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Duurzaamheid

Burgemeester van de binnenvaart
www.visscherscheepsrep.nl

Tel. 0031 (0)184-496363

Bewezen Kwaliteit

Kobelt motorbedieningen,
schroefasremmen, trek-/
duwkabels & MJP waterjets
Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl

Dominic Schrijer (r) is gekozen als nieuwe voorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Hij is nu nog burgemeester van
Zwijndrecht en begint op 1 februari. Schrijer maakte indruk met
zijn openheid en betrokkenheid bij de vereniging en de binnenvaart. Vicevoorzitter Jan van Belzen (l) feliciteerde hem als eerste.
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+31 164 212420
sales@woeurope.com

“Binnenvaart moet ﬂexibel en
innovatief blijven”

Wij hebben uw
binnenvaartpersoneel!
Bel 085 4840200

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

Airconditioning

Ventilatie

Koeling

Voor de juiste match,
www.swetsgroup.nl
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Muehlhan, al 50 jaar een begrip in tankcoating
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(078) 682 12 14
Muehlhan BV Stralen, schilderen en steigerbouw | 010-4264960 | www.muehlhan.nl
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Marine Power Drechtsteden B.V.
• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN
+31 (0) 85-4861360

KEERKOPPELING
DEFECT?
SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

24 UURS
STORINGSDIENST

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

T. 088 6699500

| eoc.nl

STRAALBUIZEN.NL

|

+31 (0)184 67 62 62
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Wechseln Sie den Kurs
Ihrer Karriere

Fluvia
for Peak performance
Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen

WE WANT YOU AS OUR CAPTAIN

RsR Nemo Ltd. ist der Anbieter von nautische Management für Flusskreuzfahrtunternehmen. Zu diesem Zeitpunkt führt RsR Nemo Ltd. mehr als 30
Flusskreuzfahrtschiffe und ist mit einer Anzahl von mehr als 350 Mitarbeitern
eine der größten Managementgesellschaften für die Flusskreuzfahrt. Wir suchen:

auf einem unserer 12 modernen Oil oder Chemie Rhein Tankmotorschiffe

Steuermann
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!

•
•
•
•

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

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

Bewerbung über:

www.ﬂuvia.eu/jobs
tanker shipping | tank storage | tanker brokers

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!

Nautical Expertise for Maritime Operations
WWW.RSRNEMO.COM

TE KOOP
Luikenkap 135m x 11,45
Alu Friesche kap /
gereviseerd met Luikenwagen

+32 498524344

Wij zoeken een

schipper/stuurman
voor zelfvarende zandzuiger

Gezocht Kapitein voor tankschip:

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

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

WEEKENDS VRIJ
Van der Waal B.V.
Zandhandel en Overslagbedrijf
Tel. 078-6151286
E-mail info@vanderwaalbv.nl
www.vanderwaalbv.nl

Voor het dubbelwandige roestvrij stalen mts “Mayflower” zijn wij op zoek naar een

Stuurman
• Wij varen voor Stolt-Nielsen zowel ARA als Rijnvaart
• Wij zoeken een man met enige Chemie-ervaring
• Het liefst in het bezit van ADN
• Wij varen 20 dagen op / 20 dagen af of 14/14
• Wij bieden een gezellige werksfeer en een goede salaris

SOMTRANS NV

Reactie’s gaarne aan mayflower@diamar.org of
telefonisch naar nr; 0615058326

www.somtrans.be

Mayﬂower Binnenschifffahrt uG
(haftungsbeschränkt)
Papenwiese 5, 49733 Haren-Ems

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

Email: admin@somtrans.be
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BLN-Schuttevaer en CBRB
praten over "intensievere
samenwerking"
BLN-Schuttevaer en CBRB praten
over nauwere samenwerking.
Hoe die eruit gaat zien, is nog
niet bekend. Alle opties zijn
open, ook een fusie.
Op de algemene ledenvergadering
van Koninklijke BLN-Schuttevaer
maakte vicevoorzitter Erik Schultz
het nieuws vrijdag 16 november
met een korte, formele verklaring
bekend. Op datzelfde moment
verstuurde het CBRB dezelfde
tekst per mail naar leden, relaties
en media.
De organisaties verkennen “een
intensievere vorm van samenwerking”. Diverse uitdagingen
vragen om een stevige en eenduidige
vertegenwoordiging
van de binnenvaart, geven ze
als reden. Schultz: “Externe ont-

wikkelingen, bijvoorbeeld op
het gebied van klimaat, duurzaamheid, arbeidsmarkt, energietransitie en mobiliteit vragen
om een duidelijke visie en een
sterke sectorvertegenwoordiging
bij de positionering van de binnenvaart in het logistieke, politieke en maatschappelijke veld.”

Positief
De in Vlaardingen aanwezige
BLN-Schuttevaer-leden
reageerden positief. “We zijn verheugd
met dit voornemen”, verwoordde
Remco Pikaart de mening van de
meesten. “Als het iets langer duurt,
is dat niet erg. Liever in één keer
goed oppakken om het doel te
bereiken waar we vijf jaar geleden
zijn gestrand.”
Bij de oprichting van BLN was het

de bedoeling dat het CBRB ook
onderdeel zou worden van de
nieuwe brancheorganisatie. Dat
ging uiteindelijk niet door. Nu
werken BLN-Schuttevaer en CBRB
op heel veel dossiers nauw samen
en zitten ze op één lijn in de belangenbehartiging van de binnenvaart bij de overheid en politiek.
CBRB-directeur Robert Kasteel is
blij met die samenwerking. “Voor
de toekomst staan alle opties open.
We staan nog maar aan het begin
van het traject.” Over de vorm van
de samenwerking en de termijn
praten CBRB en BLN-Schuttevaer
de komende maanden verder. Ze
verwachten het proces in de eerste
helft van 2019 af te ronden. “Voordat we echte stappen gaan nemen,
komen we terug bij de leden”,
beloofde Schultz.

Tankvaart:
elektronisch
melden
Vanaf 1 december geldt de
elektronische meldplicht op de
Rijn ook voor tankschepen.
Vóór die datum moeten alle
binnenvaarttankers een account
hebben aangevraagd bij BICS,
het Binnenvaart Informatie- en
Communicatie Systeem. Met de
gratis BICS-software kunnen ze
hun reis- en ladinggegevens doorgeven aan de vaarwegbeheerders.
Elektronisch melden is al verplicht
voor de containerbinnenvaart. De
Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft besloten om de elektronische meldplicht uit te breiden
naar de tankvaart. Het gaat om
alle schepen met vast ingebouwde
ladingtanks. Ook poedertankers
en melktankers vallen eronder.

Aanmelden kan op www.bics.nl

Te kort door
de bocht
Bij ‘historisch besef’ denk je al snel
aan alle ellende die is veroorzaakt
door die man met dat gekke snorretje
en over honderd jaar moeten we ons
realiseren dat Trump honderd jaar
eerder wat onbehouwen huishield in
de wereldorde. Waar jij en ik minder
snel aan denken bij ‘historisch besef’,
zijn de politieke beslissingen die in
de jaren ‘90 werden genomen in dit
kleine landje aan de monding van de
Rijn. Zo werd de Waal geschikt gemaakt voor (meer) zesbaksduwvaart,
door verbreding van de vaargeul, het
verwijderen of verplaatsen van kribben en het afsnijden van bochten.
Even kort door de bocht: daar plukken we nu de wrange vruchten van,
want doordat er meer water door
de Waal stroomt, krijgen Lek en
IJssel dankzij de klimaatverandering
eenvoudig te weinig watertoevoer.
Bovendien is de Waal relatief ondiep
geworden, waardoor schepen die
‘makkelijk’ op het Duitse deel van
de Rijn varen, op de Waal dreigen
vast te lopen. Dat is op z’n zachtst
gezegd

Dominic Schrijer gekozen als nieuwe voorzitter van BLN-Schuttevaer:

Burgemeester van de binnenvaart
Dominic Schrijer is benoemd
als de nieuwe voorzitter van
Koninklijke BLN-Schuttevaer.
De leden kozen hem vrijdag 16
november tijdens de algemene
ledenvergadering in Vlaardingen.
Schrijer stopt in januari als burgemeester van Zwijndrecht. Op 1
februari 2019 begint hij als voorzitter van BLN-Schuttevaer. Het
wordt een parttime-functie van
drie dagen per week. “Maar mijn
telefoon staat ook de rest van de
week aan… En ik neem altijd op.”
Schrijer is de opvolger van Roland
Kortenhorst, die als een van de
architecten van het in 2013 opgerichte BLN(-Schuttevaer) ook de
eerste voorzitter was. Zijn termijn
liep af op 5 september. Kortenhorst was niet aanwezig zijn bij
de ledenvergadering; hij ligt in het
ziekenhuis. “We nemen later alsnog ofﬁcieel afscheid van hem”,
zei vicevoorzitter Jan van Belzen,
die de vergadering leidde.

Zwijndrecht
Schrijer was door de selectiecommissie gekozen uit zeventien
kandidaten. Diverse leden zetten
de commissie op zijn spoor. Hij

heeft 25 jaar in de politiek en het
openbaar bestuur gewerkt. Hij
was deelraadsbestuurder en wethouder in Rotterdam (namens de
PvdA) en is sinds 2013 burgemeester van Zwijndrecht. Die gemeente
staat bekend als de ‘thuishaven de
binnenvaart’.
Schrijer had al veel contacten
met binnenvaartondernemers en
-organisaties. Hij riep de aanwezigen op hem uit te nodigen, om
langs te komen en om mee te varen, “Vertel me wat al goed gaat
én wat niet goed gaat en dus beter
moet”. Hij is lid van de raad van
toezicht van Binnenvaart Kredietunie Nederland. In 2016 verhuisde
BLN-Schuttevaer van Rotterdam
naar Zwijndrecht. Schrijer verrichtte toen de opening. Mede
dankzij hem vestigde dit jaar ook
het Binnenvaart Centre of Excellence zich in zijn gemeente.
Hij wil BLN-Schuttevaer verder
uitbouwen en benoemde drie uitdagingen voor de binnenvaart die
hij als speerpunten ziet: vergroting
van het marktaandeel, aanpakken
van het personeelstekort en de
vergroening van de vloot op een
werkbare manier realiseren.
Vanuit de zaal werd hem gevraagd

Dominic Schrijer tijdens de ledenvergadering.

waarom Schrijer het burgemeesterschap inruilde voor BLN-Schuttevaer… Dat is toch een stap terug?
“Nee hoor, ik word nu burgemeester van de binnenvaart. Dat is het
hoogst mogelijke.”

Verwijten
De nieuwe voorzitter maakte indruk. Schrijer wist met zijn openheid en positieve optreden de negatieve sfeer van vóór de pauze te
verdrijven.
Toen waren er felle discussies
naar aanleiding van de begroting.
Diverse leden vroegen om uitleg bij
enkele posten en om helderheid

over de vraag of en hoeveel geld
bestemd is voor de arbeidsmarktstrategie. Eerder dit jaar besloot
BLN-Schuttevaer dat het personeelstekort in de branche een van
de urgente problemen is en dat de
organisatie er serieus werk van wil
maken om daar iets tegen te doen.
Maar dat zagen de leden niet
terug in de begroting. De ontoereikende antwoorden van achter de
bestuurstafel op de vragen waren
olie op het vuur. Uit de zaal klonken harde verwijten; de begroting
werd “broddelwerk” genoemd.
Als er gestemd had moeten worden, had het bestuur waarschijnlijk geen décharge gekregen. Maar
de stemming daarover bleek abusievelijk op de agenda te staan; dat
is pas na afronding van een boekjaar aan de orde.
Over de contributie voor 2019
moest wél gestemd worden. De
voorgestelde verhoging is mede
noodzakelijk om de begroting
voor volgend jaar dekkend te krijgen. Hier was geen kritiek op de
verhoging. Sterker nog: diverse
mensen vonden dat de circa 10
procent niet ver genoeg gaat. “We
hebben alle middelen nodig om
de vereniging sterker te maken.”

Duitsland schaft vaartrechten af
Vanaf 1 januari 2019 hoeven er
op de Duitse vaarwegen geen
vaartrechten meer te worden
betaald. De binnenvaartsector
en verladers kunnen hierdoor
zo’n 45 miljoen euro per jaar
besparen.
De afschafﬁng geldt voor vrijwel
alle Duitse rivieren en kanalen,
met uitzondering van de Moezel
en het Noord-Oostzee-Kanaal.
De Rijn was al tolvrij. Dat is in

de Herziene Akte van Mannheim
geregeld, waarvan onlangs nog het
150-jarig bestaan werd gevierd.
Het was nog spannend of de
binnenvaartrechten ook daadwerkelijk zouden worden afgeschaft.
Dit was toegezegd in het Duitse
coalitieakkoord, maar het stond
niet in de begroting voor 2019.
Binnenvaartvertegenwoordigers en
verladers hebben de afgelopen
maanden actief gelobbyd voor

de afschafﬁng, aangezien ook de
spoortarieven in Duitsland fors
omlaag zijn gegaan. Dat was negatief voor de concurrentiepositie
van de binnenvaart.

Binnenvaartorganisatie BDB reageert opgelucht. “Dit maakt de
binnenvaart aantrekkelijker voor
verladers en is een belangrijke stap
in de modal shift naar de vaarwegen.”

Opgelucht

Uit een studie van het Duitse
verkeersministerie was al eerder
gebleken dat het afschaffen van
de vaartrechten de binnenvaartvolumes kan verhogen en tot meer
banen leidt in de scheepvaart- en
havensector.

Tijdens de zogenoemde Bereinigungssitzung van de begrotingscommissie in het Duitse parlement
is op 8 november alsnog besloten om de binnenvaartrechten
af te schaffen.

onnatuurlijk

voor

de

benedenloop van een grote rivier.
Kon Rijkswaterstaat begin jaren 90
weten dat dit de consequenties zouden zijn? Het is lastig zo niet onmogelijk om zo ver vooruit te kijken,
toch? Nou, de toenmalige schippersvereniging Schuttevaer heeft wel degelijk gewaarschuwd (à la Winston
Churchill tegen de man met de snor)
voor de gevolgen van ingrijpen in
de waterloop van de Rijn, maar dat
was aan dovemansoortjes gericht. Te
ongemakkelijk voor politici.
Dit is een (heel) korte samenvatting
van het essay ‘Het verhaal van de
Waal’ dat de ASV heeft geschreven
over wat volgens de vereniging één
van de oorzaken kan zijn van de
onwenselijk lage waterstanden op
Neerlands vaarwegen. Het volledige
betoog van Sunniva Fluitsma en de
ASV-Denktank staat uiteraard op
www.binnenvaartkrant.nl.
Je kan de tijd niet terugdraaien
en de discussie over de noodzaak
van de zesbaksduwvaart opnieuw
aanzwengelen is net zo zinvol als discussiëren over wat er gebeurd zou
zijn als David Cameron geen referendum had georganiseerd over Brexit.
Het kan natuurlijk geen kwaad om
van de geschiedenis te leren. Je kan
bijvoorbeeld concluderen dat ingrijpen in de natuur onvoorspelbare
gevolgen heeft. Een rivier is één van
de weinige stukjes natuur die nog
steeds z’n eigen gang gaat. Een andere conclusie kan zijn dat je misschien
wat langer moet nadenken voordat
je van alles opoﬀert aan het nog
goedkoper transporteren van kolen
en erts voor de productie van dure
auto’s.
Ach, nu begin ik toch over die
zesbaksduwvaart. Misschien ook
maar een nieuw referendum over
Brexit houden dan?

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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De beste stuurlui
staan niet aan wal
RsR Nemo Ltd. is de aanbieder van nautisch management voor de binnenvaart
riviercruiserederijen. Op dit moment beheert RsR Nemo Ltd. meer dan 30 rivier-

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

cruiseschepen en is met een medewerkers aantal van meer dan 350 één van de
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

Bent u de juiste persoon voor één van bovengenoemde functies,
dan kunt u uw sollicitatie richten aan:
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
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

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

Stuurmannen en Matrozen zijn in bezit van een geldig dienstboekje

Nautical Expertise for Maritime Operations
WWW.RSRNEMO.COM

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

Vereiste Matroos: dienstboekje matroos
Vereiste Schipper: GVB A/B - inclusief P,
radarpatent en marifooncertiﬁcaat

Stuur je CV naar: werving@aqualiner.eu

www.dewaterbus.be
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Vlnr: Claudia Müller, Eckhard Pols, DVZ-redacteur Lutz Lauenroth, Martin Staats en Bernd Reuther. (foto Sarah De Preter)

“Binnenvaart moet ﬂexibel en innovatief blijven”
DOOR SARAH DE PRETER

Binnenvaartbond BDB en
binnenhavenbond BöB zijn in
Berlijn voor het eerst in discussie
gegaan met de nieuwe leden van
de Parlamentarische Gruppe
Binnenschifffahrt (PGBi), de
binnenvaartcommissie van
het Duitse parlement. De
parlementariërs willen de sector
helpen meer overheidssteun te
krijgen, maar gaven aan dat de
binnenvaart zich ook zelf ﬂexibel
moet opstellen en nieuwe zaken
moet durven uitproberen.
De avond stond in het teken van
‘een frisse wind door de binnenvaart’, al was ‘een beetje regen’
toepasselijker geweest. Door het
lage water heeft de sector goederenvolumes verloren aan andere
vervoersmodi, en hopelijk komen
die weer terug. De extreem droge
zomer heeft duidelijk gemaakt dat
onder meer op de Midden-Rijn
werk moet worden gemaakt van
de vaargeulverdieping.
Ook elders is de vaarweginfrastructuur aan vernieuwing toe. De
West-Duitse kanalen dreigen door
hun gammele sluizen te worden
afgesneden van de rest van het
vaarwegennetwerk. De lage waterstand op de Donau wordt steeds
problematischer. “Als we het goederenvervoer écht willen verduur-

zamen, moeten we aanpakken”,
zei BDB-voorzitter Martin Staats.
De nieuwe PGBi-coördinator,
Mathias Stein (SPD), vulde aan:
“Laten we ook maatregelen tegen
hoogwater niet uit het oog verliezen.”

