik. Maar ook de binnenhavens in Noord-Brabant en Gelderland worden niet vergeten.
Blueports Limburg gaat inzetten
op betere scheepsregistratie en
uniforme inning van havengeld.
In samenwerking met de gemeenten wil Limburg wiﬁ verbindingen
realiseren in de havens.

Groen alternatief
Gedeputeerde Twan Beurskens
is blij met de voortzetting van de
samenwerking. Door deze samenwerking ziet hij mogelijkheden
voor de modal shift: “Onze binnenhavens zijn een geweldig groen
alternatief voor het wegtransport.”
De tien havens van Blueports
Limburg hebben een totale oppervlakte van 1.445 hectare.
Er werken 5.300 mensen. De Limburgse havens draaien een jaarlijkse omzet van 600 miljoen euro.

De haven van Venlo. (foto Noud van der Zee)
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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

Werkendam 0183 67 80 30

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!
NCP erkend REOB onderhoudsbedrijf voor
verkoop en keuring van brandblusmaterialen
en zwemvesten.

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52

ADVIES

TEKENINGEN
BINNENVAARTSCHEPEN

Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties
o.a. Saab, Krohne, Brooks en Heinrichs. Ook leveren wij dek PC met
ons nieuwe Green Light automatische pompbedieningssysteem.

GOEDKEURING

24 uur service, 7 dagen per week!
Reigersingel 10
2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333
WWW.BINGVOSKAISER.DE

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

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

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

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

De Grave-Antverpia is één van de belangrijkste binnenscheepvaartondernemingen in België. Jaarlijks worden ca. 10 miljoen ton goederen, voornamelijk
droge massagoederen, op alle West-Europese waterwegen vervoerd en dit
hoofdzakelijk in opdracht van de Belgische grootindustrie maar eveneens voor
belangrijke buitenlandse opdrachtgevers.
Voor uitbreiding van onze rederij zoeken wij in daghuur:
• Duwboot ca. 2000pk/3.000pk, lengte max. 19m.,
vaargebied ARA & Albertkanaal.
• Duwboot ca. 1.000pk voor havenwerk omgeving Luik
Contact:
Eric Kegels | e.kegels@degrave-antverpia.be | 0475 474 425
Staf Pauwels | s.pauwels@@degrave-antverpia.be | 0486 642 371

Rivierdijk 423a • 3372 BV Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184-613150 • Fax 0184-618601 • info@da-capobv.nl • www.da-capobv.nl
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Samenwerking Wim Driessen en Gerard van Maastricht leidt tot nieuw bedrijf

RensenDriessen Services: steun en toeverlaat
van scheepseigenaren
Afspraken nakomen

RensenDriessen en GeMa
Services hebben begin dit jaar
RensenDriessen Services BV
opgericht. Daarmee intensiveren
Wim Driessen en Gerard van
Maastricht hun samenwerking,
die in 2014 ontstond.
RensenDriessen uit Zwijndrecht
is een vooraanstaande scheepsbouwer, -ontwerper en -makelaar.
GeMa Services uit Werkendam,
gestart met schilderwerk voor
nieuwe en bestaande schepen,
verleent inmiddels een breed palet aan diensten: van onderhoud
en kleine reparaties tot afbouwbegeleiding.

Zorgen en werk
uit handen nemen
Driessen en Van Maastricht signaleerden beiden een groeiende
behoefte bij binnenvaartondernemers aan een partner aan wie
ze (een deel van) hun technische
zaken kunnen toevertrouwen.
“Die hun zorgen uit handen nemen en de uitvoering op zich nemen”, legt Driessen uit.

“Door de nauwe samenwerking
met de eigenaar kunnen we snel
inspelen op vragen of problemen”, zegt Van Maastricht. “We
denken mee en adviseren. Op een
gelijk niveau; wij gaan niet vertellen wat hij moet doen. De binnenvaartondernemer beslist natuurlijk uiteindelijk zelf.”

