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Kleine-schepen-petitie valt in goede aarde

POMPPROBLEMEN..?
BEL ONZE STORINGSDIENST24/7

+31(0)183-515 490

Met begrip namen de binnenvaartwoordvoerders in de Tweede Kamer de ASV-petitie in ontvangst om alles te doen voor het
behoud van ‘kleine schepen’. Bij de aan-

Kobelt motorbedieningen,
schroefasremmen, trek-/
duwkabels & MJP waterjets

Bewezen Kwaliteit

bieding liet ASV-woordvoerster Sunniva
Fluitsma op een geluidsmeter zien dat het
geluid ter plekke zelfs al de nieuwe CCRnorm voor de stuurhut overstijgt.
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Weer onderzoek naar vaarweg Drachten

+31 164 212420
sales@woeurope.com

Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl

24/7
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ERVARI

T: +31 (0) 78 890 8050
E: binnenvaart@heinenhopman.nl
W: www.heinenhopmanbinnenvaart.nl
Verwarming

Airconditioning

Ventilatie

Koeling

KEERKOPPELING
DEFECT?
SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

19
T. 088 6699500

RWS zet vol in
op corridormanagement

Renovatie
'Hagestein'
gaat overlast geven

www.keerkoppeling.com
Bel 078-6138277
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MASSON | REINTJES | TWIN DISC | ZF | LOHMANN

www.visscherscheepsrep.nl
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WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

dealer

ONDERSTEUNING
DOOR SPECIALISTEN
DIE UW TAAL SPREKEN

Marine Power Drechtsteden B.V.
• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN
+31 (0) 85-4861360

PON POWER BV
pon-cat.com/scheepvaart
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Tel. 0031 (0)184-496363

| eoc.nl
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(078) 682 12 14

BEREIK
BAAR

UIT VOORRAAD LEVERBAAR
STRAALBUIZEN.NL
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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 30

riviercruiserederijen. Op dit moment beheert RsR Nemo Ltd. meer dan 30 rivier-

Flusskreuzfahrtschiffe und ist mit einer Anzahl von mehr als 350 Mitarbeitern

cruiseschepen en is met een medewerkers aantal van meer dan 350 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

Maschinist
•
•
•
•

i.b.v. ein Dienstbuch mit der Rhein und Donau Qualiﬁkation Maschinist
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

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 | info@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 | info@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

Mittelständige Binnenschifffahrtsreederei mit Sitz in Süddeutschland sucht zur
Verstärkung einen

Schiffsführer (m/w)
Steuermann (m/w)
Ihr Proﬁl
- Erfahrung als Schiffsführer mit Rheinpatent vorzugsweise für die Strecke
Mannheim bis offenes Meer / Donaupatent wäre von Vorteil
- Als Schiffsführer sind Sie im Besitz eines Radarpatentes
- Wünschenswert wäre Erfahrung in der Abwicklung von GMP-Transporten
- Fachgerechte Bedienung, Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen
unserer Gütermotorschiffe wird vorausgesetzt
- Sie zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und eigenverantwortliches Handeln aus.

Wir bieten Ihnen
- Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem zukunftsorientierten Unternehmen
- Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit geregelten Schichtzeiten
- Attraktive Entlohnung inkl. der üblichen Zulagen
- Persönliche Betreuung
Wenn Sie motiviert sind, in unserem Team zu arbeiten, dann möchten wir Sie
gerne kennenlernen.

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

Kapiteins,
Stuurmannen met patent,
Stuurmannen en Matrozen
Vaargebied: het ARA en de Rijn
Kandidaten Stuurmannen met patent
dienen in het bezit te zijn van :
• een Rijnpatent
• een ADN certiﬁcaat
• beheersing Nederlandse & Duitse taal
• ervaring in de tankvaart
Wij bieden:
• een goed salaris
• goede Zwitserse arbeidsvoorwaarden
• goede Zwitserse pensioenopbouw
• menage en reisgeld (door ons vergoed)
• vakgerichte opleidingen (door ons vergoed)

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an Herrn Kai
Steffen
Stuurmannen en Matrozen zijn in bezit van een geldig dienstboekje
Gebr. Väth GmbH & Co. KG . Werftstraße 3-5 . 63741 Aschaffenburg
Telefon +49 6021 358124 . Telefax +49 6021 358180 . ksteffen@vaeth-kg.de . www.vaeth-kg.de

Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met Dhr. A. Fontijne
0041/61/4879070 en/of dispo@intertrans.ch
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Generaties

Warme ontvangst voor ASV in Tweede Kamer

Petitie ‘Behoud kleine schepen’
valt in goede aarde
DOOR MARTIN DEKKER

Met veel begrip hebben de
binnenvaartwoordvoerders van
de Tweede Kamer de petitie
aanvaard waarmee de ASV
oproept om alles in het werk te
stellen de ‘kleine binnenvaart’ te
behouden. Dinsdagmiddag 26
juni overhandigde een delegatie
van de schippersvereniging de
handtekeningen in Den Haag.
Het pakket ging vergezeld van
een uitleg en een overzicht van
de inspanningen die de ASV de
afgelopen jaren heeft gedaan
om de strengere technische
voorschriften die de CCR oplegt,
ongedaan te maken.
De online petitie was door 1.656
mensen ondertekend. De volledige titel luidt ‘Geef de binnenvaart
toekomst en voorkom 74.000
extra trucks, ﬁles en CO2-uitstoot’.
Daarmee geeft de ASV aan dat de
verzwaring van de regels, die ook
voor bestaande schepen gaan gelden, desastreuze gevolgen heeft
voor met name oudere schepen
tot 86 meter danwel 1.500 ton.
Aanpassing aan de nieuwe eisen is
in veel gevallen onmogelijk danwel onbetaalbaar. Daardoor dreigt
massale sloop van deze ‘kleine’
schepen.
De ASV hoopt dat minister Cora
van Nieuwenhuizen, daardoor
aangespoord door de Tweede
Kamer, de Centrale Commissie
voor de Rijnvaart tot inkeer weet

te brengen. Recent aangenomen
moties verlangen dat ook van de
minister.

Evofenedex ondersteunt het pleidooi. Er waren ook twee vertegenwoordigers aanwezig. Na Sunniva
Fluitsma sprak Joost Sitskoorn,
adjunct-directeur van de ondernemersvereniging van verladers
en expediteurs, de Kamerleden
toe. Hij wees op het belang van
voldoende aanbod van kleine
schepen en gaf een voorbeeld
van de ook in zijn ogen onnodige
extra regels: “Bij de bediening voor
voor- en achteruit varen moeten
opeens een groen en een rood
lampje. Terwijl die hendel duidelijk de richting wijst en deze men-

paar generaties verder te gaan en je
hebt zoveel voorouders dat eigenlijk
iedereen van iedereen afstamt. Leuk
dat je van Karel de Grote afstamt,
maar dat geldt zo’n beetje voor alle
mensen met (gedeeltelijke) wortels

Van vrijwel alle partijen waren de binnenvaartwoordvoerders aanwezig.
(foto Tekst & Toebehoren)

sen al dertig of veertig jaar varen
en heus wel weten wat voor- en
achteruit is.”

Moties
Sunniva Fluitsma overhandigde
de handtekeningen en het dossier
aan Agnes Mulder (CDA). Zij is
voorzitter van de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat. De ontvangst was hartelijk.
Opvallend was dat van bijna alle
partijen de woordvoerders voor
binnenvaart aanwezig waren. Dat
geeft aan dat de branche en het
probleem hun aandacht hebben.
De meesten zijn het afgelopen
jaar ook persoonlijk al door de
ASV geïnformeerd. Tijdens de
laatste overleggen met minister
Cora van Nieuwenhuizen zijn
meerdere moties ingediend – en
met brede steun aangenomen –

ten gunste van de binnenvaart.
Die hebben met name als doel
scheepseigenaren in bescherming
te nemen tegen onnodige en/of
onredelijke eisen van de Rijnvaartcommissie.
Cora van Nieuwenhuizen toonde
zich daarvoor eerder al ontvankelijk. Bij de ASV leeft de hoop dat
ze van de huidige minister meer
gedaan krijgen dan van haar voorganger (en VVD-partijgenoot)
Melanie Schultz van Haegen. Eerdere moties van de Tweede Kamer
om schepen tot 86 meter te ontzien, bleven zonder resultaat.
Op 10 juli spreekt de ASV minister
Cora van Nieuwenhuizen. Op de
agenda staat dan de problematiek
van de kleine schepen, wat daaraan gedaan zou kunnen worden
en hoe andere Rijnoeverstaten met
de CCR-voorschriften omgaan.

Het uitstel bij de verruiming heeft
te maken met een niet voorziene
stijging van het grondwater. Aannemer de Vries & van de Wiel heeft
het werk stilgelegd om te zoeken
naar de oorzaken en om te achterhalen wat de gevolgen zijn voor de
uitvoering. Het is nog niet bekend
wanneer de werkzaamheden worden hervat.
Bij de aanleg van het Passeervak-

Zuid moest Consortium Grensmaas het werk neerleggen toen
een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Die is in
mei gecontroleerd tot ontplofﬁng
gebracht. Vervolgens heeft Rijkswaterstaat aanvullend onderzoek
uitvoeren naar mogelijk nog meer
aanwezige bommen. Dit leverde
zes verdachte voorwerpen op, die
nader onderzocht zijn. Dat bleken

geen explosieven te zijn. Daarna
konden de werkzaamheden aan
het Passeervak verder gaan.
Om grote binnenvaartschepen
tegemoet te komen, bekijkt Rijkswaterstaat of gedeelten van het
Julianakanaal vanaf 1 januari gefaseerd opengesteld kunnen worden
voor dieper stekende en/of langere
schepen. Toelating zal dan worden
geregeld met een vergunning.

Schepen door de ‘wasstraat’
Circa vijftig binnenvaarttankers
zijn gedupeerd door de lekkage
van ruim 200 ton stookolie in
de 3e Petroleumhaven. Eén voor
één moesten ze eerst worden
gereinigd in een inderhaast
opgebouwde ’wasstraat’ aan een
ponton in de Geulhaven. Voor
zeeschepen werd zo’n zelfde
voorziening ingericht in de
centrale Botlekgeul.
24 uur per etmaal ging het schoonmaken van de schepen door. Per
schip was twee tot zes uur nodig.

Stookolie
De stookolie was zaterdagmiddag
23 juni uit de Bow Jubail van de
Noorse rederij Odfjell gestroomd,

in Europa. Maar inderdaad lijk je op
hem, want hij had vermoedelijk ook
twee benen en tien vingers.
Die relatief lange duur van een
gemiddeld mensenleven is te danken
aan onze gezonde manier van leven.
Inderdaad, ondanks luchtvervuiling,
extreme stress, social media en de
gevaren van verkeer en vervoer. Je
mag (moet) klagen over de bizarre
voedselindustrie, maar in dit welvarende stukje wereld eten we beter
(en meer) dan ooit enig levend wezen
voor ons. Bovendien is er een macht
aan medische kennis waardoor we
ons leven nog langer kunnen rekken.
Mijn grootvader is opgegroeid in een
wereld zonder auto’s. Ik heb het zelf
nog meegemaakt dat het bijzonder
was als een gezin een auto had. Wij
gingen met vakantie in een huurauto.
Mijn kinderen zijn de eersten die
al hun hele bewuste leven toegang
tot internet hebben. Voor hen is dat
vanzelfsprekend, meer nog dan voor
mijn generatie het hebben van een
door benzine of diesel aangedreven
auto is.
In hoeverre ben je behoudend als
je vasthoudt aan iets dat maar enkele tientallen jaren gangbaar was?
Doordat een mensenleven oorspronkelijk niet veel langer dan een jaar

Werk aan Julianakanaal vertraagd
Anders dan gepland wordt het
Julianakanaal op 1 januari 2019
nog niet volledig opengesteld
voor binnenvaartschepen van
klasse Vb, met een diepgang van
3,50 meter en een lengte van
190 meter. Ook de aanleg van
het Passeervak-Zuid ter hoogte
van Itteren bij Maastricht loopt
vertraging op.

interessant is, is maar de vraag, want
die laatste categorie heeft gemiddeld
maar 6,25 procent van jouw genen
en dat kun je eigenlijk nauwelijks
meer familie noemen.
Daarom vind ik mensen die op zoek
zijn naar hun afstamming altijd wel
vermakelijk, want je hoeft maar een

Laatste kans
Van de ASV-delegatie op het Binnenhof maakten onder meer
voorzitter Gerberdien le Sage en
haar voorgangster Sunniva Fluitsma deel uit. De laatste trad op
als woordvoerder: “We hebben
het probleem overal aan de orde
gesteld, zelfs in Straatsburg en
Brussel. Het heeft niet geholpen.
Dit is onze laatste kans. Als er niets
gebeurt, zijn de schepen tot 1.500
ton in 2025 verdwenen. Ook
eigenaren van grotere schepen
hebben problemen: ze willen best
vergroenen, maar je kunt je euro
maar één keer uitgeven. En door
de CCR-eisen moet dat aan onzinnige dingen.”

Wie weet leer je jouw achterkleinkinderen of zelfs je achterachterkleinkinderen nog kennen. Of dat

of dertig, veertig duurde, is dat de
menselijke maat voor iets dat ‘altijd
al’ zo was. Dat is natuurlijk helemaal
niet zo, maar ondanks al onze kennis
van de geschiedenis lukt het maar
niet die menselijke maat achter ons
te laten.
In de scheepvaart duren ontwikkelingen langer, doordat schepen nou
eenmaal generaties lang meegaan.
Schepen op diesel kennen we allemaal ons hele leven al, dus dat is de
maat, waarvan we gaan afwijken als
we waterstof of andere alternatieven
voor diesel gebruiken om schepen
voort te stuwen.
Het gaat lukken want waarom zouden we ons hechten aan iets dat
er ‘altijd al’ was? Als je een excuus
nodig hebt, doe het voor je kinderen
en kleinkinderen. Desnoods gooien we er nog een paar generaties
tegenaan. Laten we niet vergeten dat
ook in de tijd van Karel de Grote al
schepen op water voeren.

De vervuilde schepen werden in de ‘wasstraat’ gereinigd voordat ze mochten vertrekken. (foto MediaTV)

nadat de ongeladen zeetanker tegen een steiger was gevaren.
Ondanks snel ingrijpen van de
hulpdiensten en het inzetten
van olieschermen door HEBO
Maritiemservice, verspreidde de
stookolie zich. Niet alleen over de
3e Petroleumhaven en de Geulhaven, maar ook via de Nieuwe

Waterweg. Van Hoek van Holland
tot aan de Spijkenissebrug en de
Benelux-tunnel waren oliesporen
zichtbaar.
Circa duizend vogels, waaronder
vooral veel zwanen. raakten besmeurd. Voor hen is een geïmproviseerd ‘hospitaal’ opgezet nabij
de Maeslantkering.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft
Odfjell aansprakelijk gesteld. Er
wordt nog steeds gewerkt aan het
opruimen van de olie. Grote delen van het wateroppervlak zijn
inmiddels gereinigd. Eind vorige
week is gestart met het schoonmaken van steigers en andere
haveninfrastructuur.

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag

De Binnenvaartkrant

3 juli 2018

4

Fluvia
for Peak performance
Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen

WE WANT YOU AS OUR CAPTAIN
Kommen Sie an Bord als KAPITÄN oder
Steuermann auf der Flotte der Reederei
Somtrans!
Reederei Somtrans ist:
Eine Flotte von 30 modernen, gut gepflegten, ausschließlich eigenen
Mega-Tankschiffen mit separater Wohnung und allem benötigten Komfort.
Innerhalb des europäischen Binnenschiffahrtnetzwerkes transportieren wir
minerale Ölprodukte und chemische Produkte.
Wir bieten Ihnen Arbeitssicherheit, 100% Soziale Versicherung,
Weiterbildungskurse ( Englisch, C-Zertifikat, ... ) und Aufstiegsmöglichkeiten für motivierte Mitarbeiter. 6\VWHP]XEHVSUHFKHQ
Wir suchen motivierte Kapitäne und Steuermänner mit Rheinpatent bis
Mannheim, Radarpatent und ADN-Zertifikat.
Ein C-Zertifikat bietet einen Mehrwert.

SOMTRANS NV

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

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

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

Te koop rechtstreeks van eigenaar NV Beltra-B

Tankschip/bunkerschip
Bouw : Scheepswerf van Rupelmonde België in 1991
Afmetingen 47.16/5.04 m, Deadweight 416 ton
15 compartimenten met totale capaciteit van 492 m3
Bunkermast, Verwarmingsspiralen en verwarmingsketel
Generator Hartz vernieuwd in 2015
Hoofdmotor Scania compleet gereviseerd in 2012
Hydraulische boegschroef, Klassen en ADN tot 28/11/2018

Tel Maurice Lemmens 00/32/475/41.35.89

GEZOCHT
KAPITEIN EN LICHTMATROOS
VOOR MTS JOLANDA
Vaargebied Ara + Rijn
Bosserhofweg 2a | 5931 GW | Tegelen | T 06-21523112 | E info@paco-bv.nl | W www.paco-bv.nl

Wist je dat...
Q8Oils reeds 48 uur
na ontvangst van een
monster de analyse
afgerond heeft?