Mentaliteitsverandering
Door de personele kaalslag van
de afgelopen jaren kan de Duitse
vaarwegbeheerder WSV projecten
vaak niet tijdig plannen en uitvoeren. Er zijn ook kennishiaten
ontstaan en té veel zaken worden
centraal aangestuurd. Stein pleitte
voor meer transparantie en een
mentaliteitsverandering bij de
WSV. “De gevolgen van verouderde infrastructuur dienen beter
in kaart te worden gebracht. Als
kunstwerken uitvallen, moeten we
sneller kunnen reageren. De WSV
is niet meer besluitvaardig genoeg.
Over de verouderde haalkommen
op het Wesel-Datteln-kanaal moet
niet de centrale in Bonn gaan,
maar de plaatselijke Wasser- und
Schifffahrtsämter. Dáár zijn meer
mensen en middelen nodig.”
BöB-voorzitter Joachim Zimmermann bekritiseerde dat de reorganisatie van de WSV nu al tien jaar
aansleept. “Welk commercieel bedrijf kan zich zoiets veroorloven?”
De WSV moet volgens Zimmermann niet alleen de eigen capa-

citeit vergroten, maar ook meer
samenwerken met private plan- en
ingenieursbureaus.

Stiller en schoner
Het aantal ligplaatsen in Duitsland wordt steeds kleiner. Momenteel woedt hierover een discussie
in Mainz. De not in my backyardmentaliteit van omwonenden is
volgens Staats niet meer acceptabel. Net zomin als het feit dat de
binnenvaart tegenwoordig steeds
vaker wordt afgeschilderd als vervuilend.
Acceptatie in de bevolking heeft
volgens Claudia Müller (Die
Grüne) alles te maken met duurzaamheid. “De binnenvaart is
milieuvriendelijk, maar moet met
dit thema aan de slag. Mensen
begrijpen niet waarom we milieuzones hebben voor auto’s in
steden, maar niet voor de
binnenvaart.
Binnenvaartmotoren moeten stiller en schoner
worden. Het is goed om na te
denken over het toelaten van
EURO VI-vrachtwagenmotoren
in de sector. Ook moeten we, in samenwerking met de buurlanden,
werken aan schonere brandstoffen
en elektrisch varen.”
Staats hekelde de manier waarop
de Europese Commissie de NRMMnorm heeft doorgezet: “Het
heeft geen enkel nut om een sector

zó te overbelasten. Daar kom je
geen stap mee verder.”
In Noordrijn-Westfalen kondigde
milieuminister Ursula HeinenEsser onlangs aan de binnenvaartemissies weer verscherpt onder de
loep te gaan nemen. De bewering
dat binnenschepen in het Ruhrgebied verantwoordelijk zijn voor
30 procent van de NOx-uitstoot
vindt Staats absurd. “De meetstations staan langs de drukste straten van Düsseldorf. Als je de NOxemissie van schepen wilt weten,
moet je ze in de Rijn plaatsen.”
Staats vroeg de PGBi zich richting
Brussel sterk te maken voor het
afzwakken van de NRMM-norm.
Volgens hem zal de binnenvaart
ook de komende jaren nog aangewezen zijn op grote dieselmotoren.
Müller vindt dat een ‘conservatieve’ houding: “Wie kan vandaag
al zeggen hoe de technologie zich
gaat ontwikkelen? Het doel moet
nul schadelijke emissie zijn. De
sector moet ﬂexibel blijven en
nieuwe zaken uitproberen. Met de
Euro VI-motoren hebben we tenminste een mogelijke tussenoplossing. We laten de binnenvaart niet
alleen met dit probleem en kijken
hoe de huidige steunmaatregelen worden gebruikt en of ze ook
voor particulieren aantrekkelijk
zijn.” Ook de overige PGBi-leden

maakten zich sterk voor krachtiger
steunmaatregelen voor de nabehandeling van motoren.

Kleine schepen
Moet de politiek ook de vloot
van kleine binnenschepen meer
ondersteunen? Deze verdwijnen
stilaan uit de markt, terwijl ze nodig zijn op de kleinere vaarwegen.
Volgens Bernd Reuther (FDP)
moet de politiek in eerste instantie
kaders zetten. “Het is al genoeg gevraagd om bijvoorbeeld de Neckar
toegankelijk te maken voor grotere schepen.” Staats pleitte voor
ondersteuning zodat de bouw van
een klein schip weer aantrekkelijk
wordt voor jonge ondernemers.
“We hebben die schepen écht nodig.”
Het onderwerp is ook opgenomen in het Masterplan Binnenvaart,
waaraan het verkeersministerie en
de sector samen werken en dat
volgens Staats ‘een document
voor de toekomst van de binnenvaart’ is. Het Masterplan komt er
na jarenlang aandringen van de
sector en wordt ook ondersteund
door de BöB. Al hadden de Duitse
binnenhavens liever één integraal
Masterplan voor spoor en binnenvaart gezien. Zimmermann: “Als
binnenhavens hebben we er belang
bij dat alle vervoersmodi integraal
ﬂoreren en elkaar aanvullen.”

Verruiming Julianakanaal vijf jaar later klaar
DOOR NOUD VAN DER ZEE

De verruiming van het
Julianakanaal is pas in 2023
klaar. Dat is vijf jaar later
dan gepland. Minister Cora
van Nieuwenhuizen van
Infrastructuur en Waterstaat
heeft De Vries & van de Wiel
Kust- en Oeverwerken aan de
kant geschoven. De aannemer
kon namelijk geen oplossing
vinden voor de ontstane
grondproblemen.
De resterende werkzaamheden
van het Limburgse project moeten opnieuw Europees worden
aanbesteed. Dat leidt tot extra vertraging. De extra kosten zullen op

de aannemer worden verhaald.
Minister Van Nieuwenhuizen
heeft de Tweede Kamer op de
hoogte gebracht van de vertraging. Bij de start in 2013 was
de bedoeling van Rijkswaterstaat om het vernieuwde Julianakanaal op 31 december van
dit jaar volledig open te stellen voor grotere binnenvaartschepen. De Maasroute wordt
verruimd naar CEMT-klasse Vb,
met een diepgang van 3,50 meter en een lengte van 190 meter.

Lek
In 2016 werd in de buurt van
het dorp Obbicht ernstige vernatting van de bodem opge-

merkt. Het kanaal lekte. Daardoor had een aantal woningen
wateroverlast in de kelders. De
werkzaamheden werden toen
stilgelegd.
De Vries & van de Wiel en
Rijkswaterstaat hebben naarstig
gezocht naar de mogelijke oorzaken en naar een oplossing om
de uitvoeringsmethode aan te
passen.
Na twee jaar zoeken en zwoegen kwam er geen oplossing in
zicht. Er blijkt sprake van een
complexe bodemsituatie. Begin
2018 werden nog twintig extra
peilbuizen tussen het Julianakanaal en Obbicht geplaatst om

meer duidelijkheid te krijgen
over mogelijke oorzaken.
“Rijkswaterstaat heeft gedurende deze periode alles op alles
gezet om de samenwerking met
de marktpartij aan wie dit werk
is opgedragen te kunnen continueren”, schrijft minister van
Nieuwenhuizen aan de Tweede
Kamer.
“Rijkswaterstaat heeft tot haar
grote spijt het besluit moeten
nemen om de resterende werkzaamheden voor rekening en
risico van de betreffende marktpartij aan een andere partij op
te dragen om afronding van het
werk te bereiken.”

Wij zoeken een

stuurman/matroos
voor zelfvarende zandzuiger
WEEKENDS VRIJ
Van der Waal B.V.
Zandhandel en Overslagbedrijf
Tel. 078-6151286
E-mail info@vanderwaalbv.nl
www.vanderwaalbv.nl
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Vaart u regelmatig via de

Gemotiveerde ervaren

BEMANNING NODIG?

Filipijns óf Roemeens

Snel Groeiende Rederij

Kapt/Stuurman Gezocht

TE KOOP MVS

Kreekraksluizen?

Aziatische bemanning

Gerwil Crewing Letland SIA

personeel

met 12 Partyschepen in de

Containerduwvaart, vnl.

L.80 B.9 T.1228 D.2.47

Pik daar dan een exemplaar

Afdrachten en verzekeringen

biedt u per direct aan :

Vanaf 100 euro per dag.

randstad,

België, Lux. condities,7 op/7 af. Tel: 06-30 234 284

van De Binnenvaartkrant mee. conform wetgeving.

(licht)matroos/ goede

Tel. 06 52 68 82 52 óf

zoekt Schippers,

+35/226705261,

Ook nu er geen

Vanaf Euro 95,00 per dag,

condities.

www.alfuru.com

Stuurmannen en Matrozen

transshipping@inos.lu

sluispersoneel meer is, ligt

lange periode.

Email: office.nl@gerwil.com,

de krant daar voor u klaar !

Barko UG Duisburg.

T. 0527-690032

Tel. +49-3222-1096-896.

die graag werk op oproepbasis
Suchen Sie Personal ? ? ?

zoeken.

Wir bieten Personal für

Ben je representatief, heb je
DE
BINNEN
VAART
KRANT

Te Koop TELESCOPISCHE

Of : + 31-1025-799-22

HOLLAND SHIP CLEANING

Binnenschifffahrt :

een groot-vaarbewijs

SPUDPALEN

E : sales@barkocrewing.eu

Scheepsruimen 500 BAR +

Deksmann, Matrose,

of papieren als Stuurman of

Beste kwaliteit prijs !

www.barkocrewing.eu

verven Hydrojetten 2500

Steuermann, Kapitän.

Matroos ?

BAR

Tel.num.: 00421 917 166 721 , Bel ons dan: 06-10647099 of

Tel. 0617324458

00421 918 828 726

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

Rondvaartschipper (m/v)

T: 06 54 28 7373

gezocht

mail: planning@boot10.nl

E-mail.: tmlg.info1@gmail.

Oproep of ZZP,I.b.v. groot

Te Koop Gevraagd :

com

Licht(matrozen) en

Aziatisch Personeel

vaarbewijs.

Aggregaten,

KvK num.: 71401202

Stuurmannen beschikbaar

Vanaf Euro 92,50 per dag.

Schottel-ervaring en bekend in

Scheepsmotoren etc.

Tel. +31-1089-00061.

Amsterdam zijn een pré.

Ook loop en sloop motoren.

Gezocht Matroos

Via Upstream Crew bel

Of +49-3222-1094-892.

Solliciteren? Mail naar

Defecten geen probleem.

Roro Ingona vanaf 2-1-19

085 8772324

E: sales@

werving@blueboat.nl

E: vemodieselmotoren@live.nl 3w. Op 3w. Af

of email ons info@

continentalcrewing.eu

of bel 020-820 4545

T: 0031-6551 868 23

upstreamcrew.com

Zeer interessante tarieven.

ms.ingona@gmail.com

De Binnenvaartkrant zoekt

EEN GEZELLIGE EN
HARDWERKENDE VERSPREIDER
om kranten rond te brengen tegen een vergoeding.
Het gaat om een rit één keer in de 14 dagen op de dag dat onze
krant verschijnt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Hell
karin@binnenvaartkrant.nl of bellen naar 010-4140060.

TE KOOP
Interesse? Laat het ons weten!
Ms Adriana - € 412.000

Mbs Bremare - € 299.000 met nieuwe papieren

Dubbelwandig, Lage kruiplijn

Evt. met werk

L: 76,95 • B: 8,18 • D: 2,52
T: 1060 • BJ: 1957

L: 64,54 • B: 7,50 • D: 2,82
T: 800 • BJ: 1947

Wil je starten als varende ondernemer?
Hierboven twee voorbeelden van schepen waarmee je van wal kunt steken.
patrick@theblueworld.nl • 06-55333583

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

Overslagbedrijf Speksnijder vof
Overslagbedrijf Speksnijder vof is een klein overslagbedrijf met drie kraanpontons in
Amsterdam en Rotterdam. Voor deze kraanpontons zoeken wij een

Bobcatrijder
Werkzaamheden meestal in de haven van Rotterdam voor overslag van turf, veevoeders,
mineralen en andere bulkgoederen. Heeft u verantwoordelijkheidsgevoel en vindt u, net als wij, dat
werken met drijvende kranen het mooiste wat er is, dan hebben wij een geschikte baan voor u.
Werkzaamheden zijn het rijden op de schrankladers, onderhoud en varen van onze eigen duwboten en
kranen door de zeehavens van Nederland, tremwerkzaamheden. Het in de goede staat houden van ons
materiaal. En op een verantwoordelijke manier omgaan met collega’s, klanten, schippers en andere
mensen die bij ons werk betrokken zijn.
Functie eisen; in bezit van rijbewijs en ervaring in bulk overslag en scheepvaart.
Daar stellen wij tegen over; loon naar binnenvaart CAO en aangezien wij geen 9 tot 5 bedrijf
zijn, een passende overwerk vergoeding en kilometer vergoeding plus voedingsregeling.

Wilt u informatie, dan kunt u bellen naar;
0651 809092 of 0620 704015 . Mailen: info@overslagbedrijfspeksnijder.nl

Voor het dubbelwandige roestvrij stalen mts “Mayflower” zijn wij op zoek naar een

1e kapitein
• Wij varen voor Stolt-Nielsen zowel ARA als Rijnvaart.
• Wij zoeken een man met enige Chemie-ervaring, in het bezit zijnde
van een Rijn-patent tot Mannheim….
• Een Radar-patent en een ADN C-certificaat.
• Wij varen 14 dagen op / 14 dagen af.
• Wij bieden een gezellige werksfeer en een goed salaris.

Reactie’s gaarne aan mayflower@diamar.org of
telefonisch naar nr; 0615058326
Mayﬂower Binnenschifffahrt uG
(haftungsbeschränkt)
Papenwiese 5, 49733 Haren-Ems
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VOLMATROOS, SCHIPPER
EN OF STUURMAN
BEN JIJ EEN NAUTISCH PERSOON MET OOG DETAIL, STA JE STERK IN JE SCHOENEN, HEB JE EEN
NUCHTERE KIJK OP ZAKEN, GA JE EEN UITDAGING NIET UIT DE WEG EN BEN JE EEN ECHTE DOENER.
Dan ben jij het type volmatroos waar wij naar opzoek zijn.

Jouw werkdag

Wat vragen wij

Als volmatroos bij Gebr. van ’t Hek voer je, naast het vaarwerk op de sleep-/duwboot,
verschillende werkzaamheden uit, zoals het verlenen van ondersteuning bij het laden
en lossen, verhaalwerk op projecten die vanaf het water worden uitgevoerd en assistentie van de heiploeg op die projecten.
Daarnaast verricht je onderhoud aan de schepen zoals kleine reparaties, schuren,
verven, roestvrij maken en het schoonhouden van het schip.

• In het bezit van een dienstenboekje met de functie volmatroos.
• Een geldig VCA certiﬁcaat.
• Afﬁniteit met de funderingsbranche.
• Geen 9 tot 5 mentaliteit

Jouw Kwaliteiten
Werken als volmatroos vraagt om speciale vaardigheden. Dit vinden wij de belangrijkste kwaliteiten van onze toekomstige collega: Je bent stressbestendig, in goede
conditie en weet van aanpakken.
Communiceert helder en eenduidig. Staat stevig in je schoenen. Je bent ﬂexibel met
een vleugje humor.

Wat bieden wij
• Een fulltime dienstverband.
• Salaris: conform de cao voor de bouwnijverheid.
• Soort contract: Je start met een dienstverband voor
bepaalde tijd.
Het complete overzicht van onze arbeidsvoorwaarden kan worden
teruggevonden in de cao voor de bouwnijverheid.