Gerard van Maastricht (links) en Wim Driessen.

“Zeker als zij meerdere schepen
hebben varen, hebben ze minder
tijd om alles zelf te regelen, laat
staan om de werkzaamheden zelf
uit te voeren. Zoals ze dat vroeger
wel konden als ze zelf aan boord
waren.”
De service die het nieuwe bedrijfsonderdeel biedt, is breed. Van
onderhoud tot (spoed)reparaties,
coördinatie van afbouw, ombouw
en klasse maken tot het afhandelen van EBIS-issues, certiﬁcering
en zelfs tenders.

“Het
is
voor
binnenvaartondernemers bijna niet meer te
doen om alle veranderingen bij
te houden; het gaat allemaal zo
snel”, weet Van Maastricht.
Driessen vult aan: “Doordat wij
veel nieuwbouwprojecten hebben
lopen, zijn wij wel op de hoogte
van de nieuwste technieken en van
de regelgeving – de geldende én de
toekomstige. Van die kennis kunnen klanten van RensenDriessen
Services proﬁteren.”

“Afspraken nakomen is iets wat
wij beiden in onze afzonderlijke
bedrijven hoog in het vaandel
hebben. Dat geldt uiteraard ook
voor RensenDriessen Services.
Daaronder valt ook dat je de planning waarmaakt en een project op
tijd klaar is”, aldus Driessen.
“Eén van de voordelen is dat we
straks een klein en snel inzetbaar
team hebben. Dat zijn we nu aan
het samenstellen”, vertelt Driessen. “Het wordt multidisciplinair:
een motorenspecialist, een lasser,
een elektricien, en nog een paar
vakmensen."
"Als dan een klant ergens op de
Rijn technische problemen heeft,
sturen we er een deskundige

heen. Zodat er snel een oplossing
komt. Indien nodig overleggen wij
namens de scheepseigenaar met
de leverancier, of het nu de generator, motor of nautische apparatuur is. Bijvoorbeeld als het onder
de garantie valt.”

Snel actie ondernemen
“Zeker als je al wat langer voor een
klant werkt, weet je wat hij belangrijk vindt én je kent zijn schip of
schepen”, aldus Van Maastricht.
“Dan kun je heel snel actie ondernemen. Je weet hoe die eigenaar
het wil hebben. Dat is alles wat telt
voor ons.”
Naast zijn vestiging heeft Van
Maastricht nu ook een werkplek in
het kantoor van RensenDriessen
in Zwijndrecht. “Dat is wel zo
goed voor de interne communicatie”, zegt hij. “Maar ik zal vooral
veel op pad zijn, naar de schepen
en naar werven. Ik maak zelf ook
deel uit van het multidisciplinaire
team. Ik verwacht nog zeker de
helft van de tijd in overall rond te
lopen. Zo kennen de meeste mensen mij ook.”

Exposite is eerbetoon aan Weerter Scheepsbouw Maatschappij

Weerter kempenaar was ‘vol en vet’
DOOR NOUD VAN DER ZEE

In het Maas Binnenvaartmuseum
is de werfhoek gewijd aan
de Weerter Scheepsbouw
Maatschappij. De werf, bekend
van de vele kempenaars die er
zijn gebouwd, sloot in 1995 haar
poorten.
“De scheepswerf in Weert was
sterk verbonden met de schippers
uit Maasbracht. Velen hebben hier
nieuwe schepen laten bouwen of
verbouwen. Andere schippers lieten er reparaties verrichten”, vertelt conservator Lauran Trimbach.
Daarom besteedt het museum aandacht aan de eens zo succesvolle
werf aan de Zuid-Willemsvaart.
De eerste scheepsbouw in Weert
dateerde van 1836. Later bouwde
men op een klein werfje nabij de
stadsbrug ook houten schepen.
In 1896 kwam de scheepswerf in
handen van de familie Driessens.
Toen de houten schepen minder
aftrek vonden, ging de scheepsbouw in Weert zich toeleggen op
stalen vaartuigen.
Jozef Driessens startte met zijn
zoon Frans in 1907 de N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij. In
dat jaar werd ook de Zuid- Willemsvaart verbreed. De scheepswerf werd gemechaniseerd en uitgebreid met een helling van 100
meter.