Contacteer Licorne Petroleum voor meer informatie
www.licorne-petroleum.nl
+31 10 411 52 42
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RWS zet vol in op corridormanagement
deze verbinding beter worden
ontsloten voor Nederlandse zeehavens. Daarnaast moet de infrastructuur beter aangepast worden
op het huidige containervervoer.
Ik denk dan met name aan te lage
bruggen op de Schelde-Rijn-verbinding.”
Goede vaarweginfrastructuur is
noodzakelijk als de binnenvaart
het wegvervoer moet ontlasten,
zoals het kabinet zegt te willen.
Op het water is nog alle ruimte,
gaf Erik Schultz aan. “Dan moeten we wel zorgen dat bruggen en
sluizen geen knelpunten vormen.”

“We willen optimaal
gebruikmaken van de schier
eindeloze informatietoepassingsmogelijkheden.” Dat zei Mieke
Ohm op het jaarcongres van
Koninklijke BLN-Schuttevaer,
dat 28 en 29 juni in Rotterdam
plaatsvond. Zij is afdelingshoofd
ontwikkeling scheepvaart &
verkeersmanagement bij
Rijkswaterstaat. De
vaarwegbeheerder gaat
nieuwe technologieën
onder meer inzetten voor
corridormanagement, te
beginnen met de vaarroutes
Rotterdam-Duitsland en
Amsterdam-Tiel.
Automatisering, robotisering en
sensortechniek noemde Mieke
Ohm als voorbeelden van ontwikkelingen. Ze pasten feilloos in het
congresthema: Back to the future.
Genoemd naar de ﬁlmtrilogie uit
de jaren 80 waarin hoofdrolspeler
Michael J. Fox allerlei futuristische
hulpmiddelen gebruikt. Hoe ging,
gaat en zal dat gaan in de binnenvaart?
Afstandbediening van bruggen en
sluizen was dertig jaar geleden nog
niet denkbaar. Nu is het de normaalste zaak van de wereld. Lang
niet iedereen in de scheepvaart is
er gelukkig mee, maar de bedieningstijden konden er wel door
worden uitgebreid.
Als het aan Rijkswaterstaat ligt,
worden de scheepvaartbegeleiding
en de bedieningen van sluizen
en bruggen in de toekomst over
langere trajecten geregeld. Schepen hoeven zich maar één keer te
melden, waarna de schuttingen op
de route alvast worden ingepland.
Schutten op toerbeurt is dan verleden tijd.

Betrouwbaarder
Vanuit de zaal kwam wel wat
tegengas. Nico Evens, BLN-Schuttevaer-regiocoördinator voor zuidoost-Nederland, vreest “dat de gebruiker straks op de tweede plaats
komt en de techniek op de eerste.
Dat mag niet gebeuren.”

CBOB Wisseltrofee
Erik Schultz: “Zorg dat bruggen en sluizen geen knelpunten meer vormen.”

Mieke Ohm vertelde dat corridormanagement wezenlijk anders
werkt dan sluisplanning, zoals dat
nu al bij Terneuzen wordt toegepast. De informatie die schippers
ontvangen over hun traject moet
het varen vergemakkelijken: ze
kunnen hun snelheid aanpassen
(en zo brandstof besparen) en
hoeven onderweg niet onnodig te
wachten. “Wij denken betrouwbaardere informatie en een betere
service te kunnen leveren.”

tevens vicevoorzitter van BLNSchuttevaer, deed dat in zijn jaarrede als voorzitter van ledengroep
Koninklijke Schuttevaer (het was
immers ook de 169e Schuttevaerjaarvergadering).
“Want, u weet: de Seine-Nord-verbinding komt eraan en dan moet

Aan het eind van de eerste congresdag werd de CBOB-wisseltrofee
uitgereikt. Die ging naar Liana
Engibarjan. De varende vlogster
was met een smoesje naar het
Inntel hotel gelokt (of ze een vlog
wilde maken over het congres) en
hogelijk verbaasd toen ze naar voren geroepen werd.
De CBOB, een van de ledengroepen van BLN-Schuttevaer,

kent de wisseltrofee jaarlijks toe
als waardering en aanmoediging
voor een ondernemer, bedrijf of
instelling die op innovatieve wijze in in of voor de binnenvaart
gebruik maakt van nieuwe technische of economische inzichten en/
of toepassingen.
Liana Engibarjan voer als stuurman bij Waterbus in Rotterdam.
Sinds november 2017 maakt ze
vlogs op internet om de binnenvaart te promoten en jongeren
enthousiast te maken voor een
varend bestaan.
De CBOB waardeert dat. Inger
Graaﬂand van BLN-Schuttevaer,
die de wisseltrofee overhandigde
lichtte de keuze voor de winnares toe: “2018 is hét jaar van Liana waarin ze door de vakmedia,
de landelijke pers en professionals uit de branche is opgemerkt
als eigentijdse ambassadeur van
de binnenvaart. Met moderne
vlogs maakt ze de binnenvaart op
geheel eigen wijze bij een breed
publiek bekender.”

Een groot voordeel voor Rijkswaterstaat is dat trajectplanning
de capaciteit van sluizen vergroot.
Het werk kan waarschijnlijk ook
efﬁciënter: in 2025 wil de vaarwegbeheerder voor Rotterdam-Duitsland/Amsterdam-Tiel terug van
vijf naar drie ‘corridorcentrales’.

Niet uitstellen
Corridormanagement kan weliswaar de benutting van sluizen
verbeteren, het mag geen verkapt
middel zijn om nieuwbouw of
uitbreiding van sluiscomplexen
uit- of af te stellen, zo stelde
beleidsadviseur Marleen Buitendijk van BLN-Schuttevaer.
Ook Erik Schultz had eerder al
gepleit voor capaciteitsuitbreiding van de Volkerak-, Krammeren Kreekraksluizen.
Schultz,

Liana Engibarjan (links) ontving de CBOB Wisseltrofee uit handen van Inger Graaﬂand, die de afwezige CBOB-voorzitter
Jan van Belzen verving.

Elektronisch melden vanaf 1 december verplicht
voor tankvaart
Vanaf 1 december 2018 gaat de
elektronische meldplicht op
de Rijn ook voor tankschepen
gelden. Dat betekent dat
alle binnenvaarttankers vóór
die tijd een account moeten
aanvragen bij BICS. Met de gratis
software van het Binnenvaart
Informatie- en Communicatie
Systeem kunnen ze hun reis- en
ladinggegevens doorgeven aan
de vaarwegbeheerders.
Bureau Telematica Binnenvaart
heeft in opdracht van de vaarwegbeheerders Rijkswaterstaat en
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung een Nederlandstalige
en Duitstalige voorlichtingskrant
uitgegeven: BICSmail. Die is naar

alle tankvaartondernemers gestuurd en te downloaden via de
website van BTB.

Alle tankers
Elektronisch melden is al verplicht
voor de containerbinnenvaart.
Daar werkt het systeem naar volle
tevredenheid van vaarwegbeheerders, scheepseigenaren en bemanningsleden.
De Centrale Commissie voor de
Rijnvaart heeft besloten om de
elektronische meldplicht uit te
breiden naar de tankvaart. De
Nederlandse wateren die onder
het BPR vallen, zullen naar verwachting snel volgen.
Elektronisch melden wordt vanaf
1 december 2018 verplicht voor

alle tankers, ongeacht het type en
de ladingsoort die ze vervoeren.
Het gaat niet alleen om schepen
met ADN-lading, maar om alle
schepen met vast ingebouwde
ladingtanks.
Dus
ook
poedertankers en melktankers
vallen eronder, zo staat in de BICSmail te lezen.

Europese standaard
De BICS-melding is verplicht bij
de start van elke geladen en lege
reis én bij een wijziging van de
(hoeveelheid) lading of aantal
personen aan boord. BICS is dé
Europese standaard voor elektronisch melden. Het is ontwikkeld
door Rijkswaterstaat, in samenwerking met de andere vaarwegbe-

heerders en met inspraak van een
gebruikersgroep van varende ondernemers. Het systeem is meertalig: Nederlands, Duits, Frans en
Engels.
Van de circa 1.600 tankers die in
het Rijngebied varen, waren er
begin mei 2018 inmiddels bijna
500 aangemeld bij BICS. De tijd
begint dus te dringen voor degenen die nog geen account hebben,
waarschuwen deskundigen.

Tempo is te laag
Henk van Laar, beleidsmanager bij
Bureau Telematica Binnenvaart,
waarschuwt in de BICSmail: “Laat
het niet op het laatste moment
aankomen. Anders loop je een
serieus risico dat het account

niet tijdig geregeld is. Als je op
1 december niet elektronisch kunt
melden, ben je in overtreding! Zo
simpel is het gewoon.”
Wekelijks worden nieuwe accounts
aangevraagd, maar het tempo is te
laag. “Als het zo doorgaat, komen
er eind dit jaar onherroepelijk
tankvaartondernemers in de knel.
Misschien focust men zich te veel
op de datum van 1 december…
Dat is niet verstandig. Regel het
nu alvast. Dan weet je zeker dat je
ook na 1 december gewoon kunt
varen.”

Aanvragen kan via www.bics.nl.
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Vaart u regelmatig via de

FAMILIEBERICHTEN

KICKERS

Kreekraksluizen?
Pik daar dan een exemplaar

geboorte • verloving • huwelijk • overlijden •
dankbetuiging • in memoriam

van De Binnenvaartkrant

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

mee.

Familiebericht plaatsen?
Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl

Ook nu er geen
sluispersoneel meer is, ligt

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

de krant daar voor u klaar !
Gemotiveerde ervaren
Aziatische bemanning

Liefde was, liefde is, liefde blijft.
De enorme belangstelling, de warme
woorden, telefoontjes, lieve brieven, vele
kaarten en bloemen, die wij hebben
ontvangen na het overlijden van onze zoon
en kleinzoon

Nico Spier

God beloofde ons geen kalme reis
maar wel een behouden aankomst.
Voor ons totaal onverwacht is overleden
mijn lieve man en onze vader

Lourens J. Faasse

Vanaf Euro 95,00 per dag,
lange periode.
Barko UG Duisburg.
Tel. +49-3222-1096-896.

VOOR :

Of : + 31-1025-799-22

Hasselt
27 juni 2018

www.barkocrewing.eu
BEMANNING NODIG?

Hieruit blijkt, dat hij niet alleen voor ons,
maar ook voor zoveel anderen veel heeft
betekend.

Heel veel dank hiervoor.

conform wetgeving.

E: sales@barkocrewing.eu

Biervliet
1 augustus 1943

hebben op ons diepe indruk gemaakt
en veel steun gegeven.

Dit alles zal voor ons een troost zijn in de
moeilijke tijd die voor ons ligt.

Afdrachten en verzekeringen

•
•
•
•

alle onderhoudswerkzaamheden
alle scheepsreparaties
verlengingen / inkortingen
hellingdok tot 60 meter

Veerweg 59A - H.I. Ambacht
Tel. 078-6812551, b.g.g. 078-6822742, Fax 078-6821446
w.buitendijk@scheepswerfhetanker.nl - www.scheepswerfhetanker.nl

Jetty Faasse - Schaapman

Gerwil Crewing Letland SIA
biedt u per direct aan :

Vonk BV is een rederij met

Licht(matrozen) en

Marcel en Geraldine

(licht)matroos/ goede

10 eigen schepen.

Stuurmannen beschikbaar

condities.

Voor het beunschip Gelderland Zeer interessante tarieven.

Anita

Email: office.nl@gerwil.com, (1000ton) zijn wij op zoek naar Via Upstream Crew bel
T. 0527-690032

Ruitenstraat 47
8061 ZL Hasselt
Volgens Lou zijn wens zal de
begrafenis plaatsvinden in besloten kring op
begraafplaats Van Stolkspark te Hasselt.

Harry en Ada
Opa Spier

een Schipper en Matroos.

085 8772324 of email ons

Nette woning. Vaargebied

info@upstreamcrew.com

Rondvaartschipper (m/v)

Maasbracht - Luik.

gezocht

Dagvaart en weekenden vrij.

Te Koop TELESCOPISCHE

Oproep of ZZP. I.b.v. groot

4daagse werkweek is

SPUDPALEN

vaarbewijs.

bespreekbaar.

Beste kwaliteit prijs !

Schottel-ervaring en bekend in

Nadere info: P. Moorlag

Tot 25 m onder het schip uit !

Amsterdam zijn een pré.

tel 026-44 32 402

www.botermantechniek.nl

Solliciteren? Mail naar
Aziatisch Personeel

of bel 020-820 4545

Vanaf Euro 92,50 per dag.

HOLLAND SHIP CLEANING

Tel. +31-1089-00061.

Scheepsruimen 500 BAR +

Suchen Sie Personal ? ? ?

Of +49-3222-1094-892.

verven Hydrojetten 2500 BAR

Wir bieten Personal für

E: sales@

Tel. 0617324458

Binnenschifffahrt :

continentalcrewing.eu

Alblasserdam, juli 2018

U ZOEKT PERSONEEL?
INFORMEER NAAR DE ADVERTENTIE
MOGELIJKHEDEN
+31(0)10-414 00 60 SALES@BINNENVAARTKRANT.NL

AANKOMEND THEMA
RESERVEER UW PLEK

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

T: 06 54 28 7373

werving@blueboat.nl

Deksmann, Matrose,
Steuermann, Kapitän.

Gezocht Matroos op

Tel.num.: 00421 917 166 721 MTS Relationship
3 op 3 weken af. Lux con.

00421 918 828 726

E-mail: tmlg.info1@gmail.com Tel : 0031 653 924 619
KvK num.: 71401202
Schepen Gezocht
Filipijns óf Roemeens

Circa 50-55m x 6m70 met één

personeel

ruim of ruime doorrij

Vanaf 100 euro per dag.

opening en strakke ijzeren

Tel. 06 52 68 82 52 óf

vloer voor vast werk.

www.alfuru.com

Tel. +32 499 731 631

RHEIN 17 JULI
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Scheepvaart vreest overlast door renovatie
sluis Hagestein
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Het stuwensemble Nederrijn
en Lek bestaat uit drie
stuwcomplexen: bij Hagestein,
Amerongen en Driel. Elk
complex heeft een sluis, een
stuw, een bedieningsgebouw
en een vistrap. Ze komen
allemaal aan de beurt voor
een ingrijpende renovatie.
Amerongen is inmiddels bijna
klaar. Als Hagestein komend
najaar aan de beurt is, levert
dat naar verwachting ﬂink wat
hinder voor de scheepvaart.
Na bijna zestig jaar trouwe dienst
zijn de complexen toe aan renovatie. Voor het watermanagement
zijn de stuwcomplexen aangelegd.
Hierdoor was bij elk complex een
sluis voor de scheepvaart noodzakelijk.
De sluis van Hagestein heeft
een lengte van 220 meter. Door
tussendeuren is die verdeeld in
een kolk van 112,50 meter en een
kolk van 90 meter. De breedte is
18 meter. De diepte van de bovendrempel is NAP -3,75 meter, de
tussen- en benedendrempel zijn
NAP -4,50 meter.
De ingrijpende renovatie van de
sluis start in Hagestein op 24 sep-

tember. Dan gaat de sluis Hagestein dicht tot 16 december.

Omvaren
Rijkswaterstaat
adviseert
de
scheepvaart tijdens de werkzaamheden om te varen via de Waal en
bij Tiel naar binnen te gaan. Dat
ontlast ook de Prinses Beatrixsluis,
waar op dit moment eveneens gewerkt wordt.
Er is nauw overleg geweest met
Rijkswaterstaat
Midden-Nederland, die op dit moment de
Beatrixsluis renoveert en uitbreidt
met een derde kolk.
De tweede optie is via de Prinses
Beatrixsluis en de Prinses Irenesluis omvaren om op de Lek te
komen. Dat kost echter meer tijd
en schuttingen.
De haalkommen worden vervangen, opdat ze tot 250 kilo Newton
belast kunnen worden. Tussen de
huidige haalkommen in komen in
Hagestein haalkommen voor de
watersport. De drie deuren worden allemaal hydraulisch gemaakt;
die werken nu nog met panamawielen. Betonwerk wordt onder
water gerestaureerd en de taatskommen worden drooggezet. Ladders worden vernieuwd, er komen

(foto’s E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

nieuwe camera’s en een nieuw
besturingssysteem opdat het complex centraal vanuit Amerongen
bediend kan worden. Er komen
ook meer wachtplaatsen.