Jouw Team

JA, ik wil deze baan

Dagelijks varen er voor Gebr. van ’t Hek zo’n vijf schepen. Deze schepen zorgen voor
het transport over het water dat uitgevoerd wordt met eigen pontons en duwbakken.
Daarnaast worden de schepen ingezet bij projecten die vanaf het water uitgevoerd
worden. Hierdoor bestaat ook de mogelijkheid dat je wel eens een dag meewerkt
onder één van onze funderingsmachines. Wat het bijzonder maakt om als volmatroos
bij Gebr. van ’t Hek aan het werk te gaan is dat er weinig funderingsbedrijven zijn
met eigen schepen. Het team waarin je komt te werken kan worden omschreven als
enthousiast, betrokken en zeer ﬂexibel.

Als jij deze baan wilt, dan horen we graag van je waarom jij de
perfecte kandidaat hiervoor bent.
Stuur jouw sollicitatiebrief naar Karin Ippel,
K.Ippel@vanthekgroep.nl
Vragen? Karin Ippel, HR Adviseur, 0299-313020 helpt je graag.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet
gewaardeerd.

www.vanthek.nl
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Dubbelwandig tankschip gezocht

NIEUW bij DAEN Service bv in de vaart genomen
Multifunctioneel Bergings/Werkponton ELSA

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

VOLLEDIG ANNO 2018 GERENOVEERD
MET ALLE TECHNISCHE BENODIGHEDEN AAN BOORD.
PER DIRECT INZETBAAR !
ZIE VOOR MEER INFO : WWW.DAENSERVICE.COM

mogelijkheid tot time-charter
Om aan de vraag van onze klanten te voldoen, breiden wij onze vloot uit.
Beschikt u over een dubbelwandig tankschip met een capaciteit tussen
1000mt tot 8000mt voor het transport van blanke of zwarte producten?
Dan zijn we op zoek naar u.
Vinotra is
- Betrouwbaar
- Flexibel
- Innovatief
- Transparant
- Iso 9001 en 14001 gecertificeerd
Voor meer informatie neem contact op met Jan Verbergt of Koen Geeraerts
op het telefoonnummer: +31 (0)85 064 60 40 (Main and AOH number) of
per e-mail op info@vinotra.com

Gummi lager op maat gemaakt
gumeta – uw specialist voor
rubberen lagers
• Complete levering volgens tekening
• Kostenbesparende nieuwe coating van
gebruikte en beschadigde lagers
• Aanpassing aan alle inbouwinstallaties,
ook in gesplitste uitvoeringen
• Goede referenties
• Op korte termijn beschikbaar

GUMETA H. Maes GmbH | Südstr. 9 | D-66780 Rehlingen-Siersburg
Tel. + 49 (6835) 3094 | Fax + 49 (6835) 670 57 | E-mail: info@gumeta.de
Vinotra - Brugsteen 4, 4815 PL Breda

Meer dan 35 jaar uw duwbakkenspecialist.
Biedt te koop, te huur of te vercharteren aan:
DUWBAKKEN TE KOOP
met/zonder luiken.
76,50
76,50
76,50
96,20

x
x
x
x

11,40
11,40
11,00
12,50

x
x
x
x

4,30 mtr.
4,00 mtr.
3,20 mtr.
4,60 mtr.

- 2800 ton.
- 2744 ton.
- 2144 ton.
- 4242 ton.

DIVERSE PONTONS TE KOOP

TE HUUR
Diverse open/gesloten duwbakken.
Diverse pontons.

NIEUWBOUW DUWBAKKEN
110 X 11,40 X 4,50 mtr.
90 x 11,40 x 4,50 mtr.
Tevens nieuwbouw pontons in diverse afmetingen

TE KOOP GEVRAAGD

www.gumeta.de

BESCHIKBAAR
WERKPLAATS EN
MACHINEFABRIEK MET
HAVEN IN RIDDERKERK
• Complete werkplaats 42 x 18 meter met
allerlei machines en draaibanken voor het
overhalen en repareren van scheeps
dieselmotoren e.d.
• Lashal 18 x 9 m, kantine, kantoren, douches
en toiletten
• Buitenterrein 85 x 25 meter
• Sterkstroom, drinkwatervoorziening
• Gedeelte van de haven 165 x 30 + 12 meter
– diepgang 3 meter
• Torenkraan 8 ton – vorkheftruck 8 ton

Duwbakken 76,50 / 90 / 110 mtr. alle leeftijden

Wij hebben nog veel meer objecten in de verkoop; bel of mail ons gerust !

www.kamar.nl | sales@kamar.nl | +31 (0)10-2847848

Bij interesse contact opnemen met Dhr. D van der Kamp op

0181 321754
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Familie is enorm dankbaar voor hartverwarmende steun uit binnenvaart

Amy’s strijd werd Amy’s wonder
haar eigen vertrouwde omgeving.
“Stapje voor stapje, proberen weer
op te bouwen. Rekening houdend
met de weinige energie die ze
heeft.”
Haar nek bewegen kan niet meer.
De wervels waren al zó ver beschadigd dat dokter Gilete ze tot en met
de eerste borstwervel helemaal
heeft vastgezet. “Er is een hele
doos Parkers ingegaan”, grapt Ron.

“Er is een wonder gebeurd.” Ron
de Wit is, net als zijn vrouw
Annemieke, intens gelukkig en
dankbaar voor de vooruitgang
die hun dochter Amy doormaakt
sinds de operatie die ze twee
maanden terug in Barcelona
heeft ondergaan. “Ze heeft weer
een leven.”
Aangezien de verzekering de behandeling en reis naar Barcelona
niet vergoedde, was er een inzamelingsactie nodig om het voor de
operatie en het herstel benodigde
geld bijeen te krijgen: 75.000 euro.
Life is tough but so is Amy, heette de
crowdfundactie. Die werd massaal
gesteund.
Onder meer door de binnenvaart,
waar Ron al zowat zijn hele leven
werkzaam is. Om hun dankbaarheid uit te drukken, benaderde hij
vorige week deze krant. Wéér, want
al eerder publiceerden we over de
ziekte van de 21-jarige Amy en de
inzamelingsactie. Haar uitzichtloze situatie en de weigering van
de ziektekostenverzekeraar om de
operatie te betalen, maakten heel
wat los.

Operatie in Barcelona
Amy lijdt, sinds haar geboorte,
aan het Ehlers-Danlos-syndroom.
Haar bindweefsel bevat te weinig
collageen en is daardoor slapper
dan bij gezonde mensen. Dat is
met name merkbaar in haar, instabiele gewrichten. Door haar ziekte
werden ook haar nekwervels aangetast. Met als gevolg een beschadigde hersenstam en verstoring
van haar autonome zenuwstelsel.
Sinds eind 2016 ging ze steeds
verder achteruit. Ze kon inmiddels geen prikkels meer verdragen:
geen geluid, licht, warmte en aan-

Amy gaat stap voor stap vooruit.

rakingen. Ze lag hele dagen in bed,
in een donkere en ijskoude kamer.
Nederlandse artsen konden Amy
niet helpen. De ziekte en de bijwerkingen zijn hier nog onvoldoende bekend, ondervonden
Ron, Annemieke en Amy. Hun
zoektocht op internet leidde naar
Barcelona, waar neurochirurg
Gilete gespecialiseerd is in het syndroom van Ehlers-Danlos.
Amy’s operatie was op 20 september. Die duurde bijna zeven uur.
Daarna is ze 24 uur onder narcose
gehouden. “Toen ze wakker werd,
was het eerste dat ze zei: I’m alive”,
vertelt Ron. “Ze merkte meteen
verschil: het pijnlijke gevoel van
voortdurende kortsluiting in haar
onderarmen was verdwenen.”

Positief
Daarna begon het voorzichtige
herstel. Eerst in Spanje en sinds ze
op 12 oktober naar huis mocht in

“Ze zal nooit helemaal herstellen en de Ehlers-Danlos blijft ze
houden. Maar daarmee is te leven.
We zijn heel erg positief, we zijn
zó blij dat we dit allemaal gedaan
hebben. In maart moet Amy terug
naar de arts in Barcelona, voor
controle en om te evalueren wat
ze wel en niet kan en of eventueel
fysio- of andere therapie haar verder kan helpen.”

te staan als we achteraf geld
tekort zouden komen… Amy en
wij voelen ons zó gesterkt door al
die hartverwarmende steun. Daar
willen we iedereen op deze plaats
voor bedanken.”

Meer bekendheid
Ze hebben anderhalf jaar in een
rollercoaster geleefd, nu komen
Ron en Annemieke een beetje tot
rust. Durven ze weer vooruit te kijken.
Maar de strijd is nog niet voorbij,
vertelt Ron. “We denken erover
om de stichting die we hadden
opgericht voor de inzamelingsactie, Amy’s Battle, te laten voortbestaan. Om meer bekendheid
te geven aan het syndroom van
Ehlers-Danlos, de mogelijke gevolgen én dat er wel degelijk behandeling mogelijk is.

"We willen dat artsen en verzekeraars duidelijk maken, zodat ander patiënten geholpen kunnen
worden.”
Dr. Gilete heeft al te kennen gegeven dat hij bereid is zijn kennis te
delen met collega-neurochirurgen
in Nederland. Elke donderdag opereert hij een patiënt – opvallend
genoeg zijn het vooral meisjes en
vrouwen – die als gevolg van deze
ziekte lijdt aan instabiele nekwervels. Ze komen uit heel Europa
naar Barcelona.
“We willen ons ook inzetten voor
de aanschaf van een zogeheten
upright-MRI, een MRI-scan waarbij
de patiënt rechtop zit. Alleen zo is
op de scan te zien hoe de nekwervels eraan toe zijn. In Nederland is
er geen enkel ziekenhuis met zo’n
speciaal MRI-apparaat. Wij moesten ervoor naar Londen.”

Ontzettend dankbaar
De operatie, revalidatie en alles
wat er nog bij komt kijken, werden niet vergoed door de ziektekostenverzekering. Daarop begonnen Amy’s ouders, met hulp van
familie en vrienden, met de inzameling van geld. Doneren kon via
internet, maar er werden ook allerlei acties opgezet door mensen
die wilden helpen. Van het bakken
van hamburgers door leerlingen
tot een beneﬁetveiling. Binnen
anderhalve maand was het beoogde bedrag, 75.000 euro, bijeen.
“We zijn zo ontzettend dankbaar
voor alle steun die we hebben gekregen. Er hebben zo veel mensen
geholpen, geweldig! Zeker ook
uit de binnenvaart. Bedrijven en
mensen die geld gaven – sommige
wel duizend euro. Er waren zelfs
twee partijen die aanboden borg

Ouders Ron en Annemieke de Wit zijn dolgelukkig dat het geld voor de operatie bijeengebracht is.

Vliegende start voor DAEN Service
DAEN Service maakt een
vliegende start. Amper een jaar
geleden begon het bedrijf
in Merksem, onder de rook
van Antwerpen, en het aantal
aanvragen en opdrachten
overtreft de stoutste verwachtingen, aldus operational
manager Hasko van den Ende.
Dankzij de forse investering in een

moderne en kwalitatief hoogwaardige vloot beschikt DAEN Service
over kraanschepen, werkschepen
en duw-/sleepboten die beschikbaar zijn voor de verhuur. De vloot
wordt ook ingezet voor het leveren van maritieme services. Naast
bergingswerkzaamheden gaat het
onder meer om de natte waterbouw, support bij (onderwater-)
werkzaamheden aan schepen en

maritieme transporten.
De jarenlange expertise en ervaring van de medewerkers maakt
dat DAEN Services veelvuldig
gevraagd wordt voor complexe
werkzaamheden en projecten,
vertelt Hasko van den Ende. “Zo
hebben we vorige week het schip
dat dinsdag 13 november op het
Albertkanaal was gezonken veiliggesteld voor eventuele calamiteiten

en inspecties uitgevoerd ter voorbereiding op de berging ervan. We
hebben daar onder meer een duikteam voor ingezet.”
De oprichters, de families den
Daas en Van den Ende, zijn Nederlanders. De schepen varen echter
onder Belgische vlag. Een logische
keuze met het oog op de thuishaven. Merksem is een strategisch
gekozen vestigingsplaats. “Direct
bij het Antwerpse havengebied.
We richten ons ook op het Albertkanaal en het vaarwegennetwerk

tot Noord-Frankrijk. Hiervandaan
kunnen we een snelle service bieden.”
Naast snelheid is veiligheid een
belangrijk uitgangspunt bij DAEN
Service, zegt Van den Ende tot slot.
“Dat begint met de hoge kwaliteit
van de schepen en de knowhow
van de medewerkers. Maar het
zit ‘m ook in onze procedures en
manier van werken. Mijn collega
Jochem Tacx is daarvoor verantwoordelijk.”

www.daenservice.com

ADVERTENTIE

ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD

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

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

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

Wie alles wil weten over

DE BINNENVAART
kijkt op de websites van

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

De Binnenvaartkrant

20 november 2018

10

2e

Bij eventuele vragen of voor het maken van een afspraak bel
of mail naar onderstaand:

Volledige DIESEL-ELEKTRISCHE
voortstuwing, bestaande uit o.a.:
2x SCANIA DI13 met PM-generator 230 kW
1x SCANIA DI16 met PM-generator 460 kW
4x PM-motor 230 kW/stuk
8x ARADEX frequentieomzetter
+ stroomkasten en aansturing

Tel: +31 24 343 5343. Mail: scheepvaart@rijnaarde.com

GLOBAL TRADING & LOGISTICS

RIJNAARDE GLOBAL TRADING & LOGISTICS B.V.
Van Heemstraweg 64c, 6641 AG Beuningen
+31 (0)24 343 53 43, www.rijnaarde.com

WWW.NOSCE-ORBIS.NL/TEKOOP

SCHROEFASSEN TOT 12 METER

Het vervaardigen en monteren van complete schroefasleidingen is al jaren één
van onze specialismen. Assen worden in opdracht gefabriceerd op draaibanken
van respectievelijk 8 en 12 meter lengte.
Vakmanschap zorgt er voor dat dit tot op 1/100 millimeter nauwkeurig gebeurt.
Montage kan plaatsvinden op locatie of in één van onze dokken.
Eerste klas kwaliteit is verzekerd.
Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140.
www.breejen-shipyard.nl

s

Rijnaarde is op zoek naar relatieschepen (Beun-, en semibeunschepen) voor langere termijn, eventueel huur vanaf begin
2019. Het gaat om schepen in de grootte van 900 tot 1600 ton.

TE KOOP AANGEBODEN
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Deutschland schaﬀt
Schiﬀfahrtsabgaben ab

Binnenschiﬀfahrt im Ostseeraum
kann noch wachsen
In der Ostseeregion gibt es für
die Binnenschifffahrt noch
Wachstumspotenzial, hieß es
bei der Schlusskonferenz des
europäischen EMMA-Projektes in
Brüssel. Im Rahmen von EMMA
wurden in den vergangenen drei
Jahren Lösungen zur Stärkung
der Binnenschifffahrt auf Elbe,
Oder und Weichsel entwickelt.
Die Binnenschifffahrt hat momentan einen Anteil von 6% am
Gütertransport in Europa. Dabei
werden vor allem auf Rhein und
Donau große Mengen befördert.
Laut Stefan Breitenbach, Leiter
Projektentwicklung bei Hafen
Hamburg Marketing (HHM),
liegen auch in der Ostseeregion
Entwicklungschancen für den
Wasserstraßentransport. Dazu sei
es notwendig, das TEN-T-Wasserstraßennetz zu erweitern und in

Die Schifffahrtsabgaben für
die Nutzung der Wasserstraßen
in Deutschland werden zum
Jahreswechsel 2018/2019
vollständig und ersatzlos
aufgehoben.

Vlnr: Stefan Breitenbach (HHM), Boris Kluge (BöB), Monika Niemiec-Butryn
(Verkehrsministerium Polen), Björn Garberg (Traﬁkverket, Schweden), Olli
Holm (Finnish Transport Agency) und Robert Schumann (Verkehrsministerium
Brandenburg). (Foto HHM)

für den Binnenschiffstransport.
Weitere Kernforderungen waren
die Digitalisierung der Wasserstraßeninfrastruktur sowie der
Aufbau eines Netzwerks zur Energieversorgung von neuen, grünen
Schiffen.

die Infrastruktur zu investieren.
Johan Lantz, CEO von Avatar
Logistics, wies auf die notwendige
Harmonisierung von Regel- und
Gesetzgebung in Europa.
In Schweden seien hohe Abgaben
und Lotstarife ein KO-Kriterium

Dies betrifft sämtliche Flüsse und
Kanäle im Bundesgebiet mit Ausnahme des Nord-Ostsee-Kanals
und der Mosel.
Die Binnenschifffahrt und deren
Kunden erzielen hierdurch Einsparungen von rund 45 Millionen
Euro pro Jahr. Der Rhein war bereits abgabenfrei.