590 ton
Rond 1912 ontwierp de familie Driessens een eigen schip: de
Weerter kempenaar. Het was geschikt om te varen op de Zuid-

Willemsvaart en de kanalen in de
Belgische Kempen. De werf kreeg
hiermee bekendheid en de opdrachten stroomden binnen, veelal van Belgische en Nederlandse
schippers. De schepen werden in
serie gebouwd, 26 in totaal.
De Weerter kempenaar had de
naam ‘vol en vet’ te zijn. De afmetingen van het scheepstype waren
50 x 6,50 x 1,90 meter. Het schip
kon 590 ton laden. Op de ZuidWillemsvaart kon, met de maximale diepgang van 1,90 meter, circa 440 ton worden meegenomen.
De crisis van de twintiger jaren
voelde men ook bij WSM en de
werkzaamheden beperkten zich
tot reparaties. Aan het eind van de
Tweede Wereldoorlog vernielde de
Duitse bezettingsmacht honderden schepen op de Maas bij Maasbracht, de Noordervaart en de
Peelkanalen. Diverse daarvan werden in 1946 naar Weert gebracht
om gerepareerd te worden.
Daardoor was er veel werk aan
de winkel in Weert. De werf werd
in een modern jasje gestoken: Er
kwam een elektrische dwarshelling met een vaste bok van 45 ton
en een rollende kraan. Het machinepark werd uitgebried met een
hydraulische pers.
In de vijftiger jaren van de vorige
eeuw deed sectiebouw zijn intrede
op de scheepswerf. Het hoogtepunt van WSM werd bereikt in
1957 met de bouw van het tankschip Alvracht 16. Dit schip was
met 59,55 meter en 605 ton het
grootste dat ooit in Weert gebouwd
werd en op de Zuid-Willemsvaart

voer. In dat jaar vierde de scheepswerf zijn 50-jarig bestaan. In deze
periode liepen ook de Rijnmotorschepen Mastwijk en Moswijk van
stapel. Gevolgd door havensleepboten voor Rotterdam: de Groenland, de IJsland en de Spitsbergen,
die ook als ijsbrekers ingezet konden worden.

de sluiting waren er nog drie medewerkers.
De werfhoek van het Maas Binnenvaartmuseum is als eerbetoon ingericht met foto’s en materialen

van de Weerter Scheepswerf Maatschappij. Zo staat er onder meer
een scheepsmodel, dat gebouwd is
naar het ontwerp van de Alvracht
16.

Schaalvergroting
In de loop der tijd werden de
vrachtschepen steeds groter. En dat
werd een probleem voor WSM. De
capaciteit van de Zuid-Willemsvaart was beperkt en voldeed nog
nauwelijks aan de vervoersvraag
van de industrie in Weert. Schippers zagen zich genoodzaakt hun
schepen elders te laten bouwen of
repareren.
In mei 1995 was het laatste schip
in reparatie op de werf. Daarmee
kwam een einde aan de bijna
100-jarige historie van de Weerter
Scheepswerf Maatschappij.
In huis-aan-huis-krant De Trompetter blikte de toenmalige directeur
Frans Driessens in maart 1995 terug op de historie van zijn net gesloten bedrijf. In een oud logboek
van 1907 tot 1976 had Driessens
gezien dat in die periode 191 schepen op de werf gebouwd werden.
Volgens de directeur was er veel
veranderd in vergelijking met het
begin van de eeuw. Voor een grote
ijzeren plaat die begin 20e eeuw
door acht tot tien mensen opgetild moest worden, was in 1995
één personeelslid nodig, gezeten
in een kraan. In 1913 werkten op
de werf ruim honderd mensen, bij