Stremming
Al dit werk vereist volgens Jaap
Paauwe, adviseur Verkeersmanagement van Verkeer- en Watermanagementafdeling Midden bij
Rijkswaterstaat, een terdege planning en een lang voortraject.
Overal is over nagedacht. Ga je
haalkommen boren vanaf een
vlot van 2 meter breed en laat
je de scheepvaart doorvaren of
strem je de sluis? Doorwerken zou
onverantwoord zijn, zeker bij
windkracht 6.
“Stel je eens voor dat er een
koppelverband binnenkomt van
186 meter. De schipper krijgt er
grijze haren van als hij een vlot
ziet en de werklui op het vlot voelen zich ook niet prettig.” Dat wil
Rijkswaterstaat niet; veiligheid
staat voorop.
Paauwe heeft met diverse schippers en organisaties gesproken.
“De voorkeur gaat uit naar een
eenmalige lange stremming. Korte momenten van stremming en
hinder vinden schippers veel min-

der plezierig: er is moeilijker rekening mee te houden.”
Schippers bevestigen dat. Dit is
zeker voor Hagestein van toepassing.
In Amerongen is onlangs de tweede vizierschuif vervangen, een grote en complexe operatie met veel
werkschepen. Op het moment dat
een vizierschuif vervangen wordt,
is het bij hoogwater vanwege de
veiligheid ook niet mogelijk door
het stuwkanaal te varen en moet er
dus gewoon geschut worden. De
vizierschuiven in Hagestein worden volgend jaar vervangen.

Watermanagement
Begin dit jaar is het stuwcomplex
Hagestein volledig ingepakt geweest en geschilderd. Er mag immers ook geen spatje verf meer
in de rivier vallen. “Dit was ook
een complexe operatie”, vertelt
Christel Holleman, communicatieadviseur bij Rijkswaterstaat
Oost-Nederland. “Bij hoogwater
moet binnen drie dagen de stellage afgebroken worden om de stuw
open te kunnen zetten voor het
watermanagement. Overal wordt
rekening mee gehouden.”
Als alles klaar is, eind 2019, gaan
de stuwen en sluizen centraal

bediend worden vanuit Amerongen. Sluis Amerongen draait nu al
op het nieuwe bedieningssysteem.
Camera’s en bediening werken
zonder problemen.
Er zijn nog wat kleine zaken die
aangepast moeten worden, maar
hier merkt de scheepvaart niets
van. Het serviceapparaat dat bij
storingen in werking treedt, blijft
op hetzelfde niveau zoals het nu
draait bij Rijkswaterstaat.

Waterkrachtcentrale
Hagestein is uniek vanwege de
waterkrachtcentrale in de stuw. Hij
bestaat sinds 1958 en is daarmee
de oudste waterkrachtcentrale van
Nederland. Het complex is sinds
2015 ook nog eens een Rijksmonument. De centrale met een
vermogen van 1,8 MW werd geëxploiteerd door NUON en produceerde jaarlijks 5 GWh. In 2005 is
hij stilgezet.
Rijkswaterstaat staat open voor
mensen of bedrijven met innovatieve ideeën die de bestaande
waterkrachtcentrale weer in werking willen stellen en kunnen
voldoen aan de huidige eisen.
Daaronder ook: visvriendelijk en
passend binnen het monumentale
pand.

Zuid-Holland zet in op ‘slimme binnenvaart’
Provincie Zuid-Holland en
Rijkswaterstaat gaan kennis
en ervaringen uitwisselen
voor een “slimme, schone en
efﬁciënte binnenvaart”. Het
slim gebruiken van ICT en data
in de scheepvaart staat daarbij
centraal: smart shipping noemen
ze dat.
De samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de provincie werd 20
juni bekendgemaakt tijdens de bijeenkomst ‘Goederenvervoer over
water in een stroomversnelling’
in Rotterdam. De Zuid-Hollandse
gedeputeerde Rik Janssen zei: “Real
time vaargegevens delen, subsidie
voor elektrische schepen, multimodaliteit – in Zuid-Holland
doen we dat allemaal al. We delen
die kennis graag met Rijkswaterstaat en maken ook weer gebruik
van hun kennis om in te kunnen

spelen op nieuwe ontwikkelingen.”

ICT-project van het Jaar
In de voorgaande jaren heeft de
provincie met diverse partijen samengewerkt voor een betere doorstroming op het water en op de
weg en voor schone lucht. Samen
zetten zij zich in voor initiatieven
als de klimaatneutrale Groene
Corridor tussen Alphen aan den
Rijn en Rotterdam en voor ‘meten
aan de pijp’ voor schonere lucht.
Ook trekt Zuid-Holland de kar
binnen het internationale project
CLINSH (CLean INland SHipping).
De provincie spreekt van ‘smart
shipping’ als efﬁciënt, duurzaam
en concurrerend vervoer over
water waarbij slim gebruik van
ICT en datasets een belangrijke
rol spelen. “Smart shipping is

nodig, want door de groei van de
bevolking en de opkomst van de
e-commerce groeit de vraag naar
producten en dus naar transport.
Om die vraag aan te kunnen zijn
investeringen noodzakelijk en
moet ook de bestaande infrastructuur zo goed mogelijk worden
benut. Optimale inzet van alle vervoersmodaliteiten is nodig: weg,
spoor én goederenvervoer over
water.”
Het project ‘Smart shipping in
Zuid-Holland’ leverde de provincie een nominatie op voor de
Computable Awards 2018 in de
categorie ‘ICT-project van het jaar
bij de overheid’. De ﬁnale van die
verkiezing is op 30 oktober.

Green Award
Directeur Jan Franssen van Green
Award reikte tijdens de bijeenkomst op 20 juni de eerste Platinum

Award uit aan maritiem afvalverwerker Bek en Verburg voor
het vorig jaar in de vaart gebracht
schip Invotis IX. Dat schip kan tijdens de afvalinzameling volledig
elektrisch en dus emissieloos varen. De Platinum Award geeft 100
procent korting op het havengeld.
Stichting Green Award meldde

ook een partnerschap met de
NPRC. Die binnenvaartcoöperatie
vergoedt aan haar leden voortaan
35 procent van de certiﬁceringskosten. NPRC-directeur Stefan
Meeusen verwacht dat een groot
deel van de circa 120 leden zich de
komende tijd zal laten certiﬁceren
via Green Award.

ADVERTENTIE

ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD

B e l v a n A n d e l 0 1 0 4 293316
• 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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Word jij onze nieuwe collega?

T: 06-51838726

E: JISKOOT@VAART.NET

GEVRAAGD

SCHETSER LEIDINGWERK
PIJPFITTER

MEEWERKEND VOORMAN PIJPFITTER

MEEWERKEND VOORMAN AFBOUW

TeamCo Shipyard BV in Heusden is een toonaangevend scheepsbouwer van
alle soorten binnenvaartschepen en kleine zeeschepen. Ons bedrijf is met
name gespecialiseerd in de tankvaart, de passagiersvaart en de custom made
projecten. Daarnaast houden wij ons bezig met reparaties van alle soorten
vaartuigen.

MATROOS

op mcs Navitas, vaartraject Rotterdam-Köln. Vrijetijdsregeling
14 dagen op - 14 dagen af.

GEZOCHT
KAPITEIN

volmatroos
matroos / stuurman

1 week op en 1 week af
op containerschip
Rotterdam – Meerhout

0651785827

Tel: 00352 26 70 52 51

Wie alles wil weten over

DE BINNENVAART
kijkt op de websites van

DE BINNENVAARTKRANT

Als uitbreiding van ons huidige team zoeken wij een gemotiveerde:

SCHETSER LEIDINGWERK
PIJPFITTER
MEEWERKEND VOORMAN PIJPFITTER

www.binnenvaartkrant.nl • www.binnenvaartvlog.nl
www.vlootschouw.nl • www.binnenvaartcijfers.nl*
* Een coproductie van De Binnenvaartkrant en
het Bureau voorlichting Binnenvaart

In deze functies ben je o.a. verantwoordelijk voor het uitvoeren van
de volgende werkzaamheden:
• Je werkt samen met een klein team pijpfitters en legt (schetst) gezamenlijk
de nodige leidingsystemen aan in machinekamers van binnenvaartschepen.

MEEWERKEND VOORMAN AFBOUW
In deze functie ben je o.a. verantwoordelijk voor het uitvoeren van
de volgende werkzaamheden:
• Je werkt samen met een klein team afbouwers welke je per schip aanstuurt
aangaande de afbouw van binnenvaart casco’s.
Voor deze functies vragen wij het volgende:
• Een afgeronde technische opleiding richting werktuigbouwkunde of
een opleiding van vergelijkbaar niveau.
• Je hebt eventueel aanvullende scheepsbouwkundige cursussen gevolgd.
• Ervaring in het schetsen van pijpleidingen is een pré.
• Je heb ervaring in het werken op binnenvaartschepen.
• Je beschikt over praktijkervaring en leidinggevende capaciteiten wanneer je
wilt doorgroeien als meewerkend voorman pijpfitter of afbouw.
• Goede beheersing van Nederlandse taal.
• Je bent nieuwsgierig van aard, dienstverlenend, flexibel en denkt
oplossingsgericht.

PARTYSERVICE NEDERLAND ZOEKT COLLEGA’S
M AT R O ZE N
KA PI TE IN EN ,
N EN !
& ST U U R M AN
Voor onze partyschepen de Ameland, Brandaris
en Marlina zoeken wij collega’s. Onze schepen
liggen in Rotterdam en Spijkenisse. We varen
voornamelijk in regio Rijnmond maar we zijn
inzetbaar door heel Nederland. Ook komen
tochten naar Duitsland en België regelmatig voor.
Zorg jij met liefde en vakmanschap voor de
schepen en een veilige vaart? Wil je werken in een
leuk, jong en enthousiast team?
Stuur je cv en motiatiebrief naar
jp.vanderlinde@partyservice.nl.
Liever telefonisch contact?
Bel naar 06 - 81 88 92 99

PARTYSERVICE.NL

Voor deze functies kunnen wij je het volgende bieden:
•
•
•
•

Een goede beloning.
Werken in een groeiend bedrijf met een klein gemotiveerd team.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Mogelijkheden tot het volgen van cursussen en vervolgopleidingen.

Sollicitaties kun je richten aan:
TeamCo Shipyard BV
t.a.v. Dhr G. van Tiem
Bakkersdam 1a

30%

5256 PK Heusden
Of mail je sollicitatie naar: g.vantiem@teamcoshipyard.nl
- Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld -

Lezersa

Weena 745 / Rotterdam / 5 min. lopen vanaf Rotterdam CS

www.miniworldrotterdam.com

an

(op vert bieding
deze ad oon van
vertenti
e)
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Elektronisches Melden: Zeit wird knapp für
die Tankschiﬀfahrt
Ab dem 1. Dezember
2018 gilt die elektronische
Meldepﬂicht auf dem Rhein
auch für Tankschiffe. Alle
Tankschifffahrtsunternehmer
müssen bereits vor diesem
Datum einen Account
beantragen bei BICS. Mit
dieser kostenlosen Software
kann man seine Reise- und
Ladungsinformationen an die
Wasserstraßenverwalter senden.
Das niederländische Bureau
Telematica Binnenvaart (BTB) hat
im Auftrag des niederländischen
Wasserstraßenverwalters Rijkswaterstaat sowie der
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung eine niederländische
und deutsche Informations-

zeitung herausgegeben: BICSmail.
Alle Tankschifffahrtsunternehmer
haben ein Exemplar bekommen.
Man kann die Zeitung auch
downloaden von der Internetseite
des BTB: www.binnenvaart.org.

Wasserstraßen unter Binnenvaartpolitiereglement (BPR) werden
wahrscheinlich schnell folgen.
Das elektronische Melden wird
ab dem 1. Dezember verpﬂichtet
für alle Tanker, unabhängig vom
Schiffs- und Ladungstypen.
Die BICS-Meldung ist verpﬂichtet
am Anfang jeder geladenen und
leeren Reisen sowie bei einer Änderung der Ladung/des
Ladungsvolumens oder der
Anzahl der Personen an Bord.
BICS ist der europäische Standard
für elektronisches Melden. Die
Software wurde von Rijkswaterstaat entwickelt in Zusammenarbeit mit anderen Wasserstraßenverwaltern und unter Beteiligung
von Binnenschifffahrtsunternehmern. Das System ist

Verpﬂichtet ab dem
1. Dezember 2018
Das elektronische Melden ist
heute bereits verpﬂichtet für die
Containerbinnenschifffahrt und
funktioniert dort zur vollsten Zufriedenheit der Wasserstraßenverwalter, Schiffsinhaber und
Besatzungsmitglieder.
Die Zentralkommission für die
Rheinschifffahrt hat beschlossen, die elektronische Meldepﬂicht auf die Tankschifffahrt zu
erweitern. Die niederländischen

mehrsprachig: Niederländisch,
Deutsch, Französisch und
Englisch.
Von den zirka 1.600 Tankern im
Rheinschifffahrtsbereich hatten
sich Anfang Mai fast 500 bei BICS
angemeldet. Die Zeit drängt für
diejenigen, die noch nicht über
einen Account verfügen.
Henk van Laar, Manager beim
BTB, warnt in BICSmail: “Warten
Sie nicht bis zum letzten Moment.
Ansonsten besteht das Risiko,
dass der Account nicht rechtzeitig zur Verfügung steht. Wer am 1.
Dezember nicht elektronisch meldet, verstößt gegen das Gesetz.”

werden neue Accounts
beantragt,
aber das Tempo ist zu
niedrig. „Wenn es so weitergeht, werden am Ende des
Jahres einige Tankschifffahrtsunternehmer Probleme bekommen. Man sollte sich nicht zu
sehr auf den 1. Dezember richten,
sondern bereits heute einen Account beantragen. Nur dann kann
man garantiert auch nach dem 1.
Dezember problemlos weiterfahren.“
Beantragen Sie einen Account auf
www.bics.nl.

Unruhe über mögliche
Privatisierung duisport
Niederrhein halten eine mögliche Privatisierung für gefährlich.
Der Duisburger Hafen spielt eine
große wirtschaftliche Rolle und
schafft viel Arbeitsplätze. Eine
Privatisierung könnte dies
gefährden. Die Frage ist auch, wer
Interesse an einer Übernahme der
Hafenanteile haben könnte. Als
vor fünf Jahren der Bund ausstieg,
zeigten die Häfen Rotterdam,
Antwerpen und Hamburg sowie
DB Schenker Interesse. Diesmal
könnten vielleicht auch die Chinesen einsteigen wollen, denn
die Neue Seidenstraße zwischen
Duisburg und China ﬂoriert.

Die Landesregierung NordrheinWestfalens überprüft die
Privatisierung der Duisburger
Hafengesellschaft duisport.
Obwohl noch nichts entschieden
ist, führt dies zu Unruhe in
Duisburg.
Vor fünf Jahren kaufte NRW die
Anteile des Bundes am Duisburger Hafen. Seitdem verfügt
das Bundesland über eine Zweidrittelmehrheit der Hafenanteile.
Die Stadt Duisburg hält das
restliche Drittel. Der Duisburger
Oberbürgermeister Sören Link
(SPD) und die DGB Region

i

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

Rubriken
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

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

1

5

Aggregate

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

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

6,(0(56$**5(*$7(%$8
,P6RHVWHWDO·%DUHO·

16 Messen und Ausstellungen

Bordnetze

Aggregate
Motoren
Getriebe
Dieselservice
Reparaturen
Kolben
Anlasser
Turbolader
Filter
Brennstoffsysteme
Indikatoren
Pumpen

SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

Einzigartig in
Deutschland

Technologie und Service
für Motoren und Antriebe
August Storm GmbH & Co. KG
August-Storm-Str. 6 | 48480 Spelle
T 05977 73246 | F 05977 73261

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

www.a-storm.com

7HO·

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

3
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Antriebsanlagen

Aggregate
Motoren
Getriebe
Dieselservice
Reparaturen
Kolben
Anlasser
Turbolader
Filter
Brennstoffsysteme
Indikatoren
Pumpen

22 Schiffsausrüstung

OMRU
SCHEEPSRAMEN

OMRU schiffsfenster
für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

10 Electric & Hybrid
Aggregate
Motoren
Getriebe
Dieselservice
Reparaturen
Kolben
Anlasser
Turbolader
Filter
Brennstoffsysteme
Indikatoren
Pumpen

Technologie und Service
für Motoren und Antriebe
August Storm GmbH & Co. KG
August-Storm-Str. 6 | 48480 Spelle
T 05977 73246 | F 05977 73261
www.a-storm.com

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

21 Ruderanlagen
EINE KLEINE ANZEIGE MIT EINER

GROßEN
REICHWEITE

www.shipping-technics-logistics.de

SPECIALIST IN MARITIME MANOEUVRING
AND PROPULSION EFFICIENCY

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

Technologie und Service
für Motoren und Antriebe
August Storm GmbH & Co. KG
August-Storm-Str. 6 | 48480 Spelle
T 05977 73246 | F 05977 73261
www.a-storm.com

TARIFE
Anzahl Platzierungen

13x

63x15
€ 18
63x20
€ 27
63x25
€ 36
63x30
€ 45
63x35
€ 54
63x40
€ 63
63x50
€ 72
63x75
€ 108
63x100
€ 144
* Tarife sind pro Platzierung

26x
€ 16
€ 24
€ 32
€ 40
€ 48
€ 56
€ 64
€ 96
€ 128

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

BINNENVAARTCIJFERS.NL
Actuele gegevens over vervoer over
water, weg en spoor in Nederland en Europa.

onmisbare
informatie voor
beleid, studie en
onderzoek

BINNENVAARTCIJFERS
POWERED BY

&

WWW.BINNNENVAARTCIJFERS.NL
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WIJ GROEIEN SNEL! GROEI JIJ MET ONS MEE?
WELKOM IN DE WERELD VAN MF SHIPPING GROUP!