Koalitionsvertrag
Die Aufhebung der Schifffahrtabgaben wurde von der Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, dann aber

DE
UT
SC
HE
SE
ITE
nicht in den vorläuﬁgen Haushaltsentwurf
für
2019
aufgenommen. Die Haushaltspolitiker haben dies in
ihrer Bereinigungssitzung korrigiert.
Binnenschifffahrtsorganisationen
und Verlader begrüßen die Maßnahme. Ein im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums
erstelltes
Gutachten belegt, dass die Abschaffung der Schifffahrtsabgaben
nicht nur zu mehr Gütern auf
dem Wasser führt, sondern auch
Beschäftigungswirkungen
im
Schifffahrts- und Hafengewerbe
zeigen wird.

Nasse Infrastruktur muss dringend erneuert werden
Der BDB und der BöB haben
sich in Berlin mit den neuen
Mitgliedern der Parlamentarischen Gruppe Binnenschifffahrt (PGBi) getroffen.
Die Parlamentarier wollen sich
für eine höhere Förderung der
Binnenschifffahrt einsetzen.
Allerdings solle das
Gewerbe ﬂexibel und
innovativ bleiben.

„Wenn wir die Wende im Güterverkehr wollen, müssen wir anpacken“, so BDB-Präsident Martin
Staats. Der neue PGBi-Koordinator, Mathias Stein (SPD), ergänzte:
“Dabei dürfen wir auch die Maßnahmen zum Hochwasserschutz
nicht aus dem Auge verlieren.“

Der trockne Sommer hat aufgedeckt, wie sehr es notwendig ist,
die Fahrrinne des Mittelrheins
zu vertiefen. Überhaupt muss in
Deutschland die Wasserstraßeninfrastruktur dringend erneuert
werden. Etwa drohen die westdeutschen Kanäle wegen der maroden
Schleusen vom Wasserstraßennetz
abgeschnitten zu werden. Das Niedrigwasser auf der Donau wird immer problematischer.

i

Infolge des personellen Kahlschlags der vergangenen Jahre
kann die WSV Projekte nicht

mehr rechtzeitig planen und umsetzen. Zu viele Projekte werden
zentral angesteuert. Stein forderte
mehr Transparenz und eine Mentalitätsänderung innerhalb der
WSV. “Die Folgen der überalterten
Infrastruktur müssen besser ermittelt werden. Wenn Kunstwerke
ausfallen, müssen wir schneller
handeln können. Dazu brauchen
wir eine entscheidungsfähige
WSV.“

BöB-Präsident Joachim Zimmermann kritisierte, dass die Reorganisation der WSV nunmehr seit
zehn Jahren anschleppt. „Welches
kommerzielle Unternehmen würde sich das erlauben können?“
Die WSV müsse nicht nur die
eigene Kapazität aufstocken, sondern darüber hinaus intensiver
mit privaten Planungs- und Ingenieursgesellschaften zusammenarbeiten.

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT
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10 Electric & Hybrid

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

SIEMERS AGGREGATEBAU
Im Soestetal 6, 8 · 26676 Barßel ·

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

16 Messen und Ausstellungen
SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

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

Tel.: 0 44 99 - 93 98 03 · 0 44 99 - 93 98 04

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

3

www.siemers-aggregatebau.com

21 Ruderanlagen
www.shipping-technics-logistics.de
DAMEN MARINE COMPONENTS

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

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

24R/V7ICE
SE

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

22 Schiffsausrüstung

www.a-storm.com

OMRU
SCHEEPSRAMEN

5

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

info@siemers-aggregatebau.com

Antriebsanlagen

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

Einzigartig in
Deutschland

OMRU schiffsfenster
für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

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

Bordnetze

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

EINE KLEINE ANZEIGE
MIT EINER

GROßEN
REICHWEITE
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Scot Carrier: groot in de kleine ruimte
DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

De Bodewes Trader 4800 is groot
in de kleine ruimte. Tot op de
laatste centimeter wordt de
ruimte binnen het 90 meter
lange schip optimaal benut voor
een maximaal laadvermogen.
Dat was een van de belangrijkste
unique selling points op basis
waarvan de Britse rederij
Scotline twee multipurpose,
box-shaped coasters bestelde bij
Royal Bodewes in Hoogezand.
De eerste van de twee, de Scot
Carrier, wordt een dezer dagen
opgeleverd. De oplevering van
nummer twee staat in de
planning voor het derde
kwartaal van 2019.
“Het oplossen van de puzzel
voor optimaal ruimtegebruik
aan boord zit van oudsher in het
dna van de Noord-Nederlandse
scheepsbouw”, vertelt Martijn
Beunk, Business Developer van
Royal Bodewes. Met name in
Groningen worden van origine
veelvuldig coasters gebouwd voor
de handelsvaart op de Baltic en
Scandinavië.
Aan de noordelijke kanalen was
het altijd woekeren met de ruimte
vanwege de beperkte afmetingen
van de kanalen. “Bovendien lag er
vroeger een beperking op motorvermogen, wat voor scheepsbouwers de uitdaging met zich
meebracht om met een zo klein
mogelijke krachtbron zo veel

mogelijk tonnage voort te stuwen”, weet Beunk.
“Als Noord-Nederlandse werven hebben wij ons hierin een
collectieve
concurrentiepositie
verworven. Samen staan we sterk.
Mede daarom vinden wij het recente faillissement van Barkmeijer
Stroobos een groot verlies voor
onze sector in de regio. De noordelijke scheepsbouw heeft belang bij
sterke scheepsbouwers en toeleveringsbedrijven. Dit faillissement is

een aderlating voor onze branche.”

Prestaties
Zoals gezegd is de nieuwe Scot
Carrier een toonbeeld van slim
bouwen tot in detail: optimale
tonnage bij minimaal brandstofverbruik. “Een kleiner formaat
schip dat evenveel vracht vervoert
als een groter schip, daar verdien
je als reder op”, vertelt Business
Developer Gerhard Drenth van
Royal Bodewes.

Een van de belangrijkste elementen van de bouwopdracht luidde
dan ook: blijf binnen de 90 meter.
Want dat scheelt in de kosten van
bemanning, onderhoud, verbruik
en exploitatie. Dankzij de lengteloodlijn van net iets minder dan
85 meter is het havengeld lager
en hoeft het schip geen vrije valboot aan boord te hebben. Het
brandstofverbruik van deze 3.450
GT grote coaster met ijsklasse 1B
ligt minstens 10 procent lager dan

bij schepen van vergelijkbaar tonnage.
Voor de bouw kwam Scotline terecht bij Royal Bodewes, nadat
de Britse rederij vorig jaar de door
deze werf gebouwde Odertal
(2007) kocht. Op grond van de
prestaties van deze exact even
lange 4.300-tonner en de maatvoering van het ruim klopte de
reder uit Rochester al binnen twee
maanden na die aankoop aan
bij de Hoogezandster werf voor
nieuwbouw van een soortgelijk
schip.

Relatief breed
Wat de mensen van Scotline toen
nog niet wisten, is dat Royal Bodewes dit scheepstype de afgelopen
tien jaar had doorontwikkeld. Zo
is het laadvermogen op dezelfde
lengte nu nog 500 ton groter, onder meer dankzij uitrusting met
een bulbsteven. Het ruim meet
maar liefst 235.000 cft. Dat geeft
de Scot Carrier een uitstekende
concurrentiepositie, zowel voor
het transport van hout – waarvoor
Scotline dit schip in principe liet
bouwen – als voor andersoortige
lading, zoals container, projectcargo en bulkgoed.
Met 15,20 meter is dit schip relatief breed in verhouding tot de
lengte. Niet alleen levert dit extra
laadvermogen op, ook verbetert
het de stabiliteit van het schip en
draagt het bij aan de geringe diepgang.

Wij wensen Scot Lines veel succes met Scot Carrier
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Ter verbetering van de prestaties
is het onderwaterschip van de
coaster uitgerust met tunnels voor
optimalisatie van de watertoevoer
naar de straalbuis. Dankzij deze
toepassing, waarvan Royal Bodewes het onderliggende idee uit
de binnenvaart haalde, heeft de
schroef meer stuwdruk bij minder
vermogen. Dit verbetert de prestaties onder alle omstandigheden
en in het bijzonder bij lage waterstanden.
De diepgang van de Scot Carrier is

20 november 2018

13

slechts 5,68 meter bij volle belading.
“Hierdoor is dit schip goed inzetbaar in de vaak ondiepe getijdenhavens in het Verenigd Koninkrijk”,
vertelt Beunk. “Bovendien is de extra sterke constructie van dit schip
geschikt voor loading aground in
droogvallende getijdenhavens.”
Binnen een jaar na het ondertekenen van de bouwopdracht neemt
Scotline het gloednieuwe schip in
gebruik. Tijdens deze relatief snelle
bouwtijd waren de contacten tussen werf en rederij uitstekend.

Drenth: “Een bijzonder aangename opdrachtgever, die de samenwerking zoekt om met elkaar te
komen tot een optimaal resultaat.
De technisch directeur van de rederij was tijdens de bouw veelvuldig aanwezig om bouwtoezicht te
houden, waarbij zijn insteek zeer
pragmatisch en de onderlinge
communicatie helder en prettig
was. Wij gaan graag op dezelfde
constructieve wijze verder met
de bouw van zusterschip Scot
Explorer.”

(foto’s Jan Johan ten Have)

Aan Scot Carrier leverden onder andere:
Royal Bodewes
Afbouwwerf

rpm Reduction gear ratio 5. 14:1, 1 x 1 CATERPILLAR MARINE GENERATOR SET,

marine generator, model E2852L4, 1 –
Radiator with mechanical fan drive Prime

NX, 1 Raytheon-Anschutz Gyro Compass
System, STD-22, 1 Cassens & Plath Magnetic

GMDSS portable VHF, TR-30, 1 Furuno
BNWAS, BR-500, 2 Cobham Portable UHF

Alfa Laval B.V.
Fuel and Lube Oil separators

(each) sonsisting of: 1 - Caterpillar marine
diesel engine, model C7.1 ACERT DITA and

power rating 179 kVA / 143 ekW (50 Hz)
Radio Holland Netherlands BV

Compass, 1 Danelec VDR, DM-100, 1
Furuno MF/HF Radio Telephone, FS-1575,

Fire-Fighters, SAILOR-3965, 3 Entel Portable
VHF, HT-644, 1 Intellian TVRO, i6P, 1

Lloyd’s Register EMEA
Geclassiﬁceerd

1 – Caterpillar marine generator, model
E2852L4 Prime power rating: 187,5 kVA /

1 Furuno X-Band Radar, FAR-2318, 1 Furuno
S-Band Radar, FAR-2338S, 1 Furuno Dual

2 Furuno VHF/DSC, FM-8900S, 1 Furuno
Inmarsat C System, Felcom-18, 1 Furuno

Cobham Fleetbroadband, SAILOR-150
Wolfard & Wessels Werktuigbouw B.V.

Pon Power B.V.
1 x 1 CATERPILLAR PROPULSION

150 eKW (50 Hz) and 1 x 1 – CATERPILLAR
MARINE GENERATOR SET, (each) consisting

ECDIS, FMD-3100, 1 Furuno Echosounder,
FE-800, 1 Furuno Speedlog, DS-80, 1 Furuno

Inmarsat C System / SSAS / LRIT, Felcom-18
SSAS, 1 Victron GMDSS Battery Charger,

De engineering, productie (alle piping) en
installatie van de machinekamer en bilge/

CONTROLLABLE PITCH PROPELLER MPP
850 Power rated at 1850 kW @ 145.9

of: 1 – Caterpillar marine diesel engine
model C7,1 ACERT DITA, 1 – Caterpillar

AIS, FA-170, 2 Furuno DGPS, GP-170D, 1
Raytheon-Anschutz Autopilot, PilotStar

Skylla TG24/30, 1 Furuno Navtex, NX-700B,
2 Jotron AIS-SART, Tron AIS-SART, 3 Jotron

ballast systeem

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

Overeenstemming over afbouw Wilhelminasluis
DOOR EVERT BRUINEKOOL

De ‘sluis der zuchten’, zoals veel
schippers hem noemen, wordt afgebouwd. Aannemer Heijmans en
provincie Noord-Holland sluiten
een intentieovereenkomst voor

de gezamenlijke afbouw van de
Wilhelminasluis in Zaandam.
Ze hebben nadere afspraken gemaakt over de verdere planning
en uitvoering van het project.
Volgens de provincie worden de

7 DAGEN
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7 DAGEN VRIJ.
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werkzaamheden aan de sluis in
februari 2019 hervat. Het project is
dan eind 2020 afgerond.
Over de technische uitvoering en
planning van het project ontstond
in 2014 verschil van inzicht. Na

lange discussies legden Heijmans
en Noord-Holland de kwestie
voor aan de Raad van Arbitrage
voor de Bouw. De uitspraak, gedana in juni van dit jaar gaat nu
nagekomen worden.

In het najaar van 2020 moet de
nieuwe schutsluis met een doorvaartbreedte van 14 meter, een
kolklengte van circa 156 meter en
een drempeldiepte van 4,70 meter
gereed zijn.

Bouw keringen in de Waal
Helaas, door de klimaatverandering zal
de natuur steeds grilliger reageren. Door
de zachte winters en geen of weinig
sneeuw in de bergen zal er niet altijd
genoeg water van de bovenrivieren komen.
Om het water steeds weg te zien lopen is
eigenlijk erg jammer, maar bij te veel water
moet er goed afgevoerd kunnen worden.
Rijkswaterstaat is volop bezig met afvoeren
van water met 'Ruimte voor de Rivier'. Een
goede zaak bij te veel water, echter nu al voor
het tweede jaar is het probleem dat er te weinig water vanuit de bergen komt.
Er ontstaat een zeer grimmige situatie voor
de Europese binnenvaart en economie. De
enige oplossing is inspelen op het klimaat
en daarom moet het water gekeerd worden bij
te weinig aanwas van water.
Met de opgedane kennis om het water te
keren bij hoogwater, zoals de Maeslantkering
in de Nieuwe Waterweg, kan het met zo’n
constructie ook gekeerd worden bij laag water.
Vorig jaar heb ik een idee ingediend bij Rijkswaterstaat om bij Loevestein in de Waal twee
sluizen te bouwen voor de op- en afvaart.
Het antwoord dat ik kreeg, was dat het scheepvaartverkeer dusdanig druk is op de Waal dat
een sluis een te grote belemmering zou zijn.
Bovendien zouden er op de Rijn op meerdere
plaatsen keringen nodig zijn.
Daar hebben zij wel gelijk in. Toch blijft
het mij bezighouden om een idee aan
te dragen voor een mogelijke oplossing.
Technisch is het mogelijk om te keren en

INGEZONDEN
BRIEF

wel als volgt: tussen Loevestein en Vuren
is plaats genoeg om twee keringen van
het type Maeslantkering aan te leggen op
2 kilometer uit elkaar en die als een soort
sluis te laten werken. In de opvaart staat de
bovenste kering dicht. De opvaart vaart in de
rivierruimte tussen de twee keringen. Tussen
de keringen is ruimte voor heel veel tot de ijk
geladen schepen en zelfs meerdere duwvaartkonvooien in de volle lengte.
Eens... er ontstaan wachttijden om de ruimte
te vullen over de volle breedte van de rivier.
Indien er een volle schutting is of iedere twee
uur, gaat de onderste kering dicht. Zoals
bij een sluis gaan de doorlaatkleppen in de
bovenste kering open en stroomt de kolk van
2 kilometer lang en rivierbreed, met alle schepen omhoog.
Bij gelijke waterstand kan de kering,
die als een sluisdeur gaat werken, open gezet
worden richting de weilanden en kan men
uitvaren. Vervolgens kan de afvaart invaren
en naar beneden schutten.
Dit kan alleen maar werken als het Pannerdensch Kanaal een sluis krijgt en er hoger op de
Rijn meerdere gelijkwaardige keringen komen
zoals omschreven. Dit alles is een miljardenproject. Er moet samenwerking zijn vanuit
Europa, Nederland, Duitsland en Frankrijk.
Maar er is tenslotte economisch veel te halen.
Bij hoog water gaan de keringen, parallel
langs de oevers van de rivieren, in de open
stand.Daar zij kunnen drijven, vormen ze
geen belemmering voor de waterafvoer.
Dit is een idee dat economisch veel zal
zopleveren, doordat er te allen tijden
doorgevaren kan worden met voldoende
diepgang.

Theo van Osch, Kerkdriel

De Binnenvaartkrant

20 november 2018

14

OMRU
SCHEEPSRAMEN

OMRU scheepsramen
voor de beroeps- en
pleziervaart

Het beste zicht op service,
kwaliteit en innovatie

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV
“voor al uw sloop- & saneringsschepen
en overige drijvende objecten”
+31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317

Contante betaling
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.

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.

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

Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem
E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com
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ELV: 25 jaar dialoog in plaats van strijd
De ELV bestaat 25 jaar. Dat
jubileum vierde de Europese
Logistieke Vervoerderscoöperatie
donderdag 8 november met
medewerkers, collega’s uit de
binnenvaart en met klanten.
Aan boord van het mps Inspire
maakten ze vanuit ELV's
thuishaven Dordrecht een
vaartocht.

aan en ontwikkelen we samen
een beter product. Dát is de toekomst.”
“Van de 7,5 miljoen ton die we
vanuit IJmuiden te vervoeren hebben, gaat ruim 3 miljoen ton over
water. Ik wil de coöperaties complimenteren met hoe ze dat uitvoeren.”