De werfhoek in het Maas Binnenvaartmuseum. (foto Noud van der Zee)
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GASDOKTERS
+31
+31180
180 234
234 030
030

GECERTIFICEERDE
info@gin-rotterdam.nl

GASDESKUNDIGEN
TANKSCHEPEN
www.gin-rotterdam.nl

VOOR AL UW GASVRIJ-INSPECTIES

BOURGONDISCHELAAN 30M |2983 SH RIDDERKERK

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

In•
•
•

en verkoop van:
Schroot en metalen
Drijvende objecten
Bruikbare onderdelen

Vergunt voor
verwerking van
ongereinigde tankers

Oslokade 1 8326 CH Kampen

Hijsen en slopen van
grote constructies met
eigen drijvende bok

BU

R

G

www.hoebenrdm.nl

ONDERNEMERS UIT LIMBURG

LI

M

De maritieme trots van Zuidoost-Nederland!

Peter Tinnemans
0622957187
www.tinnemans-scheepswerf.nl

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
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LOVK al helemaal thuis in Dordrecht

Directeur Anita van Laren in gesprek met wethouder Peter Heijkoop.

Begin dit jaar verhuisde het
Landelijk Bureau van de LOVK
van Rotterdam naar Dordrecht.
Woensdag 21 februari werd
het nieuwe onderkomen van
de Stichting voor Landelijk
Onderwijs aan Varende Kinderen
met een open huis ofﬁcieel in

gebruik genomen. Tientallen
mensen uit de binnenvaart, de
internaats- en onderwijswereld
namen die gelegenheid te baat.
De Dordtse wethouder Peter Heijkoop, onder andere van onderwijs en educatie, verwelkomde

Tientallen gasten namen een kijkje in het nieuwe onderkomen.

directeur Anita van Laren en haar
collega’s in zijn stad.

Het Zwanejong
Het kantoor is gevestigd in een
voormalige orthodontiepraktijk.
Het gebouw aan het Papeterspad
is grondig verbouwd. Voortaan

ASV vraagt Bulc hulp bij
ligplaatsentekort
De ASV vraagt de Europese
Commissie om een oplossing
voor het “problematisch
tekort aan ligplaatsen voor
de binnenvaart op de Rijn in
Duitsland”. De vereniging heeft
daarover een brief geschreven
aan Transportcommissaris
Violeta Bulc.
De brief is ook verstuurd aan directeur-generaal Henrik Hololei van
DG MOVE en Pawel Wojciechoski,
die door de Europese Commissie
is aangesteld als coördinator voor
de Rijn-Alpen- corridor.
De ASV benadrukt in de brief
dat de Rijn de drukst bevaren
rivier is van Europa en een belangrijke “doorvaartroute vanaf zee,
Nederland, België en Frankrijk
naar Duitsland, een oostelijk deel
van Frankrijk en naar Zwitserland
en via de Main, Main-Donau-

Kanaal en de Donau naar Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Roemenië tot aan de Zwarte Zee”.

Verplichte rusttijd
In de brief legt de Nederlandse
vereniging uit wat volgens haar het
belang van een goede ligplaats is.
Daarbij wijst de ASV op de noodzaak om veilig te kunnen “parkeren” met het binnenvaartschip
als de vaartijd onderbroken moet
worden om de verplichte rusttijd
in acht te nemen.
Ook wordt aangegeven dat voldoende ligplaatsen nodig zijn om
een veilig heenkomen te hebben
bij stremming van de vaarweg bij
hoogwater of als er calamiteiten
zijn. Daarbij maakte de ASV duidelijk dat ten anker gaan, zoals in
vroeger tijden nog gebeurde, niet
meer verantwoord is op de drukke
Rijn.

hebben de medewerkers van het
Landelijk Bureau hier hun werkplek. Ook de mentoren kunnen er,
op ﬂexplekken, terecht.
Het gebouw grenst aan Het
Zwanejong, een van de vijf ligplaatsscholen van het LOVK. Met
het doorbreken van een muur is

een rechtstreekse verbinding gemaakt.
Naast de ligplaatsscholen verzorgt
de stichting afstandsonderwijs
voor kinderen aan boord. Het gaat
om gemiddeld 150 leerlingen per
jaar in de leeftijd van 3 tot 7 jaar.

