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HÉT VAKBLAD MET HET GROOTSTE BEREIK IN RIJN- & BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, RECREATIEVAART, VISSERIJ EN DREDGING
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Amsterdam pakt bruggen aan

Marble Automation
Keteldiep 6 8321 MH Urk
Tel: +31 (0) 527 687 953
www.marbleautomation.com

Het onderhoud van bruggen en kademuren in Amsterdam is de afgelopen
decennia verwaarloosd. Veel bruggen
en kades zijn meer dan honderd jaar
oud en aan het eind van hun latijn.

Het college van B en W heeft voor de
komende vier jaar opdracht gegeven
om 27 bruggen te renoveren en circa
800 meter kademuur te vernieuwen.

Bewezen Kwaliteit
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Chinese bestelling voor
Concordia Damen

+31 164 212420
sales@woeurope.com
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T: +31 (0) 78 890 8050
299
Pantone 354
Black K=100%
E:Pantone
binnenvaart@heinenhopman.nl
W: www.heinenhopmanbinnenvaart.nl

Pantone Uncoated (U) voor uncoated papierdrukwerk, zoals visitekaartjes, briefpapier etc.

Pantone Coated (C) voor coated papierdrukwerk en en andere gecoate ondergronden, zoals stickers etc.
Versie 2014-02-18 Edward Newland / en@heinenhopman.com
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Uitvindersprijs voor nietgiftige anti-fouling

KEERKOPPELING
DEFECT?

SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

T. 088 6699500

| eoc.nl

MEER DAN 2500
DRAAIUREN ZONDER
VERLIES VAN KWALITEIT
Welk merk motorolie durft dit te garanderen?
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www.keerkoppeling.com
Bel 078-6138277
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WWW.DUPORTLUBRICARE.NL
PANOLIN® Swiss Oil Technology kan deze garantie geven.
Duport Lubricare BV compenseert u als de motorolie het beloofde aantal uren niet haalt*

Regio bundelt krachten voor
onderwijs maritieme techniek

(078) 682 12 14

29

Tel. 0031 (0)184-496363

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.

Dé verwarming
voor aan boord!

+31 (0)117 - 401 500

*vraag naar de voorwaarden: info@panolin.nl

Duport Lubricare B.V.
Archimedesstraat 9
7701SG Dedemsvaart
info@duportlubricare.nl
www.duportlubricare.nl

SPECIALIST IN MANOEUVREREN
WWW.DAMENMC.NL
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WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

www.visscherscheepsrep.nl

PANOLIN® motorolie is goedgekeurd door diverse motorenfabrikanten

• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN
+31 (0) 85-4861360

+31 (0) 10 7171967
www.easycrew.com

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

|

+31 (0)184 67 62 62
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Fluvia

Moseltank AG is een Luxemburgs scheepvaartbedrijf.
Wij zijn op zoek naar versterking voor ons team.

Wij zoeken gemotiveerde medewerkers voor

for Peak performance

diverse functies (stuurman of matroos)

Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen

Het werkgebied is het ARA-gebied

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

Wir suchen:
Rheinpatent
Wir
suchen: bis Mannheim / Basel
Radarpatent
Rheinpatent bis Mannheim / Basel
ADN-Zertifikat
Radarpatent
Sprache: Deutsch und Niederländisch
ADN-Zertifikat
Sprache: Deutsch und Niederländisch
Wir bieten:
Hohes
Sicherheitsverständnis
Wir
bieten:
Attraktive
Schweizer Arbeitskonditionen
Hohes
Sicherheitsverständnis
Permanente
Weiterbildung
Attraktive
Schweizer
Arbeitskonditionen
Permanente
Weiterbildung
Aufstiegschancen
Aufstiegschancen
Gutes Arbeits-Freizeit-Verhältnis - 1:1
Attraktiver
Schichtwechselplan –
Gutes Betriebsklima
3/3 oder 2/2 Wochen on und off
Gutes Betriebsklima
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
– einfach bewerben über unsere
Webseite!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung –
einfach bewerben über unsere
Bewerbungen an:
Webseite!
Jesko Wehrt
Human Resources Manager
Bewerbung über:
Fluvia AG
Hafenstrasse 87
CH-4127 Birsfelden
jesko.wehrt@fluvia.eu

Wij zoeken:
Rijnzoeken:
patent tot Mannheim / Basel
Wij
Radarpatent
Rijn patent tot Mannheim / Basel
ADN-Certificaat
Radarpatent
Taal: Nederlands en Duits
ADN-Certificaat
Taal: Nederlands en Duits
Wij bieden:
Veiligheid
Wij
bieden:hoog in het vaandel
Aantrekkelijke
Veiligheid
hoogZwitserse
in het vaandel
arbeidsvoorwaarden
Aantrekkelijke
Zwitserse
arbeidsvoorwaarden
Mogelijkheden voor zelf ontplooiing
Mogelijkheden
voor
zelf ontplooiing
Goede promotie
kansen
Goede
promotie
Comfortabele
1:1kansen
verhouding van
Aantrekkelijke
rotatieplanning
–
werktijd en vrije
tijd
3/3
of 2/2 weken
op en af
Motiverende
& inspirerende
Motiverende
& inspirerende
bedrijfscultuur
bedrijfscultuur
Sollicitaties eenvoudig via onze
Sollicitaties
website! eenvoudig via onze
website!

Wij vragen:
- Nederlandstalig
- Bunkerervaring
- Vaarbewijs

Wij bieden:
- Vast dienstverband onder Luxemburgse voorwaarden
- Nederlandstalige bemanning
- Werksysteem 1 week op / 1 week af
- Interne opleidingen door experten

Klinkt dat als jouw ideale baan? Stuur uw sollicitatie aan:
Moseltank AG
9, Rue des Champs, 5515 Remich, Luxemburg
E-Mail: moseltank@navigation.lu • Telefoon: +352 26664614

Europweit tätige Personalagentur vermittelt
Personal für alle Flussschiffe
Tel. 00421 918 828 726
00421 948 699 352

www.fluvia.eu/jobs

E-mail: tmlg.info1@gmail.com

www.fluvia.eu

tanker
shipping
brokers
tanker
shipping| tank
| tankstorage
storage || tanker
tanker brokers

www.tmlg.eu

www.rynskypatent.sk

Voor onze bestaande vloot als ook voor onze nieuwbouwschepen VistaSky en Lady Diletta (2020)
zoeken we gemotiveerde kandidaten voor de volgende functies:

Für unsere bestehende Flotte sowie für unsere Neubauten VistaSky und Lady Diletta suchen wir
motivierte Kandidaten für folgende Positionen

1e / 2e Kapitein (m/v)
Machinist
Matrozen (m/v)

1. / 2. Kapitän (m/w)
Maschinist
Matrosen (m/w)

Riverman Cruises GmbH is een Zwitserse riviercruisemaatschappij met eigen schepen en zulke,
waarvoor wij het management verzorgen. Onze schepen reizen voor verschillende touroperators
op de rivieren Rijn, Moezel, Neckar, Main en Donau.

Riverman Cruises GmbH ist eine Schweizer Flusskreuzfahrtreederei mit eigenen Schiffen und
solche, die wir im Management betreuen. Unsere Schiffe fahren für unterschiedliche
Reiseveranstalter auf den Flüssen Rhein, Mosel, Neckar, Main und Donau.

Ons managementteam beschikt over mensen met langjarige praktijkervaring in de riviercruisevaart. We bieden een managementfilosofie, die er altijd naar streeft de bemanning van het schip
te ondersteunen in het bereiken van ons gezamelijke doel.
Tegelijkertijd promoten we het eigen initiatief en zelfstandig werken van de bemanning aan
boord. Het herkennen van ambities en het aanbieden van daarbij passende toekomstperspectieven is een essentieel onderdeel van onze werknemersfilosofie.

Unser Managementteam verfügt über Menschen mit langjähriger Praxiserfahrung in der
Flusskreuzfahrtbranche. Wir bieten ein unternehmergeführtes Management, welches stets
bestrebt ist, die Schiffsbesatzung zu unterstützen in der Erreichung unserer gemeinsamen Ziele.
Gleichzeitig fördern wir die Eigeninitiative und das selbständige Arbeiten der Crew an Bord.
Ambitionen zu erkennen und entsprechende Perspektiven zu bieten ist ein wesentlicher Teil
unserer Mitarbeiterphilosophie.

Wij bieden:
• Vast Zwitsers contract incl. sociale verzekering en afdracht Zwitserse loonbelasting
• Faire brancheconforme salarissen
• Geregelde vrije tijd in overleg
• Persoonlijke aandacht / geinteresseerde aanspreekpersonen

Wir bieten:
• Unbefristete Schweizer Verträge inkl. Sozialversicherung und Abgabe der CH-Quellensteuer
• Faire branchenübliche Gehälter
• Geregelte Freizeitregelung nach Absprache
• Persönliche Betreuung / interessierte Ansprechpartner

Hebben we uw interesse gewekt en wilt u deel uitmaken van ons dynamisch bedrijf?

Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie möchten gerne Teil unserer dynamischen Firma werden?

Stuur dan uw sollicitatie inclusief curriculum vitae met ID en patenten resp. dienstboekje
per mail naar claudia.ehrich@river-man.ch

Schicken Sie bitte Ihre Bewerbung inklusive Lebenslauf, Reisepass / ID und Patente bzw.
Schifferdienstbuch per Mail an:claudia.ehrich@river-man.ch

Riverman Cruises GmbH | Oberwilerstrasse 40b | CH-4106 Therwil | +41 61 271 23 96

www.river-man.ch
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Spelregel

Cementtanker maakt slagzij
Zondagochtend 30 juni is op de Rijn
een Nederlandse cementtanker in
problemen gekomen. Het schip
dreigde bij Spellen (Rijnkilometer
809) te zinken nadat een lek was
ontstaan in de boeg. Hulpdiensten
rukten massaal uit, waaronder twee
boten van de brandweer uit Voerde,
een blusboot van de brandweer uit
Wesel en een patrouilleboot van de
Wasserschutzpolizei.
Toen zij arriveerden maakte het met
800 ton cement geladen schip al slagzij. Met de inzet van drie pompen
slaagde de brandweer erin het schip
te stabiliseren. (foto Feuerwehr Voerde)

Ook binnenvaart ontkomt niet aan
maatregelen Klimaatakkoord
Het op 28 juni door het kabinet
gepresenteerde Klimaatakkoord
heeft ook gevolgen voor de
binnenvaart. De bijdrage van
de branche bestaat grotendeels
uit de afspraken die eerder die
maand al waren vastgelegd
in de Green Deal Zeevaart,
Binnenvaart en Havens.
Het draait vooral om de reductie
van CO2. Voor de binnenvaart
is een afname van 40 procent
in 2030 afgesproken. In het Klimaatakkoord is de doelstelling 30
procent voor het achterland- en
continentaal vervoer als geheel.
De Rijksoverheid, decentrale overheden, verladers en de logistieke
sector willen veel doen om het
transport duurzamer te maken en
tegelijkertijd de bereikbaarheid
te verbeteren. “Dit wordt gedaan
door de efficiëntie van de logistiek te verbeteren. Bijvoorbeeld via
innovatieve logistieke concepten,
slim delen van data en samenwerking in logistieke ketens de beladingsgraad sterk te verbeteren en

Sluis Riedenburg weer
dicht door
aanvaring
De scheepvaart op het MainDonaukanaal is wederom
gestremd, waarschijnlijk tot het
eind van deze week. Weer heeft
een schip schade gevaren aan
Sluis Riedenburg. Tientallen
schepen liggen vast.
Vrijdagavond 28 juni werd de
deur aan de bovenkant van de
sluis door een schip geraakt. Die
kan daardoor niet meer dicht. De
schade is geschat op 100.000 euro.
Begin juni voer een riviercruiseschip tegen de benedensluisdeur.
Toen waren 115 schepen gedupeerd door de stremming die toen
twee weken duurde.

het gebruik van de beschikbare
capaciteit op weg, spoor en binnenvaart te optimaliseren.”
Ook zal werk worden gemaakt van
uitstootvrije vrachtauto’s en binnenvaartschepen en verdere elektrificatie van het spoor. “Tevens
neemt de Rijksoverheid in samenspraak met sectorpartijen maatregelen in de binnenvaart en het
spoor om capaciteitsknelpunten
weg te nemen en vlot en betrouwbaar vervoer mogelijk te maken.”

Vrachtwagenheffing
Voor het wegvervoer voert Nederland in 2023 een vrachtwagenheffing in. Dat wil niet zeggen dat die
extra kostenpost de concurrentiepositie van vervoer over water
verbetert. De opbrengsten van de
tol gaan in overleg met het wegvervoer terug naar die branche, al
wordt het geld “primair ingezet
voor verduurzaming en innovatie
van het wegvervoer”.
De Nederlandse overheid wil met
het veelbesproken klimaatakkoord
de opwarming van de aarde beperkt houden en stelt daarom

als doel om in 2030 49 procent
minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet de
uitstoot van broeikasgassen met
95 procent afgenomen zijn. Dat
is nodig om de opwarming niet
verder te laten oplopen dan anderhalve graad. Bij deze temperatuurstijging lijken de gevolgen van klimaatverandering nog beheersbaar.
Aan het maatregelenpakket tot
2030 is gewerkt binnen het Klimaatberaad, onder voorzitterschap van oud-minister Ed Nijpels.
Per sector (elektriciteit, landbouw
en landgebruik, gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit) hebben
bedrijven en maatschappelijke
organisaties onderhandeld. Aan
de sectortafel Mobiliteit was de
binnenvaart
vertegenwoordigd
door het CBRB.