MF Shipping Group is een wereldwijde scheepsmanager en beheert een vloot van product- en chemicaliëntankers,
variërend van 3000 tot 18.000 DWT, multi-purpose schepen, self unloaders en cement carriers. In het tankersegment
wordt het bedrijf gezien als één van de toonaangevende scheepvaartondernemingen. De tankers varen voor de top
10 oliemaatschappijen.
Momenteel staan wij aan de vooravond van een flinke uitbreiding van onze tankervloot. Vanaf medio 2018 tot april 2020
worden maar liefst negen olie- en chemicaliëntankers gefaseerd onder ons operationeel management gebracht. De totale
tankervloot van MF Shipping Group komt hiermee op 22 olie- en chemicaliëntankers. We hebben opnieuw grote stappen
gemaakt in het realiseren van onze groeiambities. Dat betekent dat wij veel extra handen aan dek nodig hebben!

Vanwege een flinke uitbreiding van onze vloot zijn wij met spoed op zoek naar:

Crew met tankerervaring
Tankerspecificaties
De schepen worden gebouwd in respectievelijk
Nederland en China. Vier dual-fuel (LNG) dwt
8000, ijsklasse 1A, zogenaamde Next Generation
Efficiënte en Duurzame olie- / chemische Eco-tankers.
Daarnaast zullen ook vijf 17.500-dwt IMO II product /
chemicaliëntankers aan de vloot worden toegevoegd.

Vaarverlof schema
Voor Nederlandse en EU-zeevarenden
8 weken - 8 weken rotatie
Andere vaar- en verlofschema’s zijn bespreekbaar

Wij bieden
Goed salaris
Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Contact
Wil je meer informatie over de vacatures en de loopbaanmogelijkheden bij MF Shipping Group? Neem dan contact
op met Loek Vader, Crew Manager bij MF Shipping Group
+31 596 63 39 11 of stuur je CV naar info@mfgroup.nl.

www.mfshippinggroup.com

Moving Forward
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Aurubis kiest voor binnenvaart

Weense haven
blijft groeien

Koperproducent Aurubis
investeert via het Vlaamse
kaaimurenprogramma in
een overslagkade aan het
kanaal Bocholt-Herentals in
Olen. In het najaar van 2019
neemt Aurubis Belgium daar
een multimodale terminal in
bedrijf. Er komt een nieuwe
containerkraan te staan en
de spoorinfrastructuur wordt
uitgebreid.

Na recordjaar 2016 heeft het
Havenbedrijf Wenen de omzet
en winst in 2017 verder uitgebouwd. De omzet groeide met
ruim 2 procent naar 5 miljoen
euro. Het resultaat vóór
belasting steeg met 16,5 procent
naar 14,8 miljoen euro. Ook de
binnenvaart heeft bijgedragen
aan dit goede resultaat.

De kaaimuur wordt voor 80 procent geﬁnancierd door de Vlaamse
overheid. De overige 20 procent
betaalt Aurubis zelf. Als tegenprestatie voor de overheidssteun gaat
het bedrijf de komende tien jaar
een afgesproken hoeveelheid goederen over het water vervoeren. De
aan- en afvoer van containers zal
op termijn volledig door de binnenvaart worden verzorgd.

Containershuttle
Aurubis wil met het project, dat
de naam Cu-Port kreeg, een zo
kostenefﬁciënt mogelijke oplossing realiseren voor de hele materiaalstroom. De terminal leidt tot
een modal shift in het ﬁrst- en last
mile-transport. Vooralsnog worden
containers uit de haven van Antwerpen deels via de weg en deels
via het water naar Olen gebracht.
In het kader van Cu-Port wordt
een binnenvaartshuttle gestart die
de locatie in Olen verbindt met inland containerterminals.

De fabriek van Aurubis staat aan het Kanaal Bocholt-Herentals (bovenaan de foto) in Olen. (foto Aurubis)

Sinds de start van het Kaaimurenprogramma in 1998 zijn in Vlaanderen op publiek-private basis
tientallen nieuwe kades gebouwd.
Het zouden er echter nog veel
meer kunnen zijn, want een groot
deel van de Vlaamse bedrijven ligt
op minder dan 10 kilometer van
een vaarweg.

In het Voka-magazine Ondernemers
in Vlaanderen heeft de Vereniging
van Vlaamse Waterbouwers de
overheid gevraagd om nog meer
in de bouw van kaaimuren te investeren en vooral ook bestaande
kaaimuren beter te onderhouden.
Volgens de waterbouwers trekt
Vlaanderen veel minder uit voor

natte infrastructuur dan de buurlanden. Vooral het onderhoud
moet worden aangepakt. Daarnaast zou nog meer gedaan moeten worden om bedrijven voor
binnenvaart te interesseren.

De haven van Wenen heeft zich
de afgelopen jaren ontwikkeld tot
een internationale draaischijf voor
het goederenvervoer. Er zijn meer
dan honderd bedrijven gevestigd,
samen goed voor 5.000 banen.
De ruimte voor opslag is groter
dan ooit.
Vorig jaar investeerde het Havenbedrijf 18,7 miljoen euro. Dit jaar
is het 11,1 miljoen euro. Daarvan
wordt 1,5 miljoen uitgetrokken voor
de planning en voorbereiding
van de hoogwaterbescherming
voor haven Albern. Naar het voorbeeld van Freudenau krijgt die een
hoogwaterkering. Daarnaast zet de
haven in op digitalisering.
Naast de passagiersvaart en de
autoterminal heeft ook de binnenvaart een aandeel in de goede resultaten. In Freudenau, Albern en
Lobau groeide de scheepsoverslag
vorig jaar met 6,7 procent naar
ruim 1 miljoen ton. Containerterminal WienCont behandelde
405.000 containers, een plus van
8 procent.

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:
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.

24 uur service, 7 dagen per week!
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

Reigersingel 10
2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

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

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

In•
•
•

en verkoop van:
Schroot en metalen
Drijvende objecten
Bruikbare onderdelen

www.hoebenrdm.nl

Vergunt voor
verwerking van
ongereinigde tankers

Oslokade 1 8326 CH Kampen

Hijsen en slopen van
grote constructies met
eigen drijvende bok
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Aan mts Bitumina leverden onder andere:

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft ontwerp,
bouw en levering casco mogen verzorgen voor
Bitumina Shipping SA
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

S.C. Santierul Naval Orsova S.A.

temen geleverd inclusief automatisering en lokale

Bouw casco

pompbediening

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

Heatmaster B.V.

Ontwerp, bouw en levering casco

2 x thermische olie ladingverwarmingsinstallatie

TeamCo Shipyard B.V.

Hoko Installatiebedrijf

Afbouw

Sanitaire installatie machinekamer

All Pumps Holland B.V.

James Walker Benelux B.V.

Complete Victor pompen pakket

Hitte bestendige tankdekselafdichtingen

Blommaert BVBA

Kampers Shipyard B.V.

Alu davit Dakradarmast type Nikki Heklichtbeugel, type

Stuurhuis + hefgeleidekoker

Nordica Voormast, type Improval Boordlichtbakken,

OMRU Scheepsramen

type Isis Stuurhuttrap

Scheepsramen

Bureau Veritas Marine Netherlands

Pon Power B.V.

Tekeningkeur, inspecties en afgave Class Certiﬁcates en

A. 1 x 1 – Caterpillar scheepsmotor voor voortstuwing,

Statutory Certiﬁcates

model 3512C continu vermogen 1194 kW (1600 bhp,

Damen Marine Components – Van der Velden

1621 mhp) bij 1600 inclusief Solﬁc MPAT-SCR-C-4-6-250

Marine Systems

uitlaatgas-nabehandelingssystemen voor de reiniging

Stuurpaneel: SP 2700

van de uitlaatgassen

Hydraulisch aggregaat: HPP 2700-280/ 1-1-1 / 7,5 kW

Promarin Propeller- und Marinetechnik GmbH

Roeraandrijving: 2 DWK 6080/60

Main propeller, diameter 1700mm, 4 blades, high skew

Hydrodynamische proﬁelroeren: 2 stuks type HD 200

design

Den Breejen Shipyard Schroefasinstallatie

Solﬁc E&E BV

Dijvler Materiaal B.V. Boeg- en achterankerlier,

MPAT-SCR katalysatorsysteem incl. geluidsdemper

ankers, ankerdamkettingen en ankerdraad

Verhaar Omega B.V.

Dik den Hollander Maritiem B.V.

Eén (1) Verhaar Omega Boegschroeﬁnstallatie type

Pvc vloeren

VBS1200sr (schroefdiam 1200mm) elektrisch aange-

Dolpower B.V.

dreven, 393 kW bij 1780 omw/min. En -- bediening

1 Generatorset t.b.v. aandrijving boegschroef en lading-

wegafhankelijk

pompen 531kVA

Werkina Werkendam B.V.

Motor Caterpillar, type C18

De complete elektrische installatie inclusief 2-draads

Generator Stamford HCM534

databesturing, monitoringsysteem met touchscreen-

1 Generatorset t.b.v. boordnet en noodladingpompbe-

bediening, compleet nautisch pakket, camerasysteem,

drijf 215kVA

complete airco installatie, satellietsysteem,tankmeetsy

Motor John Deere, type 6068

steem, Ecdis Inland Viewer, en AIS installatie

Generator Stamford UCM274

Willemsen interieurbouw &

1 Generatorset t.b.v. boordnet 62,5kVA

scheepsbetimmering B.V.

Motor John Deere, type 4045

Isolatie en betimmering van achterwoning en stuurhuis

Generator Stamford UCM224

WindeX Engineering B.V.

EPS European Pump Services B.V.

Airconditioning - overdrukinstallatie - RVS klaproosters

Vier stuks 145m3/uur Bornemann ladingpompsys-

- ventilatoren

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

“Wij hebben de complete
afbouw mogen verzorgen
voor Bitumina S.A.”

TING
THE CONNEC
SPECIALIST

‘ Wij wensen het mts Bitumina
een behouden vaart.’

TeamCo Shipyard BV
Bakkersdam 1a
5256 PK Heusden

T. +31 (0)416 665500
www.teamcoshipyard.nl
info@teamcoshipyard.nl
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Bitumina: over alle details is nagedacht
Onlangs is de Bitumina
in de vaart gekomen. De
bitumentanker (110 x 11,40
meter) kan zijn lading vervoeren
tot 240ºC. Het schip is door
Rensen-Driessen Shipbuilding
en V-Shipping als type C-tanker
ontworpen en is geleverd
in opdracht van Bitumina
Shipping. De afbouw is verzorgd
door TeamCo Shipyards.
Over alles aan en op het schip is tot
in detail nagedacht. Betrouwbaarheid en duurzaamheid waren daarbij de leidende uitgangspunten.

Schroefasgenerator
Motrac Hydraulics in Papendrecht
leverde een hydrostatisch aangedreven schroefasgenerator. Bij
deze asgenerator neemt een power
take-off (PTO) mechanisch vermogen af van de voortstuwingsmotor.
Het bijzondere aan dit concept is
dat het hydraulisch systeem is gebouwd op basis van een gesloten
kringloopsysteem met een regelbare opbrengst. Dit houdt in dat
de leidingen van pomp en motor

direct gekoppeld zijn, zonder tussenkomst van ventielen of regelschuiven, wat het rendement aanzienlijk verhoogt.
Dankzij deze aandrijving onderscheidt deze schroefasgenerator
zich door de zeer stabiele
frequentie, zowel onder wisselende belasting als onder een wisselend motortoerental. De elektronische regeling meet aan twee
kanten; zowel de input van de
dieselmotor als de prestatie van de
generator. Aan de hand van deze
metingen houdt de schroefasgenerator volautomatisch het toerental
op de gewenste frequentie.
Door de gesloten hydrostatische
aandrijving is het rendement aanzienlijk hoger dan dat van een conventioneel hydraulisch systeem.
Bovenal is het een betrouwbare,
duurzame oplossing waarmee
kosten bespaard kunnen worden.
Het gebruik van deze asgenerator,
in plaats van een conventionele
dieselgenerator, leidt tot een aanzienlijke brandstofbesparing. De
hoofdmotor heeft een zuiniger
verbruik per kW dan een kleinere

dieselgenerator. Een lager brandstofverbruik leidt direct tot een reductie in uitstoot van schadelijke
emissies, waarmee de installatie
een groen karakter krijgt en in aanmerking komt voor energie- investeringsaftrek (eia).
Motracs schroefasgenerator laat
zien dat economisch voordeel en
terugdringen van de milieubelasting goed samen kunnen gaan.
“Doordat Motrac actief is in verschillende markten kan het bedrijf
ervaringen uit andere markten
benutten. Speciaal voor dit systeem hebben we een aanpassing
in de Linde-pompen gebruikt om
de opbrengst uiterst snel te kunnen aanpassen en dus accuraat te
kunnen reageren op wisselende
condities”, vertelt assistent-branchemanager Marlon Ruchtie van
Motrac Hydraulics. “Dat resulteert
erin dat onze generator bijzonder
stabiel is, zeker op de grotere vermogens.”

Ladingpompsystemen
EPS BV leverde vier Bornemann
ladingpompsystemen met een

capaciteit van 145 m3/uur, inclusief automatisering en lokale
pompbediening voor het verpompen van vloeibaar bitumen bij een
maximale werkdruk van 8 bar.
Vanwege de beperkte ruimte ontwierp EPS een zeer compacte skid
met geïntegreerd sealﬂush- en heating-systeem voor de pomp inclusief warmtewisselaar en alle omliggende componenten passend
op één fundatie.
Deze in-line pompen worden
aangedreven
door
drukvaste
ABB-elektromotoren (84 kW ) en
op toeren geregeld door Vaconfrequentieregelaars. Voor de automatisering leverde EPS het EPCpompbesturingssysteem
voor
optimale werking, gegarandeerde
beveiliging, beperking van het
energieverbruik en een hoge mate
van betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid.
“Onze ladingpompsystemen onderscheiden zich door het klantspeciﬁeke ontwerp”, zegt manager
backofﬁce & sales Ruud van Oosten. “Wij luisteren goed naar de
wensen en eisen van de klant en

vertalen dit naar een maatwerkproduct dat zich onderscheidt in
kwaliteit en levensduur.”
TeamCo Shipyard schakelde EPS
in een zeer vroegtijdig stadium
in om mee te denken over een
pompsysteem dat zou kunnen
functioneren op het toekomstige
schip. “Op basis van grondig overleg maakten wij een ontwerp voor
de beoogde toepassing”, licht Van
Oosten toe. “Op deze samenwerking met TeamCo Shipyard kijken
wij met een erg goed gevoel terug.”
EPS is gespecialiseerd in de verkoop, installatie en engineering
van eenvoudige tot zeer geavanceerde pompsystemen voor de
maritieme sector. Door het klantspeciﬁek engineeren van systemen
voldoen de systemen aan praktisch alle klanteisen en -wensen,
mits mogelijk binnen de geldende
wet- en regelgeving. Het mondiaal
actieve, VCA- en ISO9001-gecertiﬁceerde bedrijf heeft een eigen
serviceafdeling die nieuwe pompinstallaties bouwt, in bedrijf stelt,
onderhoudt, repareert en reviseert.

Met grotere schepen naar Maagdenburg
In Maagdenburg is de
verruimde Osthaltung
van het Mittellandkanaal
ofﬁcieel vrijgegeven voor de
scheepvaart. Daarmee komt
het watergebonden deel van
Verkeersproject 17, de realisatie
van een integraal vaarwegennet,
weer een stuk dichter bij de
voltooiing.
Verkeersproject Deutsche Einheit 17
heeft tot doel de Oost- en WestDuitse verkeersassen met elkaar

te verbinden. In dit kader is in
2003 in Maagdenburg de bekende
kanaalbrug geopend, die het Mittellandkanaal over de Elbe heen
leidt en zo een directe verbinding
vormt tussen het Mittellandkanaal
en het Elbe-Havel-kanaal.
Met de verruiming van de Osthaltung (het traject tussen de sluizen
bij Wolfsburg en in Hohenwarthe)
kunnen schepen van 110 meter en
koppelverbanden van 185 meter
nu de haven van Maagdenburg bereiken.

De werkzaamheden hebben 2 miljard euro gekost. Er zijn zo’n vijftig
bruggen vernieuwd, ligplaatsen en
keermogelijkheden gerealiseerd.
Daarmee kan er voortaan lading
tot 3.500 ton en containers in twee
lagen naar en van Maagdenburg.
De verruiming versterkt de rol van
Maagdenburg als een binnenlands
gelegen draaischijf voor goederenvervoer. Door de laagwatersluis,
in 2013 geopend, is de haven niet
afhankelijk van de waterstand op
de Elbe.