Nieuw ontwerp voor ‘Giesbeek’
In de brief benoemt de ASV
speciﬁek de Duitse Rijn van Emmerich tot aan Iffezheim als niet
veilig, omdat daar de laatste twintig jaar steeds meer ligplaatsen verouderd zijn en ook in verval zijn
geraakt. “Deze ligplaatsen kunnen
niet meer door de binnenvaart
worden gebruikt omdat ze niet
meer veilig zijn. In plaats van te
worden hersteld, worden deze ligplaatsen opgeheven.”
Ook worden steeds vaker ligplaatsen opgeheven. Onder meer in steden als Keulen, Bingen en Mainz.
Dat gebeurt omdat er woningen
aan het water zijn gebouwd en de
bewoners geen binnenvaart dulden, schrijft de ASV.
“Hierdoor worden schepen gedwongen om ten anker te gaan
om naast de drukke vaargeul te
‘rusten'.” Maar dat is niet veilig,
aldus de ASV.

Rijkswaterstaat en de gemeente Zevenaar werken samen
bij de voorbereiding van het
ontwerpbestemmingsplan en de
vergunningen voor de overnachtingshaven in de Valeplas
bij Giesbeek. Komend najaar worden de plannen gepresenteerd.
Het aantal ligplaatsen werd na
onderzoek in juni 2017 naar
beneden bijgesteld. Door schaalvergroting in de scheepvaart varen
er grotere, maar minder schepen
op de IJssel. Er komen nu drie in
plaats van vier steigers.
In de afgelopen maanden heeft
Rijkswaterstaat deze wijziging verwerkt in het ontwerp van de haven.

Na vragen over de veiligheid van
de recreatievaart als de haven in
gebruik is genomen, deed Rijkswaterstaat extra onderzoek daarnaar.
“Belanghebbenden uit de waterrecreatie en beroepsvaart zijn nauw
betrokken bij dit onderzoek”, stelt
de vaarwegbeheerder. “De resultaten worden opgenomen in de
milieueffectrapportage.”
Er vinden ook nog onderzoeken
plaats naar de natuurcompensatie,
de verplaatsing van de waterscouting, de grondverwerving en de
verhuur van sportvisrechten.
Als alle onderzoeken zijn afgerond
kan het ontwerp van de haven deﬁnitief worden gemaakt. Naar
verwachting is de overnachtingshaven in 2022 klaar.

Eline trouwt vanaf het
ms Wilhelmina-Arina

Aristiek lichtspel op de Maas
Afgelopen zomer trok de dichter Wiel Kusters er nog een weekend in, maar sindsdien stond het brugwachtershuisje op de Sint Servaesbrug in Maastricht weer leeg. Nu is het de locatie van het artistieke lichtproject
van de kunstenaar Jan-Paul van der Weerd.
De vroegere ruimte van de brugwachter boven de Maas baadt in lichtkunst. Met zijn lichtinstallatie
Traiectum symboliseert Van der Weerd de ziel van het huisje als uitkijkpost van de stad, de schepen en de passerende mensen. Hij heeft zich laten inspireren door de zeven bogen van de Sint Servaesbrug. Deze bogen zie
je terug in de lichtinstallatie in het huisje. Iedere boog staat voor een ander element, waarop de brugwachter
vroeger uitzicht had. De visuele installatie is een spel tussen licht en donker. (tekst en foto Noud van der Zee)