Green Deal
Voor de invulling van de Green
Deal worden onder meer verschillende opties uitgewerkt voor de inzet van duurzame energiedragers.
Daaronder zijn hybride-elektrisch,
waterstof en duurzame biobrand-

stoffen. In 2030 wil men tenminste 150 emissievrije schepen in de
vaart hebben. Tegelijkertijd moet
het bijmengpercentage van biobrandstoffen voor binnenvaartschepen omhoog naar 30 procent.
“Om via marktprikkels te komen
tot een lagere CO2-uitstoot in de
binnenvaart, zou het GLEC-framework na een verdere uitwerking
toepasbaar kunnen zijn”, staat in
het Klimaatakkoord. De systematiek van de Global Logistics Emissions Council maakt het mogelijk de
uitstoot van broeikasgassen uniform te berekenen en vergelijken
voor een hele multimodale logistieke keten. “Het doel is te komen
tot een systeem waarbij bedrijven
via certificering (middels een systeem van onafhankelijke accountants) kunnen aantonen dat zij
de CO2-uitstoot van het eigen vervoer met een bepaald percentage
hebben verminderd. Hiervoor is
het wenselijk dat de systematiek
wordt uitgewerkt, getest in de binnenvaart en bij goed resultaat via
een internationale ISO-standaard
uitgerold wordt.”

Gewond door losschietende mast
Op zondagmiddag 30 juni is een persoon gewond geraakt aan boord van
de motorzeilklipper Rijkswaterstaat 1.
Door nog onbekende oorzaak schoot
de mast los. Een man raakte vermoedelijk daaronder bekneld. Het ging
om een bemanningslid van de zeilklipper, zo vertelde een woordvoerder van Rijkswaterstaat.
Het bijzondere directievaartuig lag
in de haven van Maasbracht ter gelegenheid van de Maasbrachter Havendagen. Het schip van Rijkswaterstaat
kon door het publiek worden bezichtigd.
De hulpdiensten waren snel ter plekke voor assistentie. Het gewonde
bemanningslid is per brancard overgebracht naar een opzij afgemeerd
vaartuig. Dat voer naar de ziekensteiger, en vervolgens werd de man
vervoerd naar een nabijgelegen ziekenhuis.
(foto Noud van der Zee)

Als je eenmaal aan die spelregel gewend bent – na 3 passes de bal aan
de tegenstander geven – is het WK
damesvoetbal best spannend. De
meisjes – niet alleen de oranje leeuwinnen – zijn veel fanatieker dan hun
mannelijke evenknieën en het zijn
ook niet van die aanstellers, of misschien zijn het gewoon betere acteurs.
Stel: de leeuwinnen worden wereldkampioen, wat de verwende mannetjesmiljonairs niet kunnen. Ik vrees
voor het imago van de Nederlander in het buitenland. Wat mannen
niet kunnen, dat doen vrouwen in
Nederland.
Dat stond niet in het rapport ‘Denkend aan Nederland’ over de Nederlandse identiteit. Er stond wel meer
niet in. We denken (in het voetbal)
altijd wel heel groot te zijn – en soms
lijkt dat ook zo – maar het is niet
typisch Nederlands. Doe maar gewoon. Karakteristiek voor Nederland
is volgens veel Nederlanders op de
eerste plaats de taal. Inderdaad, dat
kunnen de Belgen ons niet nazeggen.
Nou ja, een groot deel van de Belgen
kan dat natuurlijk wel, technisch
gezien, maar het is dan niet waar.
Maar taal als verbindende factor is
een beetje flauw, behalve als je net
als vele anderen vindt dat taal het
karakter van een volk bepaalt.
Persoonlijk denk ik dat je dan oorzaak en gevolg omdraait, maar wie
ben ik? Inderdaad, een Nederlander,
en het niet eens zijn met elkaar is
een heerlijk aspect van het Nederlander zijn. We kunnen niet zonder
eindeloze vergaderingen, discussies,
debatten, besprekingen, kortom
babbelen .
In de lange lijst van onderwerpen
waardoor ‘we’ ons verbonden voelen
met Nederland valt op hoe snel de
Nederlanders denken aan het water
of liever gezegd aan de bescherming
ertegen. Dijken, Deltaplan (daar heb
je het weer) baggeraars en inpoldering staan hoog op de lijst van wat
onze identiteit bepaalt. Logisch, de
strijd tegen het water heeft ons niet
alleen polders maar ook het polderen
bezorgd. We moesten immers leren
samenwerken, want een dijk leg je
niet in je eentje aan. Daar komt onze
voorliefde voor vergaderen vandaan.
Vergeten wordt dat tussen de dijken
over de breede rivieren, die traag
door oneindig laagland stromen de
machtige binnenvaart ook typisch
Nederlands is. Maar binnenvaart
komt in het rapport over de Nederlandse identiteit niet voor. Dat zit
diep in het onderbewuste van de
Nederlander verscholen. Te diep
vrees ik. Het is te vanzelfsprekend dat
als je geen Elfstedentocht kunt rijden
(die tocht uit een andere eeuw met
een ander klimaat werd dus wel genoemd) er schepen varen over het water. Dat imago is vast de schuld van
de overheid. Want als je de bal niet
kwijt kunt, speel je hem toch gewoon
naar een tegenstander?

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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Hoeykens B
T. 0031 (0)654 72 42 87
hoeykens@shipmail.nl

WGL

Wij, de Nederlandse tankvaartrederij Wijnhoff & Van
Gulpen & Larsen B.V. (WIJGULA), gevestigd in Druten,
bieden aan eigenaren van chemietankschepen meerjarige
bevrachtingscontracten aan.
Wij zijn actief in het transport van bulkchemie en gespecialiseerd in het vervoer van vloeibare producten door schepen met
roestvaststalen en gecoate tanks.
Indien u geïnteresseerd bent om op partnerschappelijke wijze
met kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn een langdurige
contractuele relatie met ons aan te gaan, zouden wij graag
verdere details met u willen bespreken.
Wilt u als particulier onze vloot versterken, neem dan contact
met ons op:
Christian Ganz (c.ganz@wijgula.nl)
Tel: 0487 – 587 622 of 0487-587 613
Antoinette van de Pol (a.vandepol@wijgula.nl)
Tel: 0487 – 587 651
Ook ZZP-ers (Schippers in het bezit van Rijnpatent of Groot
Vaarbewijs, ADN basis) die graag voor ons willen werken,
verzoeken wij contact op te nemen met:

Containervaart Metropolis

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

Maarten Bremen (m.bremen@wijgula.nl)
Tel: 0487 – 587 653
Antoinette van de Pol (a.vandepol@wijgula.nl)
Tel: 0487 – 587 651

ONZE VOORDELEN !!!!!
• Werkzekerheid
• Sociale zekerheid
• Goede condities
• Goede werksfeer
• Vrije tijd, werktijd en
loon in overleg
• Moderne schepen met
nette woning

WWW.HOEYKENSTRANSPORT.BE

Word jij onze nieuwe vakbekwame
Verkeersleider Scheepvaart?
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Je zorgt er mede voor dat schepen veilig en efficiënt hun bestemming bereiken.
Werkzaamheden die Nederland verbinden en vooruit helpen.

Traineeship verkeersleider scheepvaart
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement, Amsterdam / Wijk bij Duurstede
Opleiding en salarisindicatie
Je hebt een mbo-diploma, liefst in een nautische richting. Je maximale salaris is € 3.384,- bij 36 uur per week.

Het weer, mensen en materieel zijn onvoorspelbaar. Maar wat er ook gebeurt, namens Rijkswaterstaat
zorg jij vanuit jouw verkeerspost voor een goede doorstroming van de scheepvaart. Door informatie
over de verkeersafwikkelingen, incidenten en calamiteiten te verzamelen, registreren en verstrekken.
En door diverse nautisch-administratieve taken te verrichten en reis-, scheeps- en ladinggegevens te
controleren. Dankzij jou bereiken schepen vlot en veilig hun bestemming en worden incidenten op
het water goed en snel afgehandeld. Om je voor te bereiden op deze functie, volg je op onze kosten
diverse nautische opleidingen en trainingen. Jouw ambities krijgen hier alle ruimte!
Info www.werkenvoornederland.nl/RWS190304

www.werkenvoornederland.nl
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Amsterdam restaureert 27 bruggen en kademuren
hele stremming voor nodig is. Dat
betekent helaas niet dat er geen
stremmingen zijn.”
In samenspraak met Waternet zullen stremmingen voor de scheepvaart zorgvuldig worden afgewogen, zo wordt beloofd.

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Het onderhoud van bruggen
en kademuren in Amsterdam
is de afgelopen decennia
verwaarloosd. Veel bruggen en
kades zijn meer dan honderd
jaar oud en aan het einde van
hun levensduur.

Gevolgen voor de
scheepvaart

Het college van B en W keurt de
renovatie van een aantal bruggen
en kademuren goed. In de periode
tot en met 2023 worden 27 bruggen gerenoveerd en wordt circa
800 meter kademuur vernieuwd.
Ook wordt de vervanging van
zo’n 3.800 meter kademuur voorbereid. De kosten voor die werkzaamheden worden gezamenlijk
geraamd op 450 miljoen euro.

Kwetsbaar
“Naast deze geplande werkzaamheden zullen we uiteraard ook
steeds direct ingrijpen waar dat
nodig is om de veiligheid te waarborgen”, zegt wethouder Sharon
Dijksma (verkeer en vervoer, water en luchtkwaliteit). “Dit is een
belangrijke stap gericht op de
noodzakelijke herstelwerkzaamheden, die overigens ook nog
jaren na 2023 door zullen gaan.”
Om zicht te krijgen op de totale

De bruggen hebben veel te verduren door zwaar vrachtverkeer. (foto E.J. Bruinekool Fotografie)

opgave waar de stad voor staat,
vindt grootschalig onderzoek
plaats naar de staat van de meest
kwetsbare kademuren en verkeersbruggen in Amsterdam. Er moet
duidelijk worden welke belasting
verschillende bruggen en kademuren nog aankunnen en op welke
plekken de risico’s het grootst zijn.

Met het onderzoek worden 850
verkeersbruggen en 200 kilometer aan gemetselde kademuren in
kaart gebracht.

Stremmingen
Amsterdam probeert werkzaamheden in grotere projecten samen
te voegen, zoals al gebeurt bij

het project Oranje Loper. Daarin
worden de negen bruggen tussen
de Raadhuisstraat en het Mercatorplein in één programma vernieuwd.
Dijksma’s woordvoerder Wouter
Keuning stelt: “Veruit de meeste
werkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat daar een alge-

Andries de Weerd, regiocoördinator van BLN-Schuttevaer, heeft in
juli overleg met Amsterdam omdat
er nog geen duidelijkheid is over
de gevolgen voor de scheepvaart.
“Wij accepteren eigenlijk liever
geen stremmingen, want in tegenstelling tot wegverkeer is omvaren
moeilijk en vaak niet mogelijk.”
Volgens Frans Hein, voorzitter van
Verenigde Rederijen Amsterdam,
gaan de Singelgracht, Bullekbakbrug en Bullebakssluis volgend
jaar op de schop. “Dat gaat met
het eenrichtingsverkeer op de
Prinsengracht problemen voor de
rondvaart geven. De noord-zuidverbinding functioneert dan niet
meer.”
De VRA probeert in gesprek te
blijven om de werkzaamheden
in goede banen te leiden voor de
rondvaart en overige scheepvaart.

Rijkswaterstaat kijkt of grotere schepen op kleine kanalen
kunnen varen
In het MIRT-onderzoek
Goederenvervoercorridors Oost en
Zuidoost dat Robinia Heerkens
presenteerde bij de eerste
Corridor-manifestatie in Oss
op 20 juni wordt gestreefd naar
een robuust vaarwegennet.
Onderdeel daarvan is het beter
benutten van de vaarwegen. “We
zien dat veel kanalen te klein
zijn of er is gewoon te weinig
vloot beschikbaar. Er wordt
gekeken of grotere schepen
kunnen worden toegelaten op
die kanalen.”

Robinia Heerkens van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland gaf een
heldere uitleg over de betekenis van
robuuste vaarwegen.

Robina Heerkens is senioradviseur
Water, Scheepvaart en Goederenvervoer,
Netwerkontwikkeling
en Visie bij Rijkswaterstaat ZuidNederland. Ze vertelde dat deplannen voor het robuuste vaarwegennet momenteel worden
beoordeeld door de stakeholders:
de overheden, Koninklijke BLN-

Schuttevaer en verladers, Daarna
volgt een ‘knelpuntenanalyse’
voor BO MIRT 2019. BO MIRT
staat voor Bestuurlijke Overleggen
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport''.

Onderhoud
“Oplossingen voor de korte termijn betreffen onderhoud en
beheer. Ook het onderhoud moet
robuust, geen houtje/touwtjeoplossingen. Er is 5 miljoen
beschikbaar gesteld door de
minister om de beschikbaarheid
van de vaarwegen te verbeteren.
Voor de middellange termijn
wordt gekeken naar vervanging en
renovatie. Veel kunstwerken zijn al
zeventig jaar of ouder.”
Vanuit de zaal kwamen verzoeken
aan Rijkswaterstaat voor de prioritering: maak de Maasroute klasse
VI en los knelpunt Grave op door
een grotere sluiskolk, zowel in de
lengte als in de breedte.
Rijkswaterstaat stelt het meedenken op prijs. “Waarom moeilijk
doen als het samen kan”, besloot Robinia Heerkens haar verhaal met een populaire kreet van
‘Loesje’. Het eerste concept van
BO-MIRT 2019 moet in oktober
klaar zijn, in 2020 gevolgd door
de uitwerking en het opstellen van
mogelijke scenario’s.
Michel van Dijk van Inland Terminal Veghel relativeerde de inschattingen van Rijkswaterstaat door
aan te geven dat na vier jaar over
het Màximakanaal al 60 procent
meer schepen varen dan was voorspeld. Hij vroeg zich af waarom

MCA Brabant-directeur Hendrik-Jan van Engelen liet bij de eerste Corridor-manifestatie, op 20 juni in Oss, een kaart zien
met vervoerscorridors in en door Brabant, waaruit de krachtige dynamiek blijkt van alle verschillende goederenstromen
die Brabant intermodaal ondersteunt of kan ondersteunen.

aan beide zijden van het kanaal
is gekozen voor een talud, omdat
daardoor de werkelijk vaarbreedte
wordt beperkt.