(foto Fotolia/Otto Durst)

Werkbezoeken aan de binnenvaart
Een goede manier om de binnenvaart op de politieke agenda
te zetten en politicie en bestuurders meer bekend te maken met
de bedrijfstak, is het organiseren
van werkbezoeken. Dit doet het
BVB al jaren met succes, in nauwe samenwerking met het Centraal Overleg Vaarwegen (COV),
Koninklijke BLN-Schuttevaer en
het CBRB.
Maandag 25 juni vond het eerste
werkbezoek van dit jaar plaats.
Roy van Aalst, Tweede Kamerlid
van de PVV, was te gast. Het
werkbezoek vond plaats vanaf de
verkeerspost in Dordrecht.
Na ontvangst en een rondleiding
op de verkeerspost door Rijkswaterstaat ging het gezelschap

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

met een patrouillevaartuig de
waterweg op en werden bezoeken gebracht aan boord bij twee
schepen: de Veerhaven XI en het
ms Borelli.
Diverse dossiers, zoals duurzaamheid, vergroening, innovatie en
de arbeidsmarktsituatie, kwamen
aan bod. Van Aalst zei zelf over
het werkbezoek: “Fantastisch
leuke kijk in de ‘keuken’ van de
binnenvaart!” En dat is natuurlijk
altijd leuk om te horen.
Een aantal werkbezoeken zit nog
in de pijplijn. De volgende staan
al in de agenda voor deze zomer:
- vrijdag 6 juli: Maurits von
Martels (CDA)
- maandag 10 juli: Stieneke van
der Graaf (ChristenUnie)
- donderdag 23 augustus: Matthijs

PVV-Kamerlid Roy van Aalst (rechts) in het stuurhuis van de Borelli.

Sienot (D66)
- maandag 27 augustus:
Chris Stoffer (SGP)

Hoenderop sponsort
reddingsvesten BVB
Zoals ieder jaar heeft Hoenderop,
groothandel in scheepsbenodigdheden voor de beroepsvaart, ook
dit jaar het BVB gesponsord door
de reddingsvesten beschikbaar
te stellen en te testen. Ze worden gebruikt voor van de werkbezoeken en andere evenementen
van het BVB. Het BVB waardeert
dit enorm, want veiligheid staat

voorop bij dergelijke activiteiten.

Uitnodiging symposium
over emissieloos varen
De provincies Overijssel, Friesland
en Zuid-Holland organiseren een
symposium op vrijdag 13 juli over
duurzaamheid in de binnenvaart.
De titel van het symposium is:
‘Emissieloos varen: Hoe te realiseren voor 2030?’ Het is op een speciale locatie, namelijk het eiland
Marchjepolle in het Tjeukemeer
in Friesland.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u
als ondernemer een goed beeld

van mogelijke innovatieve oplossingen, het transitiepad. Onder
andere de volgende vragen komen
aan de orde:
• Waar staat de binnenvaart nu?
• Hoe kan er met de huidige
technische ontwikkelingen in
gespeeld worden op de
toekomst van deze onmisbare
schakel in de logistieke keten?
• Op welke manier kunnen
provincies bijdragen aan de
versnelling?
• Wat is de rol van verladers die
gebruik maken van de
binnenvaart?
• Zijn er andere samenwerkingsvormen nodig om te versnellen?
Onder andere Khalid Tachi van
het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart zal spreken. Het symposium is gratis. Het
is een onderdeel van de Elfwegentocht, een uniek evenement dat
plaatsvindt tot en met 14 juli.
Meer informatie over het programma en aanmelden via: www.
elfwegentocht.nl/symposium

SCHEEPSRAMEN
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Wij feliciteren Bitumina Shipping SA van harte met mts Bitumina
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Duits passagiersschip wordt woonzorgcentrum

“Al ons geld hebben we erin gestoken”
DOOR JESSY BURGERS

Dat sommige schepen een
tweede leven krijgen is
bekend, maar in Utrecht
krijgt een schip wel een hele
bijzondere bestemming:
Stichting Lola verbouwt een
oud Duits passagiersschip
tot een woonzorglocatie.
Initiatiefnemers Peter Kloprogge
en Inge de Jager hopen er eind
dit jaar met zes kinderen te gaan
wonen. “We hebben al ons geld
in dit schip gestoken.”
“Doe voorzichtig op de trap; de
leuningen zitten helaas nog een
beetje los”, zegt Peter Kloprogge
(54) terwijl we de bovenste etage
van het schip betreden. We stappen een grote, kale ruimte in waar
opvallend veel licht naar binnen
valt. Overal liggen bouwmaterialen. “Dit moet onze woonkamer
worden”, vertelt Peter. “Beneden
komen de slaapkamers en hier
bij de entree moet een enorme
tafel komen.” Hij wijst naar het
achterdek. “Daar moet een ruimte
komen waar de kinderen kunnen
studeren.”
Zijn vrouw Inge de Jager (48)
komt met kofﬁe aanlopen. “Plannen genoeg, maar er moet zoals je
ziet nog een hoop gebeuren”, zegt
ze.

Veilige gezinsomgeving
Peter Kloprogge en Inge de Jager
zijn sinds december 2016 eigenaar van dit van origine Duitse
passagierschip. Vroeger heette het

Peter Kloprogge en Inge de Jager in wat de woonkamer moet worden.

Het schip ligt in Utrecht. (foto’s Jessy Burgers)

in 1951 gebouwde schip König
Gunther. Nu heet het Lola, vernoemd naar de stichting van het
koppel. Ze zijn druk bezig om het
schip te verbouwen tot een woonzorglocatie. De deﬁntieve ligplaats
wordt de Fentener van Vlissingenkade, vlak bij de Jaarbeurs.
“We willen hier met zes kinderen
gaan wonen”, vertelt Inge. “Kinderen die een problematische jeugd
hebben gehad en gebaat zijn bij
een veilige gezinsomgeving.”
De kinderen, tussen de elf en zestien jaar, wonen al jaren bij Peter
en Inge. Het koppel staat als hulpverleners dag en nacht voor hen
klaar. Ze wonen nu op een boot
nabij het centrum van Utrecht.
Volgens Inge is een verhuizing
naar een groter vaartuig noodzakelijk. “De kinderen groeien snel
op en in ons oude huis hebben we
gewoon te weinig ruimte.”

bekent Inge. “In Nederland wordt
je geleerd om je eigen boontjes te
doppen. We vonden het ongemakkelijk om hulp van anderen te vragen.”

Het stel was al lange tijd op zoek
naar een groter schip. “In eerste
instantie wilden we een extra verdieping op onze oude boot zetten.
Dat ging helaas niet, want dan
moet je lengte inleveren”, zegt Peter.
Ze bekeken verschillende schepen,
tot ze via het internet stuitten op
de König Gunther. “Het schip lag
ver in Duitsland, ergens aan de
Rijn. We zijn met de kinderen in
de auto gesprongen en het gaan
bekijken”, vertelt Inge.
Het 31,50 meter lange schip lag te
koop inclusief de complete inventaris. “Er waren tientallen borden,
bestek en glazen aanwezig. Zelfs
de tafeltjes waren nog keurig opgedekt. Het stond erbij alsof het
ieder moment weer kon uitvaren”,
grapt Inge. Het stel wist het zeker:
dit schip zou het worden.

Ongemakkelijk

Twin Disc neemt Veth
Propulsion over
Twin Disc neemt Veth
Propulsion Holding over. Het
Amerikaanse bedrijf betaalt
49,7 miljoen euro. Daar kan
nog 3,3 miljoen euro aan
aandelen bovenop komen
indien Veth de komende tijd
volgens verwachting presteert.
De verkoop wordt deze maand
afgerond.
Twin Disc is wereldwijd actief
op het gebied van transmissieequipment voor maritieme en
landtoepassingen. Het Amerikaanse bedrijf viert dit jaar zijn eeuwfeest en is beursgenoteerd (aan de
NASDAQ in New York).

Roerpropellers
De producten en activiteiten van
het Nederlandse Veth Propulsion,
gevestigd in Papendrecht, sluiten
goed aan bij die van Twin Disc.
Veth is onder meer succesvol met
roerpropellers (Z-Drives), boegschroeven en generatorsets.
Veth Propulsion bestaat ruim 65
jaar en is een bekende leverancier in de binnenvaart. Het bedrijf
staat te boek als innovatief en
maakte de afgelopen jaren een
snelle internationale expansie
door. In december 2015 stelde
Veth Propulsion Twin Disc aan als

distributeur in een aantal Aziatische landen, in 2016 gevolgd door
Noord-Amerika.
Twin Disc neemt Veth Propulsion
Holding en alle daaronder vallende ondernemingen over. John H.
Batten, CEO van Twin Disc, licht
toe: “Veth Propulsion vergroot
onze strategische wereldwijde
marktkansen en onze omvang,
schaal en focus in de maritieme
sector groeien erdoor.”
Twin Disc kan door de overname
zijn portfolio verbreden én de afhankelijkheid van olie en gas verminderen. Batten: “Innovaties als
Veth Propulsions Hybrid Drive en
geïntegreerde L-Drive zullen nieuwe markten openen en kansen op
groei betekenen voor Twin Disc.”

Verder groeien
Er is een goede, stabiele markt
voor roerpropellers, aldus Erik
Veth, directeur van Veth Propulsion. “Dit partnership stelt Veth
Propulsion in staat verder te groeien met service en ondersteuning
van wereldklasse in een wereldwijde markt. Het managementteam
van Veth Propulsion ziet Twin
Disc als de ideale koper en we geloven dat Veth Propulsions´ groei
en succes zullen verbeteren onder
de vleugels van Twin Disc.”

Dankbaar
De reacties die het koppel kreeg
waren, zoals ze zelf zeggen, hartverwarmend. “We hebben al heel
veel hulp gekregen”, zegt Peter.
“Leerlingen van de schildersvakschool hebben ons schip geschilderd en we kregen hulp bij het
vernieuwen van het dak. Binnenkort worden we geholpen bij de
inrichting van de slaapkamers van
de kinderen.”
Inge knikt instemmend en vult
hem aan: “We hebben vroeger
zelf vrijwilligerswerk gedaan en eigenlijk vraag je je nooit af wat dit
betekent voor de hulpbehoevende
partij. Nu realiseren wij ons hoe
belangrijk vrijwilligers zijn. Als wij

de moed verliezen, dan helpen zij
ons er door heen. Ik ben ze daar
heel dankbaar voor.”
Ondanks de hulp van de vele vrijwilligers kunnen Peter en Inge
extra handen nog goed gebruiken.
“We lopen nu tegen een deel van
de techniek aan. Zo moet de motor grondig worden nagekeken en
moet er verwarming op het schip
komen”, aldus Peter.
De komende maanden moet er
nog hard worden gewerkt aan het
schip. “De verbouwing was meer
werk dan we vooraf hadden verwacht”, zegt Peter. Inge vult hem
aan: “Als we alles vooraf hadden
geweten, dan hadden we het denk
ik anders aangepakt.”
Toch is het stel positief. Ze hopen
aan het eind van dit jaar op de
boot te gaan wonen. “Kerst vieren
in ons nieuwe huis zou echt fantastisch zijn”, zegt Inge met een
brede glimlach.

Eenmaal in Nederland hoopten
Peter en Inge het schip te kunnen
ﬁnancieren met hulp van de bank.
De bank weigerde, en dus moest
het koppel de koop zelf ﬁnancieren. “We hebben al ons geld in dit
schip gestoken”, zegt Inge. “Dat
baarde ons gelijk al zorgen, want
we wisten dat er nog een hoop aan
ons nieuwe thuis moest gebeuren.”
Aangezien er geen geld was voor
de verbouwing, besloot het stel
zorgfondsen en hulpinstanties te
benaderen. Ook zette het koppel
een hulpvraag uit bij diverse vrijwilligersorganisaties.
“Dit vonden we best moeilijk”,

Tevreden over duurzame bouw keersluis Limmel
Rijkswaterstaat is tevreden over
de duurzame aanpak bij de
bouw van de dit jaar opgeleverde
keersluis bij Limmel. Dat werd
vooral gerealiseerd door de
inzet van vervoer over water
en het slimme ontwerp van de
sluisdeur.
Technisch manager Danny Meys
zegt: “Het over water aan- en afvoeren van het puin en de bouwmaterialen is niet alleen milieuvriendelijk, aannemer Besix vindt
het ook de meest praktische en
voordeligste manier. In totaal reden ruim 3.500 vrachtwagens
minder over de weg. Dat betekent

behalve minder kosten, een ﬂinke
CO2-reductie en een lagere belasting van de wegen.”
Bij de bouw van de nieuwe keersluis heeft Rijkswaterstaat het
project aanbesteed via een DBFMcontract: Design, Build, Finance &
Maintain. De aannemer is dus verantwoordelijk vanaf het ontwerp
tot en met het onderhoud.

Kostenbesparend
“Ook kostenbesparende oplossingen kunnen duurzaam zijn”, zegt
Meys. “Door te investeren aan de
voorkant heb je minder onderhoud op de langere termijn. Een
bedrijf dat dertig jaar verantwoor-

delijk is voor het onderhoud, zal
eerder kiezen voor onderhoudsarm of onderhoudsvrij bouwen.
Daarom heeft Besix gekozen voor
een moderne afwerking van de stalen deur.”
“De deur is voorzien van een
legering van zink en aluminium.
Het oxidelaagje, dat hierdoor ontstaat, voorkomt roestvorming op
het staal eronder”, legt Meys uit.
Trots is de manager op het slimme
en slanke ontwerp van de sluisdeur: “De helft van de te verwachten hoeveelheid staal is bij deze
deur gebruikt. Daardoor is de
sluisdeur twee keer zo licht, maar
wel net zo sterk.”
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Wij wensen Gemeenten Venlo, Peel en Maas, Beesel en
Horst aan de Maas veel succes met Maasveer Lottum-Lomm

Register Holland
Tel. 0032 3 231 41 21 · www.ass-steel.be
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Aan Maasveer Lottum-Lomm leverden onder andere:
Tinnemans BV

Aluminium vloerplaten in de machinekamer

Register Holland

Van Lier Installatietechniek Maasbracht

Veth Propulsion B.V.

Het plasma snijden van het bouwpakket

Aluminium radarmast

Inspectie en certiﬁcering voor Communau-

B.V.

1 Veth Z-drive, type VZ-160-CR

Het bouwen van het casco

Bouwbegeleiding

tair binnenvaartcertiﬁcaat voor binnensche-

Verwarming en het sanitair

(89 kW/1900 rpm)

Aluminium stuurhuis

Gierlieren en ankerlier

pen (volgens EU-richtlijn)

Verbunt B.V. Industriële reiniging en

Vissers & van Dijk B.V.

RVS Hoogglans railing en uitlaten

Antwerpse Staal Services N.V.

St. Antonius – Houben

conservering

De complete technische installatie

Motor en Z-drive inbouw

Staalplaten en Holland Proﬁelen

Volvo Penta D5A TA motor en toebehoren

Volledige conservering

WindeX Engineering B.V.

Aluminium bij boot S.I gekeurd

zoals koelsysteem en uitlaatsysteem

RVS klaprooster

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

Wij verzorgden de

PETER TINNEMANS SCHEEPSWERF

complete bouw en afbouw van
Maasveer Lottum-Lomm

Peter Tinnemans • S. Houbenweg 2 • 6051 DX MAASBRACHT • 0475-461833 • info@tinnemans-scheepswerf.nl • www.tinnemans-scheepswerf.nl
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Derde nieuwe veer voor Limburgse Maas
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Scheepswerf en Handelsmaatschappij Tinnemans BV
heeft de derde nieuwe veerpont
voor de Limburgse Maas
opgeleverd. Dit veer gaat dienst
doen op het traject LottumLomm. Op woensdag 20 juni
haalde exploitant Ton Paulus
het vaartuig persoonlijk op
bij de werf in Maasbracht. Na
aankomst in Noord-Limburg
ging het veer direct in bedrijf.
Scheepswerf Peter Tinnemans
heeft veel ervaring met het bouwen van veerponten. Het bedrijf
bouwde in 2011 de Festina Lente,
die sindsdien actief is tussen
Vierlingsbeek en Bergen. In 2017
won de werf de Europese aanbesteding voor de bouw van vier
vaartuigen voor de veerdiensten

Grubbenvorst-Velden,
BaarloSteyl, Lottum-Lomm en Broekhuizen-Arcen.
Opdrachtgever is de Gemeenschappelijke Regeling Veerponten
Limburgse Maas, die Peter Tinnemans opdracht gaf om de vier
veerponten versneld en in serie
te bouwen. Dat bespaarde de betrokken gemeenten, Horst aan de
Maas, Venlo, Peel en Maas en Beesel, veel geld.