Beter perspectief
Tata Steel is klant van het eerste
uur. Pieter van Tongeren, directeur
Outbound Logistics Supplychain (uitgaande logistiek), overhandigde
ELV-directeur en -bevrachter Henk
Schipper een ets van het Hoogovens-complex in IJmuiden. Hij
gaf het cadeau “uit dankbaarheid
voor al het goede dat jullie hebben
gedaan en nog gaan doen.”
Van Tongeren hoopt dat de samenwerking ook voor de komende 25
jaar blijft bestaan. “Wij gaan door
met de ELV; wat jullie doen past
ons goed. Voor het transport naar
Frankrijk past de scheepsgrootte
bij ons product: kleine en middelgrote schepen zijn heel belangrijk
voor ons distributienetwerk.”
De logistiek directeur bracht in
herinnering hoe de gespannen de
relatie tussen verladers en schippers in het verleden was. “In de
vorige eeuw was er vooral strijd.
Van mijn voorgangers weet ik over
de blokkade van het Noordzeekanaal, gericht tegen Hoogovens.
Nu gaan we met elkaar de dialoog

De ELV werd in 1993 opgericht
nadat duidelijk werd dat de evenredige vrachtverdeling en de schip-

persbeurzen deﬁnitief zouden verdwijnen. “We wilden een betere
positie voor de schipper én een
beter product voor de verlader,
met als doel een beter perspectief
voor onze schepen”, blikte Henk
Schipper terug. Hij stond samen
met Johnny Scholten, die ook de
eerste voorzitter was, aan de wieg
van de coöperatie. Veertig andere
schippers deden mee.
Henk Schipper bekende destijds
niet gedacht te hebben dat de ELV
na 25 jaar nog zou bestaan. Hoog-

uit tien jaar keken de initiatiefnemers vooruit. Wat waren de
gevolgen van de vrije markt? Zou
de geplande aanleg van de SeineSchelde-verbinding de markt helemaal overhoop gooien… Zouden
kleine schepen dan nog een functie hebben in de vaart op Frankrijk?
Het nieuwe kanaal is er nog steeds
niet en inmiddels is iedereen het
erover eens dat kleine schepen
onmisbaar zijn. Nu ziet Henk
Schipper de ELV nog wel 25 jaar

bestaan. “Maar ik denk dat ik dan
gestopt ben; ik ga lekker biljarten.”

Klein containerschip
Vandaag de dag zijn bijna honderd schepen uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland aangesloten bij de ELV, voornamelijk
(verlengde) spitsen en canal-dunord-schepen. Het gezamenlijk
laadvermogen is ruim 50.000 ton.
De ELV focust vooral op de vaart
tussen Nederland en Frankrijk/
België. Er worden ook schepen van
niet-leden bevracht. Voor de administratie en bevrachting van grotere schepen werkt de coöperatie
nauw samen met Aqua Navis, dat
op hetzelfde adres in Dordrecht
is gevestigd en ook geleid wordt
door Henk Schipper.
Tijdens de jubileumviering presenteerde hij samen met zijn broer
Leen Schipper van transportadviesbureau Schipco een nieuw
schip dat qua afmetingen is afgestemd op het Canal du Nord en
speciaal voor containers is ontworpen. Het kan 40 TEU, in twee
lagen, vervoeren.
De ELV heeft plannen om er meerdere van te laten bouwen. “Maar
alleen als we zeker zijn van de
lading”, vertelde Henk Schipper.
“Anders doe je zo’n investering
niet. We gaan hiervoor in overleg
met geïnteresseerde verladers.”
Ook nu kiest de coöperatie voor
samenwerking en dialoog.

Leen Schipper (links) overhandigde aan Henk Schipper een model van het nieuw te bouwen containerschip.

NOORD-NEDERLAND

ONDERNEMERS UIT
Noordelijke scheepsbouwers: nuchterheid en kwaliteit !

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

In•
•
•

en verkoop van:
Schroot en metalen
Drijvende objecten
Bruikbare onderdelen

Vergunt voor
verwerking van
ongereinigde tankers

Oslokade 1 8326 CH Kampen

Hijsen en slopen van
grote constructies met
eigen drijvende bok

www.hoebenrdm.nl

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

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

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.
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

Als het om mensen (op zee) gaat

MultiSure B.V.
Verzekeringen/Insurances

Bij individuele of collectieve verzekeringen
voor zeevarenden en aanverwante beroepen
wilt u aan boord stappen bij de beste partij. Een partij die specialistische expertise
combineert met een persoonlijke benadering. Een partij als MultiSure.

ZZZNOLPDDWVHUYLFHQO
SRVW#NOLPDDWVHUYLFHQO

Veilige koers
MultiSure is een onafhankelijk en internationaal georiënteerd assurantiekantoor,
al bijna een kwart eeuw gespecialiseerd in het verzekeren van maritieme beroepsbeoefenaars. Met de fijnmazige collectieve en individuele zorg- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van MultiSure vaart u een veilige koers. Vraag gerust
een vrijblijvende offerte aan en ga ook overstag!



1LMYHUKHLGVVWUDDW+DUGLQ[YHOG*LHVVHQGDP
7  

Tosca 18 - 2926 PK KRIMPEN A/D IJSSEL - www.multisure.nl - info@multisure.nl - Tel.: (0180) 55 27 27
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Droomland
Ik sta op de brug van een containerschip. We varen stroomopwaarts; het landschap glijdt
voorbij en is Hollands groen, afgewisseld met kleine dorpjes. Aan de
dijk riet en veel vogels. Af en toe
een schuur en soms wat rotzooi op
de wal.
Ik mag niet sturen, een oude schipper doet zijn werk en het is stil. Er
doemt een brug op; de schipper

stuurt vakkundig door de middelste pijlers. Mijn blik valt op een
raar huisje, midden op de brug.
Op de gevel boven de deur hangt
een bordje. ‘Arbeidsvoorwaarden’
en ik zie dat het huisje nieuw is en
redelijk in de verf staat. Het is losjes gebouwd.
“Ik hoop dat het bestand is tegen
het weer”, zeg ik tegen de schipper.
Hij kijkt onverstoorbaar en hoort

mij niet. Het landschap verandert
langzaam, het wordt ruiger. Meer
bossen en wildernis. Het wordt
minder zonnig.
Op de kade staat een man, hij
schreeuwt iets onverstaanbaars
naar twee of drie toehoorders met
borden, die gelaten luisteren. “Een
demonstratie van een vakbond?”,
vraag ik aan de oude schipper. Hij
hoort mij niet.

PENSIOENPRAAT
Stefan Lans is als pensioenspecialist verbonden aan Koninklijke BLN-Schuttevaer. Hij schrijft deze
rubriek op persoonlijke titel en behandelt in Pensioenpraat onderwerpen en voorvallen uit de praktijk
waarmee ondernemers, werkgevers en werknemers hun voordeel mee kunnen doen. De voorbeelden
behelzen geen adviezen, maar zijn illustratief. Voor informatie in specifieke situaties kan men het
beste een persoonlijk gesprek aangaan met een pensioenadviseur.

Een sloepje komt ons tegemoet.
Een groepje mensen, netjes gekleed, kijkt zwijgend en stoïcijns
voor zich uit. Aan het roer zie ik
drie armen, die onderling vechten
om de koers. Ik vermoed dat ze
ook naar de kade varen, maar ik
zie dat het met tegenzin gebeurt.
Misschien bereikt dit bootje wel
nooit de bestemming.
Verder op de rivier is een zijarm.
Een groot wit bord geeft aan dat
deze leidt naar 'Luxembourg'. Een
tanker voor ons neemt dit vaarwater en verdwijnt onmiddellijk
uit het zicht. Mijn oude schipper
haalt zijn schouders op en zwijgt.
We varen verder en verder. Er
staat een groot pand op de dijk.
Eenvoudig in architectuur, maar
robuust. Werkmannen zijn bezig
om het dicht te timmeren. Grote

houten schotten tegen de ramen,
rood-witte linten tegen de voordeur. ‘Pensioengebouw binnenkort gesloten’, zie ik op een groot
bord.
“Dat is toch raar”, schreeuw ik
naar de schipper. Hij hoort mij
niet.
Het weer slaat om, harde regen
slaat tegen de brug. Door de druppels heen zie ik dat de vaarweg
smaller en smaller wordt. We naderen een lage brug en ik weet dat
dit niet gaat passen. Ik schreeuw
weer naar de schipper om vaart te
minderen, maar er staat niemand
meer aan het roer.
Volledig in paniek wil ik het schip
verlaten, maar de deur van het
stuurhuis zit op slot. De brug nadert nu op enkele meters…en ik
schrik wakker.

BCTN: eerste containers in Beringen
Onlangs zijn de eerste containers
op de nieuwe BCTN-terminal
in Beringen gelost. De terminal
is gehuisvest op het terrein van
logistiek dienstverlener Gheys
aan het Albertkanaal. Voor
BCTN is dit inmiddels de achtste
terminal en de derde in België.
Gheys heeft aan BCTN een langdurig gebruiksrecht toegekend voor
een oppervlakte van 20.000 vierkante meter. Het logistieke terrein
van Gheys is in totaal meer dan 50
hectare groot en is gelegen op het
industrieterrein Ravenshout.
Beringen wordt bediend met duwbakken. Dagelijks zijn er twee
in Beringen operationeel en er
is permanent een duwbak in de
Antwerpse haven beschikbaar. De
terminal is geopend van 07.00 tot
19.00 uur.

Niet meer pendelen
De nieuwe containerterminal
maakt het mogelijk het voor- en
natransport over de weg naar
Gheys te schrappen. In het verleden werden de containers nog
vanuit de BCTN-terminal in
Meerhout, even verderop aan het
Albertkanaal, gependeld: 18 kilo-

meter over de weg. Tot nu toe behandelde het nabijgelegen BCTN
Meerhout meer dan 10.000 containers per jaar voor Gheys.
“We winnen zowel op het vlak van
milieu (minder CO2), veiligheid
en congestie (minder vrachtwagens) als efﬁciëntie”, aldus Gheys’
CEO Ronny Joos.

Elektrische portaalkraan
“De terminal heeft een totale
capaciteit van circa 50.000 containers”, aldus Joop Mijland, CEO
van BCTN. “Door de start van
deze nieuwe terminal halen wij
samen met Gheys meer dan
50.000 vrachtwagenritten van de
weg en hiermee realiseren wij een
enorme vermindering van CO2uitstoot.”
Op termijn kan dit groeien naar
een vermindering van 80.000
vrachtwagenritten per jaar. “Om
onze operatie zo duurzaam mogelijk te maken, is de terminal
uitgerust met een elektrische portaalkraan en tevens voorzien van
ledverlichting.”
BCTN heeft drie Lean & Greensterren voor zijn terminals en
werkt nu aan het vergroenen van
de ingezette schepen.

(foto BCTN)

Eindejaarsschoonmaak
Wie heeft er niet van gehoord: de
grote voorjaarsschoonmaak. Alles
moet thuis van de kant want schoon
is niet schoon genoeg. Alle hoekjes
en gaatjes krijgen een schrobbeurt
en er wordt vaak ﬂink opgeruimd. De
ramen en deuren gaan wijd open en
aan het einde van zo’n dag ruikt het

hele huis weer heerlijk fris. Dezelfde
schoonmaak- en opruimwoede komt
ook vaak voor richting het einde
van het jaar. Vooral tijdens de Kerstvakantie wordt de zolder en/of de
schuur vaak grondig onder handen
genomen. Dat betekent vaak dat er
niet alleen kleine maar ook grote

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

afgedankte spullen naar de stort
gebracht worden. Rondom de feestdagen is het dan vaak ook ﬁlerijden
bij de stortplaats.
De term ‘Schoon schip maken’ is
ook niet onbekend in de volksmond.
Figuurlijk is de betekenis een fractie
anders maar van oorsprong werd er
ﬂink geschrobt en opgeruimd aan
boord om de boel aan kant te krijgen.
En nog steeds. Oude versleten touwen, wrakhout, oud meubilair, defect
witgoed enzovoort wordt allemaal
weggegooid.
Voor bruin- en witgoed (televisie,
wasmachine en dergelijke) is bij
de aanschaf al een verwijderingsbijdrage betaald, zodat de verkoper
bij de aankoop van een nieuw exem-

plaar de oude gratis moet innemen.
Grof afval kan ook worden afgegeven aan het afvaldepot of aan de
bilgeboten. Om dit binnen het SABnetwerk te kunnen doen, moet je
wel aangemeld zijn bij de SAB. Grof
afval hoort niet binnen de categorie
‘oliehoudende afvalstoﬀen’ en wordt
dus niet gedekt door de € 7,50 afvalbeheersbijdrage. Ook valt dit buiten
het huisvuilabonnement.
De aanmelding bij de SAB is gratis.
Net als bij de afgifte van oliehoudend afval toon je bij de bilgeboot
je ecokaart, waarna een notitie van
de afgifte wordt gemaakt in het
olieafgifteboekje. Voor de afgifte van
grof afval moet € 1,50 per kilogram
worden betaald. Deze kosten worden

betaald via de ecorekening of de
SAB-rekening die gekoppeld is aan de
ecokaart.
Wil je ‘niet oliehoudend kga’ afgeven
maar heb je geen ‘huisvuilabonnement’? Dan kan dat op dezelfde wijze.
Meld je aan bij de SAB. Bij de afgifte
wordt dan € 1,85 per kilogram in rekening gebracht. De snelste manier
om je aan te melden is via de
SAB-webshop. Kies voor de optie
‘Kaarten en rekeningen’.
Heb je al een ecorekening, kies dan
voor ‘Een ecokaart aanvragen’ en klik
bij de onderstaande opties op ‘Alleen
grofvuil’.
Heb je geen ecorekening? Ga dan
naar ‘Een SAB-rekening aanvragen’
en klikt op de gewenste optie.
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Ketelbinkie:

De meest compacte oliegestookte
(combi) ketel voor aan boord.
• kinderlijk eenvoudig
• compact
• degelijk, duurzaam en veilig
• met perfecte service

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

06-51125174
Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

9,5 kW

17 kW

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

25,7 kW

Ook complete installatie mogelijk
Jan van der Heijdenstraat 1
3281 NE Numansdorp
T 088-1180800
E info@maritimebooster.nl

www.maritimebooster.nl

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn

HEEFT U RENTEDERIVATEN,
ZOALS RENTESWAPS?
Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor Herstelkader rentederivaten
Het Herstelkader kan op onderdelen verschillend worden geïnterpreteerd.
Een complexe materie, die om (externe) deskundigheid vraagt.

Wij adviseren en ondersteunen (bank)onafhankelijk!

Meer info o

p:

www.
treasurylin
q.
com

Kijk op www.treasurylinq.com en bel voor een vrijblijvende afspraak.

Treasury-linQ BV Koninginneweg 11, 1217 KP Hilversum T +31(0)35 526 62 92 E info@treasurylinq.com
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Ms Borelli

GEKEURDE INSTALLATIES
VOOR DE BINNENVAART
HYDRONAUTICA MOTORBEDIENINGEN
• Nederlandse productie en ontwikkeling.
• Meer dan 12 jaar in de markt en c.a. 1800 geleverde schepen.
• Perfecte regeling via hall sensoren, geen slijtage.
• Gashendel opgebouwd uit RVS en Delrin.
• Richting signalering.
• Akoestische en optische alarmsignalen.
• Dubbele voeding.
• Geschikt voor elk type motor/keerkoppeling.

T

0321 381000

E

info@hydronautica.nl

Elektronische motorbediening EMC

BEL VOOR INFO 0321 381000
W

Hydronautica BV – De Kil 34 – 8255 RR – Swifterbant

www.hydronautica.nl
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Aan DC Orisant leverden onder andere:
IHC Lagersmit B.V.
Hoofd aannemer scheepsbouwer, bagger

LWC Group B.V.
2 stuks Waterjetmonitor

Systeem, complete automatisering
voor variabel toeren parallelbedrijf,

installatie en bagger gerelateerde pompen
+ afsluiters, betimmering accommodatie en

Stokman B.V.
Heavy Duty transportbandrollen – en

geautomatiseerde schakelschema's voor
optimaal brandstofverbruik, 690Vac

DP 2 installatie + elektrisch bagger gedeelte
A. Nobel & Zn. Filtration/Separation B.V.

trommels
TrustLube B.V.

Hoofdschakelbord voor 10MW, 2 stuks
3,6MW complete voortstuwingslijnen,

Diverse scheepsmaterialen
Breman Shipping Installation B.V.