Ecologische oevers
In het verlengde daarvan waren
er vragen over het streven van
de overheid naar ecologisch verantwoorde oevers, waardoor de
scheepvaart ook wordt gehinderd.
Robinia Heerkens sloot resoluut
uit dat geld dat bestemd is voor
ecologische oevers ten bate van de
scheepvaart zou worden gebruikt.
De eerste Corridor-manifestatie
kwam tot stand door de samenwerking van MCA Brabant, Rijkswaterstaat, CCT Moerdijk, BCTN
Alblasserdam, OOC Oss en de
Rotterdam Port Promotion Council. Twee andere sprekers bij het
symposium in Oss waren beiden

vrij nieuwe partners van organisator MCA Brabant. Matthijs van
Doorn, directeur Logistics bij Havenbedrijf Rotterdam, vertelde
over de gezamenlijke aanpak van
corridorontwikkeling. Programma
manager Frans van den Boomen
van Logistics Community Brabant

(LCB) legde uit hoe LCB betrokken is bij talrijke projecten in het
goederenvervoer. Beide organisaties leveren ook nieuwe leden voor
de raad van advies van MCA Brabant: Emile Hoogsteden en Leo
Kemps van respectievelijk Havenbedrijf Rotterdam en LCB.

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

B el van An del 010 4293316

• topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s, dynamo’s en startmotoren
• Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd
• dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en laders

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

KICKER / ZOEKERTJE

geboorte • verloving • huwelijk • overlijden • dankbetuiging • in memoriam
Familiebericht plaatsen?Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl

Kleine advertentie met een verzoek, een aanbod of een mededeling. Kicker / Zoekertje plaatsen?
Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl of geef uw tekst direct op via onze website

God heeft ons geen kalme reis beloofd,
maar wel een behouden aankomst.
Tot ons groot verdriet is overleden,
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken,
onze moeder, oma en overgrootmoeder

Johanna Maria Bernadetta Brands - Krootjes

Verfügbare Lotsen/Kapitäne für die Rhine,
Main, MDK und Donau!!!
Für weitere info :
– tel. 0040724363747
– email : office@navigofirst.com
We are the Best in Crewing!

Filipijns óf Roemeens personeel
Vanaf 103 euro per dag.
Tel. 06 52 68 82 52 óf WWW.ALFURU.COM

Jetty

Vaart u regelmatig via de Kreekraksluizen?
Pik daar dan een exemplaar van De
Binnenvaartkrant mee.
Ook nu er geen sluispersoneel meer is, ligt de
krant daar voor u klaar !

HOLLAND SHIP CLEANING
Scheepsruimen 500 BAR + verven Hydrojetten
2500 BAR
Tel. 0617324458

sinds 2007 weduwe van Christiaan Brands
5 oktober 1933

17 juni 2019

GEZOCHT KAPITEIN op MTS: RELATIONSHIP
14 dagen op 14 af.
LUX. Cond. TEL: 06-539 24 619

Rineke en Jan
Paul en Inge
Mees, Sam

Maartje

Tonnie en Jeanine
Roxanna en Alex
Christiaan
Peter
Rob en Sophia
Sharon en Mick
Yves, Luna

Ilona
Bonita

Vitale Duitse vrouw van 61
zoekt vriendelijke schipper in de binnenvaart
om samen te varen en vd leuke dingen vh
leven te genieten. Leeftijd midden 50.
Ik ben wonend, werkend in Limburg.
Ik kan goed NL verstaan.
Hobby’s; koken, watersport & op vakantie
gaan. vrouwzoektschipper@gmail.com

Licht(matrozen) en Stuurmannen beschikbaar
Zeer interessante tarieven.
Via Upstream Crew bel 085 8772324
of email ons info@upstreamcrew.com

Gemotiveerde ervaren Aziatische bemanning
Afdrachten en verzekeringen conform
wetgeving.
Vanaf Euro 95,00 per dag, lange periode.
Barko UG Duisburg.
Tel. +49-3222-1096-896 of : + 31-1025-799-22
email : sales@barkocrewing.eu
www.barkocrewing.eu

BEMANNING NODIG?
Gerwil Crewing Letland SIA biedt u per direct
aan : (licht)matroos/ goede condities.
Email: office.nl@gerwil.com, T. 0527-690032

Te Koop TELESCOPISCHE SPUDPALEN
Beste kwaliteit prijs ! Tot 25 m onder het schip uit !
www.botermantechniek.nl
T: 06 54 28 7373

Technisch Coördinator
Binnenvaart / Walkapitein

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Zwijndrecht.

Ben jij een verantwoordelijke flexibele binnenvaart enthousiast
en op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Euroshipping is op zoek naar een enthousiaste collega ter
uitbreiding van ons team; een Technisch Coördinator
Binnenvaart ofwel Walkapitein. Jij bent een alles-oplosser
voor onze binnenvaartschepen, een technische duizendpoot
en regelaar.

Correspondentieadres: De heer A.A.C. Brands Develsingel 15 | 3333 LD Zwijndrecht

U ZOEKT PERSONEEL?

Herken jij jezelf in dit profiel?
Stuur dan snel je CV naar euroshipping@inos.lu
of bel naar +352 2 670 5277

TE KOOP Droge lading M/S

WIJ VERTELLEN U
GRAAG MEER OVER
DE MOGELIJKHEDEN
VAN ADVERTEREN IN
DE BINNENVAARTKRANT

Hét vakblad met het grootste bereik

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

• 14 dagen op / 14 dagen af
• Vaargebied ARA
• Rijn – Radar – ADN patent
• Goede verloning

Gemotiveerde, hardwerkende jongeman van
22 jaar zoekt vakantiewerk aan boord van
een binnenvaartschip voor de maanden juli
en augustus. Ervaring als matroos op de zeevaart. In bezit van monsterboekje en Basic
Safety Training certificate van de STC-KNRM.
Niet in bezit van binnenvaart-dienstboekje.
Bereid om alle soorten werkzaamheden te
verrichten.

Contact: Tel: +32 477479870
of Mail: pascal@bauwens-shipping.be

Bel, mail of app me!
06-13663883 - jantijmen@gmail.com

Gezocht Kapitein voor tankschip:

Te koop : Droge lading M/S
57m x 7m x 2m85, bjr. 1957, 730ton,
550 PK Volvo Penta.
Met langdurig vast werk.
Financiering mogelijk.
Tel. +32 499 731631

79,9 meter /8,95 meter /2,82 meter
/ 1428 ton
Bouwjaar 1963 op Werf (Neue)
Ruhrorter Duitsland .
2 x schottel SRP225/330 vernieuwd
in 2008/2009 voor 150 000 €
2x Caterpillar Revisie 2013/2014
Laatste investering voor 60 000 €
Eigenaar sinds 1981 door de jaren
gemoderniseerd .
Te koop voor 300 000 €
(bespreekbaar)
Contact
E-mail : delia.vermant@gmail.com
Tel : 0032(0)55608936
Gsm : 0032 (0)479921585

Voets Shipment bv

DUW- SLEEP- EN TRANSPORTWERK
HANDEL IN ZAND EN GRIND

Gevraagd op duwboot

Schipper
tel: 0475-461100 vragen
naar dhr. R. Voets
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Electric & Hybrid Marine World Expo laat zien: veel animo voor nieuwe technieken

“De toekomst is al begonnen”
DOOR EVERT BRUINEKOOL

“Electric & Hybrid Marine World
Expo 2019 had 130 exposanten,
en meer bezoekers dan vorig
jaar: ruim 4.000”, vertelde
Oliver Taylor, directeur sales &
event. De beurs vond van 25 tot
en met 27 juni plaats in RAI
Amsterdam. “Geen bezoekers die
voor cadeautjes zoals pennen en
stickers kwamen – echt alleen
geïnteresseerden”, stelde Henri
Kruisinga van Hybrid Ship
Propulsion.
“Er gebeurt veel op het gebied van
elektrische aandrijving. Elk jaar
is de accucapaciteit weer hoger
en wordt de accu betaalbaarder”,
aldus Taylor. “Er is ook steeds meer
aandacht voor de brandstofcel.”
Daarvan stonden meerdere aanbieders op de beurs. Nedstack
deelde weer samen met Hybrid
Ship Propulsion één stand. “Dat
bevalt heel goed”, vertelde Kruisinga. “We versterken elkaar.”

Brandstofcel
Het was druk op de beurs. Bij
Hybrid Ship Propulsion kreeg de
standbemanning veel vragen. Er is
veel behoefte aan informatie. Het
animo voor nieuwe technieken
groeit snel.
“We zetten alle zeilen bij als
system integrator en ontwikkelen
de systemen samen met de klant.
De elektro-installatiebedrijven installeren aan boord en bij het in
bedrijf stellen controleren wij of
alles naar behoren functioneert.”
Het eerste gezamenlijke project
met Nedstack komt eraan: een
beunschip dat met brandstof
cellen wordt uitgerust. Kruisinga:
“Ik kijk ernaar uit. De toekomst is
al begonnen.”
Ook Lloyd’s wordt bij het project
betrokken. Waterstof is nieuw als
brandstof voor de scheepvaart;
voor de regelgeving moet er nog
veel gebeuren.
Bij ABB was het al niet anders. Zij
lanceerden het systeem Onboard
Microgrid, om kleinere schepen te
helpen de brandstofefficiëntie te
optimaliseren. Het is een compact
DC-gebaseerd stroomdistributiesysteem, gebaseerd op de princi-

De Sendo Liner, eigendom van
Sendo Shipping en met containers
varend voor MCS, is in meerdere
opzichten vernieuwend. Zo heeft
het schip een dieselelektrische
aandrijving in combinatie met

De BINNENVAARTKRANT is een vakblad
voor de Rijn- en Binnenvaart met een
oplage van 23.000 kranten, verspreid in
Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk
en Frankrijk op ca. 650 plaatsen waar ze
binnen bereik liggen van opvarenden van
binnenvaartschepen.

Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag

VERSPREIDPUNTEN
U kunt onze ca. 650 verspreidpunten
vinden op www.binnenvaartkrant.nl

ADRES
‘s-Gravenweg 37B
2901 LA Capelle aan den IJssel
T +31(0)10 414 00 60
F +31(0)84 88 44 671
klantenservice@binnenvaartkrant.nl

ONLINE
www.binnenvaartkrant.nl
www.binnenvaartvlog.nl
www.vlootschouw.nl
www.binnenvaartcijfers.nl (samen met BVB)

REDACTIE
redactie@binnenvaartkrant.nl

Holland Shipyards Group bouwt de hybride veerboot Gaarden voor Kiel. (foto E.J. Bruininga Fotografie)

pes van ABB’s energiedistributiesysteem Onboard DC Grid. Dit kan
worden gebruikt voor schepen die
op batterijen werken, brandstofcellen of als brandstofcel/batterijhybride.
Het laatste nieuwtje is een nieuwe
waterstofaangedreven duwboot.
Die gaat in 2021 op de Rhône in
Frankrijk varen voor Compagnie
Fluviale de Transport (CFT).

Innovaties
Koen Boerdijk, internationaal
accountmanager bij EST-Floattech,
vertelde dat op de tweede beursdag een opdracht was rondgekomen voor een nieuwe flyshooter, de Turma Nova. Het casco is
inmiddels bij Maaskant Stellendam gearriveerd en wordt daar afgebouwd.
Het schip voor het Urker familiebedrijf Ekofish Group wordt voorzien van drie identieke dieselelektrische Caterpillar-generatorsets,
gekoppeld aan een energiebeheer
systeem met een lithiumbatterij
opstelling van 252 KWh van ESTFloattech. Net als bij de begin
dit jaar in gebruik genomen Spes
Nova.
“De ervaring met systeeminte-

gratie maakt ons meer dan een
dozen
schuiver”, vond Boerdijk.
“We denken en ontwikkelen mee
voor de klant.” Zo slaan de accu’s
bij het afwikkelen van de netten
ook de door de lieren opgewekte
energie weer op.
Johannes Doornbosch, internatio
naal verkoopmanager bij Whisper
Power, was te spreken over de
beurs: “Een goed breed, internationaal geïnteresseerd publiek.”
Hij presenteerde de nieuwe
Supreme Pro-acculader en -voeding ,
in vier modellen van 40 tot 100
ampère, voor 24 Volt DC-systemen.

Superveilige accu
Leo Stam, CEO van Hydrosta,
werkt vooral voor kleinere schepen. Hij is importeur geworden
van Phi-Power met de axiaal fluxmotor, een elektromotor die te
koppelen is.
“Zij hebben een patent om meerdere motoren op één as te zetten,
dit kan tot circa 800 kilowatt. Wij
doen het liefst patrouillevaartuigen
en rondvaartschepen. Dat gebeurt
nu veel in Amsterdam.”
Door deze werkzaamheden heeft

Stam ook nagedacht over accu’s.
Zijn wens is inmiddels gerealiseerd; ze hebben een superveilige
accu ontwikkeld. De Lithium-Ion
HQ-Silent is het resultaat. Stam:
“Mijn mensen moeten veilig
kunnen werken en de klanten
moeten veilig kunnen varen.
Daardoor hebben we nu de meest
veilige accu.”
Ook is Hydrosta een samenwerking aangegaan met een Italiaanse
collega die elektromotoren levert
die vloeistofgekoeld zijn en in een
brede range leverbaar qua voltages. Onder de naam HyMarine
gaan Hydrosta en Hytem elkaars
motoren leveren.
Arnold Versluis, naval architect bij
Holland Shipyards Group, liet
vol trots het schaalmodel van een
nieuw project zien aan bezoekers.
Het is een ferry voor rederij SFK
in Kiel, ontwikkeld om tot 300
passagiers en toeristen te vervoeren. Het model van deze Gaarden
stond naast dat van de IJveer 60.
De overeenkomst in beide schepen
zat hem in het hybride aandrijfsysteem, dat veel overeenkomsten
heeft met dat uit de schepen van
de IJveer 60-serie.

Sendo Liner genomineerd als Schip van het Jaar
De Sendo Liner is genomineerd
als KNVTS Schip van het
Jaar 2019. De jury koos
naast het binnenvaartschip
voorsleephopperzuiger DC
Orisant en megamotorjacht
Bravo Eugenia. De prijs zal dit
jaar voor de 22e maal worden
uitgereikt tijdens het Maritime
Awards Gala op 4 november.

COLOFON

een accupakket. Daardoor kan
het urenlang emissieloos varen.
De Sendo Liner is gebouwd door
Concordia Damen Shipbuilding
in Werkendam.