Groter en moderner
De oude veerponten op de Maas
zijn ongeveer tachtig jaar oud. Ze
zijn gebouwd naar de maatstaven
uit die tijd. In het moderne verkeer voldeden die veren niet meer.
Tussentijdse aanpassingen werden wegens de hoge kosten niet
meer uitgevoerd. De exploitant,

(foto’s Noud van der Zee)

Ton Paulus Veerbedrijf uit Velden,
drong aan op vervanging.
Bedrijfsleider Fabian Fijneman
van Scheepswerf Peter Tinnemans
vertelt: “De nieuwe veren zijn groter en moderner. Er kunnen twaalf
auto’s op in plaats van acht. En ze
hebben een aparte rijstrook voor
ﬁetsers en wandelaars.”
De werf heeft de oude veren gekocht. Fabian Fijneman legt uit
waarom: “We hebben met deze
vaartuigen verschillende ijzers
in het vuur. We kunnen de veerponten doorverkopen. Ze komen
rechtstreeks uit de vaart en zijn
technisch in orde. Of we kunnen
ze demonteren en de losse componenten verkopen.”

plusminus twee maanden voor op
het bouwschema. Het einde van
het bouwproces komt in zicht.”
“Door ons eigen personeel zijn
de Volvo Penta-motor en de Veth
Z-drive ingebouwd. De machinekamer hebben we voorzien van
aluminium vloerplaten. Wij namen ook de realisering van het
aluminium stuurhuis voor onze
rekening. Ons bedrijf werkte de
reling en uitlaten af met rvs hoogglans. De aluminium radarmast
ziet er piekﬁjn uit. Wij zorgden
ook voor de gierlieren en de ankerlier.” De gecertiﬁceerde aluminium bijboot is eveneens een
product van Scheepswerf Peter
Tinnemans.

Vóór op schema

den over de samenwerking met
de hoofdaannemer, scheepswerf
Peter Tinnemans. Wij hebben onze
toegevoegde waarde hier ontwikkeld op basis van techniek en
logistiek.”
“ASS, Antwerpse Staal Services,
bezorgde het kwaliteitsstaal: grade
A scheepsbouwstaal”, zegt Fabian
Fijneman. “Dit staal werd per
vrachtauto in platen aangeleverd.
Op de snijtafel werd het door onze
eigen vaklieden volledig met plasma gesneden. In de sectiehal hebben we het casco samengesteld,
afgebouwd en geschilderd.” De
ﬁrma Verbunt uit Maasbracht nam
de volledige conservering op zich.
Fabian Fijneman sluit af: “Onze
orderportefeuille is redelijk te
noemen. We hebben goede vooruitzichten. Diverse aanvragen zijn
binnengekomen. Na de vakantie
gaan we een enkelwandige tanker ombouwen tot beunschip om
spuitzandladingen mogelijk te
maken. De tanker zal eerst ingekort worden van 105 meter naar
85 meter.”

Het bouwproces van de nieuwe
veerpont Lottum-Lomm is vlekkeloos verlopen.
Fijneman: “Er zijn geen problemen opgetreden. Onze werf is
als hoofdaannemer heel tevreden
over de samenwerking met onze
onderaannemers.”
“We hebben inmiddels de kiel
gelegd voor de vierde veerpont:
Broekhuizen-Arcen. We liggen

Goede vooruitzichten

daar, die de mensen ontspanning en
vertier bieden.
De maand juni was ook dit jaar weer
een gezellige maand.
Misschien komt dit ook wel doordat

een beursbezoek. Het vocht zal
tijdens deze warme dagen rijkelijker
gevloeid hebben dan de afgelopen
jaren. Het ijswater was bijna niet

landen worden uitgegeven. Naar
verwachting kan er halverwege
dit jaar begonnen worden met het
toezenden van de nieuwe ecokaar-

aan te slepen om aan alle vraag te
voldoen.
In de SAB-stand stond een uitver-

ten. Je hoeft dus zelf geen actie te

grote (huidige en toekomstige)
ecokaart ronddraaiend op de balie.
Helaas draaide het plateau niet

kaarten gewoon werken.

snel genoeg om de stand van enige
verkoeling te voorzien. Wel heeft
de SAB de bezoekers van haar stand
voorzien van een verfrissende attentie: doosjes met pepermuntjes. Op

maar wel dichter bij de binnenvaart-

Het Maasbrachts bedrijf Vissers &
van Dijk verzorgde de elektrotechniek aan boord van de LottumLomm. Directeur Marcel van Dijk
zegt: “Wij leverden de complete
nautische en elektrische apparatuur. Dit werk werd verricht door
drie man. Ons werkterrein ligt
voor 100 procent in de binnenvaart. Als bedrijf zijn wij tevre-

Jubilerend in de zon
Kom je binnenkort bij de balie voor
vaardocumenten? Dan ontvang je

de vlaggen met schooltassen weer
vrolijk in de wind te dansen.

van de baliemedewerkers, zolang de
voorraad strekt, een klein lekkernij
vanwege een jubilerend SAB.

Deze maand zullen ook veel verliefde
stellen elkaar het jawoord geven en

Maar misschien heb je inmiddels ook
al her en der taart gegeten vanwege
geslaagde scholieren. Overal hangen

wordt het straatbeeld weer verfraaid
met diverse feeststoeten met
wapperende linten aan hun auto’s.
Ook beginnen de braderieën en
andere volksfeesten weer hier en

de zon zich doorgaans meer laat
zien, waardoor iedereen weer zin
heeft om naar buiten te gaan en er
op uit te trekken.
Veel bezoekers en participanten
van de beurs Maritime Industry

GESABBEL
Dit is een rubriek van de
Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart

zouden dit jaar graag het dak van
de evenementenhal verruild hebben
voor dat van de Johan Cruijﬀ Arena.
Zo’n schuifdak dat heerlijk open
kan en frisse lucht in de hal toelaat.
Ondanks de felle zon, de hoge
temperatuur in de hal en een defect
aircosysteem waagden veel
(ex-)binnenvaarders zich toch aan

de doosjes stond een afbeelding van
de toekomstige ecokaart. De huidige
ecokaarten worden vervangen door
nieuwe met een geïntegreerde chip.
Deze kaarten zullen in alle Verdrags-

ondernemen. Totdat de nieuwe kaarten zijn uitgereikt, blijven de huidige
De stand stond dit jaar op een
andere plek dan de afgelopen jaren,
organisaties. Deze plek wordt echter
niet behouden, want de indeling van
de beurs gaat radicaal veranderen.
De hal is vanaf volgend jaar minder
gebaseerd op rijen met stands. De
SAB-stand zal volgend jaar iets meer
naar het midden verplaatsen. Dit
wordt te zijner tijd natuurlijk aan je
kenbaar gemaakt.
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BUYCK TECHNIEK B.V.
HYDRAULIEK
en slangenservice
ONTWERP
INSTALLATIE
REPARATIE

Buyck Techniek is gespecialiseerd
in het ontwerpen, leveren, installeren
en repareren van alle voorkomende
hydraulische installaties voor
scheepvaart & industrie.

√ VOLVO PENTA ofﬁcieel bedrijfsvaart dealer
√ 2 STEVENDOKKEN 12 m tussen beunen
√ Inbouw en herstelling boegschroeven,
stuurinstallaties, motorinstallaties diverse
merken, aslijnen, etc.
√ SPECIALIST SCHROEVEN – eigen hersteldienst met jarenlange ervaring
√ BOUW, ONDERHOUD en HERSTELLING
diverse vaartuigen – eigen helling tot 50 m
√ DRAAI- en FREESWERKEN in eigen werkplaats – schroefassen, roerkoningen, etc.

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

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV
“voor al uw sloop- & saneringsschepen
en overige drijvende objecten”

Contante betaling

Havenlaan 84
B-9060 Zelzate
T 09/345.61.71
F 09/345.61.47

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

info@carronmarine.be

+31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317

www.carronmarine.be

EVEN SCHROEF WISSELEN

Continuïteit is van groot belang voor uw onderneming. Daarom bieden wij naast
onze nieuwbouw een uitgebreide reparatie- en onderhoudsservice.
We beschikken over een eigen haven met 2 stevendokken en een deskundig
team van enthousiaste medewerkers.
Of het nu gaat om schadeherstel, klasse maken of schroef wisselen, u rekent
op snelle service en vakmanschap. Wij bieden dat.
Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140.
www.breejen-shipyard.nl

De Binnenvaartkrant

3 juli 2018

19

Toch weer onderzoek naar vaarweg Drachten
DOOR MENNO BONNEMA

De plannen voor een nieuwe
vaarweg naar de binnenhaven
van Drachten lijken toch
niet helemaal van de baan.
Nadat Provinciale Staten van
Friesland zich onlangs nog
negatief uitspraken over de
wensen van Drachten voor
betere bereikbaarheid voor de
binnenvaart, lijkt er nu toch
weer nieuwe hoop te gloren
voor de bedrijven. De provincie
heeft een nieuw onderzoek naar
de economische haalbaarheid
aangekondigd.
De besluitvorming rond de plannen voor een nieuwe vaarweg voor
schepen van klasse Va voor de binnenhaven van Drachten lijkt steeds
meer op een never ending story.
Eind april spraken Provinciale
Staten van Friesland zich uit tegen
een nieuwe vaarweg tussen het
Prinses Margrietkanaal en Drachten via de polder de Hege Warren.
Het zou economisch niet haalbaar
zijn. De aanleg zou minstens 50
miljoen euro bedragen. En dat bedrag had de provincie er niet voor
over om de bereikbaarheid van
een aantal bedrijven in Drachten
via het water te verbeteren.
Toen al liet de Provincie doorschemeren dat de plannen wellicht in
een breder kader wél economisch
interessant zouden kunnen uitvallen. Door ook het recreatiegebied
De Alde Feanen verder te ontwik-

De haven van Drachten. (foto gemeente Smallingerland)

kelen, de broeikasuitstoot in het
aangelegen gebied De Hege Warren
aan te pakken en extra oppervlakte
te creëren om boezemwater op te
vangen. In een totaalplan met ook
natuurlandschapsontwikkeling
zou de hoge investering wellicht
alsnog economisch rendabel en
verantwoord kunnen zijn.

Protest
Vervolgens kwam er vanuit er vanuit verschillende hoeken protest
tegen de ‘nieuwe’ plannen van de
Provincie. Vanuit recreatieve hoek
viel vooral van watersportdorp
Grouw de nodige kritiek te horen.
Dat wil als plek voor recreatievaart
zoveel mogelijk natuurgebieden
behouden.
De plannen voor een nieuw ka-

naal zijn geprojecteerd dwars door
het Natura 2000-gebied van de net
opgeknapte De Burd en de Hege
Warren. Ook natuurbeschermingsbeweging It Fryske Gea maakt zich
zorgen over de mogelijke gevolgen
voor het gebied. It Fryske Gea is
juist bezig om van De Burd weer
een vruchtbaar weidevogelgebied
te maken.
Een aantal inwoners van Grouw
wees de Provincie er nog maar
eens op dat de plannen voor een
nieuwe vaarweg niet stroken met
de visie die Rijkswaterstaat nog
nadrukkelijk uitsprak in 2017. In
die visie komt duidelijk naar voren
dat ingezet moet worden op de
verbeterde bevaarbaarheid van het
Prinses Margrietkanaal en het Van
Harinxmakanaal. Dat laatste moet

in geval van nood ook een alternatief kunnen bieden voor schepen
die normaal gebruik maken van
het Prinses Margrietkanaal. De
provincie liet weten goed naar de
bezwaren te luisteren.

Drachten
Al sinds 1953 wordt er gesproken
over de aanleg van een nieuw verbinding via het water met de haven
van Drachten, dat deel uitmaakt
van de gemeente Smallingerland.
Het beschikt volgens burgemeester Tom van Mourik over de grootste binnenhaven van Nederland.
Van de 5.000 arbeidsplaatsen die
het bedrijventerrein kent, zijn er
ruim 1.000 havengerelateerd, stelt
hij. Per jaar wordt er een kleine
100 miljoen euro aan toegevoegde

waarde gerealiseerd.
Er zijn zeventien bedrijven betrokken bij de vurige wens om de
toegang tot de haven te verbeteren
en het mogelijk te maken dat ook
de grootste binnenvaartschepen
Drachten kunnen aandoen. Die
bedrijven zijn ook bereid daar
ﬂink ﬁnancieel aan bij te dragen.
De burgemeester stelt dat met de
aanleg van een nieuwe vaarweg
de natuurbelangen niet in het gedrang hoeven te komen. Ook de
belangen van het watersportdorp
Grouw zouden niet onder druk
komen te staan. Daar is al eerder
over betoogd dat juist met de aanleg van een nieuwe vaarweg de
beroepsvaart minder in het –
drukke – vaarwater van de vele
zeilboten rondom Grouw en het
Prinses margrietkanaal hoeft te
komen.
In de vergadering van Provinciale
Staten op 20 juni is uitgesproken
dat een nader onderzoek gewenst
is. In dat onderzoek zullen ook de
kansen voor bijvoorbeeld recreatie en wateropslag meegenomen
worden.
Provinciale Staten volgt daarmee
de lijn van Gedeputeerde Staten.
Verantwoordelijk
gedeputeerde
Sietske Poepjes liet nog uitdrukkelijk weten dat een nieuwe vaarweg
alleen voor Drachten ﬁnancieel
niet haalbaar is. De burgemeester
van Smallingerland heeft laten
weten blij te zijn met het nieuwe
onderzoek.

NOORD-NEDERLAND

ONDERNEMERS UIT
Noordelijke scheepsbouwers: nuchterheid en kwaliteit !

Machinebouw en leidingsystemen

Solcamastraat 35
9262 ND Suameer
T: 0511-820300
E: info@hrpiping.nl
W: www.hrpiping.nl

www.webcam-harlingen.nl

Werfkade 22
9601 LG Hoogezand
T: +31(0)598-39 31 31
E: info@royalbodewes.com
W: www.royalbodewes.com

www.reddingmuseum.nl
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Elektrische
installaties
voor de binnenvaart

Ketelbinkie:

AANBIEDINGEN
Onwa Portofoon
KV-28

Onwa Marifoon
KV-280

IP67 70-kanaals portofoon.
Drijft en knippert!

DSC marifoon Class D

114,

• kinderlijk eenvoudig
• compact
• degelijk, duurzaam en veilig
• met perfecte service

Marifoon Sailor RT6248
Professionele, hoogwaardige IPx8 handset
met hoogwaardige Rx/Tx

1150,00

164,00

00

De meest compacte oliegestookte
(combi) ketel voor aan boord.

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

Vervangingshoorn marifoon
Vervangingshoorn voor RT2048 & RT6248

Marifoonantenne
Mp4 coacial diopole marifoon antenne.
De meest gebruikte marifoon antenne in
de binnenvaart.

200,00

57,50

9,5 kW

17 kW

25,7 kW

Mastervolt
Oechies is dealer van Mastervolt. Vele types uit voorraad
leverbaar. Informeer naar de prijzen.

Dompelpomp
Komoran 120M

Ook complete installatie mogelijk

2” 750W dompelpomp max. 26m3/u

590,00
www.maritimebooster.nl

Blauw bord motor
Lineair motor tbv blauw bord. Deze
krachtige 24V lineair motor heeft
een slag van 150mm.

149,00

Bay15D Led
navigatielamp*
10-30VDC 3,5W 6000K
300lumen 16x45mm.
* niet gekeurd in combinatie
met navigatielantaarn

Assortimentsdoos
steekzekeringen
8x10st. (3A,5A,7.5A,10A,15A,20A,
25A,30A)

9,99

8,99

Deze aanbiedingen gelden tot het einde van de maand, of zolang de voorraad strekt. Genoemde prijzen zijn in euro, exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden.

ek
Bezo kel
win
onze
elektrotechniek

service

shop

Waalhaven Z.z. 42 - 3088 HJ Rotterdam
T 010 - 297 39 99 - F 010 - 484 28 74 - E info@oechies.nl
Dichtstbijzijnde aanlegsteiger (50mtr) 2242-6

www.oechies.nl

Ma/vrij 8.00-16.30 uur, Za 9.00-12.00 uur

Jan van der Heijdenstraat 1
3281 NE Numansdorp
T 088-1180800
E info@maritimebooster.nl
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Weer Electric & Hybrid Award voor Wärtsilä
DOOR EVERT BRUINEKOOL

De winnaars van de Electric & Hybrid Marine Awards van dit jaar
zijn op de laatste beursdag, vrijdag
29 juni, bekendgemaakt in de RAI.
De Propulsion System Manufacturer
of the Year Award ging voor de
tweede keer op rij naar Wärtsilä.
De voortdurende investeringen in
onderzoek en ontwikkeling werden beloond; ze resulteerden ook
in een toename van nieuwe contracten in 2017. Het bedrijf lanceert regelmatig nieuwe slimme
oplossingen voor de maritieme

markt, die inmiddels veel verder
gaan dan louter de voortstuwing.

Corvus Energy
Ook de Supplier of the Year was
geen onbekende: het is het vierde
achtereenvolgende jaar dat Corvus
Energy de prijs wint. Het Canadese bedrijf is gegroeid en sterker
geworden. In 2017 realiseerde het
130 projecten met het Corvusenergieopslagsysteem, met een
totaal vermogen van meer dan 90
MWh en twee miljoen draaiuren
in de afgelopen twaalf maanden.

FinFerries uit Finland nam de prijs
voor het Electric & Hybrid Propulsion
System of the Year mee naar huis.
Die kende de jury toe voor de
dieselelektrische passagiers-/autoveerboot Elektra.
De ferry biedt op de acht minuten
durende overtocht tussen Nagu
en Pargas in Finland een enorme
besparing. Door de nieuwe voortstuwingstechnologie proﬁteert het
vaartuig van een 60 procent lagere
CO2-uitstoot in vergelijking met
zijn voorganger.