Op 16 februari is Eline Geneugelijk getrouwd met Wijnand Loth. De 26-jarige
schippersdochter woont al jaren aan de wal in Krimpen aan de IJssel, maar
wilde graag vanaf het schip van haar ouders trouwen. Het met vlaggen versierde ms Wilhelmina-Arina lag voor de feestelijke gelegenheid afgemeerd aan
de Voorstraat in Lekkerkerk. In die plaats werd Eline geboren in 1991. Dat was
aan boord van het ms Concordia, waarmee haar vader Theo en moeder Willy
destijds voeren. Wijnand is van de wal en komt uit België. Het jonge paar gaat
daar in Moorslede wonen.
Eline is een bekende voor deze krant. Ze werkte van 2016 tot 2017 namelijk
als accountmanager bij De Binnenvaartkrant. We wensen haar en Wijnand veel
liefde en geluk samen. (foto Theo Geneugelijk)

De Binnenvaartkrant

27 februari 2018

30

Alena I is sfeervol cruiseschip met moderne en

De cabines hebben een Frans balkon. (foto’s Sarah De Preter)

De keuze voor warme kleuren en houten accenten – bijvoorbeeld voor de verlichting – verle
DOOR SARAH DE PRETER

Met de Alena I verschijnt in
maart weer een fraai nieuw
cruiseschip op de Duitse
vaarwegen. De sfeervol
ingerichte Alena I is eigendom
van Rijfers River Cruises en
wordt gecharterd door Phoenix
Reizen. Het schip is voor het
komende seizoen al helemaal
volgeboekt.
De 135 meter lange Alena I is tech-

Aan boord van MPS Alena I

Aan boord van MPS
$PDVWHOOD
leverden wij:
leverden
wij:
Verwarmingsinstallatie
Verwarmingsinstallatie
Ventilatiesystemen
Ventilatiesystemen
Airconditioning
Airconditioning
Evac vacuüm toiletsysteem
Evac
vacuümsewage
toiletsysteem
Evac membrane
treatment
Evac membrane
Sanitaire sewage
installaties treatment
Hydrofoorinstallaties
installatie
Sanitaire
Machinekamer ventilatie
Hydrofoor installatie
Zwembad installatie
Machinekamer
ventilatie
Ultrafog hogedruk spinklersysteem
Whirlpool
installatie
Techniek t.b.v. koel-/ vriescellen
Ultrafog hogedruk sprinklersysteem
Techniek koel- en vriescellen

Wij wensen Scylla, haar bemanning
Wij wensen Rijfers River Cruises, haar bemanning
en passagiers
een behouden vaart.
en passagiers een behouden vaart.
Nijverheidsstraat 31
;(+DUGLQ[YHOG*LHVVHQGDP
Tel. 0184 - 613911
Fax 0184 - 614230

www.klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl

nisch gezien nagenoeg identiek
aan de Asara, die vorig jaar in de
vaart kwam. De kruiphoogte (5,85
meter) is echter lager dan die van
de Asara, waardoor de Alena I bij
hoge waterstanden wat ﬂexibeler
is.

Luxe en comfort
Phoenix Reizen chartert de Alena I
de komende jaren voor reizen op
de Rijn, Moezel en Donau. Er kunnen in totaal 191 gasten mee. Ze

genieten aan boord van alle mogelijke luxe en comfort.
Het cruiseschip heeft 95 ruime
cabines met Frans balkon en vaste
hotelbedden, een badkamer en
minibar. Er zijn ook twee extra
grote suites beschikbaar.
Het interieur is sfeervol en modern. De keuze voor warme kleuren en houten accenten verleent de
Alena I een gezellige, Oostenrijkse
look. In de grote lounge vindt men
een bibliotheek en een souvenir-