DC Orisant
Sleephopperzuiger DC Orisant is
door Royal IHC in Krimpen aan
den IJssel ontworpen en gebouwd
voor Reimerswaal Dredging en
Group de Cloedt. Het schip is
veelzijdig en doordat alles dubbel
is uitgevoerd altijd inzetbaar.
Megamotorjacht Bravo Eugenia
is ontworpen en gebouwd door

Oceanco in Alblasserdam. Die
werf won afgelopen voorjaar in
Monaco al La Belle Classe Explorer in de categorie Technologie en
Innovatie. Dat was onder meer
vanwege de hybride voortstuwing.

Hollands glorie
“De genomineerde schepen onderscheiden zich ieder op hun
eigen specifieke aspecten en dat
maakt het uiteindelijke keuzeproces er niet makkelijker op”, aldus
juryvoorzitter Rien de Meij.
“De ervaring leert dat de presentaties door de genomineerde bedrijven een doorslaggevende rol

kunnen spelen in het uiteindelijke
jurybesluit.”
Schepen die in aanmerking
komen voor de Maritime Award
KNVTS Schip van het Jaar 2019
moeten – met name als het gaat
om de innovatieve aspecten – in
Nederland zijn ontwikkeld, bij
voorkeur in Nederland zijn gebouwd of grotendeels zijn (af)gebouwd en tussen 1 mei 2018 en 30
april 2019 zijn opgeleverd.
De jury toetst de ingediende schepen aan de criteria ontwerp, economie, duurzaamheid en milieu,
veiligheid en bouwproces.

Martin Dekker (hoofdredacteur)
+31(0)6-22871516
Michel Gonlag (eindredacteur)
+31(0)6-53244445
Sarah De Preter
+31(0)6-22701893
Met bijdragen van:
Frank Antonie van Alphen
Menno Bonnema
Evert Bruinekool
Jessy Burgers
Jan Johan ten Have
Joke Heikens
Jan Hoek
Jitze Hooghiemstra
Dymphina Jooren
Cees de Keijzer
Stefan Lans
Leona Meijer
Johan de Witte
Noud van der Zee

KLANTENSERVICE
ADMINISTRATIE
Karin Hell (office manager)
Mariska Doornkamp
(administratief medewerker)

SALES
sales@binnenvaartkrant.nl
Ken Rijkers (commercieel manager)
Rica Adjis (accountmanager)

VORMGEVING
Steven Chiang San Lin

DRUK
Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv.
Advertenties worden geplaatst volgens
onze leveringsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam
onder nr. 24241388.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor
eventuele fouten in de geplaatste
advertentie bij telefonisch doorgegeven
teksten. Tevens dragen wij niet de
verantwoording voor foutieve of
onvolledige informatie vermeld in de
leverancierslijsten.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever. Dat geldt
voor de volledige inhoud van zowel
de papieren als de online versie van
deze editie. Het auteursrecht berust bij
Uitgeverij Riomar en/of de betreffende
auteurs en fotografen.
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PETERSON ZOEKT:

GEMOTIVEERDE
BINNENVAARTONDERNEMERS
VERVOER VAN

WAAR

• Veevoedergrondstoffen

• Nederland

• Diverse droge bulkladingen

• Duitsland

• Diverse neo bulkladingen

• België/Frankrijk

OP BASIS VAN

CONTACT

• Daghuur

Afdeling Binnenvaart

• Dagvracht

010-2823200
biva@onepeterson.com

Aan startende ondernemers kan financiële bemiddeling
worden aangeboden

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

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

Stuurmannen en Matrozen zijn in bezit van een geldig dienstboekje

onepeterson.com

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

Steuern Sie mit Viking Cruises in eine erfolgreiche Zukunft.

Viking Cruises, der Marktführer der Flusskreuzfahrtbranche, setzt seinen
erfolgreichen Expansionskurs ungebremst fort. Die Viking-Familie wartet
auf Sie! Erleben Sie, warum wir mit unserer Personal-Philosophie und
flexiblen Freizeitsystemen eine in unserer Branche überdurchschnittliche
Mitarbeiterbindung erreichen und stolz auf eine sehr loyale und
langjährige Crew blicken.
Für unsere Flussschiffe suchen wir Sie ab sofort als:
KAPITÄN oder SCHIFFSFÜHRER (m/w)

SET SAIL
for your car eer

vikingcruises.com/careers

UNSERE ANFORDERUNGEN:

IHRE HERAUSFORDERUNGEN:

Rheinpatent bis Basel bzw.
Mannheim und/oder Donaupatent

Gesamtverantwortung für
die Sicherheit an Bord unter
Einhaltung der vorgegebenen
Richtlinien und Gesetze

Gute Streckenkenntnisse
Deutsche und/oder Englische
Sprachkenntnisse von Vorteil
Gute Umgangsformen

Gewährleistung des
fachmännischen Schiffsbetriebs

Bewerben Sie sich noch heute unter: vikingcruises.com/careers
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Hafenerweiterung in Köln-Süd vor dem Aus
Der Ausbau des Godorfer Hafens
in Köln-Süd steht offenbar vor
dem Aus. Während einer
Bürgerversammlung kündigte
der Parteivorsitzende der CDU
in Köln an, dass seine Partei das
Projekt nicht mehr unterstütze.
Bis Ende des Jahres soll die
Hafenerweiterung formell
beendet werden.
Vor zwölf Jahren hatte sich der
Kölner Stadtrat mit der Stimmenmehrheit von CDU und SPD erstmals für die Hafenerweiterung

CDU-Chef Bernd Petelkau während einer Bürgerversammlung,
dass seine Partei den Hafenausbau
nicht mehr unterstütze. Damit
gibt es keine Ratsmehrheit mehr.
„Wir werden den Hafenausbau bis
zum Ende des Jahres formell beenden und mit dem Thema nicht in
die neue Wahlperiode gehen.“
Darüber enttäuscht zeigt sich Kurt
Schrömgens, der als Kölner Unternehmer mit fünf Gütermotorschiffen jahrelang erfolgreich an der
Gewinnung des Containers für
die Wasserstraße mitgewirkt hat.

ausgesprochen. Das Projekt war
vom Anfang an umstritten. Einwohner des Kölner Südens wollen keinen Containerumschlag im
Hintergarten.
Außerdem befürchten viele Kölner, dass die Hafenerweiterung zu
Zusatzverkehren führen könnte.
2009 wurde die Projektplanung
vom Gericht aus formalen Gründen gestoppt. Seitdem ruhen die
Arbeiten. Die Kölner Grünen und
FPD sind gegen die Erweiterungspläne.
Vor einer Woche sagte der Kölner

Als langjähriges CDU-Mitglied hat
Schrömgens an vielen bejahenden Beschlüssen seiner Partei zur
Hafenerweiterung
mitgewirkt.
„Alle wollen LKW Verkehre verringern und hier wird eine entgegen
gesetzte Wirtschaftspolitik betrieben, um einem kleineren Teil der
Kölner Bevölkerung eventuell drohende Zusatzverkehre zu ersparen“, so Schrömgens.
„Alle Insider wissen, dass kaum
Eigenmitteln für den Ausbau zum
Einsatz gekommen wären. Durch
den Verzicht auf den Ausbau wird

DE
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Standort
GoITE
dorf und da-

mit die Industrie
im Kölner Süden
enorm benachteiligt.“
Nur die Kölner SPD unterstützt weiterhin den Hafenausbau.
Dazu
SPD-Chef
Christian
Joisten: „Wir müssen in der
Logistik nach innovativen Wegen
suchen und setzten dabei auf
Binnenschifffahrt und Bahn.“

“Westdeutsche Kanäle schneller modernisieren”
Im Gespräch mit Hans-Heinrich
Witte, dem Präsidenten der
Generaldirektion Wasserstraßen
und Schifffahrt (GWDS), hat der
Vorstand der Schifferbörse zu
Duisburg-Ruhrort um eine
schleunige Sanierung von
Kanälen und Häfen im Ruhrgebiet gebeten. Bröckelnde
Schleusen und verrostete
Poller gefährden die
Wettbewerbsfähigkeit der
Wasserstraße.
„Die Modernisierung unserer
Wasserstraßen ist eine Investition
in die Zukunft des Wirtschafts-

GDWS-Präsident Witte betonte,
dass die Ertüchtigung der Infrastruktur im westdeutschen Kanalnetz höchste Priorität für die Wasserstraßenverwaltung des Bundes
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dem Schirm haben, was für einen
großen Nutzen die Wasserstraßen
für unseren Standort haben.“
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Aggregate

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

Besuchen Sie uns auf unsere Website
www.siemers-aggregatebau.com
SIEMERS AGGREGATEBAU
Im Soestetal 6, 8 · 26676 Barßel ·
Tel.: 0 44 99 - 93 98 03 · 0 44 99 - 93 98 04
info@siemers-aggregatebau.com
www.siemers-aggregatebau.com

• LNG Versorgungstanks
• Herstellerservice &
Motorinstandsetzung

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

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

Antriebsanlagen

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

21 Ruderanlagen

Brandschutz

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

LIEFERANT VON

®

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

1

DÜSEN & RUDERANLAGEN
damenmc.com

24/7

SERVIC
E

+31(0)184 676 262

23 Schiffsausrüstung

Call us at +49 40 781 293 44
fireprotection@kj-fireoff.com
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mehr Freunde und Unterstützer
in der Politik: „Jeder Politiker zwischen Rhein und Ruhr muss auf

WE DELIVER!

3

(Bild: Schifferbörse)

FIRE PROTECTION
FOR ALL APPLICATIONS

2

Frank Wittig (vorne im Bild in der Mitte) und Hans-Heinrich Witte (hinter Wittig) gemeinsam mit anderen Vertretern der Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort.

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

Rubriken
1

habe. „Wir setzen alles daran, dass
die Wasserstraßen an Rhein und
Ruhr auch zukünftig ein verlässlicher Transportweg für die Wirtschaft bleiben. Wir sind dabei ein
zusätzliches Planungsteam aufzustellen, das sich ausschließlich
um die Projekte im westdeutschen
Kanalnetz kümmert.“
Die Schifferbörse begrüßt die Ankündigung und fordert darüber
hinaus, nach weiteren Möglichkeiten zu suchen, um Wasserstraßen-Projekte zu beschleunigen. Angesichts der Bedeutung der
Binnenschifffahrt für NordrheinWestfalen fordert Wittig auch

standorts“, so Börsenvorstand
Frank Wittig. Die Binnenschifffahrt habe noch Kapazitäten, um
weitere Verkehre aufzunehmen
und könne auch auf den Kanälen
neue Märkte erschließen. Dafür
müsse allerdings der Bestand gesichert, modernisiert und für künftige Bedarfe, wie zum Beispiel für
einen mehrlagigen Containertransport, ausgebaut werden.

OMRU
SCHEEPSRAMEN
OMRU schiffsfenster für Berufs- und
Freizeitschifffahrt
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Bordnetze

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

Einzigartig in
Deutschland

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

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

August Storm GmbH & Co. KG
August-Storm-Str. 6 | 48480 Spelle
T 05977 73246 | F 05977 73261
www.a-storm.com

+31(0) 475 580 488
info@omruscheepsramen.com
www.omruscheepsramen.com

TARIFE
Anzahl Platzierungen

www.shipping-technics-logistics.de
Technologie und Service
für Motoren und Antriebe

Die beste Sicht auf Service,
Qualität und Innovation.

EINE KLEINE ANZEIGE MIT EINER

GROßEN REICHWEITE

13x

63x15
€ 18
63x25
€ 36
63x30
€ 45
63x50
€ 72
63x100
€ 144
* Tarife sind pro Platzierung

26x
€ 16
€ 32
€ 40
€ 64
€ 128

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL
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Wij wensen LNG Shipping veel succes met mts LNG London
Non Ferro bv

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

Stuurhuizen B.V.

BINNEN
VAART
KRANT

BY

THE CONNECTION
SPECIALIST

‘ Wij wensen gastanker LNG London
een behouden vaart. ’
Wij verzorgden de complete afbouw
en danken LNG Shipping voor hun vertrouwen!

Bakkersdam 1a • 5256 PK Heusden • The Netherlands • T. +31 (0)416 665500

• info@teamcoshipyard.nl • www.teamcoshipyard.nl
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LNG London eerste LNG-bunkerbinnenvaartschip
in West-Europa
DOOR JAN HOEK

Er zijn weliswaar drie of vier
zeegaande bunkerschepen die
LNG kunnen leveren, maar de
LNG London van eigenaar LNG
Shipping is het eerste binnenvaartschip in West-Europa dat dat kan.
Het 1.702 ton metende bunkerschip heeft de ietwat afwijkende
afmetingen van 110 x 15 meter.
Met deze breedte konden de vier
vacuüm geïsoleerde tanks met een
inhoud van 750 kuub per stuk geplaatst worden.
De tanks liggen onder het dek,
zodat ze niet beschadigd kunnen
worden door vallende voorwerpen. Die bescherming geldt ook
voor de vier lospompen, elk met
een capaciteit van 165 kuub per
uur, die aan boord staan opgesteld
onder een ijzeren kooi.
Een innovatief transfersysteem
maakt LNG-levering aan zeegaande schepen, bunkerschepen en
opslagterminals mogelijk, waarbij
drie koelmachines een temperatuur van -160°C garanderen.
Twee Caterpillar 3508 DI-TA elektronische motoren van 1.065 pk
elk zorgen voor de voortstuwing.
Victrol is de safety and quality
operator, waarbij de LNG London
in charter voor Shell London in
het ARA-gebied ingezet zal worden.