Westkolk Weurt langer gestremd
De westkolk van Sluis Weurt blijft
langer gestremd. De stremming zou

stateerd. Nu blijft de kolk zeker tot 15

tot en met 24 juni duren maar bij de
werkzaamheden zijn scheuren in de
constructie van de hefdeuren gecon-

BLN-Schuttevaer
verwacht
langere wachttijden voor schepen.
Bovendien geldt bij de oostkolk een

juli dicht.

diepgangbeperking. Zondag 1 juli
was de minst gepeilde diepte 230
centimeter.
(foto Tekst & Toebehoren)

Drijvend laadstation
De Engineering Team of the Year
Award was voor Electronic Bus
Link breaker (EBL) van The Switch
uit Noorwegen. Het team van
vijf personen, geleid door algemeen directeur Asbjørn Halsebakke, ontwikkelde en testte met
succes in korte tijd drie gloednieuwe EBL’s. In slechts zes maanden voorafgaand aan de levering
op een geavanceerd offshore-schip
werd het project gerealiseerd.
Naar PowerDocks LLC ging de
Innovation of the Year Award voor

Patrouillevaartuig RPA 8 van
Havenbedrijf Rotterdam maakt
kans op de titel KNVTS Schip
van het Jaar 2018. Het door
Scheepswerf Gebr. Kooiman
uit Zwijndrecht ontworpen en
gebouwde schip is samen met
de Reverse Stern Drive (RSD) Tug
2513 Twin Fin Innovation van
Damen Shipyards Gorinchem
en de door Royal IHC gebouwde
sleephopperzuiger Scheldt River
genomineerd.

Moeilijke keuze

De ﬁrma Jongen, een dochterbedrijf van de Dettmer Group,
heeft in de haven van Hamburg
een nieuwe dubbelwandige tanker
in gebruik genomen voor het reinigen van zeeschepen. De gesloten type-N tanker Quantum heeft
acht verwarmbare ladingstanks en
is ontworpen voor het opnemen
en afvoeren van resten in land- en
scheeptanks.
Het schip is voorzien van een
vacuümzuiginstallatie met een
separate tank van 5 kuub. Deze
kan 20 tot 35 kuub restlading
per uur afzuigen. De tanker heeft
twee Butterworth-pompen en
twee Bornemann-pompen voor
het reinigen van tanks met heet
water. Het water, afkomstig uit de
drinkwatertank, wordt aan boord
verwarmd tot 90°C.
Met de nieuwe tanker vergroot Jongen de capaciteit. Het bedrijf haalt
in de haven van Hamburg oliehoudende residuen en bilgewater
op bij zeeschepen. Ook zamelt
het, aan land en op het water,
(gevaarlijk) afval in en reinigt het
in de haven tanks, luiken en con-

tainers. “Met deze tweede tanker
voor onze MARPOL-activiteiten
kunnen we de continuïteit borgen wanneer we voor twee klanten
tegelijkertijd aan het werk zijn”,
meldt het bedrijf.
“We kunnen nu ook nieuwe en

bijkomende reinigingsopdrachten
in Hamburg uitvoeren. We verwachten dat enkelwandige tankers
in de toekomst om veiligheidsredenen niet meer mogen worden
ingezet voor MARPOL-activiteiten.”

130 standhouders uit twintig
landen stonden op Electric &
Hybrid Marine World Expo 2018
in de RAI Amsterdam. Ruim 3.000
bezoekers bezochten de beurs en
ruim vijftig sprekers spraken op de
conferenties over talloze elektrische en hybride oplossingen voor
de maritieme markt.

RPA 8 maakt kans op
titel Schip van het Jaar

De KNVTS Schip van het Jaar-prijs
wordt dit jaar voor de 21e maal
uitgereikt. Dat gebeurt tijdens
het Maritime Awards Gala op 12
november.

Jongen breidt reinigingsvloot in Hamburg uit

het Blue Isles Solar Microgrid
Dock. Dit drijvende laadstation is
het eerste in zijn soort. Je kunt er
op elke locatie schepen mee van
stroom voorzien.

“De genomineerde schepen onderscheiden zich ieder op hun
eigen speciﬁeke aspecten en dat
maakt het uiteindelijke keuzeproces er niet makkelijker op”,
licht juryvoorzitter Arie Peterse de
selectie toe. “De ervaring leert dat
de presentaties door de genomineerde bedrijven een doorslaggevende rol kunnen spelen in het
uiteindelijke jurybesluit.”
Schepen die in aanmerking komen
voor de titel KNVTS Schip van het
Jaar 2018 moeten – met name als
het om de innovatieve aspecten
gaat – in Nederland zijn ontwikkeld, bij voorkeur in Nederland
zijn gebouwd of grotendeels zijn
(af)gebouwd en tussen 1 mei 2017

en 30 april 2018 zijn opgeleverd.
De jury toetst de ingediende schepen aan de criteria ontwerp, economie, duurzaamheid en milieu,
veiligheid en wouwproces.

Maritime Innovation
Awards
Ook de genomineerden voor de
Maritime Innovation Award zijn
bekend: Mampaey Offshore Industries met het Intelligent Dock
Locking System, Veth Propulsion
met de Veth Integrated L-drive en
Fleet Cleaner met de Fleet Cleaner. Zij zijn overgebleven van 26
inzendingen.
Het Intelligent Dock Locking
System van Mampaey Offshore
Industries is een automatisch en
magnetisch afmeersysteem. Dit
systeem is ﬂexibel en modulair.
De Veth Integrated L-drive van
Veth Propulsion is een extreem
compacte roerpropeller met een
geïntegreerde permanentmagneetmotor. Deze 360 graden bestuurbare voortstuwingsinstallatie is
geluidsarm en heeft een hoog
rendement. Dit systeem is ruimtebesparend en is voorbereid op de
toekomst van elektrisch varen.
Fleet Cleaner verwijdert aangroei
van de scheepshuid van zeeschepen tijdens het laden en lossen in
de haven met een zelf ontwikkelde
robot. Zo kunnen rederijen 5 tot
10 procent brandstof besparen en
gaat er geen tijd verloren.

80 extra ingenieurs voor WSV
De begrotingscommissie van de
Duitse bondsdag heeft haar ﬁat
gegeven voor het bijna tachtig
extra banen binnen de Wasserund Schifffahrtsverwaltung. De
WSV kampt al jaren met een
oplopend tekort aan ingenieurs.

De Quantum. (foto Jongen)

Daardoor worden cruciale vaarwegprojecten niet of met veel vertraging uitgevoerd. Een voorbeeld
zijn de sluizen op het Wesel-Datteln-kanaal, die een echt knelpunt
voor de binnenvaart vormen. 34,5
FTE’s (FTE = full time equivalent)
zijn bestemd voor het Totaalconcept
Elbe. Daarnaast krijgt de WSV vijftien extra ingenieurs voor andere
projecten.

Voor onderhouds- en investeringsprojecten komen er dertig
nieuwe banen binnen de WSV, de
Bundesanstalt für Wasserbau en de
Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Tot slot komen er 21 nieuwe FTE’s
voor projecten in samenwerking
met het verkeersministerie. Dat
kunnen bijvoorbeeld maatregelen
tegen hoogwater zijn.
Binnenvaartorganisatie BDB is opgelucht dat er capaciteit bijkomt,
maar noemt die slechts een begin
aangezien de WSV circa 500 extra
ingenieurs nodig heeft. Ook dringt
de BDB erop aan de extra medewerkers in te zetten op de projecten die voor de binnenvaart het
belangrijkst zijn.
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Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

Postbus 188, 3330 AD Zwijndrecht
Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht

Nieuwe Bosweg 4, Postbus 14
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Telefoon (078) 612 48 33
Fax (078) 619 53 42

• Voor kleine tot ingrijpende
reparaties en compleet onderhoud
• Helling 120 meter
• Groot schroevendok

www.tinnemans-scheepswerf.nl

Telefoon (078) 681 41 77
Fax (078) 681 50 56

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn

REEDEREI JAEGERS HAMBURG
www.reederei-jaegers.de

Ihr Spezialist für ARA- und Nordraumtransporte
Reederei Jaegers Hamburg GmbH
Alter Wall 65
20457 Hamburg

WOVUL
 ͍ ͍ 
E-Mail opshh@reederei-jaegers.de
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Maasgouw maakt werk van nautische boulevard Wessem
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Ruim 800.000 euro heeft de
gemeente Maasgouw over voor
de koop van een perceel in
Wessem voor de ontwikkeling
van de nautische boulevard.
De Prins Mauritshaven moet
transformeren naar een moderne
‘one-stop-shop’ voor de
watersport.
Met de aankoop zet de gemeente
een belangrijke stap in die ontwikkeling: het aantrekken van nautische bedrijven voor dit watergebied in Midden-Limburg. De
bedrijven die niet passen bij de
waterboulevard worden verplaatst.
De provincie en de regio ondersteunen het beleid van Maasgouw.
Ook ﬁnancieel.

Uitkopen
Maasgouw hoopt door het uitkopen en verplaatsen van bedrijven
meer zeggenschap te krijgen in
het Wessems havengebied. Op

(foto Noud van der Zee)

dit moment heeft de gemeente
nauwelijks grond in handen. Er
moet dus onderhandeld worden
over verplaatsingen van bedrijven.
Daarvoor trekt Maasgouw tien jaar
uit. Om de nautische boulevard te
realiseren, wordt ook gezocht en
overlegd met de recreatie, horeca
en watersportdetail-handel.

Binnenvaart Kredietunie:
nieuwe obligatieronde
Binnenvaart Kredietunie
Nederland opent een nieuwe
obligatieronde. Het gaat om
obligaties met een looptijd van
drie jaar, waarop leden van
BKN – ook nieuwe – tot 16 juli
kunnen inschrijven.
De BKN-portefeuille groeit door,
zo maakt het bestuur bekend. De
extra obligaties worden uitgegeven
om aan de gestage vraag naar
ﬁnanciering te kunnen blijven
voldoen.
Iedereen die beroepshalve in de
binnenvaartsector werkzaam is of
is geweest, kan lid worden van de

Binnenvaart Kredietunie en dus
beleggen via de obligaties.
BKN is aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Kredietunies.
BKN neemt daarin een bijzondere
positie in doordat zij werkt op
basis van het concept ‘kredietverlening door leden voor leden’.
BKN wil op die manier de solidariteit vergroten doordat leden geld
bijeen brengen om andere leden
krediet te kunnen verlenen en
doordat krediet gevende leden de
leden die krediet nemen, begeleiden en adviseren. Dat beperkt ook
de risico’s op de investeringen die
BKN doet vanuit de centrale kas.

Ongeveer de helft van de huidige bedrijven past in de formule
van de nautische boulevard. De
gemeente ziet de Prins Mauritshaven als ideale plek waar watersporters voor alles terecht kunnen
voor hun boot. De Maasplassen
liggen om de hoek.

SchippersDock
Een bedrijf dat zich aanpast aan de
nieuwe plannen is SchippersDock.
Vroeger werden daar machines
en onderdelen voor de zand- en
grindindustrie gemaakt. Nu zijn er
ligplaatsen, bootverhuur en houdt
men zich bezig met reparatie en
onderhoud van plezierboten.

“Dit jaar willen we beginnen met
een winterstalling en de verhuur
en verkoop van boten”, zegt eigenaresse Jeanne Stukstette. “In 2019
geldt voor ons ‘volaan-vooruit’
met ons bedrijf inzake jachtstalling, projecthallen en drijvende
boothuizen. In de projecthallen
kan de watersporter zelf of met
hulp aan zijn boot werken. Onze
botenlift heeft een capaciteit van
32 ton. In Spanje op de kop getikt.
De steigers zijn klaar voor het afmeren van boten en het drijvend
sanitair is gereed.”
SchippersDock wil in de toekomst
nog een aantal voorzieningen
realiseren: een horecabedrijf,
poetsplekken op het water en een
zelfrijdende transportwagen.
Wethouder Johan Lalieu heeft een
wensenlijst met onder meer een
zeilmakerij en een jachtmakelaardij aan de nautische boulevard.
Ook nautische bedrijven die elders in Limburg in de knel zitten,
zijn welkom in Wessem.

Jubileumboek voor directeuren GS Yard
Met de doop en tewaterlating van
bouwnummer 100 – vanwege
dit heuglijke feit Burmester 100
genaamd door eigenaar Christian
Büchting – vierde scheepswerf GS
Yard in Waterhuizen vrijdag 22 juni
zijn 10-jarig bestaan.
Nadat ook nieuwbouwschip Enterprise was gedoopt, volgde op deze
feestelijke dag de derde doop, die van
de volledig gerestaureerde sleepboot
van werfeigenaar Daniel Gausch.
De doop door zijn moeder van dit
naar zijn overleden vader genoemde
schip maakte heel wat los.
Aansluitend was er het jaarlijkse
Zomerfeest in Beierse stijl. Hier

voltallige personeel door medewerk-

GS, 100 Schiﬀe, GS Yard - Hogau BV'

kregen Gausch en zijn compagnon
Christian Hochbein namens het

sters Francis van der Veen-Argint en
Tanja Spark het fotoboek '10 Jahre

(tekst en foto Jan Johan ten Have)

aangeboden.

Baggeren bij peilverlaging IJsselmeergebied
Waterplanten

Het rijk luistert naar kritiek van
de watersport over peilverlaging
in het IJsselmeergebied. Elk
voorjaar komt er 10 centimeter
water bij en in het najaar
wordt het weer verlaagd. Vanaf
dit jaar wil Rijkswaterstaat
het peil eerder verlagen.
Binnenvaartschepen hebben
er, zolang zij in de geul varen,
nauwelijks last van. Dat is anders
voor de watersport. Daarom gaat
Rijkswaterstaat baggeren.
Rijkswaterstaat zet in op een ﬂexibeler waterpeil in het IJsselmeergebied om beter te kunnen inspelen
op extreme weersomstandigheden.
Daarnaast zal het waterpeil voor
natuurdoelen vanaf medio augustus, en dus midden in het watersportseizoen, een decimeter worden verlaagd. Uit onderzoek van
HISWA-Vereniging bleek dat dit
laatste punt slecht valt bij watersportondernemers. Jachthavens en
de megajachtbouw ondervinden
namelijk hinder van een geringere
diepgang.

(archieﬀoto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

Extra baggeren
Naar aanleiding van de zienswijze van de HISWA-vereniging
en na drie jaar intensief overleg
reserveert het rijk 12,1 miljoen
voor baggerwerkzaamheden op
de eventuele knelpunten. Ook de
inspraak van Koninklijke BLNSchuttevaer speelde hierbij een
rol. Vorige maand ondertekende
minister Van Nieuwenhuizen van
Infrastructuur en Waterstaat het
besluit.

Met een reservering van 12,1 miljoen uit het Deltafonds voor het
extra baggeren van jachthavens en
vaargeulen kunnen de problemen
worden weggewerkt.
Dit geldt volgens Andries de
Weerd, regiocoördinator van BLNSchuttevaer ook voor knelpunten
die voor de beroepsvaart ontstaan.
“De HISWA heeft zich hiervoor
heel hard gemaakt”, stelt De
Weerd. “Zij krijgen er veel meer

last van dan wij. Wij varen voornamelijk in de geul.” Voor enkele
speciale transporten zou het nog
wel kunnen spelen.
Als havens waar de beroepsvaart
komt, net te ondiep zouden worden door de peilverlaging, wordt
daar eveneens gebaggerd.
Infrastructurele projecten, zoals
de Markerwadden, zouden slechter bereikbaar kunnen worden;
daar is het baggergeld ook voor
beschikbaar.

HISWA-regiomanager Jan Ybema
is tevreden dat tegemoet is gekomen aan de kritiek. “De watersport
is veruit de grootste economische
factor in het IJsselmeergebied en
als je de vaaromstandigheden verslechtert, is het logisch dat je hiervoor maatregelen moet treffen.
Een autosnelweg sluit je ook niet
ineens af voor grotere voertuigen.”
Ybema voegt toe dat er wel kritisch
gekeken dient te worden naar de
effecten van een lager waterpeil op
extra aangroei van waterplanten.
Waterplanten veroorzaken nu al
veel hinder voor de watersport
buiten de vaargeul en drijven
steeds meer recreanten de geul
in. De plezierjachten zijn volgens
HISWA de afgelopen decennia
signiﬁcant groter geworden en ze
steken dieper. Daarnaast verwacht
Ybema dat er nog een aantal knelpunten bekeken moet worden
voordat het peilbesluit deﬁnitief
doorgevoerd kan worden. Achteraf
baggeren levert schade op voor de
watersport.
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Wij wensen DK Shipping & Trading GmbH een behouden vaart met mts Lobelia

Non Ferro bv

.GmbH
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Aan mts Lobelia leverden onder andere:
GS Yard B.V.

C-Nautical

Kadlec & Brödlin GmbH

in kruiplijn uitvoering, type Kampers 2M210

Schreinerei Marcus Leder GmbH

Volledige afbouw

Ankerlieren en verhaallieren

Wir projektierten, lieferten und installierten

Licorne Petroleum Nederland B.V. Q8

Komplette Innenausbau Wohnung und

All Pumps Holland B.V.