Drie TrustLube sustainable automatische
smeersystemen voor de losbanden,

een 4,5MW baggerpomp aandrijvingslijn,
3 stuks 700kW boeg-/hekschroef

Ventilatie systeem accommodatie en
machinekamer, brandkleppen, axiaal

baggerpompen, gantries, en zeef. Xtreme
Water Resistant smeermiddel voor het

aandrijvingslijn, 400kW Statische
omvormer, volledige automatisering van

ventilatoren, AC units en druppelvangers
Bureau Veritas Marine Netherlands

gehele schip
Van der Leun Metaalbewerking B.V.

het 440Vac schakelbord, touchscreen
bedieningsmonitoren en complete

Tekeningkeur, inspecties en afgifte Classe
Certiﬁcaten

RVS kabelketting incl. frame lengte
kabelketting 32,5 meter en slag maximaal

installatie conform DP2

Koedood Dieselservice B.V.
Mitsubishi S16U generatorset
C. Kraaijeveld B.V. Machine- en

56,5 meter
Veth Propulsion B.V.
1 Veth Jet, type 2-K-1650 (700 kW/1800

Lierenfabriek
Anker- en verhaallieren en de

rpm) en 1 Veth Tunnel Thruster, type VT900 (700 kW/1500 rpm)

spudpaallieren

Werkina Werkendam B.V.
Volledig redundant Power Management

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

WIJ MAKEN GRAAG HET VERSCHIL

EN ZIJN TROTS OM ONDERDEEL TE ZIJN VAN DE DC ORISANT

DC ORISANT
WIJ HEBBEN MOGEN LEVEREN:
MITSUBISHI S16U GENERATORSET
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Samenwerking Reimerswaal Dredging en Group De Cloedt resulteert in bijzondere grindzuiger

DC Orisant: veelzijdig en altijd inzetbaar
De DC Orisant is een veelzijdig
schip. Dat was van begin af aan
een belangrijk uitgangspunt
voor Reimerswaal Dredging,
samen met Group De Cloedt
eigenaar en operator van het
nieuwe vaartuig. Het 147 meter
lange en 23 meter brede schip
kan overal uit de voeten. De
grindzuiger is ook geschikt voor
zandsuppletie, het vervoer van
granulaat, kan droog en nat
lossen en opspuiten, maar is
ook inzetbaar voor projecten bij
windmolenparken op zee.
“Het schip is enig in zijn soort,
qua techniek aan boord”, zegt Jos
den Herder. Hij was de afgelopen
maanden doordeweeks vrijwel
elke dag op de werf om de afbouw
te begeleiden. Hij is kapitein en
samen met zijn vader eigenaar van
Reimerswaal Dredging. De Zeeuw
kreeg het varen en de baggerij met
de spreekwoordelijke paplepel
ingegoten; het familiebedrijf uit
Goes heeft meer dan vijftig jaar
ervaring in zand- en grindwinning
van de rivier- en zeebodem.

Gezamenlijk
De DC Orisant is een gezamenlijk
project van Reimerswaal Dredging
en Group de Cloedt. De Belgische
groep was op zoek naar vlootuitbreiding, hetzij door nieuwbouw hetzij door de aankoop van
bestaande schepen. Zo ontstond

Frederik Nollet (links) en Jos den Herder: “Het schip is multifunctioneel.”

eind 2014 het idee om samen
een nieuw schip te laten bouwen.
Reimerswaal Dredging verzorgt
de uitvoerende kant: lees het management en het varende gedeelte.
De Cloedt Group zorgt voor het
project en reguliere werk: lees de
commerciële kant van het verhaal.
Er bestaat al een jarenlange samenwerking tussen de bedrijven.
“Zodoende hebben we ervoor gekozen samen een nieuw schip te

bouwen. Zij hebben veel knowhow in huis om dat te doen en
kwaliteit staat hoog in het vaandel
bij Reimerswaal”, zegt Frederik
Nollet. De Belg was als operations
manager van Group De Cloedt
betrokken bij de bouw van de DC
Orisant en trok dus regelmatig
op met Jos den Herder. Hij voegt
eraan toe: “We hebben al eerder
schepen gekocht van de familie
Den Herder. Zoals de Orisant, die

nu bij ons vaart als de DC Vlaanderen 3000.”
Group De Cloedt, die zijn hoofdkantoor in Brussel heeft, is met
zijn gespecialiseerde bedrijven
actief op alle onderdelen van de
winning, handel, productie en
bewerking van bouwmaterialen,
waaronder zand en grind.
De naam van het schip is voor
een baggerschip toepasselijk: Ori-

sant is in Zeeland bekend als het
verloren land. Het was een eiland
dat ten noorden van Noord-Beveland in de Oosterschelde lag en
in de eerste helft van de 17e eeuw
onder water verdween. “Familie
den Herder heeft de naam ‘Orisant’ gekozen en wij hebben er,
volgens traditie, ‘DC’ voor gezet”,
aldus Frederik.
Lees verder op pagina 20 >>

Wij wensen Reimerswaal Dredging en Group de Cloedt veel succes
met sleephopperzuiger DC Orisant
Breman Shipping Installation b.v.
Breman Ship Engineering b.v.

A. Nobel & Zn. - Bunkerservice BV
- Handelsmaatschappij BV
- Filtration & Seperation BV
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DC Orisant: sneller, zuiniger en milieuvriendelijker
>> Vervolg van pagina 19

De bemanning van de DC Orisant
bestaat uit acht tot negen bemanningsleden. Ze varen per ploeg
drie weken op/drie weken af.
De bedrijven hadden een duidelijk doel voor ogen: “Het moest
een vergelijkbaar schip worden
als onze Reimerswaal, maar dan
nóg beter”, vertelt Jos. “Zeg maar
een Reimerswaal-plus… Die sneller kan varen, sneller kan laden en
sneller kan lossen.”
“En zuiniger varen en milieuvriendelijker werken”, vult Frederik
aan.

Alles dubbel uitgevoerd
“Verder was er veel aandacht voor
de betrouwbaarheid”, aldus Jos.
“Vandaar de keuze voor redundancy: alle installaties zijn dubbel
uitgevoerd. Als er al iets kapotgaat,
vallen het schip en de processen niet stil. Dan kunnen we nog
steeds doorvaren en doorwerken.
Of het nu om een baggerpomp,
jetpomp, elektromotor of hydraulische transportband gaat. Voor
alles is ook een reserve aan
boord… behalve voor de stuurstoel.”
Bijzonder is ook dat de DC Orisant
is uitgerust met DP2 voor dynamic
positioning. “Daar zijn we de eerste
mee. Belangrijk voor klussen in de
windmolenmarkt”, vertelt Jos.
De multifunctionaliteit van het
schip maakt dat het inzetbaar is
voor andere karweien als het in
een bepaalde markt rustiger is. Het
schip gaat de eerste tijd aan de
slag met strandsuppletie. Frederik:
“In België en Nederland, maar
waarschijnlijk ook in Duitsland en
Polen. Dat hangt helemaal af van
de vraag uit de markt. We gaan het

ook gebruiken voor het bevoorraden van klanten en eigen locaties
van De Cloedt, door heel Europa.
"We groeien hard; er is heel veel
vraag naar onze producten en diensten. Nu ook uit de Baltische staten
en de Scandinavische landen.”
Het casco is gebouwd door IHC in
Krimpen aan den IJssel. Ook de afbouw vond daar plaats.
Het schip is volledig dieselelektrisch aangedreven. Vier generatoren van verschillende vermogens voorzien alles aan boord van
energie. Het power managementsysteem schakelt bij of uit, wat al
naar gelang welk vermogen nodig
is.
Jos: “Bijzonder is dat we zelf
tussen 45 en 60 hertz kunnen
regelen, terwijl gebruikelijk is dat
gekozen wordt voor een net op
een frequentie van 50 of 60 hertz.
Die keuze hebben we gemaakt
omdat we doorgaans langere afstanden zullen aﬂeggen. Als we
bijvoorbeeld in Engeland op tij
varen, kunnen we in toeren terug
op de dieselmotoren, hetgeen
scheelt in het brandstofverbruik.
In de bagger zijn we ook hier de
eerste daarmee.”

(foto Group De Cloedt)

RVS Kabelketting inclusief frame
Lengte kabelketting: 32,5 meter
Slag maximaal: 56,5 meter

Verbonden
Niet alleen Reimerswaal Dredging
en Group De Cloedt hebben een
gezamenlijke historie, ook de
families van Jos en Frederik zijn al
decennia met elkaar verbonden.
“Al in de jaren 80 leverde mijn
vader zand aan NHM, de Nieuwpoortse Handels Maatschappij”,
vertelt Jos.
“Dat bedrijf was toen nog van
Frederiks vader, Gerard Nollet.
Die heeft het later verkocht aan
Group De Cloedt. Het contact is
daarna altijd blijven bestaan.”

Wij wensen de DC Orisant een
behouden vaart

AIS: hoe lang pikken we dit nog?
Vorig jaar kregen wij in Nienburg
aan de kade een bekeuring van 55
euro omdat de AIS niet uitzond
tijdens het weekend en de bemanning thuis was. Betekent dit dat
er altijd iemand aan boord moet
blijven? Als je thuis bent, kun je
de AIS niet controleren; de site
Marinetrafﬁc en andere zijn niet
gegarandeerd correct. Het hele
systeem trouwens niet; als jouw
buurman jou niet ziet, betekent
dit dan dat jouw AIS niet werkt of
dat zijn AIS niet ontvangt?
Ook hebben wij, omdat de accu’s
het over een lang weekend niet
volhouden, zonnepanelen geplaatst. Kosten inclusief montage
en regelaar 2.400 euro.
Onlangs waren wij onderweg op
het Mittelandkanaal toen bij Haldensleben wederom de AIS niet
zou werken. Het apparaat gaf geen

storing, in het scherm stond 'OK',
om de zoveel tijd lichtten ‘TX’ en
‘RX’ op en GPS was aanwezig. Ook
konden wij alle schepen zien en
volgen op de ECDIS.
Hoe het ook zij anderen konden
ons niet zien. Vreselijk natuurlijk,
op klaarlichte dag op het Mittellandkanaal.
Wij mochten niet verder varen van
de waterpolitie Haldensleben, ofschoon de ponton die we duwden
ook een werkende AIS had. Maar
nee, de achterste boot moest AIS
hebben. Oja, ook de afmeting die
deze AIS uitzond, was niet goed;
de breedte was oké, maar de ingestelde lengte 14,50 meter te kort.
Doordat dit een ander merk was,
wisten mijn mensen niet hoe ze
dit goed konden instellen.
Ja, als je op het Mittelandkanaal of
waar dan ook een schip oploopt

INGEZONDEN
BRIEF

of tegemoet vaart en hij is 14,50
meter langer dan aangegeven, ontstaat natuurlijk een levensgevaarlijke situatie. Ook het punt van
uitzenden is cruciaal; als er nog
14,50 meter meer achter dit punt
zit, kun je zomaar een aanvaring
hebben… Volgens mij denkt de
commissie die dit alles bedacht
heeft dat de schipper verstandelijk
beperkt is.
Maar goed, we mochten dus niet
meer verder varen. Vervolgens heb
ik een bedrijf gebeld om de AIS te
repareren. 216 euro verder was het
probleem nog niet opgelost. De
monteur kon het niet repareren
en een leen-AIS had hij niet beschikbaar. Overigens was ook hij
van mening dat het apparaat het
gewoon moest doen – maar het
deed het niet.
De andere dag (zondagmorgen) in
de auto gestapt en naar Maagdenburg gereden met een andere AIS.
Veertien uur later was ik terug en
een illusie armer. Ook deze deed
het niet, ofschoon ook hij aangaf
wél te functioneren.
De waterpolitie had aangegeven
dat ze aan de volgende politiepost, in Burg, zouden doorgeven
dat onze AIS niet werkte. Dus dat

het consequenties zou hebben als
we verder voeren.
Tegen de bemanning heb ik gezegd dat ze maandagmorgen toch
maar gewoon moesten gaan varen.
Ik hoopte erop dat de volgende
politiepost ons weer zou aanhouden. Helaas voeren ze gewoon
voorbij… Of zou de AIS op dat
moment gewoon gewerkt hebben?
We zullen het nooit weten.
Om mijzelf in te dekken had ik de
leverancier uit Duisburg gevraagd
om met een nieuwe AIS, antenne
en GPS naar, inmiddels, Genthin
te rijden. Totale kosten van deze
actie: 3.772,50 exclusief btw.
Als ik mijn eigen rit op zondag
tegen dezelfde kosten doorreken,
komt hier nog 2.637,50 bij. Totaal 9.081 euro. (kopieën van de
facturen zijn in het bezit van de
redactie.)
Ik vraag me af hoe de Wasserschutz controleert of een AIS
werkt. Hebben zij daar een apart
opsporingsmiddel voor dat als zodanig is toegelaten? Of kijken ze
gewoon op hun eigen AIS. Zoals
eerder opgemerkt: wiens AIS werkt
er op dat moment niet: de zender
of de ontvanger?

Waarom moet overigens een AIS
aanstaan als je stilligt? Kun je zien
of er nog een ligplaats vrij is, wordt
gezegd. Oja? Wat dan als er een
duwbak, ponton of ander vaartuig
zonder eigen voortstuwing ligt.
Die hoeven namelijk geen AIS te
hebben.
Al met al is AIS een leuk speeltje,
waar je als je geluk hebt op kunt
zien waar je concurrent vaart. Misschien kun je een schip bij naam
oproepen als jij of hij niet weet
waar je vaart. Maar gebruik het
vooral niet als navigatiemiddel…
Dat kan natuurlijk ook niet, doordat je nooit zeker weet of die van
jou zelf of die van de ander werkt.
Ik stel voor, omdat het levensgevaarlijk is om zonder AIS te varen,
iedere vijf minuten een verkeerspost of andere ofﬁciële instantie
op te roepen, om dan te vragen of
je AIS het nog doet. Als de post er
ﬂauw van wordt, vraag je gewoon
of hij de verantwoording neemt als
er een vreselijk ongeluk gebeurt.
Ik denk dat als we dit allen een
dag gedaan hebben de AIS teruggebracht wordt tot wat het is: ‘een
speeltje’.

Thijs Broekmeulen
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Ed Tonissen draagt de Pannenkoekenboot over aan Christoﬀel Wielders

“Het bedrijf blijft in goede handen”
dige onderneming geworden, een
laagdrempelig product waarbij
iedereen welkom is.”

DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN

Na 31 jaar ondernemerschap
houdt hij er mee op. Met een
voldaan gevoel kan Ed Tonissen
op het bestaan van zijn bedrijf
terugkijken. En met een gerust
gevoel zijn Pannenkoekenboot
overhevelen. Christoffel Wielders
heet de nieuwe eigenaar van de
onderneming. Hij is een
vertrouwd gezicht binnen
het bedrijf want al jaren in
dienst van Rederij Tonissen.
Wielders vindt dat zijn oude
chef op voorbeeldige wijze zijn
onderneming heeft geleid.

Herinnering
De nieuwe eigenaar heeft niet dezelfde achtergrond als de oude.
Wielders studeerde rechten, moest
zijn centen verdienen en kwam
uiteindelijk op de Pannenkoekenboot als medewerker in de bediening. Nu kan hij de cijfers en de
feiten overlaten aan de bedrijfsjuristen. Maar meelezen in de kantoorpapieren is wel makkelijker
met zijn achtergrond als rechtenstudent.
“Sinds 1999, geloof ik, kom ik
in Nijmegen al regelmatig bij Ed
over de vloer. Om de omzet en de
vuile was langs te brengen”, lacht
hij. “En om even bij te praten. Dus
mijn betrokkenheid bij het bedrijf
is altijd groot geweest.”

Het zat er voor Ed Tonissen
al vroeg in. Geboren op een
sleepkempenaar weet hij hoe
het leven op de rivieren is. Eenmaal van school af ging hij al
spoedig de natte horeca in. Ondermeer rondvaartboot de Keizerstad werd gebouwd, 45 meter
lang, die nu in Rotterdam ligt onder de naam Smaragd 2.
Tonissen: “Nou ben ik niet echt
een varensman in de zin van
schipper, in tegenstelling tot mijn
broer. Ik heb ons bedrijf altijd gerund vanuit het oogpunt van de
horeca, als boekhouder en ondernemer. Het horecagedeelte vond
ik altijd heel leuk. Vooral door
nieuwe concepten te verzinnen.”

“Ik heb bewust voor dit vak gekozen en vind het leuk om mensen
die iets te vieren hebben, blij van
boord te laten gaan. Een collega
van mij in Amsterdam zegt dan
ook altijd dat we geen pannenkoeken verkopen, maar een beleving,
een herinnering. Je hebt mensen
iets te bieden en moet dat op een
leuke manier brengen.”