Vacuümtanks
“In 2017 zette INEC de ideeën voor
een
LNG-binnenvaart(bunker)
schip van het Luxemburgse bedrijf
LNG Shipping op papier. Zes

De lospompen worden beschermd door een ijzeren kooi. (foto’s Jan Hoek)

maanden later werden in India de
vier speciale en kwalitatief hoogwaardige tanks gebouwd. Ik heb
in de hele wereld maar vier
fabrikanten gevonden die ervaring
hadden met de bouw van deze
vacuümtanks”, begint projectleider Peter Maes zijn verhaal.
“Van eind 2017 tot mei 2018 werd

op de Roemeense werf Drobeta
Turnu Severin in Servernav het casco gebouwd. In juli 2018 werden
in Constanta de tanks ingebouwd
en de dekken gesloten.
Na een sleepreis arriveerde het
casco eind augustus bij TeamCo
in Heusden. Daar werd het bunkerschip volgens het bestek van

eigenaar LNG Shipping in zeven
maanden tijd afgebouwd. Vervolgens zijn we zo’n twee maanden
in Zeebrugge bezig geweest met
testen.”
De LNG London is zeer manoeuvreerbaar dankzij twee Veth Jetthrusters van 1.050 pk elk en een
Veth Bow-thruster van 600 pk.

Beste alternatief
De
Stirling
Cryogenics-koel
machines zijn onmisbaar aan
boord, aangezien het aardgas
vloeibaar wordt gemaakt door het
te koelen tot een temperatuur van
-160°C. Dit leidt tot een afname
van "het volume met een factor
600, waardoor het beter geschikt
én veiliger is voor opslag en transport.
Tahir Faruqui, algemeen directeur
van Shell Global Downstream
LNG: “Met de bouw van de LNG
London tonen wij onze toewijding ervoor te zorgen dat er een
veilige en betrouwbare manier
is om te kunnen voldoen aan de
toenemende vraag naar schonere
brandstof. In onze vloot beschikken wij nu over drie binnenvaart-

bunkerschepen.”
De IEA (International Energy
Agency) verwacht tussen 2016 en
2022 een groei van 14 procent van
het gebruik van LNG in de transportsector. Het is momenteel het
beste alternatief voor diesel en
stookolie in deze sector; schepen
die op LNG varen zijn stiller en
hebben vrijwel geen uitstoot van
fijnstof en zwaveloxide.

Veiligheid
“Er is veel aandacht besteed aan
veiligheid op het bunkerschip.
Niet alleen op het gebied van een
groot aantal onderdelen en de
brandbeveiliging, maar ook met de
bemanning. Eigenaar LNG Shipping heeft zelf de opleiding van de
bemanningsleden verzorgd, zodat
er op de LNG London hoogwaardig gekwalificeerd personeel werkt
met de nodige ervaring op het
gebied van het transport van LNG,
LPG en van bunkering. Dat is ook
nodig, want de LNG London is
misschien wel het moeilijkste en
meest ingewikkelde binnenvaartschip van West-Europa”, aldus
Peter Maes.

Aan mts LNG London leverden onder andere:
Artco Painting B.V.

foor met luchtgekoelde frequentieregelaar,

pakkingen, lensballast systemen en uitlaten

laad los systeem, complete Cargo Handling

nautisch pakket, camerasysteem, complete

Compleet schilder/coating-werk

F.T. smeerolie haspelsets en F.T. gasolie

aan dek

and Containment System including BOG

airco installatie, satellietsysteem, Ecdis

Blokland Non-Ferro B.V. Warmtewisselaars

trimpompen

Van Wijk Stuurhuizen B.V.

management, LNG metering and control

Inland Viewer en AIS installatie

Blommaert BVBA Bootsdavit, voormast

Hoko Installatiebedrijf

Stuurhuis aluminium bovenbouw

system 4x 750M3, ladingtanks dubbelwan-

Willems Piping & Equipment

type Improval XL, stuurhuttrap (alu leuning-

Complete sanitaire installatie

Veth Propulsion B.V.

dig vacuüm geïsoleerd met geïntegreerde

Compleet RVS dekleiding systeem

werk) en dakradarmast type Europort

Pon Power B.V.

2 Veth Z-drives, type VZ-900A (783 kW /

dome en 4x lospompen met loscapaciteit

Willemsen interieurbouw & scheepsbe-

Bureau Veritas België De bouwbegelei-

2x Caterpillar 3508C van elk 783 bkW (1065

1600 rpm) en 1 Veth-Jet, type 4-K-1300

van 165m3/hr per pomp

timmering B.V. Isolatie + betimmering

ding, classificatie en tekeningkeur

pk) bij 1600 rpm, 1x Caterpillar C9.3 gene-

(478 kW / 1800 rpm)

Werkina Werkendam B.V.

WindeX Engineering B.V.

Foresta Trading B.V.

ratorset van 250 ekW en 2x Caterpillar C18

W&O Europe

De complete elektrische installatie inclusief

Airconditioning, overdrukinstallatie,

Complete pakket F.T. Victor dienstpompen,

generatorsets van elk 500 ekW

Afsluiters voor het ballastsysteem

2-draads databesturing, monitoringsysteem

ventilatoren, RVS klaproosters en ventilatie

2x F.T. ballast/stripping ejector, F.T. hydro-

TeamCo Shipyard B.V. Afbouw, ladings

Wärtsilä Netherlands B.V. Complete

met touchscreenbediening, compleet

machinekamer/laadruimte

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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Overslagbedrijf Speksnijder vof
Overslagbedrijf Speksnijder vof is een klein overslagbedrijf met twee kraanpontons in Amsterdam.
Voor deze kraanpontons hebben wij de volgende vacature:
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiast:

Schippersechtpaar of een
Schipper/ Matroos
Functieomschrijving
Om onze ambities waar te maken, zijn we voor
ons schip “ Cotrans 5 “ op zoek naar een team
dat zich verantwoordelijk voelt voor een goede
staat van het schip en zorgt voor een correcte
uitvoering van de werkzaamheden. Tevens zijn wij
voor onze zelfvarende zandzuiger “Alwi B” op
zoek naar een schipper.
Functie-eisen
Voor de functie van schipper zijn wij op zoek
naar kandidaten met een flexibele instelling die
in het bezit zijn van het Rijn- en Radarpatent of
bereidt zijn deze te behalen. Voor de functie van
matroos zijn wij op zoek naar kandidaten met een
afgeronde relevante beroepsopleiding.

Wij bieden
¤ Marktconform salaris en
reizenpremieregeling
¤ Pensioenregeling
¤ Arbeidsongeschiktheids

Bobcatrijder
Werkzaamheden in de haven van Amsterdam voor overslag 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/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:
Rijbewijs en ervaring in de scheepvaart.
Daar stellen wij tegen over; loon naar binnenvaart CAO, ploegentoeslag en aangezien wij geen 9 tot 5
bedrijf zijn, een passende overwerk vergoeding en kilometer vergoeding.

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

verzekering
¤ Meewerken en denken
bij een uniek bedrijf dat al
sinds 1949 denkt in
logistieke oplossingen

Cotrans Scheepvaart B.V. is een logistiek dienstverlener gespecialiseerd
in transport en overslag van alle materialen voor wegen-,water- en
betonbouw in Nederland, Duitsland en België. Betrouwbaarheid,
leveringszekerheid, flexibiliteit zijn onze kernwaarden.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

<<< MTS Christian ex Christian Burmester >>>
Voor onze uitbreiding zoeken wij/
Für unser expandierendes Unternehmen suchen wir:

Kapitein

met Vaarbewijs, Radarpatent, evt. Rijnpatent
Solliciteren
Indien u zich herkent in de functie van schipper of matroos ontvangen wij graag uw
motivatie en CV via r.hellegering@dekkergroep.nl
Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact op nemen met de heer
C. Anker 06-53737113

Kapitän

mit Bootsführerschein, Radarpatent,
möglicherweise mit Rheinpatent
Met Tank ervaring / mit Tank-Erfahrung

Stuurman / Steuermann
ZEER GOED LOON / SEHR GUTE LOHN
Geen ADN / Kein ADN
Werkplek/Arbeidsplatz: MTS (85x9)
Vaargebied/Fahrgebiet: Rotterdam, Emden, Magdeburg, Ruhrgebied und Rhein
Loon/Lohn: Zeer goede Nederlandse condities / Sehr gute Deutsche Konditionen
Vrije tijd in overleg / Freizeit überlegen

CVB BV --- Chris Smit

Wij zoeken:
stuurmannen - kapiteins - (leerling) matrozen

We verheugen ons op je sollicitatie / Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Noordweg 19 A
3336 LH ZWIJNDRECHT
info@rsgroupbv.nl
+31 (0)853031530

Wij zijn op zoek naar een

KAPITEIN

TE KOOP
van particulier

Werkend in een 1-1 ploegensysteem
onder Luxemburgse voorwaarden
Voor meer informatie kunt u graag
contact met ons opnemen.
Felita SA • route du Vin 9 • L-5401 Ahn
Tel. +31 638 081 682 • Support54@inos.lu

Te koop
Dagpassagierschip 150 personen
Bouwjaar 1965 • Afm.: 50,00 m. x 6,60 m. x 1,38 m.
Hoofdmotor: 650 pk. Volvo-Penta • Betreft een zeer goed uitgerust schip.

voor het ARA gebied
• Tankvaart-, bunkerervaring is een pre
• Vaarbewijs, ADN, Radar en Vhf,
Rijnpatent is een pre.

Grote Sternstraat 61 - 4332 DR Middelburg – Nederland
Email: chrissmit.ys@gmail.com Mobil:+31 6 54368751

Dubbelwandige Type C tanker
vraagprijs € 149.000,Wega Spiegelkotter 14.50 AK, bj 1994.
Zwaar gebouwd zeewaardig jacht,
netjes ingetimmerd en zeer goed
onderhouden. Boegschroef aanwezig
en een DAF dieselmotor van 200 PK.
Incl. twee slaapkamers.
Eigenaarshut met Frans bed.

René Smits M 06-22239207

Bouwjaar: 2013 • Ned. Werf geb. • Afm. :85,00 m. x 9,50 m x 3,10 m. 1596 ton
kruiplijn : 4,20 m met ballast • Hoofdmotor: Mitsubishi, 940 KW. bij 1600 toeren
Kopschroef: Verhaar 330 KW • Lospompen: Kampers 2x 400 M3 • 5 tanks inh. 2200 M3
gecoated • Agregaten: 400 KVA + 120 KVA + 63 KVA met John Deere motoren • autokraan •
Nautisch kompleet • Mooie achterwoning en matrozenwoning vóórop.
Klassepapieren : G.L. incl. certificaat ADN geldig tot 01-10 - 2023
Dubbelwandige Type-C – tanker
Bouwjaar: 2008 • afm. 110,00 m x 11,45 m. x 3,65 m. • 3004 ton • 10 tanks inh. 3780 M3
gecoated • spiralen • Hoofdmotor: 1700 Pk. Misubishi • kopschroef: Verhaar met 500 pk.

J.J.Geluk: Fazantenhof 63 . 4332 XT Middelburg
Tel: 0031 0118-613786 . GSM: 06 53 488 479 . E-Mail: jj-geluk@kpnmail.nl
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Doek valt voor uitbreiding haven in Keulen-Zuid
DOOR SARAH DE PRETER

Het wordt steeds definitiever
dat de uitbreiding van de haven
Godorf in het zuiden van Keulen
niet door zal gaan. Tijdens een
bewonersbijeenkomst heeft de
partijvoorzitter van de CDU
in Keulen, Bernd Petelkau,
gezegd dat zijn partij dit project
niet meer ondersteunt en dat
het besluit om de haven uit te
breiden tegen het einde van dit
jaar formeel wordt ingetrokken.
Twaalf jaar geleden nam het stadsbestuur van Keulen met steun van
de CDU en de SPD het besluit

om de haven uit te bouwen. De
Groenen en de liberale FDP
waren toen al tegen het project,
dat vanaf het begin omstreden
was. Inwoners in het zuiden van
Keulen willen niets weten van
containers in hun achtertuin, het
natuurgebied Sürther Aue. Ook
vrezen veel Keulenaren dat het
vrachtwagenvervoer van en naar
de stad zal toenemen door de uitbreiding.

In de wacht
In 2009 zette de rechter de voorbereiding van de havenuitbreiding
in de wacht op grond van formele

Meer terminals
haken aan bij
NWC-corridor
De inland terminals CTU in
Lelystad, HOV Harlingen en
Westerman Multimodal
Logistics in Hasselt zijn
toegetreden tot de North West
Central Corridor (NWCC).
Dat in februari opgerichte
samenwerkingsverband
van deepsea terminals,
inland terminals en
binnenvaartrederijen bundelt
containers op de route
Amsterdam-Utrecht-Rotterdam.

vaste punt-punt-verbindingen tussen inland terminals en deepsea
terminals leiden tot een betrouwbaarder binnenvaartproduct, zo
stellen de initiatiefnemers. Er ontstaat namelijk minder vertraging
bij de afhandeling op de terminals
in Rotterdam. Het werkt: sinds
de start in februari bereikten de
schepen van North West Central
Corridor een betrouwbaarheid
van meer dan 95 procent.

Het aantal binnenlandse terminals dat is aangesloten op de
North West Central Corridor is in
drie maanden tijd gegroeid van
vijf naar acht. Daardoor is er nu
een totaal verschepingsvolume
van 6.500 TEU per week. Met de
uitbreiding komt op jaarbasis
circa 100.000 TEU extra bovenop
de 250.000 TEU die inmiddels
via deze handelsroute verscheept
wordt. Containers uit Harlingen,
Hasselt en Lelystad worden in
Amsterdam overgeslagen op de
binnenvaartschepen van de North
West Central Corridor.
Bundeling van lading, vaste slots,
grotere vrachtvolumes (150 à
200 containers per bezoek) en

Het initiatief wordt ondersteund
door de vijf deepsea containerterminals in Rotterdam (APMT
I en II, RWG, ECT Delta en ECT
Euromax), de havenbedrijven van
Amsterdam en Rotterdam en het
duurzaam logistiek programma
Lean & Green Europe.
“Dankzij toetreding tot deze
corridor verwachten wij onze
performance significant te kunnen
verbeteren, waardoor onze klanten
krijgen waar ze recht op hebben:
een betrouwbaar, betaalbaar,
CO2-besparend
transportalternatief”, aldus Tim van der Roest,
general manager Barge & Terminal
bij Westerman Multimodal Logistics in het Overijsselse Hasselt.

fouten. Sindsdien is er niet meer
aan het project gewerkt. In 2016
kwamen CDU en Groenen in
de gemeenteraad overeen dat de
uitbreiding er om economische
redenen niet zou komen. Diverse
economische studies hadden uitgewezen dat de rendabiliteit te
laag is.
Op dat moment was er nog geen
sprake van dat het besluit uit 2007
zou worden vernietigd. Precies dit
gaat de meerderheid van CDU,
Groenen, Linke en FDP in de
gemeenteraad nu doen.
Tijdens
een
bewonersbijeenkomst in Keulen-Zuid heeft CDUpartijvoorzitter Petelkau vorige
week gezegd dat de havenuitbreiding tegen het einde van dit jaar
formeel beëindigd wordt. Zijn
partij staat niet meer achter deze

plannen en neemt het thema niet
mee naar de volgende bestuurs
periode.
Alleen de SPD in Keulen is nu
nog voor de havenuitbreiding.
SPD-voorzitter Christian Joisten
gaf aan dat zijn partij achter het
besluit blijft staan om de haven
uit te breiden. “We moeten nieuwe
wegen zoeken in de logistiek
en willen inzetten op spoor- en
binnenvaartvervoer.”