Wij feliciteren
Rijfers Nautical
Management B.V.
met hun m.p.s. ”Alena I”
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eigentijds uitstraling
snacks, Franse haute cuisine of Japanse verﬁjning… Het is allemaal
mogelijk.
Naast het grote restaurant voorop
heeft de Alena I achterop een specialiteitenrestaurant met een eigen,
open keuken en een prachtig panorama. Gastronomische afwisseling verzekerd!
Het casco van de Alena I komt
uit Servië en is afgebouwd bij
Vahali Shipyards in Gendt. Met
deze werf heeft Johan Rijfers al
jarenlang goede ervaringen. “De
prijs/kwaliteit-verhouding klopt
en we werken met vaste toeleveranciers, die goed teamwerk leveren.”

mensen met ervaring in de vrachtvaart in dienst, vanwege hun goede nautische kennis. We bieden
goede opleidingsmogelijkheden,
arbeidsvoorwaarden en carrièreperspectieven.”

Goede sfeer
Hendrik Schouwstra kijkt er al
naar uit om in maart als kapitein aan boord te stappen van de
Alena I. Het afgelopen jaar was hij
kapitein op de Asara.
Schouwstra is geboren en getogen
in de vrachtvaart. In 1996 maakte
hij de overstap naar de cruisevaart.
“Het leuke van mijn baan? Op een

cruiseschip ontmoet je veel mensen. Je hebt niet altijd de tijd voor
een lang gesprek, maar een kort
praatje kan ook al heel aangenaam
zijn.”
“Onze crewleden werken ﬁjn
samen, wat niet alleen voor onszelf maar zeker ook voor de gasten plezierig is. We krijgen regelmatig complimenten over de
goede sfeer aan boord. Ik vind het
een hele eer om kapitein op de
Alena I te mogen worden.”
Op 21 maart wordt de Alena I
feestelijk opgeleverd. Meteen daarna begint het schip aan de eerste
reis.

winkel. Daarnaast kunnen gasten
gebruik maken van een sauna en
relaxruimte. Het zonnedek met
whirlpool, bar en barbecue biedt
mogelijkheden voor sport, spel en
ontspanning.

Gastronomisch genieten
Ook op culinair vlak worden gasten verwend. Cateringbedrijf Sea
Chefs verzorgt eten en drinken van
topkwaliteit. Een 6-gangendiner
met wijnarrangement, verrassende

Shipyards in Gendt.

Grootkeukenapparatuur
van topklasse voor
Riviercruiseschepen

Vakkundige bemanning

eent de Alena I een gezellige, Oostenrijkse look.

Het casco is afgebouwd bij Vahali

Rivertech BV levert de nautische
bemanning voor de Alena I. Daarnaast verzorgt Rivertech BV het
nautische en technische management.
Otto Groen, sinds 1 januari algemeen directeur bij Rivertech,
heeft de ambitie om het bedrijf de
komende jaren stevig door te
ontwikkelen. “Wij zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid. De vloot
die we bemannen is uitgebreid, de
schepen worden groter, technisch
complexer en het vaarseizoen
wordt langer.”

Wij wensen Rijfers River Cruises en de bemanning
van het mps Alena I veel succes en
een behouden vaart.
van Straelenlaan 14, 5224 GP ’s-Hertogenbosch
Tel. 073 - 622 08 28 - Fax 073 - 622 08 18
info@ahornbv.nl www.ahornbv.nl

“Daarom zijn we op zoek naar
extra kapiteins, matrozen en
machinisten. We nemen graag

Aan mps Alena I leverden onder andere:
Toiletten Model VT910, Vetholdingtank en

generator set;

Vahali Shipyards Bouw casco, scheepswerf

ankerlier, ankers, ankerdraden, zijlieren,

- Hydrofoor installatie;

afbouw, tekeningen, werktekeningen,

rollenkluizen en dekrollen.

- Machinekamer ventilatie;

isolatie machinekamer, schuifdeuren alu,

Electronic Service B.V.