Mooi team
Splashtours
Zoals Splashtours, dat met een
‘anders-dan-andere’ stadstour havenstad Rotterdam met geheel
andere ogen laat bekijken: vanuit
een amﬁbiebus. En natuurlijk het
succesvol gebleken concept van
de Pannenkoekenboot: drie boten die samen goed zijn voor zo’n
100.000 meevarende gasten per
jaar. In Rotterdam, Amsterdam
en Nijmegen. Dat loopt nog altijd
goed.
In Nijmegen bakte een groepje
studenten het bedrijf een poets
door het verhaal in de wereld te
brengen dat de naam ‘Pannenkoekenboot’ in ‘Frikandellenboot‘
zou worden omgedoopt. “Daar
kregen we een heleboel reacties
op”, lacht Ed Tonissen. Het bracht
vooral weer een hoop publiciteit
voor het bedrijf mee. In ieder geval
in Nijmegen. “We hebben in Rotterdam ook een Chinaboot gehad
en een Bereboot. Ook heb ik rond
1993 een heel plan voor een tentoonstellingsschip ontworpen.”

Ed Tonissen: “Het horecagedeelte vond ik altijd heel leuk. Vooral door nieuwe concepten te verzinnen.”
(foto Manon Bruininga)

Christopher Wielders heeft twintig
jaar lang het bedrijf in Rotterdam
geleid en neemt het nu dus allemaal over. Want Eds zoon had er
geen zin in.
“Ik vind het belangrijk om te we-

ten wie de nieuwe eigenaar wordt.
Om zo te weten dat het bedrijf in
goede handen blijft. Noem me
van de ouwe stempel, maar zo ben
ik nou eenmaal.”
Hart voor de zaak heet dat.

Wielders: “Ik vind dat Ed zijn
sporen wel heeft verdiend. Ik ben
al heel lang bij hem in dienst en
dat is langzamerhand tot een
samenwerking
gekomen.
De
Pannenkoekenboot is een gewel-

“In drie steden hebben wij een
hoop te bieden. In Nijmegen is
dat een stukje rust en de natuur
rond de drukst bevaren rivier van
Europa. In Rotterdam heb je, net
als in Amsterdam, de havens en
ook de skyline.”
“Zoals elk bedrijf wil je groeien
en wil je meer. In Nijmegen wachten wel een paar uitdagingen nu
de Waalkade op de schop gaat en
daar een hoop groen komt. Groen
is natuurlijk goed. Alleen moet
je wel denken aan de bereikbaarheid van de kade voor verkeer en
bezoekers.”
“Maar de gemeente is enthousiast over de Pannenkoekenboot
en denkt mee in oplossingen, wat
dat betreft. Daarover blijven we
met elkaar in gesprek. Ons bedrijf
heeft zowel in Amsterdam, Rotterdam als in Nijmegen een mooi
team bij elkaar; samen bezorgen
we onze gasten een mooie tijd.
In de Pannenkoekenboot zit een
stukje oubolligheid verstopt die
mensen toch wel blijven zoeken.”
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Elektrische
installaties

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

voor de binnenvaart

AANBIEDINGEN
Reeferverdeelkast

Onderhoudsvrije accu

Roestvaststalen kast met handvat. 1 in, 4 uit. Max. 32A
met omschakeling. Tevens alle soorten reefer stekkers
en kabels uit voorraad leverbaar.

Accu 12V 225Ah met calcium-high tin technologie en
glasmatseparatie. Met magic eye ladingidicator.

Voor info:

225,00

Prijs op aanvraag.

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:
Daalderop boiler

Stookolie brander

Boiler 400V 80/120 Liter Beide uit voorraad leverbaar.
120 Liter.

Eéntraps stookoliebranders met geluiddempende branderkap. Minimale schadelijke emissies (NOX < 72 mg/kWu) en
geluidsniveau beneden 72 dB(A).

1425,00

750,00

Marifoon IC-M25

Marifoon IC-M35

Icom IC-M25. IPX7 marifoon met AquaQuake functie en ﬂoat
‘n ﬂash.

Icom IC-M35 handmarifoon met spraakversterking en noise
canceling. IPX7 ﬂoat ‘n ﬂash en optie tot handset.

145,00

189,00

Ledschijnwerper
Deze kleine krachtpatser maakt gebruik van een single source powerled. Met
zijn supersmalle lichtbundel schijnt hij met gemak meer dan 300 meter ver.
Voedingsspanning 9-32VDC.
25W

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

Glaszekering
assortimentsdoos
5x20mm snel 360-delig 100mA t/m 6.3A.

50W

26,99

219,00 399,00
90W

599,00

√ 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.

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

Havenlaan 84
B-9060 Zelzate
T 09/345.61.71
F 09/345.61.47
info@carronmarine.be

www.carronmarine.be
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ADVERTORIAL

Knock-Down Magnets® op de SBH 1 en de SBH 2

Bunkerstation SBH Heijmen staat dagelijks
garant voor het leveren van topkwaliteit gasolie
Om als leverancier van brandstof aan
de verwachte hoge servicegraad en
kwaliteit te kunnen voldoen, en om
besmetting van gasolie te voorkomen,
plaatste Bunkerstation SBH Heijmen in
Rotterdam op het brandstof-uitgiftepunt
van de SBH 1 en de SBH 2 een KnockDown Magnet®. Dit in navolging van het
Heijmen-bunkerstation in Millingen aan
de Rijn, dat – om 24/7 een zeer schoon
product te leveren – al meer dan vijftien
jaar is uitgerust met magneet-units én
RCI Puriﬁers® op de uitgiftepunten.
Bunkerstations
SBH Heijmen is een jong en dynamisch
bunkerbedrijf, dat zich sterk maakt voor
het leveren van hoogwaardige producten
en persoonlijke service aan de binnenvaart. “Door de strategische ligging kan
de klant beter bediend worden en
makkelijker kiezen wanneer het
bunkeren voor hem het beste uitkomt”,
vertelt Serge Broekhuizen, Managing
Director van SBH Heijmen. “We willen
de ziel per vestiging erin houden. Zo
houden we bijvoorbeeld elkaar via een
groepsapp op de hoogte van wat er op
de drie locaties en onderweg gebeurt.
Ook hebben wij variatie in leeftijd. Zo
houden we elkaar scherp en worden
ervaringen gedeeld.”
Enthousiast vertelt Broekhuizen verder:
“Op elke locatie zijn er twee bunkerboten met een ruim assortiment aan
smeermiddelen, scheepsbenodigdheden
en gasolie. Om besmetting van gasolie
te voorkomen hebben we bijvoorbeeld
in Millingen drie RCI Puriﬁers® en
magneet-units geplaatst, maar ook op
Neptun Heijmen in Nijmegen hebben we
de Knock-Down Magnets® van BO&AC
Nederland geplaatst.”
“We adviseren en denken mee met
onze klanten. Ambitieus, snel, ﬂexibel en
ondernemend, zo voelen we ons. Mede
hierdoor zijn we jaren geleden begonnen
met het opzetten van een webshop,
zodat iedereen ons assortiment online
kan bekijken en bestellen. Onze huidige
transporttanker Hortensia 2 gaat er
aan het einde van het jaar uit en onze
nieuwe dubbelwandige transporttanker
Independent komt dan juist in de vaart.
Alweer een mijlpaal”, vertelt
Broekhuizen.
“We zitten nooit stil en met de toenemende vraag naar – en transport

biomassa plus al het vrij-water en alle
vuildeeltjes groter dan 5 micron uit uw
gasolie zonder hiervoor uw eigen dure
brandstofﬁlters te vervuilen. Het enige
onderhoud is het op z’n tijd afdrainen
van vuil en water. Uw brandstofﬁlters
worden hierdoor enorm ontlast en zo
bespaart u veel geld.”
De Knock-Down Magnets® zijn door
het unieke ontwerp (direct ﬂow) vrij van
onderhoud en werken levenslang. De
Knock-Down Magnets® zijn verkrijgbaar van 3/8 tot 10 inch. Stefan van
den Bussche besluit door te vertellen
over het laatste innoverende product
van BO&AC Nederland: de Mobile Fuel
Cleaning Units. “Dit zijn lichtgewicht
mobiele units met zowel een KnockDown Magnet® als een RCI Puriﬁer®.
Op de website www.bo-ac.nl kunt u
hierover alles teruglezen.”

Serge Broekhuizen en Frank Kreukniet van SBH Heijmen en Stefan van den Bussche van BO&AC Nederland.

van – gasolie is het risico op besmette
gasolie groter dan ooit. Om besmetting
te voorkomen plaatsten we daarom
op nagenoeg al onze bunkers een
combinatie van Knock-Down Magnets®
én RCI Puriﬁers® van BO&AC Nederland.
Zo leveren we altijd een gasolie die vrij
is van vuil zelfs tot 5 micron, vrij-water
en micro-organismen. Hiermee zijn
we klaar voor de toekomst. Dat is de
kwaliteit en service die je van ons mag
verwachten.”

“Helaas kunnen uw bunkerstation en
u hier weinig aan veranderen. Wat uw
bunkerstation wél kan doen, is het
preventief plaatsen van een magneetunit op het uitgiftepunt. Dit geeft
afnemers de zekerheid dat de aangeleverde gasolie vrij is van microorganismen. Gelukkig gaan steeds meer
bunkerstations, zoals ook Heijmen,
hierop over. Bij BO&AC Nederland
noemen we deze bunkerstations
‘bunkerstations-met een plus’.”

Hoe kan een besmetting ontstaan?
Wij vragen het aan Stefan van den
Bussche (Technical Salesmanager bij
BO&AC Nederland). “Besmetting ontstaat
meestal tijdens het transport en overslag
van gasolie. Bijvoorbeeld door het
aanzuigen van lucht door het verbruik
van de gasolie. Het is natuurlijk bekend
dat in de lucht allerlei verontreinigingen voorkomen, zoals vochtdeeltjes,
ﬁjnstofdeeltjes en micro-organismen
die zich via het aanzuigen van lucht in
de tank als een slijmerige massa gaan
ontwikkelen. Bedenk dat voor iedere
liter verbruikte gasolie een liter lucht
van buiten in de tank wordt aangezogen.
Dit gebeurt al op de rafﬁnaderij, in het
bevoorradingsschip, uw bunkerstation
en daarna in uw eigen bunker.”

Voorkom ik nu alle problemen?
“Gedeeltelijk” gaat Van den Bussche
verder, “want wanneer u gebunkerd
heeft bij een bunkerstation-plus en er is
al een besmetting in uw bunkers aanwezig, dan zal de schone aangeleverde
gasolie toch weer opnieuw besmet
raken door de reeds aanwezige besmetting in de bunker. Dat is jammer voor de
investeringen van het bunkerstation-plus
om u een zo schoon mogelijke gasolie te
leveren. Op onze website www.bo-ac.nl
gaan we hier uitgebreid op in en vindt u
een overzicht van al onze producten en
diensten. Of wilt u persoonlijk advies?
Bel dan even voor een afspraak, dan
komen we vrijblijvend langs op uw
locatie.”

Wat kan ik zelf doen?
“Eenvoudig op uw brandstoﬂeiding voor
de ﬁltersectie ook een Knock-Down
Magnet® plaatsen. Mocht er in uw
bunker een besmetting zitten, dan wordt
deze door de Knock-Down Magnet®
tenietgedaan”, legt Stefan uit. “Door het

Knock-Down Magnet® op het aﬂeverpunt
gasolie SBH 2

terugdringen van het zwavelgehalte naar
10 ppm en mogelijke toevoegingen is
diesel een kwetsbaar product geworden
voor de groei van bacteriën, schimmels,
gisten, algen en SRB’s. Met name de
laatste kunnen aanzienlijke en kostbare
schade veroorzaken. Juist daarom moet
ook u zorgen dat ook uw brandstofsysteem in orde is en ook blijft.”
“ U kunt daarom het beste én een
Knock-Down Magnet® plaatsen én een
RCI Puriﬁer®. De RCI Puriﬁer® verwijdert
namelijk de vervuilende slijmerige

BO&AC Nederland
Het in 1987 door André Hulstein opgerichte BO&AC is actief op het gebied
van onderzoek naar micro-organismen
in dieselolie én het bestrijden van
micro-organismen in dieselolie. Deze
specialisatie heeft zich volledig gericht
op vervuilde brandstoffen door microorganismen. De laatste jaren hebben
grote veranderingen in de brandstofmarkt plaatsgevonden. Denk maar aan
het terugbrengen van het zwavelgehalte
in de diesel en zeker niet te vergeten de
verhoging van het bio-component aan
brandstof. Deze veranderende processen
brachten nieuwe uitdagingen met zich
mee en BO&AC is daarom dagelijks
bezig met onderzoek naar vervuilde
brandstoffen om probleemoplossende
vernieuwingen op de markt te brengen.
Met ruim dertig jaar ervaring kunnen
de medewerkers van BO&AC u uitstekend adviseren bij het oplossen van uw
bacterieproblemen in de dieselbrandstof.
BO&AC Nederland beschikt over eigen
laboratoriumfaciliteiten en de medewerkers zijn in staat om 48 uur na
binnenkomst een duidelijk en begrijpelijk
rapport met de bacteriële testuitslag te
sturen. Dit rapport is voorzien van foto’s
van de gebruikte voedingsbodems en
een probleemoplossend advies om uw
brandstofvervuiling op te lossen. Het
laboratorium van BO&AC Nederland is
24/7 beschikbaar en BO&AC levert 90
procent van de producten uit voorraad
binnen één tot twee werkdagen.

20 november 2018

De Binnenvaartkrant

30
VAKBLAD VOOR RIJN- & BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, RECREATIEVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & OFFSHORE

20 november - 4 december 2018

A

EM
H

T aa
rz

uu
D

Rondvaartsector gaat
over op elektrisch
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Arjan Kooijman aan het werk op een van de schepen van Rederij Kooij die bij Slot Jachtbouw compleet worden vernieuwd. (foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Arjan Kooijman, eigenaar van E-Ship, is
gespecialiseerd in het elektrisch maken
van kleine passagiersschepen. Hij
valt met zijn neus in de boter omdat
Amsterdam in 2025 alle schepen die
in de grachten varen, elektrisch wil
hebben.
Met zijn drie werknemers heeft hij inmiddels voor veel rederijen schepen elektrisch
gemaakt: Stromma, Lovers en een aantal
kleine en middelgrote rederijen. Op dit
moment werkt hij voor Rederij Kooij om
alle schepen elektrisch te maken. Deze
opdracht moet in 2023 afgerond zijn.
Hij heeft inmiddels al tientallen schepen
omgebouwd. Het is druk. Op dit moment werkt hij aan zes boten tegelijk,
op meerdere locaties. Waaronder bij Slot
Jachtbouw in Monnickendam.
Werfeigenaar Ed Slot heeft in zijn werkplaats momenteel twee rondvaartboten
van Rederij Kooij liggen. Hij stript de
schepen en bouwt ze volledig opnieuw

op: plaatwerk, hout en Interieur. Het leuke vindt Slot dat het oude schepen zijn
en dat ze hun oorspronkelijke uitstraling
behouden, maar straks toch volledig modern zijn uitgerust.
Inmiddels vaart de derde generatie Kooij
met deze klassiek ogende rondvaartboten, waarvan er een aantal nog geklonken is, in de grachten van Amsterdam.
Het oudste schip van de 28 schepen
tellende vloot stamt uit 1936.

Een alternatief is het gebruik van infraroodpanelen. Luchtverwarming is moeilijk bij schepen met huikjes en dergelijke.
Elektrisch varen is milieuvriendelijker.
“Wij zien een winst van wel 50 procent
ten opzichte van een dieselmotor in een
schip”, vertelt Kooijman. “Deze uitstootwinst is er zelfs met stroom van vervuilende centrales.” Zodra de stroom van
zonne- of windenergie komt, wordt echt
emissievrij gevaren.

Milieuvriendelijker

Heftruckmotoren

Het begon jaren geleden met hybride
schepen en dat veranderde naar volledig
elektrisch; er zijn inmiddels zelfs schepen
die volledig op zonne-energie varen.

Kooijman heeft gekozen voor bij heftrucks toegepaste techniek en die geschikt te maken voor schepen. Er wordt
gemiddeld met 30 tot 50 kW vermogen
gevaren in de rondvaartschepen. Een
heftruck rijdt met ongeveer 20 kW rond.
“We hebben de motoren verzwaard en
ook de regelaars. Daarnaast wordt er met
waterkoeling gewerkt en niet met luchtkoeling.”

“De volgende stap is waarschijnlijk dat
alle dieselkachels eruit moeten”, stelt
Arjan Kooijman. “5 tot 10 procent van
het stroomgebruik is voor de catering;
verwarming is een veel grotere post. Dat
maakt het stroomgebruik tweemaal zo
hoog. Dat is vooral van toepassing op
schepen die slecht geïsoleerd zijn.”

Wat de accu’s betreft, vaart 50 procent
met accu’s op lood en de andere helft op

lithium. In principe zijn loodaccu’s geen
probleem voor schepen, want er is gewicht nodig om de schepen te ballasten.
Qua levensduur en capaciteit is lithium
veel beter.