Benadeeld
Ontgoocheling bij Kurt Schrömgens, die als ondernemer in de
binnenvaart met zijn Bonamarevloot jarenlang voor de modal
shift van containers naar het water
heeft gestreden. Hij is er trots op
dat inmiddels 2,5 miljoen TEU per
jaar via het water wordt vervoerd.

Niet trots is de Keulenaar dat zijn
stad afhaakt terwijl de containerhaven in Bonn groeit en in Rheinkassel, op de andere oever van de
Rijn, wordt nagedacht over een
nieuwe containerterminal.
Schrömgens was als CDU-lid zelf
betrokken bij de besluitvorming
om de haven uit te breiden. Dat
zijn partij nu van koers verandert,
valt hem zwaar. “Iedereen wil
minder vrachtwagenvervoer. De
havenuitbreiding is een kans om
dit te realiseren. Insiders weten dat
hiervoor nauwelijks publieke middelen nodig waren geweest. Nu de
uitbreiding niet doorgaat zal ook
geen enkele brug rondom Keulen
nog gesaneerd worden. Wel wordt
Godorf en daarmee de industrie
in het zuiden van Keulen enorm
benadeeld.”

Chinese bestelling voor Concordia Damen

Vanuit China is een stapel casco’s onderweg naar
Nederland. De bestelling is bestemd voor Concordia
Damen. De scheepsbouwer ontvangt achttien casco’s
en een kraanschip.
Op maandag 17 juni vertrok Dockwise’ zwareladingschip Black Marlin uit Shanghai. De casco’s en het
kraanschip zijn op verschillende werven in China

gebouwd. Ze worden half augustus in Rotterdam verwacht. Daarvandaan worden ze naar Concordia Damen
in Werkendam en andere afbouwwerven gesleept. Het
kraanschip gaat naar Damen Shipyards Gorinchem.
Op één casco na zijn ze allemaal al verkocht. Die laatste houdt Concordia Damen op voorraad.
(foto Concordia Damen)

ONDERNEMERS UIT

NOORD-NEDERLAND

Noordelijke scheepsbouwers: nuchterheid
en kwaliteit !

www.reddingmuseum.nl

www.webcam-harlingen.nl

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

2 juli 2019

14

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

Foto: Rijkswaterstaat / Sydney Bulham

Te koop aangeboden

Stalen damwand H116
Partij eenmalig gebruikte Stalen damwand H116, lang circa 11.5 mrt.
Stalen dukdalf met bolders, 23 mrt. lang, rond 1220 x 20 mm, 6 stuks,
ex RWS.
Bovenloopkranen, 2 stuks, ABUS, overspanning circa 24 mrt,
hijshoogte max 15 mrt, cap. 2 x 20 ton per kraan.
In nieuw staat.
Kantbank LVD, cap 300 ton x 6 mtr.
Info: Peter Tinnemans 0622957187

mogelijkheid tot time-charter

Hermotoriseren? Op zoek naar een CCR2 motor?
Uit voorraad leverbaar!
555 Kw, 610 Kw en 1030 Kw.
(755, 829 en 1400 pk)

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.

Duurzaam, mechanisch en

Vinotra is
- Betrouwbaar
- Flexibel
- Innovatief
- Transparant
- Iso 9001 en 14001 gecertificeerd

Energie Investerings Aftrek.
Vraag vrijblijvend een
offerte voor een motor of
een complete inbouw bij
uw Yanmar dealer voor de
binnenvaart.

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

Wim Steenbergen
Tel: 06-15204640 | info@shipfixtechniek.nl | www.shipfixtechniek.nl
Werklocatie: Werkschip Janny, gemeentehaven ’s-Gravendeel

The Blue World .nl
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Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat

1946
64.62
7.52
2.80
800

Hoofdmotor

GM v71, bouwjaar 1982
(in 2013 geheel gereviseerd)
Twindisc 280 gereviseerd
geplaatst 2007

Koppeling

+31 (0)6-55333583
patrick@theblueworld.nl

ag!
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a
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Aanmeld

Bekijk alle schepen op
theblueworld.nl

Een mooie combinatie van afmetingen en comfort.
Een scherpe prijs en eventueel te leveren met een
goed werk contract.
Airco’s in de woonkamer van de achterwoning.
De autokraan wordt in 2019 gereviseerd 1250 Kg.
Interesse? Mail naar patrick@theblueworld.nl
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Warme én geslaagde Havendagen
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Met de intocht van een armada
aan historische sleepboten,
jachten en vrachtschepen
gingen vrijdagavond 28 juni
de Havendagen in Maasbracht
van start onder tropische
temperaturen. Het tweejaarlijkse
maritieme evenement, dat drie
dagen duurde, trok duizenden
bezoekers die op zaterdag en
zondag terechtkonden bij allerlei
activiteiten.
Vrijdagavond was er op het podium een wervelend optreden
van de formatie Hard2Get en de
zangeres Samantha Steenwijk.
Bezoekers omschreven de avond
als “topacts” en “supergezellig”.
Kort tevoren hadden wethouder
Johan Lalieu (Havens) van gemeente Maasgouw en voorzitter

Leo van Roosmalen van de Maasbrachter Havendagen met het luiden van de scheepsbel het havenfeest geopend.
Lalieu roemde in zijn toespraak
de ambiance die dit evenement al
jarenlang kenmerkt: “De Havendagen, met dit jaar de 39e editie,
zijn onlosmakelijk verbonden
met het schipperscentrum Maasbracht.” Dit jaar waren er diverse
nieuwe onderdelen, die ondanks
de hitte druk bezocht werden.
Zoals het Netwerkplein voor de
zakelijke deelnemers.
Voorzitter Van Roosmalen dankte
in zijn openingswoord de vele vrijwilligers en de (maritieme) sponsors voor hun inbreng bij deze
Havendagen. Hij deed nu alvast
een oproep op hen om ook 2021
van de partij te zijn. Dan beleeft
het evenement een jubileumeditie.

Geen Havendagen zonder schepen. Met de intocht van historische vaartuigen ging het evenement van start.
(foto Noud van der Zee)

Quo Vadis steunt
zeekadetten

Standic bouwt nieuwe
chemieterminal in Antwerpen

Quo Vadis Personeelsdiensten
is partner geworden van het
Zeekadetkorps Nederland. Het
Sliedrechtse uitzendbureau
voor de binnenvaart en het
Zeekadetkorps Nederland
hebben vrijdag 28 juni een
sponsorovereenkomst getekend
voor drie jaar.

Standic laat in de Antwerpse
haven een nieuwe chemieopslagterminal bouwen. Het
Dordtse bedrijf verdubbelt
daarmee zijn opslagcapaciteit.
De nieuwe opslagterminal aan
het 5e Havendok krijgt een
totale opslagcapaciteit van circa
230.000 m3. De investering
bedraagt zo’n 200 miljoen euro.

De ondertekening vond plaats in
het Binnenvaartmuseum in Dordrecht. Quo Vadis en ZKK Nederland hebben al langer goed contact. “De organisaties delen samen
de passie voor het varen en het
begeleiden van jongeren in hun
passie voor water en techniek”,
zo omschrijven ze hun klik. “Quo
Vadis begeleidt zijn medewerkers
in opleidingen en de groei van hun
carrière. Vanuit deze visie willen ze
ook ZKK Nederland ondersteunen
bij de opleiding en ontwikkeling
van de zeekadetten.”
Onder het Zeekadetkorps Nederland vallen sinds 6 april twintig
korpsen door heel Nederland.
Lelystad is het nieuwste Zeekadetkorps van Nederland. De doelstelling van het Zeekadetkorps Neder-

land is jongeren, zowel jongens als
meisjes, te interesseren voor en te
begeleiden naar de maritieme sector. Met de andere korpsen wordt
veel samengewerkt en georganiseerd.

Opleidingen
Alle korpsen beschikken over een
korpsschip. Naast voormalige
mijnenvegers en boeienleggers
ook enkele zee- en binnenvaartschepen. Deze schepen dienen als
opleidingsplaats voor de zeekadet
ten. Zij houden zelf hun schip
in de vaart en onderhouden het.
Daarbij leren ze jongeren veel
over het varen en over onderhoud,
motortechniek en elektrotechniek.
Quo Vadis ziet de steun aan ZKK
Nederland als een kans om de passie voor varen over te dragen aan
jongeren. De sponsoring bestaat
niet alleen uit geld maar ook uit
de inbreng van kennis vanuit hun
expertise en ervaring in de binnenvaart. Met deze kennis kunnen de
lessen en opleidingen binnen ZKK
Nederland en al hun korpsen worden geactualiseerd en geoptimaliseerd.

Omdat de haven van Antwerpen geldt als een van de grootste
maritieme chemieclusters van de
wereld, is gekozen voor uitbreiding in de Belgische havenstad.
“Het succes met chemieopslag willen we continueren en uitbreiden.
In Antwerpen kunnen wij ons,
binnen de nichemarkt van meer
gespecialiseerde chemie, verder
ontwikkelen en onze klanten uit
alle windstreken bedienen”, zegt

Onderwaterrobot inspecteert
kades North Sea Port
North Sea Port heeft een proef
gedaan met een onderwaterrobot
voor de inspectie van kades.
De robot is vervaardigd door
het bedrijf Asset.Insight. Hij is
uitgerust met diverse sensoren
en een hogeresolutiecamera.
De metingen zijn nauwkeurig
en worden weergegeven op een
dashboard. Het inzetten van een
onderwaterrobot is veiliger dan
wanneer duikers de inspecties uitvoeren. Bovendien kunnen schepen tijdens de inspectie gewoon
blijven varen.

Kades worden voortdurend belast
door schroefbewegingen en het afmeren van schepen. Het kost veel
geld om ze te herstellen. Daarom
is het volgens North Sea Port
belangrijk om vroegtijdig inzicht
te hebben in scheuren en andere
schades.
De data die de onderwaterrobot
verzamelt zullen in de toekomst
worden gedeeld met klanten van
North Sea Port, waardoor eigenaren op basis van data en feiten
besluiten kunnen nemen voor
het plannen van beheer en onderhoud. Dat bespaart tijd en geld.

(foto Standic)

Ronald Ooms. Hij is directeur van
Hametha, het familiebedrijf waar
het Nederlandse tankopslagbedrijf
toe behoort.

De nieuwe terminal wordt vergaand geautomatiseerd. Schepen
die bij de terminal aanmeren, kunnen gebruik maken van duurzaam
opgewekte walstroom. De uitstoot
door zeeschepen wordt hierdoor
verminderd, wat zorgt voor een
betere luchtkwaliteit.
De grootte van de opslagtanks zal
variëren van 500 tot 3.500 m3. Net
als bij de terminal in Dordrecht
zal de focus komen te liggen op de
distributie van chemieproducten.
Grote chemietankers kunnen
de terminal eenvoudig bereiken
dankzij de gunstige diepte van de
haven. Naast deze bereikbaarheid

over water voor zowel binnen- als
zeevaart, is de ligging op de rechteroever van de Antwerpse haven
ook gunstig voor vervoer over de
weg en per spoor.
William Demoor, directeur Klantenrelaties bij Port of Antwerp:
“De nieuwe Standic-terminal versterkt de synergie tussen de diverse
industriële bedrijven en draagt
zo bij tot meer kostenefficiënte
logistieke operaties en processen.
Bovendien leent de locatie zich
uitstekend tot multimodale ontsluiting, een belangrijke bouwsteen voor de duurzame distributie van chemicaliën.”
Een groot deel van de bestaande
klanten heeft bij Standic aangegeven ook in Antwerpen gebruik
te willen maken van de terminal.
Naar verwachting zal begin 2021
de eerste fase worden opgeleverd.
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Wij wensen Scylla veel succes met mps Anna Katharina
Non Ferro bv
BY

SAAOVERVLIET

HYDRAULISCHE APPARATEN - REPARATIES HYDRAULISCHE
CILINDERS - AFDICHTINGEN - SLANGEN - KOPPELINGEN

Brouwer

leveren, repareren en keuren van autolaadkranen en heftrucks

Breda

BINNEN
VAART
KRANT
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Mps Anna Katharina: schoonheid op het water
serij, kleine boetiek en een excursiebalie.
Bijzonder is deze keer dat, na de
overname van Huub Duyzer en
Wout Egas, Arjan de Vos en Ron
van Meeteren als bedrijfsvoerders
van het nieuwe Da-Capo, hun
eerste schip opleveren. De kapitein kreeg op 21 juni de sleutel
van de Anna Katharina tijdens de
nele proefvaart, zoals getraditio
bruikelijk bij Scylla met gasten en
de betrokkenen die het schip hebben gemaakt.