- Koel en vriescellen;

ENGINE, MODEL C18 SCAC ACERT

Tapkoel B.V.

isolatie woning, RVS railingwerk, verfwerk,

- Branddetectie;

- Ultrafog hogedruk sprinklersysteem;

Unrestricted Continuous Rating 447 kW

De complete fustbierinstallatie.

zon- en windschermen.

- Alarmeringen;

- Swimming pool.

(600 bhp) at 1800 rpm.

Tresco Engineering bvba

Rivertech B.V. Arnhem

- PA/GA installatie;

Koetsruiter Hydrauliek Service B.V.

Overvliet Assurantiemakelaars B.V.

Tresco Navigis River navigatie programma.

Nautisch-Technisch Management.

- Tv system;

Hydraulisch systeem schoorstenen en

De varen-verzekeringen.

Van Tiem Elektro B.V.

RRC Rijfers River Cruise

- Satelliet ontvangst;

aansluiten van alle overige hydraulische

Scheepvaartwinkel Marine B.V.

- Elektrische installatie;

Project begeleiding.

- Muziek en presentatie systeem.

systemen aan boord.

Veiligheidspakket bestaande uit:

- Data besturingssysteem;

Ahorn B.V. Complete keukeninstallatie.

Foresta Trading B.V. Complete pakket F.T.

Lloyd’s Register EMEA Classiﬁcatie.

- Bijboot Jeanneau Cap 360;

- Nautisch pakket;

Alphatron Marine B.V.

VICTOR dienstpompen.

Pon Power B.V.

- Dräger Brandweeruitrusting;

- Omroep- en muziekinstallatie;

- 2x JMA-610 radar;

Groenendijk & Soetermeer Intacte- en

- 2 x 1 - CATERPILLAR MARINE PROPULSION

- Dräger Ademluchtuitrusting;

- Alarmsysteem;

- MFM-line navigatie apparatuur;

lek-stabiliteitsberekeningen en veiligheid-

ENGINE, MODEL C32 SCAC ACERT

- Reddingsmaterialen;

- Brandmeldcentrale;

- Camera systeem;

splan.

Heavy Duty Rating 895 bkW (1200 bhp)

- Brandblusmaterialen;

- Camerasysteem;

- AIS;

Klimaatservice Holland B.V.

at 1800 rpm;

Nautischpakket bestaande uit:

- Tankmeetinstallatie.

- Alphachart.

Staal Gorkum B.V.

- Gereedschappen;

Veth Propulsion B.V.

Astralift B.V. Personenlift.

- Verwarmingsinstallatie;

SET, (each) consisting of: 1 - Caterpillar

- Verven;

- 1 x Veth Compact Jet, type CJ-1200

Blokland Non-Ferro B.V. Beunkoelers.

- Ventilatiesystemen;

marine diesel engine, model C18 SCAC

- Onderhoudsmaterialen;

BSS B.V.

- Airconditioning;

ACERT, 1 - Leroy-Somer marine generator,

- Total smeermiddelen.

- Managed Internet;

- Evac vacuüm toiletsysteem;

model SR4B 592. Prime power rating:

Qua-Vac B.V. Evac Membraam afvalwater-

- Hotelmanagement.

- Evac MBR sewage treatment;

438 kVA / 350 ekW (50 Hz). One set will

behandelings Unit MBR 70 K, Evac Vacuum

Willemsen interieurbouw & scheeps-

Dijvler Materiaal B.V. Boeg- en achter-

- Sanitaire installaties;

be executed as a harbor / emergency

Ejector Systeem 0133 AHM, Evac Vacuum

betimmering B.V. Complete betimmering.

- 3 x 1 - CATERPILLAR MARINE GENERATOR

- 1 x 1 - CATERPILLAR MARINE PROPULSION

Evac Grease Separator WPF 01 Automatic.

447 kW/1800 rpm;
- 2 x Veth Z-drives, contraroterend,
type VZ-900-CR 895 kW/1800 rpm.
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