Levensduur accu’s
“Gemiddeld gaat een loodaccu zeven of
acht jaar mee”, vertelt Kooijman. “Met
lithium varen we nu vier jaar en er is nu
een degradatie van 2 procent. Te verwaarlozen dus.”
Met varen worden de batterijen niet misbruikt. Accu’s kunnen in twee uur ontladen, maar een schip doet daar gemiddeld tien uur over. Goed voor een langere
levensduur.
Er hoeft ook niet snel geladen worden,
het ideale voor een batterij is tien uur
voor het ontladen en tien uur voor het
opladen. De gemiddelde rondvaart zit
tussen de acht en twaalf uur varen.
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MEER DAN 2500
DRAAIUREN ZONDER
VERLIES VAN KWALITEIT
Welk merk motorolie durft dit te garanderen?

PANOLIN® Swiss Oil Technology kan deze garantie geven.
Duport Lubricare BV compenseert u als de motorolie het beloofde aantal uren niet haalt*
PANOLIN® motorolie is goedgekeurd door diverse motorenfabrikanten
*vraag naar de voorwaarden: info@panolin.nl

Duport Lubricare B.V.
Archimedesstraat 9
7701SG Dedemsvaart
info@duportlubricare.nl
www.duportlubricare.nl
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Vincent van Maurik: “In de binnenvaart leveren we vaak een blend met gewone diesel.”

Varen op gebruikt frituurvet
DOOR JOKE HEIKENS

Steeds meer schepen stappen
over op HVO (Hydrotreated
Vegetable Oil): diesel die niet
alleen milieuvriendelijk is, maar
ook veel schoner in het gebruik
en goed is voor de motor. “Je
kunt het als mens gewoon
drinken”, vertelt Vincent van
Maurik van Future Fuels. Dit
bedrijf verzorgt met zijn dealers
de distributie van Blauwe Diesel
in Nederland.
Hoe wordt Blauwe Diesel
gemaakt?
De grondstof voor Blauwe Diesel
mag alleen plantaardige (afval)
olie zijn die voor het bereiden van
voedsel gebruikt is, volgens de Nederlandse wet- en regelgeving, zoals frituurvet. “Plantaardige afval-

olie bevat energie”, legt Vincent
van Maurik uit.
“Die
beschikbare
energie
haalt het Finse bedrijf Neste
eruit door een waterstoftransitie,
waar HVO van wordt gemaakt. De
energie wordt onttrokken aan de
grondstof om daar een vloeibare
brandstof van te maken.”
“Het is circulair, wat wil zeggen
dat de plantaardige afvalstoffen
die normaal gesproken worden
vernietigd, nu de grondstof zijn
om brandstof van te maken."
"Het is volledig biologisch afbreekbaar. Binnen een maand is
deze brandstof door het bodemleven omgezet in voor de natuur
onschadelijke producten. Dit
betekent dat het licht afbreekbaar
is.”

Waarvoor is het geschikt?
Blauwe Diesel kan zonder aanpassingen in iedere dieselmotor worden gebruikt; dus ook oude. “Ieder
schip dat op diesel vaart, kan de
Blauwe Diesel gebruiken. Het is
veel schoner, ook qua uitstoot en
het is het hele jaar door bruikbaar,
ook in de winter. Vanuit Europa is
de Blauwe Diesel ISCC-EU gecertiﬁceerd. Daarnaast heb je geen
rook en reuk van uitlaatgassen,
loopt de motor stiller en is er 89
procent minder CO2 dan met fossiele diesel”, aldus Van Maurik.
Ook blijft de motor veel schoner
met deze brandstof. Die schuimt
niet en er blijven geen resten achter.
Blauwe Diesel is volgens hem zeker geschikt voor de binnenvaart.

Niet alleen voor de voortstuwingsmotoren, maar ook voor de generatoren. Ook is deze brandstof
geschikt voor auto’s en andere
voertuigen die diesel verbruiken.
Zijn er ook nadelen?
Het grootste nadeel is dat Blauwe
Diesel wat duurder is. “Dit product
wordt gemaakt uit grondstoffen;
je slaat geen pijp in de grond en
dan pomp je het omhoog. Dat
maakt de Blauwe Diesel duurder.
Ongeveer een kwartje per liter.
Het gaat wel net zo lang mee als
gewone diesel.”
“Om het wat goedkoper te maken,
leveren we in de binnenvaart vaak
een blend met gewone diesel. Het
heeft dezelfde moleculaire opbouw als diesel, daardoor kan dat
samengaan. Je vaart dan niet hon-

derd procent fossielvrij, maar bijvoorbeeld voor de helft. Zo blijft
het betaalbaar en is het toch een
bijdrage aan een beter milieu.”
De Blauwe Diesel zal altijd duurder blijven, verwacht Van Maurik.
“Vanuit Europa wordt erop gecontroleerd dat de grondstoffen afvalproducten zijn en dat niet speciaal
daarvoor wordt gedolven. Wel zijn
er onderzoeken bezig naar andere
grondstoffen voor HVO, zoals autobanden en cellulose. Ook algen
zijn heel geschikt. Die worden
gekweekt met enorme zakken rioolwater die in de zee worden gehangen. Terwijl het daar dobbert,
schijnt de zon erop, waardoor
algen ontstaan in dat rioolwater.
Met die algen maken ze hoogwaardige HVO, prachtig is dat.”

Onderzoek: “Waterstof: interessant, maar nu nog niet”
In de toekomst kan waterstof
interessant zijn als alternatieve
brandstof voor binnenschepen.
Maar zover is het nog niet.
Op dit moment zijn er drie
belemmeringen: de kosten van
de brandstof en die voor de
ombouw van schepen om op
waterstof te kunnen varen en
het feit dat waterstof nog niet is
toegestaan als brandstof voor de
binnenvaart.
Dat blijkt uit onderzoek in het
kader van het Duits-Nederlandse
samenwerkingsproject MariGreen.
De studie is op 5 november overhandigd aan de opdrachtgevers:
MARIKO en FME.
Dit vond plaats in Duisburg, bij
de Europese Vereniging voor Binnenvaart en Waterwegen (VBW).
Bij het onderzoek, onder leiding
van de Rheinisch-Westfälische
Technische Hochschule (RWTH)
in Aken, waren het ontwikkelings-

centrum voor scheepvaart en
transportsystemen
(DST)
uit
Duisburg betrokken, IngenieurTechnik, Electric Ship Facilities, de
Technische Universiteiten Delft en
Eindhoven, de Hogeschool Emden/Leer en de VBW.

Techische haalbaarheid
De onderzoekers keken naar
waterstof als mogelijke brandstof voor vier scheepstypen: een
vrachtschip, een duwverband, een
veerpont op de Rijn en een passagiersschip.
Ze hebben ook de regelgeving
rond het inzetten van waterstof als
brandstof geanalyseerd en aanbevelingen gedaan. Zo adviseren ze
om demonstratieprojecten op te
zetten om de technische haalbaarheid in de praktijk te demonstreren.
Sören Tinz, hoogleraar aan RWTH, Universiteit van Aken (midden) presenteerde het onderzoek aan projectmanager
Inga Lauts van MariGreen/Mariko en Leo van der Burg van FME. (foto Goetze/Bargelink.com)
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Grenzeloze liefde voor de scheepvaart bij
Koedood Dieselservice
ren’ – elektrisch aangedreven schepen – zet het grote stappen in de
richting naar 100 procent schone
uitlaatgassen. De ﬁrma voorzag
het eerste bestaande binnenvaartschip ter wereld van een dual fuel
LNG-dieselmotor.
Samen met het zusterbedrijf
Emigreen – technisch en wetenschappelijk expert op het gebied
van emissiecontrole – werkt Koedood voor een brede range aan
opdrachtgevers. Van rederij tot
multinational. Altijd met het doel:
uitlaatgassen schoon en onder
controle houden. De geboekte
resultaten spreken boekdelen. De
nieuwe IMO 3 en voor de binnenvaart Stage V eisen worden
behaald.

Een grenzeloze liefde voor
scheepvaart en vernieuwing. Dat
is wat Koedood Dieselservice
al sinds 1961 drijft. Opgericht
door zijn vader, staat het bedrijf
nu met Arie & Bert Koedood
aan het roer bekend als een
belangrijk innovator in de
wereld van aandrijvingstechniek
voor scheepvaart, offshore en
industrie. Onder het motto
think, innovate en create biedt het

bedrijf voor elke vraag een
innovatief en duurzaam
antwoord.
Geen project zonder diepgaande
analyse van wat de beste oplossing
voor de opdrachtgever is. THINK,
heet dat bij Koedood Dieselservice. Verschil maken. Prestaties
opstuwen. De specialist maakt het
verschil. Door een range aan mogelijkheden aan te bieden die per-

spectief bieden voor de toekomst.
Innovatie loopt als een rode draad
door het bedrijf. Een geoliede
machine dankzij de drijfveer
om de techniek in de scheepvaart voortdurend te verbeteren.
Koedood Dieselservice is een
gerenommeerde kei in het ontwikkelen van systemen die binnenvaartschepen groener maken.
Efﬁciency is het toverwoord, net
als duurzaamheid. Koedood is een

belangrijk speler in grote projecten die internationaal de aandacht
trekken. Het leverde de onderneming in 2015 de titel op van
winnaar/vertegenwoordiger in de
Scheepsdieselmotorenbranche en
een nominatie voor de verkiezing
Nationale Business Succes Award.
INNOVATE is de stuwende kracht
binnen het succesvolle bedrijf.
Onder de vlag van het ‘nieuwe va-

Koedood Dieselservice is uitgegroeid tot een allround innovatiespecialist die knowhow en expertise
bundelt met een continue nieuwsgierigheid naar oplossingen die
het milieu sparen en economisch
rendement genereren. Dat is kennis die de specialisten graag delen.
Koedood Dieselservice is aangesloten bij het Innovation Lab van het
Expertise- en InnovatieCentrum
Binnenvaart (EICB).
Iedereen heeft baat bij een
schone(re) binnenvaart, is het
motto van het bedrijf.
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De Nemo H2 was tot nu toe het eerste en enige schip in Nederland op waterstof.

Brandstofcellen: veilige en groene
voortstuwing
DOOR EVERT BRUINEKOOL

De toekomst van de brandstofceltechnologie is veelbelovend, maar
er is nog een lange weg te gaan. De
waterstoftechniek is bewezen, te land
en ter zee. Echter voor een betaalbare
en werkbare vervanging van de
brandstofmotor moet de infrastructuur
nog worden aangelegd.
Tanken is nog een probleem. Er zijn op dit
moment maar vier waterstoftankstations in
Nederland, dus veel moet per vrachtwagen
in gasﬂessen worden aangevoerd. Op korte
termijn komen er zeven waterstoftankstations bij.

Nemo H2
Ook voor de betaalbaarheid van de brandstofcelstack zelf moet er meer geproduceerd
gaan worden om het schaalvoordeel te krijgen. Er wordt hard gewerkt om waterstof
compacter op te kunnen slaan in de transportvoertuigen; onder hogere druk of met
behulp van zogenoemde waterstofdragers.
Nedstack, de Nederlandse producent van
brandstofcelstacks, was in 2009 betrokken
bij de ontwikkeling van de eerste rondvaartboot op waterstof, de Nemo H2. Die bewees
dat het systeem goed werkt op een schip.
Alleen…het voor Amsterdam gebouwde
schip kon niet bunkeren doordat de vergunningen voor het vulpunt uiteindelijk niet

werden verstrekt, door een verandering in
de omgeving.
De brandstofcel is volgens het Arnhemse
bedrijf uitstekend toe te passen op schepen.
Eventueel met een extra pakket van accu’s
die voor mogelijke piekbelasting te gebruiken zijn. Een brandstofcelstack verbruikt
ongeveer 60 gram per kWh. Inmiddels
wordt er langzaam een netwerk van vulpunten in Nederland uitgerold, ook de veiligheidseisen en keuringseisen worden steeds
meer volwassen.

Waterstofbussen
Op de weg functioneert waterstof al langer.
Holthausen uit Hoogezand levert gassen en
energie en gebruikt daarvoor de brandstofcelstacks van Nedstack. Holthausen werkt
samen met de gemeente Groningen om
de stad in 2035 energieneutraal te maken,
onder meer door voertuigen om te bouwen
naar waterstof.
HyMove gebruikt de brandstofcel voor elektrische bussen en heavy duty-wagens. Het
bedrijf uit Arhnem heeft samen met zijn
Nederlandse partner Nedstack en de
Chinese partners Huaxia en DongFeng
Commercial Vehicles een overeenkomst
gesloten voor de ontwikkeling, bouw en
installatie van een eerste serie brandstofcelsystemen voor zware voertuigen op de
Chinese markt.

Tot 1999 was Nedstack onderdeel van AkzoNobel. Het heeft sinds zijn verzelfstandiging
in 1999 al veel brandstofcellen gemaakt en
het proces doorlopend verbeterd. Nedstack
heeft inmiddels een aantal aandeelhouders
uit de maritieme wereld; zij zien voor waterstof een grote toekomst.

Protonen en elektronen
De brandstofcelstack werkt op basis van PEMtechnologie (Proton Exchange Membrane).
Hierbij wordt waterstof door een proton
exchange-membraan gesplitst in waterstofprotonen en elektronen. De waterstofprotonen gaan door het PEM-membraan heen en
reageren aan de andere kant met zuurstof
tot water.
De elektronen kunnen niet door het membraan en moeten ‘omreizen’, waardoor
stroom wordt opgewekt. De PEM Fuel Cell
stack wordt inmiddels gebruikt voor diverse
toepassingen, waaronder stationaire power
plants, bussen en andere zware voertuigen
en schepen. Andere grote stationaire toepassingen zijn er bijvoorbeeld in de chlooralkali-industrie, die waterstof als bijproduct
heeft.
“Deze waterstof wordt in een PEM-power
plant omgezet in elektriciteit en warmte”,
vertelt Maria Fennis, manager Business
Development bij Nedstack. “De winst voor de
industrie is dat die hierdoor zelf zijn energie
produceert en de energierekening omlaag
gaat.”

Succesvolle proeven
Sinds 2007 draait er een stationaire brandstofcel-plant in Delfzijl. Deze heeft al meer
dan 70.000 draaiuren gemaakt en de nieuwe
generatie brandstofcelstacks worden hier
getest. Na 20.000 uur wordt een brandstofcelstack gereviseerd. Het merendeel wordt
hergebruikt.
“De meeste materialen hergebruiken we
weer. Het platina wordt bijvoorbeeld voor
96 procent teruggewonnen”, vertelt Fennis.
“Batterijen zijn vaak moeilijker te recyclen.”

De celplaten zijn van composiet en graﬁet
gemaakt. Nedstack maalt, mengt en stanst
alles in eigen beheer. Daarna worden ze
handmatig geassembleerd: twee platen met
een seal en het proton exchange-Membraan
ertussen. Een CVM (Cell Voltage Monitor)
registreert wat elk van de 75 cellen in een 10
KW-brandstofcelstack produceert aan elektriciteit.
Elke cel genereert circa 0,7 Volt. Met meerdere brandstofcellen gestapeld (stack) kun je
– net als met accu’s – elk vermogen of voltage bereiken door deze in serie of parallel te
schakelen. Door voortschrijdend inzicht is
de energiedichtheid de afgelopen jaren met
een factor vier gestegen. Vier maal zo weinig ruimte is er nodig voor dezelfde energieopwekking.
De industrie produceert al 800.000 ton
waterstof per jaar, die gebruikt zou kunnen
worden voor brandstofcellen. In Groningen
werkt de Gasunie aan een waterstoffabriekje
dat op zonnepanelen gaat werken. Langzaam maar zeker wordt er gewerkt aan invoering en toepassing van de groene, schone
brandstof.

Veilig in gebruik
“De brandstofcel is een reactor. Hij is intelligent en er zit veel kennis in en omheen. Het
veiligheidsconcept is volwassen”, stelt Roel
van de Pas, CCO van Nedstack.
“Neem als voorbeeld LNG: bij een lek gaat
het gas over de grond en verdampt, waar
mensen lopen. Waterstof is veertig keer lichter dan lucht, het is direct weg en daardoor
een stuk veiliger. Daarnaast zijn er volwassen veiligheids- en klassenregels opgesteld.”
Batterijen zijn zowel een reactor als een accumulator. Een brandstofcel is alleen een
reactor. Zodra je de waterstof afsluit, ligt het
proces direct stil. Inmiddels voert Nedstack
doorlopend gesprekken met bedrijven die
belangstelling hebben voor de overstap naar
waterstof. Ook vanuit de scheepvaart is er
veel interesse.

Bridgescout® beoordeelt of een veilige doorvaart
mogelijk is. Bridgescout® zorgt voor alertheid aan boord
en biedt ondersteuning op kritieke momenten. Met
Bridgescout® vaar je veiliger.

Interesse in Bridgescout®?
Neem contact met ons op!

info@bridgescout.com
+31 (0)416-369496
www.bridgescout.com

De brandstofcelstacks worden handmatig geassembleerd. (foto’s E.J. Bruinekool Fotograﬁe)
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