DOOR JOHAN DE WITTE

Een naam die nieuwsgierig
maakt, die eigentijds is evenals
historisch. Wordt de roman
bedoeld, de schrijfster, filmster
of toch een dame die Wikipedia
niet kent maar eenzelfde
schoonheid heeft als dit mps
Anna Katharina. En hoe kan
het anders als het schip door
Scylla gerealiseerd is, gebouwd
op de Vahali Shipyard in Servië,
voorzien van betimmering en
comfort door Da-Capo en met
de vlag van Phoenix Reisen uit
Bonn de Rhein Kreuzfahrt zal
verwonderen met haar charme.
Toen Johannes Zurnieden in 1973
Phoenix Reisen oprichtte, was hij
nog maar 23 jaar oud. Tot op de
dag van vandaag is het nog steeds
een familiebedrijf. Onder de honderd medewerkers op het hoofdkantoor in Bonn zijn er nog enkelen die er vanaf het eerste uur
werken. Er heerst bij Phoenix een
familiaire werksfeer, die de oprichter zelf als het succes van de reis
organisatie beschouwt.
Inmiddels reizen jaarlijks meer
dan honderdduizend gasten met
Phoenix Reisen naar vele vakantie
oorden op deze globe. Met een
grote vloot rivier- en oceaan
cruisers biedt het bedrijf de keuze
tussen een riviercruise van een
paar dagen tot een 136 dagen
durende wereldreis. Voor elk wat
wils!

Seascape

Cultuur kent geen Brexit
De naam, die bij Phoenix altijd
begint en eindigt met een A,
verraadt – evenals de theebar in
English style op de kamers – dat
het schip voor de Engelse markt
bestemd is. Cultuur kent geen
Brexit!
We spreken Robert Reitsma aan
boord van het alweer zevende
schip dat eigenaar Scylla realiseer
de voor Phoenix Reisen. ”Natuurlijk houden we rekening met de
wensen van Phoenix. Immers: hun

klanten moeten een onvergetelijke
vakantie ervaren. Phoenix weet
dat ze het casco en de technische
uitvoering beter aan ons over kunnen laten. De uitvoering, indeling,
kleur en aankleding doen we in
overleg. Dat betekent smaakvol
met kwaliteit ingericht.”
Deze Anna Katharina heeft 90 luxe
hutten voor 180 gasten. Elke hut
heeft satelliet-tv, radio, telefoon,
een kluis en fraaie badkamer als
‘privé-oase’. Individueel regelbare
airconditioning zorgt voor een

Aan boord
mps
Anna
Katharinaleverden
leverden wij:
Aan
boordvan
van
MPS
Amastella
wij:
Verwarmingsinstallatie
Verwarmingsinstallatie
Ventilatiesystemen
Ventilatiesystemen
Airconditioning
Airconditioning
Evac
vacuüm toiletsysteem
Evac
vacuüm
toiletsysteem
Evac
membrane
sewage
treatment
Evac membrane sewage
treatment
Sanitaire installaties
Sanitaire installaties
Hydrofoor installatie
Hydrofoor
installatie
Machinekamer ventilatie
Machinekamer
ventilatie
Zwembad installatie
Ultrafog
hogedrukinstallatie
spinklersysteem
Whirlpool
Techniek
t.b.v.
koel-/
vriescellen
Ultrafog hogedruk sprinklersysteem
Techniek koel- en vriescellen

WijWij
wensen
Scylla, haar bemanning
wensen Scylla AG, haar bemanning en
passagiers een
vaart. vaart.
en passagiers
eenbehouden
behouden
Nijverheidsstraat 31
3371 XE Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184 - 613911
Fax 0184 - 614230

www.klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl

comfortabele kamertemperatuur.
Het Saturn- en het Orion-dek hebben Franse balkons in elke hut.
Een klein sport- en wellnesscentrum zorgt voor het fysieke
welzijn aan boord. Er is ook een
kleine fitnessruimte om de conditie op peil te houden. In de sauna
en het stoombad is het heerlijk
ontspannen. Afkoelen kan in de
schaduw op het zonnedek naast
het zwembad. Vanzelfsprekend is
er ook een bar, een lobby met receptie, internethoek, kapper, was-

Seascape is een naam die niets
met Rijn en Donau te maken heeft
maar alles met ocean cruising en
reizen naar de poolregio. Scylla,
dat inmiddels zo’n dertig rivierschepen heeft varen, duikt namelijk in de markt van zeecruises.
Hapag Lloyd bouwde in 1991 een
111,50 x 17 meter grote seacruiser
op de Japanse Mitsubishi Shipyard
in Kobe. In 2021 draagt Hapag
Lloyd het schip over aan Scylla.
Hiervoor is Robert Reitsma nu al
betrokken bij het groot survey bij
Blohm & Voss in Hamburg.
“Een grote uitdaging; veel is anders.
Kijk alleen al naar wet- en regelgeving en het autonome karakter
van zeevaart. Vanzelfsprekend is er
ook een hospitaal met uitgebreide
faciliteiten."
Lees verder op pagina 18 >>

Voor het mps Anna Katharina leverden
wij de complete elektrische installatie
Wij wensen schip en bemanning
een behouden vaart.
Kantoor en werkplaats:
Sterrekroos 11
4941 VZ Raamsdonksveer
Telefoon (0162) 51 25 36
Telefax (0162) 51 76 25

SCHIEFER LIGHTING
Wij feliciteren Scylla AG met
de prachtige “Anna Katharina”
en zijn trots om met onze
LED-verlichting te hebben
bijgedragen aan de luxe en
stijlvolle inrichting.

SCHIEFER

SCHIEFER LIGHTING
www.schiefer.nl

I N T E R N AT I O N A L
TR ADING
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De kapitein kreeg van Robert Reitsma de sleutel van de Anna Katharina tijdens de traditionele proefvaart van Scylla met gasten en bouwers. (foto’s Johan de Witte)

Anna Katharina is als een diva
>> Vervolg van pagina 17

"Er is accommodatie voor 160 gasten die
over zestien Zodiacs beschikken voor vaartochtjes door het poolijs."
Met tweemaal 2.400 kW Daihatsu wil hij
wel vooruit”, eindigt Robert met een lach
om het idee vóór de overname eens mee
te varen naar de pool om te leren waar het
langs gaat!
Maar terug naar de Rijn…
Nog als een stip nadert 135 x 11,45 meter
hoogwaardige techniek met moed voor de
steven. De Anna Katharina wordt groter en
groter. Het fraai gevormde stalen casco, in
evenwicht met glas, imponeert. De crew,

voortstuwingsmotoren, techniek, hydrauliek
en de nautische equipment houden deze
beauty in het vaarwater.
Maar er is veel meer, zoals de 200 kilometer elektriciteitskabel, ook wel de zenuwen
van het schip genoemd, en het zwembad en
zonnedek, het restaurant, de sterrenkeuken,
de wijn- en borrelbar, de lounge, winkel,
sauna en schoonheidssalon. Vanzelfsprekend is er drinkwater en voedsel in overvloed, brandstof voor de motoren en last but
not least volop ruimte voor de 180 gasten en
54 bemanningsleden.
Dan verbreekt ze het stille water en passeert
als een diva, de filosoof in mijmering achterlatend. De oever breekt haar boeggolf, even
later stroomt de rivier weer ongestoord.

Ribrandy en Simplus wensen Scylla AG veel succes
en een behouden vaart met de “Anna Katharina“
Werkendam 0183 67 80 30

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!
NCP erkend REOB onderhoudsbedrijf voor
verkoop en keuringen van brandblusmaterialen
en veiligheidsmiddelen (o.a. reddingsvesten)

Simplus Brandblusapparaten bv

Dordrecht 078 652 07 52

Aan mps Anna Katharina leverden onder andere:
Scheepstimmerbedrijf Da-Capo B.V.

J.L. Muns B.V.

Volledige betimmering en afbouwlocatie

Levering en installatie van de beide Palfinger Gangway

Vahali Gendt Holland

kranen en de Palfinger MOB kraan en de levering en

Bouw casco

installatie van de hydraulische aandrijving t.b.v. de

A. Rullens Installatiebedrijf B.V.

kaapstanders op het voor en achterschip

Complete elektrische installatie

Klimaatservice Holland B.V. Staal Gorkum B.V.

All Pumps Holland B.V.

Verwarmingsinstallatie, ventilatiesystemen, aircondi-

Complete Victor pompen pakket en Teamtec ejectoren

tioning, Evac vacuüm toiletsysteem, Evac membrane

Alphatron Marine B.V.

sewage treatment, hydrofoor installatie, machinekamer

JMA-610 radars, MFM-line, conning systeem, AlphaRi-

ventilatie, Whirlpool installatie, Ultrafog hogedruk

verTrackPilot, VHF, AIS, GPS-kompas en Alphachart

sprinklersysteem en techniek koel- en vriescellen

Assa Abloy

Lloyd’s Register EMEA

Hotelsloten en hotelkamerkluizen

Gecertificeerd

BAM PRO Electronics B.V.

Overvliet Assurantiemakelaars B.V.

Fire alarm system, silent alarm system, telephone sys-

Varen-verzekeringen

tem, IT Network, TV / Entertainment system, PA system

Scheepvaartwinkel Marine B.V.

and CCTV system

Tiptop wrijfhouten geleverd en Shell smeerolie

Beerens Handelsonderneming B.V.

Schiefer lighting

Alu sierradarmast type Emerald, alu sierschotelmast

LED-verlichting

Type Alina en alu stuurhuistrappen

Simplus Ribrandy

Blokland Non-Ferro B.V.

Brandblusmiddelen en veiligheidsmiddelen

U-bundelkoelers

Speedheat Breda

DBS Scheepsservice

Vloerverwarming

Alluminium vloer en achterschip

Sun Roestvaststaal B.V.

Dijvler Materiaal B.V.

RVS Hoogglans relingwerk, RVS Hoogglans zonneten-

Boegankerlier, achterankerlier, zijlieren, kaapstaanders,

ten, aluminium gecertificeerde loopplanken- nieuw

ankers, ankerdraden, Acera Amundsen verhaaldraden,

concept en aluminium windschermen

verhaaldraden, kluisrollen en dekrollen

Van Mil Stukadoorsbedrijf B.V.

Dolderman B.V.

Complete akoestische plafonds stukadoren, decoratie-

Caterpillar 3508C (2x) Caterpillar C18 (3x)

en schilderwerken

Dolpower B.V.

Veth Propulsion B.V.

1x Generatorset 250kVA t.b.v. boordnet bestaande uit:

2 contraroterende Veth Z-drives, type VZ-900A-CR (783

John Deere motor, type 6068H en Stamford generator,

kW / 1600 rpm), 1 Veth Compact Jet, type CJ-1200V

type HCM434

(390 kW / 1000 rpm)

Groenendijk & Soetermeer

Vista Interior Projects B.V.

Lek- en stabiliteitsberekening

Wandkasten, nachtkastjes, vloerbedekking, bedden,

Hempel (The Netherlands ) B.V.

matrassen, gordijnen/vitrages, bedrokken en -lopers,

Coatings

meubelstoffering, stoelen salon, grastapijt zonnedek en

IM Brouwer Industriële Metaalwerken B.V.

dekmeubilair

Metaalwerk

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wij feliciteren
de familie Reitsma
met hun
m.p.s. “Anna Katharina”

+31 (0)10-411 9595

WWW.OVERVLIET.NL
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Jubileumtentoonstelling in Maritiem Museum Rotterdam

Spido nu een keer zelf in de schijnwerpers
Ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van Spido is in het
Maritiem Museum Rotterdam
de jubileumtentoonstelling
‘Venster op de Haven’ te zien.
De opening daarvan was op
maandag 17 juni.
Het Maritiem Museum zet Spido
nu eens een keer zelf in de schijnwerpers. Bezoekers maken in de
expositie uitgebreid kennis met de
rederij en haar geschiedenis. Het
Rotterdamse fenomeen, dat ooit
is begonnen als pendeldienst voor
zeelieden, biedt passagiers al een
eeuw lang een blik op de steeds
veranderende haven van Rotterdam. De expositie is te bezoeken
tot en met september 2020.
Ook is er een speciale Belevenistour: aansluitend op hun bezoek
aan het museum kunnen mensen
op vrijdag 12 juli en maandag 5
augustus met een van de Spido-

schepen een vaartocht maken, inclusief een lunch aan boord.

Honderd jaar
In de tentoonstelling kijken
bezoekers letterlijk door vensters
naar de haven. Ze reizen van de
twintiger jaren naar de periode
van de wederopbouw en via de
‘hippe’ jaren 60 naar de toekomst.
Bezoekers ontdekken verhalen aan
de hand van historische en moderne filmbeelden en unieke objecten
uit de collecties van het Maritiem
Museum en Spido.
Zo ontmoeten ze kleurrijke personages als kapitein Lieuwe Ferwerda, die al 45 jaar voor Spido vaart,
en Selma Droogleever, die net als
haar moeder en grootmoeder,
duizenden passagiers met haar
camera vastlegde op de loopplank
naar de schepen.
Rotterdam heeft zich in honderd
jaar ontwikkeld van grauwe werk-

Binnenkort komt het nieuwe schip, gebouwd door Shipyard De Hoop, in de
vaart. (foto Shipyard De Hoop)

Spido-directeur Leo Blok (links) en algemeen directeur Bert Boer van Maritiem Museum Rotterdam bij de opening van
de tentoonstelling. (foto Maritiem Museum Rotterdam)

stad tot een bruisende trekpleister
voor een almaar groeiend aantal
toeristen. Spido speelde steeds in
op de omstandigheden. Zo zag
oprichter en havenbaron Daniel
George van Beuningen in 1919
dat bemanningen van zeeschepen
vaak lang moest wachten om aan
wal te komen en startte een pendeldienst.
Na de komst van vliegveld Waalhaven verzorgde Spido vanaf 1922
een vaste bootverbinding en vervoerde de rederij al snel veel dagjesmensen die het vliegveld wilden bekijken.
In de geest van Van Beuningen ver-

breede huidig directeur Leo Blok
de activiteiten van de rederij onder
meer met evenementen en themareizen (zoals bridgereizen).
De oorlogsjaren waren zwaar, maar
toen Rotterdam zich na de oorlog
herstelde, konden toeristen dit van
dichtbij aanschouwen tijdens de
zogenoemde ‘wederopbouwvaarten’. De haven verplaatste zich van
het centrum naar de rand van de
stad. Spido zag kansen: toeristen
vergaapten zich, op het dek van
schepen,
steeds luxere rondvaart
aan de imposante haven die in
sneltreinvaart uitgroeide tot de
grootste van de wereld.