FS Schiﬀstechnik GmbH & Co. KG

die elektrische und elektronische Aus-

Lloyd’s Register EMEA Classiﬁcatie

Steuerhaus Fenster und Türen

Complete victor pompen pakket

Hydrauliek stuurwerk

rüstung inkl. der Steuerungs- und Automa-

Promarin Propeller- und Marinetechnik

Stetra GmbH Bevrachting

Alphatron Marine B.V.

Heinrich Harbisch Schiﬀswerft GmbH

tisationstechnik sowie das Tankmess- und

GmbH The 2 main propellers, diameter

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsre-

- JMA-610 radar

Wellen mit HA-DU Wellenabdichtung,

Alarmierungssystem und die dazugehörige

1550mm, 5 blades, skew design. Also we

paratiebedrijf B.V.

- MFM-line

HA-DU HightechRuder

Visualisierung sowie die Navigations- und

delivered the van de Giessen OPTIMA®

Autokraan, hefkolom en stuurhuis

- GPS-kompas

HR Piping B.V.

Kommunikationseinrichtungen:

nozzles for this vessel. (‘Package’)

WindeX Engineering B.V.

Blokland Non-Ferro B.V.

De complete machinekamer installatie

Kampers Pompservice B.V.

Reintjes Benelux bvba 2x REINTJES keer-

RVS klaproosters

2 stuks Kampers 400m3/h ladingpompen

koppeling, type WAF 364 / 5,435:1

u-bundelkoelers en een luchtkoeler

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

Wij wensen DK Shipping & Trading GmbH
veel succes en een behouden vaart met
mts Lobelia.

Jahnstraße 1 . 67069 Ludwigshafen am Rhein . Telefon +49621 - 657500 . E-Mail dispo@stetra.de
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Een bloeiende toekomst met Sunrisetanker Lobelia
richt zich op de productie van
laagspanningsschakelapparatuur,
ontwerp en productie van scheepselektrische apparatuur en scheepvaartnavigatie- en communicatiesystemen in de binnenvaart en
zeevaart.
Van Wijk Machinefabriek en
Scheepsreparatiebedrijf
leverde
voor de Lobelia het stuurhuis, de
hefkolom en 2-tons autokraan
met een reikwijdte tot 18 meter.
Van Wijk is al vele jaren onderaannemer
bij
nieuwbouwprojecten van GS Yard. Denk hierbij naast de genoemde producten
ook aan ankerlieren en spudpalen.
Deze samenwerking verloopt voor
beide partijen plezierig.

DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

De Lobelia is de naam van een
uit circa 200 soorten bestaand
geslacht van kruidachtige
planten uit de klokjesfamilie.
De Lobelia heeft kleurige
bloemen en is van waarde
voor rupsen en vlinders. Ook
kreeg de plant in verschillende
culturen geneeskundige kracht
toegeschreven. Waardevol en
bloeiend zoals de plant Lobelia,
zo hoopt eigenaar De Koning uit
Antwerpen ook dat toekomst van
zijn nieuwe binnenvaarttanker
Lobelia eruit ziet. Het schip gaat
varen binnen de onderneming
Lobelia Schifffahrt GmbH.
De Lobelia is een schip uit de
reeks Sunrisetankers, ontwikkeld en gebouwd bij GS Yard in
Waterhuizen, onder de rook van
Groningen. Het schip lag in de
afrondende fase van de afbouw
voor de wal toen daar op vrijdag
22 juni op feestelijke wijze het
10-jarig bestaan van de werf werd
gevierd.
“De bouw van het casco begon
eind vorig jaar en op 1 maart vond
de tewaterlating plaats”, vertelt
afbouwbegeleider Willem Heres
van GS Yard. “De afbouw verliep
in uitstekende samenwerking met
de klant. De eigenaar was in het

Puntjes op de i

(foto’s Jan Johan ten Have)

laatste stadium van de afbouw op
onze werf aanwezig.

Bevrachting
De Lobelia is een tankschip met
een lengte van 110 meter, een
breedte van 11,45 meter en een

tonnage van 2.630 bij een diepgang van 3,07 meter. Het motortankschip is uitgerust met acht
ladingtanks van elk 380 kubieke
meter.
Het schip gaat varen met lichte
chemie, onder meer biodiesel.
Vaste bevrachter is Bruinsma
Freriks Transport (BFT) Tanker
Logistics. Sinds 2000 focust BFT
zich onder meer op het transport
van minerale olieproducten over
water, met name in de ARA-regio.

Dubbel leidingsysteem
Voor belading met meerdere
producten tegelijk is de Lobelia
uitgerust met een dubbel leidingsysteem. De piping is verzorgd
door Deymann Rohrbau uit het
Duitse Haren (Ems), specialist in
pijpleidingconstructies op allerlei
soorten schepen .
Sinds 2004 verzorgt dit bedrijf
productie, planning en constructie van pijpleidingsystemen
in de scheepsbouw, zowel binnenvaarttankers als complexe
leidingsystemen op zeeschepen.
Deymann Rohrbau zet zijn schat

Onrust over mogelijke
privatisering duisport
De deelstaat NoordrijnWestfalen (NRW) heroverweegt
zijn belang in de haven van
Duisburg en bestudeert
momenteel de gevolgen van
de eventuele verkoop van de
aandelen. Hoewel er nog niets
is besloten, heeft het onderzoek
van NRW in Duisburg onrust
veroorzaakt.
Vijf jaar geleden nam NRW de
aandelen van de Duitse staat in
duisport over, waardoor de deelstaat voor tweederde eigenaar
werd van de haven.
Destijds toonden ook de havens
van Rotterdam, Antwerpen en

Hamburg en Deutsche Bahn belangstelling om de overheidsaandelen over te nemen.

Economisch risico
De stad Duisburg is voor één derde
aandeelhouder van duisport.
Burgemeester Sören Link (SPD) en
vakbond DGB Region Niederrhein
vinden een mogelijke privatisering gevaarlijk. De haven vervult
een belangrijke economische rol
en zorgt voor veel werkgelegenheid. Privatisering zou de positie
van duisport, en daarmee de slagkracht van NRW kunnen aantasten, vinden ze.
Ook havendirecteur Erich Staake

liet in het verleden blijken weinig
op te hebben met het privatiseren
van de haven. Hij wees er toen op
dat duisport in publieke handen
groot is geworden en nog steeds
groeit.
Duisburg wil graag snel duidelijkheid van de deelstaatregering in
Düsseldorf over hoe de vlag erbij
hangt.
Over mogelijke belangstelling
om de aandelen van NRW over te
nemen, is nog niets bekend. Er
wordt wel gespeculeerd dat ook
de Chinezen interesse zouden
kunnen hebben, gezien het succes
van de ‘Nieuwe Zijderoute' tussen
China en Duisburg.

aan ervaring in van ontwerpen
met CAD-technologie tot afgewerkte oplossingen.

Tweede radar
De Lobelia is grotendeels een standaard Sunrisetanker. Op speciaal
verzoek van de eigenaar is het
schip uitgerust met een tweede radar. Dat is vanwege de toenemende veiligheidseisen van terminals.
Op veel locaties is laden en lossen
zonder radar niet toestaan. Om de
kwetsbaarheid van de bedrijfsvoering door storingen te minimaliseren, koos De Koning voor een
tweede radar.
Deze radars zijn – net als de volledige elektrische installatie – geinstalleerd door Kadlec & Brödlin
uit Duisburg. Kadlec & Brödlin is
specialist in maritieme elektronica een heeft brede expertise op
het gebied van scheepvaartnavigatie en -communicatiesystemen.
Het wereldwijd actieve familiebedrijf met zeventig jaar ervaring

Sunrisetankers zijn relatief zeer
lichte, dubbelwandige type Ctankers uit de koker van GS Yard.
Dit type tanker combineert maximaal laadvermogen met minimaal
brandstofverbruik.
De Sunrise-schepen – tankers en
drogeladingschepen van 85 en 110
meter – verbruiken minder brandstof dan schepen van vergelijkbare
grootte. Bovendien nemen zij bij
vergelijkbare diepgang ruim 150
ton extra lading mee doordat het
eigen gewicht zo’n 10 procent lager ligt dan bij schepen van vergelijkbare lengte.
De dubbelschroefs aandrijving
met relatief geringe schroefdiameter van slechts 1,30 meter
– tegenover de gebruikelijke 1,60
meter – maakt aandrijving van het
schip met Volvo Penta D13 hoofdmotoren van slechts 500 pk per
stuk mogelijk.
De kleinere schroeven dragen bij
aan een groter laadvermogen bij
dezelfde diepgang.
Op dinsdag 19 juni vond de
probleemloze proefvaart plaats.
Daarna lag het schip nog anderhalve week voor de wal in Waterhuizen voor de laatste puntjes op
de i. Vervolgens gingen de trossen
los voor een behouden vaart.

Binnenvaartprijs voor
Cometsambre
De jaarlijkse binnenvaartprijs
van de Waalse
promotieorganisatie voor
de binnenvaart (DPVNI) is
gewonnen door Cometsambre.
Het bedrijf ontving de prijs
tijdens de Waalse
binnenvaartdag.
Guillaume Grosjean. (foto DPVNI)

Cometsambre heeft in 2017 het
binnenvaartvolume met 12 procent
zien toenemen. Het bedrijf, onder meer actief in schrootverwerking, beschikt over een eigen vloot
en heeft vestigingen in Châtelet,
Brussel,
Gent,
Bonneuil-surMarne en Obourg. Al deze locaties
liggen aan het water.
In 2017 vervoerde Cometsambre
503.000 ton massagoed via het
water en 360.000 ton in containers. De helft van deze lading ging
vanuit de vestigingen in Châtelet

en Obourg naar de haven van
Gent, waar het bedrijf een exportterminal heeft voor de uitvoer van
schroot naar het buitenland.
Directeur Guillaume Grosjean
verwacht dat het vervoer over
water nog verder zal groeien. De
voordelen van binnenvaart zijn
voor zijn bedrijf de grote transportcapaciteit, de veiligheid, het
snelle laden en lossen, de weinige
administratieve rompslomp en
dat er geen last is van ﬁles.
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OMRU
SCHEEPSRAMEN

OMRU scheepsramen
voor de beroeps- en
pleziervaart

Het beste zicht op service,
kwaliteit en innovatie

ZZZNOLPDDWVHUYLFHQO
SRVW#NOLPDDWVHUYLFHQO


Omru Scheepsramen levert:
• kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen;
• standaard proﬁelen én geïsoleerde proﬁelen;
• vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap;
• enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.

1LMYHUKHLGVVWUDDW+DUGLQ[YHOG*LHVVHQGDP
7  

Hydraulische stuurmachines
Roeren en Hennegatkokers
Stuurhut hefkolommen
Revisie - fabricage hydraulische
cilinders
Offerte aanvragen?
Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte
Bij onze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt
u standaard de allerbeste service. Daar zorgen onze
vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met veel
aandacht en zorg. En informeren u van begin tot eind over
de voortgang.

06-51125174
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.

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

Kelvinweg 12a . 6101 WT Echt 9 (afstand vanaf Maasbracht 2 km)
T +31(0) 475 580 488 . E info@omruscheepsramen.com
I www.omruscheepsramen.com

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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Honderd jaar terug in de tijd met De Hoop
DOOR EVERT BRUINEKOOL

De tijd leek even stil te hebben
gestaan bij het vinden van
beurtschip De Hoop uit 1903.
Stijn van Aalderen kocht het
scheepje voor de schrootprijs.
Om het vervolgens om te
bouwen tot woonschip. Alle
mogelijke moeite wordt gedaan
om het schip in originele staat
te behouden. “Geen concessies
boven de waterlijn”, zegt Stijn
van Aalderen.
Hij had al diverse schepen bekeken
toen De Hoop op het pad van Stijn
van Aalderen kwam. Zijn voorkeur
ging uit naar een zeilschip. Samen
met zijn vader Hugo van Aalderen bezocht hij De Hoop, die als
opslagruimte gebruikt werd in een
kommetje nabij Sleeuwijk. Hugo
van Aalderen vaart sinds 2006 als
binnenschipper op de kempenaar
Solent van 526 ton; hij was direct
verguld met het mooie scheepje.
Stijn (links) en Hugo op de luikenkap. (foto’s E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

Vlak
Hugo zei tegen zijn zoon: “Als
je een mooi schip zoekt, is dit er
één.” Dat had Stijn ook al gezien.
Beiden waren weg van de mooie
rompvorm en de zeeg van het
schip.
“Zo kom je ze zelden tegen, met
zo veel originele details. Alsof de
tijd stil gestaan heeft na de verlenging in 1932.”
Stijn was het daarmee eens en
kocht het schip. Langszij van de
Solent kwam De Hoop begin
januari 2018, één meter dieper
liggend dan normaal, op de
museumwerf
in
Nieuwegein
terecht. De blauwe, 1-cilinder
Deutz deed het nog niet.
Sinds die tijd werken vader en
zoon hard aan het schip. Hugo
beloofde: “Totdat het vlak goed is
en het schip drijft, help ik je met
het ijzerwerk.” Vervolgens slepen
ze een stuk vlak uit het schip en
maakten ze het ruim leeg. De
oude, verteerde laadvloer en tal
van andere zaken werden weggegooid. Toen werd pas duidelijk
hoe slecht de kimmen en het vlak
waren.
Al ruim vier maanden werken ze
aan het schip. Het vlak en de kimmen zijn gelast, dat is de enige
concessie die gedaan is. “Alles
boven de waterlijn wordt zoals
vroeger geklonken”, vertelt Stijn.
Het klinken kan niet op Museumwerf Vreeswijk; dat geeft te veel
geluidsoverlast voor de buurt.
Stijn Settels hielp met het zetten

van de kimmen. Twee weken lang,
de spanten als mallen gebruiken
en vervolgens de platen buigen als
kimgang. Inmiddels is het schip
weer dichtgelast door vader en
zoon. Daarna in de epoxy en te
water.

Tijdcapsule
Langzaam wordt duidelijk wat
een mooie tijdcapsule het schip is.
Oude blokken van de laadboom
(de laadboom zelf, de lier en het
tuig zijn er niet meer), het oude
gereedschap uit de machinekamer,
het oude stuurwiel en de prachtige stalen geklonken luiken.
De merkels waren slecht en zijn
gerepareerd, de kap is weer volledig
waterdicht.
In het vooronder was voor de
schipper een kamer met bedstee.
De bedstee was weg; de kastjes en
andere delen van de kleine hut
waren slecht, maar nog helemaal
origineel. Die én de blauwe Deutz
zijn de volgende klussen. Samen
met de stuurhut, waar een groot
deel van het houtwerk nog goed
was.
In de kastjes van het schippersverblijf lag zelfs nog een handgeschreven ladingdagboek. Leesbaar, maar
in heel slechte staat. Voor de gelijknamige meelfabriek in SprangCapelle voer De Hoop, zo blijkt.
Voor De Hoop werd het schip in
1903 bij scheepswerf Gebroeders
Paans Moerdijk (ook in Sprang-

Capelle) gebouwd: 20 meter lang
en 5,80 meter breed.
In 1932 werd het schip verlengd
naar de huidige 25 meter. Eveneens werd toen de blauwe Deutz
van 35 pk geplaatst, een van de
eerste met circulatiesmering.
Het schip heeft tot in de jaren 70
meel vervoerd in jute zakken, tot
wel 85 ton. Toen werd het schip
verkocht aan de familie Koek, die
het 42 jaar als opslagruimte in
gebruik had.
Vader en zoon zijn het volledig
met elkaar eens: “Het schip is zo
mooi doordat het een tijdcapsule
is uit de dertiger jaren. Op plaats
twee staan de luikenkappen…
prachtig! Het zijn unieke stalen
geklonken kappen met speciale
klampen om ze vast te zetten.”

De den wordt volledig intact gelaten. Er is immers al voldoende
staruimte binnen. Geen concessie.
Hugo stelt over het vele werk dat
ze met z’n tweeën gedaan hebben: “Het was geen restauratie,
maar wegwerken van achterstallig
onderhoud.”

Wie weet meer?
Stijn hoopt dat mensen die meer
weten over het schip hem willen
mailen:
stijn12@hotmail.com.
Er is nog veel niet bekend over de
geschiedenis van De Hoop.

Mast
Vermoedelijk heeft het schip vóór
de verlenging nog gezeild met een
hulptuig, er stond namelijk een
grote mast op die ook als laadboom functioneerde. Ook bestaat
het vermoeden dat er zwaarden
aan het schip hebben gezeten.
Een huik heeft waarschijnlijk alleen bij het eerste luik gezeten,
daarna waren er geen bevestigingspunten meer. De luiken zijn ook
extreem waterdicht; dus alleen de
eerste golfslag werd door die huik
voorop opgevangen. Van patrijspoorten of een verhoging van de
den is geen sprake vóór de woning.
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Marine Power Drechtsteden B.V.

YOUR PARTNER IN MARITIME INDUSTRY

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

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

Marine Power Drechtsteden B.V.

ofﬁcial

dealer

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