Beach Boys
Het jubileum wordt dit jaar op
meerdere manieren gevierd. Zo
verscheen er al een jubileumboek
en is er op vrijdag 5 juli een bijzonder concert: de legendarische
Beach Boys treden op de Maasvlakte op met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Er zijn nog
kaarten te koop op www.spido.nl.
Het klapstuk is het nieuwe schip,
dat het meest luxe dagpassagiersschip van Nederland belooft te
worden. Dit zesde schip wordt
binnenkort gedoopt. Dan wordt
ook de naam bekendgemaakt.

“Maak tempo met modernisering West-Duitse kanalen”
Tijdens een gesprek met Hans
Heinrich Witte, voorzitter van
de
Duitse
vaarwegbeheerder
(GDWS), heeft de Schifferbörse
Duisburg-Ruhrort om meer tempo gevraagd bij het saneren van
kanalen en havens in het Ruhr
gebied.
Verouderde sluizen en verroeste
haalkommen vormen een hinder-

nis voor de binnenvaart en daarmee ook voor verladers die zijn
aangewezen op het vervoer van
hun goederen via het water.
“De modernisering van vaarwegen
is een investering in de toekomst
van onze economie”, aldus Frank
Wittig, voorzitter van de Schifferbörse. “De binnenvaart kan nog

veel meer vervoeren dan nu het
geval is en ook nieuwe marktaandelen aanboren. Dit lukt alleen
als de vaarwegen gemoderniseerd
worden en worden aangepast voor
3-laags containervervoer.”

Ruhrgebied
Voor de Duitse vaarwegbeheerder
heeft het West-Duitse kanaalnet

hoogste prioriteit.
Witte: “We doen er alles aan om
de vaarwegen in het Ruhrgebied
ook in de toekomst betrouwbaar
te houden als transportweg. We
gaan een extra planteam samenstellen dat zich alleen met projecten op de West-Duitse kanalen
bezighoudt.”
De Schifferbörse is blij met deze

maatregel, maar wil dat daarnaast
ook mogelijkheden worden onderzocht om vaarwegprojecten te
versnellen.
Frank Wittig wenst hierbij wat
meer ondersteuning uit politieke
kringen. “Ieder politicus aan Rijn
en Ruhr moet de enorme betekenis van de binnenvaart voor onze
regio op het netvlies hebben.”

Multimodaal event
Donderdag 27 juni vond in het
World Trade Center in Rotterdam het Multimodaal Event &
Expo plaats. Het evenement was
opgebouwd uit vijf verschillende
inhoudelijke podia: Wegtransport,
Spoorvervoer, Binnenvaart, IT
& Digitalisering en Vastgoed &
Warehousing.
Daarnaast vond dit jaar ook een
expo plaats op het Multimodaal
Event waar bedrijven uit de transport en logistiek zich presenteer-

VOORTOUW
Nieuws van het BVB

www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

den, centraal tussen de vijf inhoudelijke podia.
Binnen het binnenvaartprogramma waren diverse deelsessies. Tijdens de eerste deelsessie 'Modal
Shift van weg naar water' heeft
Miranda Volker, logistiek adviseur
bij het BVB, praktijkvoorbeelden
gegeven van onze modal shift-activiteiten binnen Maatwerk Voorlichting Binnenvaart.
Bij de transitie van ladingstromen
van de weg naar het water staat

maatwerk centraal. Ervaring leert
dat het persoonlijk en rechtstreeks
benaderen van verladers en logistiek dienstverleners het meest succesvol is.
Miranda Volker bekijkt binnen
projecten samen met ladingaanbieders welke potenties er in de
logistieke keten bestaan voor de
inzet van binnenvaart. Ze liet
tijdens de sessie zien wat er in
de praktijk bij modal shift komt
kijken.

Binnenvaartcijfers.nl
verder uitgebreid
De statistiekenwebsite www.
binnenvaartcijfers.nl, die het BVB
samen met de Binnenvaartkrant
heeft opgezet, is weer verder uitgebreid. Nieuwe cijfers van onder
andere goederenvervoer, modal

split, vervoersprestatie en andere
binnenvaartgerelateerde
cijfers
zijn toegevoegd.
Afgelopen weken heeft het BVB
een werkstudent ingezet om alle
bronnen na te lopen op actuele
en relevante cijfers. Hiervan zijn
grafieken gemaakt en deze zijn nu
ook online te raadplegen.
Afgelopen jaar heeft deze site
zo’n 16.000 bezoekers gehad die
bij elkaar bijna 60.000 bezoeken
hebben gebracht. Met meer dan
1.000 bezoekers per maand is
het een veel geraadpleegde website. Belangrijk dat de cijfers dus
up-to-date zijn.

Havendagen
Het weekend van 28, 29 en 30
juni was een druk weekend met
evenementen. Het BVB stond zelf

op de Maasbrachter Havendagen.
We hadden op zaterdag 29 juni
een stand en tijdens deze zomerse
dag hebben we de bezoekers kennis laten maken met de binnenvaart via ons beeld- en foldermateriaal.
Datzelfde weekend stond Konink
lijke BLN-Schuttevaer met Quo
Vadis in een stand tijdens het
Baggerfestival in Sliedrecht. Ze
hadden hiervoor de VR-bril met
binnenvaartsimulatie en divers
foldermateriaal van het BVB
gekregen om daar in te zetten.
Tot slot waren dat weekend ook
de Havendagen in Terneuzen. Een
druk evenementenweekend dus
waar veel mensen kennis hebben
kunnen maken met de binnenvaart.
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

Ketelbinkie:

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

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

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

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

• 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

9,5 kW

17 kW

25,7 kW

Ook complete installatie mogelijk

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

www.maritimebooster.nl

www.gumeta.de

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

Laat je inspireren bij Miniworld Rotterdam
Rotterdamse Architectuur in miniatuur

YC6C Serie
Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

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

www.miniworldrotterdam.com/rvv

€ 77.500,- excl. btw
Vermogen

706 kW – 960 hp

Toerental

1350 R/Min

Compressie

14.5:1

Brandstofsysteem

Mechanisch

Configuratie

6 cilinder, lijnmotor

Boring x slag

200 x 210 mm

Inhoud

39.58 L

Gewicht

4700 kg

Certificaat

CCR2

Binnenvaartkrant_130x92_mei2019.indd 1

30%

Lezersa

anb

(op vert ieding
o
adverte on
ntie)

18-5-2019 16:32:59

Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties
Onder voorbehoud van
tussentijdse prijswijzigingen en typfouten

Standaard uitvoering
Dubbelwandige leidingen, bedieningspanelen, Luchtfilter, koelers, stopmagneet, lekdetectie,
Startmotor, dynamo, zeewaterpomp, sensoren, Warmtewisselaar, CCR2 certificaat.

www.yuchaimarine.com
Koning Technisch Bedrijf BV | www.ktbkoning.nl | info@ktbkoning.nl

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
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80-jarige Havenvereniging Rotterdam kijkt
terug maar vooral ook vooruit
DOOR SARAH DE PRETER

Met het ophalen van
herinneringen en een blik
in de toekomst hebben de
leden van de Havenvereniging
Rotterdam op het SS Rotterdam
het 80-jarig bestaan van hun
vereniging gevierd. Tijdens het
feest op 20 juni werd de ambitie
uitgesproken om het mooie
verhaal van de Rotterdamse
haven voortaan nóg beter over
het voetlicht te brengen.
De Havenvereniging Rotterdam is
sinds 1939 een ontmoetingsplek
voor iedereen die in de haven
werkt. Een platform om kennis
en passie te delen en samen naar
slimme oplossingen te zoeken.
Naar aanleiding van het jubileum struinde de lustrumcommissie door het negen meter lange
archief van de vereniging. Voorzitter Ronald Schinagl lichtte er enkele zaken uit.
Zo heeft de vereniging als doel ‘de
problemen van de haven te bestuderen en de kennis te bevorderen’.
“We zijn er trots op om met 1.700
leden ook na tachtig jaar nog
steeds deze doelstelling te kunnen
invullen.”
De lezingen die de Havenvereniging in de loop van haar geschiedenis georganiseerd heeft, waren
hun tijd soms ver vooruit. Zo
werd in 1970 al geopperd dat Rotterdam naast mainport wel eens
de grootste luchtvrachthaven ter
wereld zou kunnen worden. “Met
de grenzen van Schiphol in zicht
misschien nog niet zo’n vreemd
idee”, aldus Schinagl.

Van dammetje
tot mainport
Aan de hand van foto- en filmmateriaal uit het media-archief
van Beeld en Geluid in Hilversum
nam journalist en filmproducent
Paul Koster de genodigden mee
door de geschiedenis van de Rotterdamse haven.
Wie had in de 13e eeuw, toen de
mainport niet veel meer dan een
dammetje in de Rotte was, kun-

Paul Koster dook het media-archief van Beeld en Geluid in om de geschiedenis van Rotterdam als havenstad te schetsen. (foto Sarah De Preter)

nen bevroeden dat Rotterdam zou
uitgroeien tot de grootste haven
ter wereld? In de 17e eeuw hadden steden als Amsterdam en
Antwerpen een betere handel en
ligging om uit te groeien tot grote
zee
havens. In Rotterdam dreven
vooral vissers handel.
Met de aanleg van de Nieuwe
Waterweg begon de Maasstad zich
in de tweede helft van de 19e eeuw
enorm te ontwikkelen. De haven
werd hierdoor beter bereikbaar
voor de scheepvaart. De handel
trok aan, het aantal inwoners en
bedrijven groeide explosief. Er
kwamen in groot tempo nieuwe
woonwijken bij. Rotterdam werd
de stad van de stoere mannen en
zware shag. Van niet lullen, maar
poetsen.
Rond 1900 was de haven uitgegroeid tot een industriecomplex
waar Nederland trots op kon zijn.
Er vond schaalvergroting plaats en
de visserij maakte plaats voor zware industrie en rokende schoorstenen.

Mooie havenverhalen
breder vertellen
De Rotterdamse haven is een
uitdagende, innovatieve omgeving. De leden van de Haven
vereniging zijn volgens Allard
Castelein, president-directeur
van het Havenbedrijf Rotterdam,
ambassadeurs die het mooie
verhaal van de haven breed
kunnen uitdragen.
Om geloofwaardig over te komen, moet men zich wel kwetsbaar durven opstellen. In de samenleving neemt de waardering
voor de industrie momenteel af.
De publieke opinie heeft directe
invloed op de gunfactor van politiek en beleidsmakers.

Voorzitter Ronald Schinagl van
Havenvereniging
Rotterdam:
“Laten we daarom nog duidelijker aangeven welke rol wij
als sector en bedrijven in de
samenleving spelen en een
betere verbinding maken met
de verschillende actoren in die
samenleving.”

Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werd meer dan de helft van de
haven in puin gelegd. Al na vijf
jaar hadden de Rotterdammers
hun haven weer up and running.
Vervolgens zette een fase van uitbreiding in. De Eemhaven en
Botlek kwamen erbij, in 1958
startte de bouw van de Europoort.
Daarna werden buitendijks de
eerste en later tweede Maasvlakte
aangelegd.
Waardoor de haven zich ontwikkelde tot wat hij nu is: weliswaar
niet meer de grootste haven ter
wereld, maar wel de grootste (en
slimste) van Europa. Met een sterke ambitie om deze leidende positie de komende decennia verder
uit te bouwen.

Fout
Maar hoe nu verder? Peter de
Langen waagde zich niet aan een
toekomstvoorspelling, al helemaal
niet op basis van het doortrekken
van lijntjes uit het verleden.

“Dan zit je gegarandeerd fout”,
aldus de hoogleraar goederen
vervoer. De Langen kijkt naar
de haven als een ‘business ecosysteem’ waarin naast transport
ook toerisme, cultuur, horeca en
wonen samenkomen. Dit systeem
wordt beïnvloed door de huidige
megatrends: digitalisering, verstedelijking, circulariteit, energie
transitie en globalisering.
Op al deze terreinen vinden in
de Rotterdamse haven ontwikkelingen plaats. Veel bedrijven zijn
volop bezig met digitalisering. Activiteiten rond duurzame energie
(LNG, hernieuwbare energie, enzovoort) gaan de komende jaren
sterk groeien.
Globalisering wordt van oudsher
vaak uitgedrukt in im- en export.
De volgende slag zit echter volgens
De Langen aan de dienstenkant:
“Het meten van globalisering in
de hoeveelheid goederen die we
over de wereld slepen, is over zijn
hoogtepunt heen.”

Maritieme beroepenwijzer
Mary Dotsch, directeur van het
Educatief Informatie Centrum (EIC),
ontving uit handen van voorzitter
Ronald Schinagl een cheque van 3.000
euro. Het geld is opgebracht door de
leden van de Havenvereniging.
Het EIC gaat het gebruiken voor de
ontwikkeling van een interactieve
beroepenwijzer die op de havenexpositie wordt geplaatst. Jongeren kunnen er ook thuis en op school mee aan
de slag. De beroepenwijzer geeft inzicht in de verschillende havenberoepen en de opleidingen die je daarvoor
kunt volgen. Het EIC heeft de afgelopen 25 jaar zo’n 450.000 leerlingen en
studenten in aanraking gebracht met
de haven.
(foto Havenvereniging Rotterdam)

Vooruitkijken
Hij adviseert de Rotterdamse
haven niet alleen in tonnen te
blijven denken: “Havenontwikkeling is openstaan voor nieuwe
ontwikkelingen en die groter
maken. Kijk niet terug, maar kijk
om je heen én vooruit. In andere
sectoren gebeuren vaak dingen
waar je wat van kunt leren. Zo
worden luchthavens neergezet
door globale airportbedrijven, die
sterk bezig zijn met het ontwikkelen van business ecosystemen.”
“Deze beweging gaat ook in de
zeehavens komen en Nederland
is daar koploper in. Als zeehaven
heb je ruimte nodig om iets kleins
groot te maken en moet je snel
kunnen veranderen.
"Daarnaast
is
samenwerking
nodig om synergie te laten ontstaan. Gelukkig zit samenwerking de Rotterdamse haven in de
genen. Het gaat vaak gepaard met
gedoe, trekken en duwen, maar we
doen het wél.”
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Saskia Reich volgende stap in
modernisering vloot

(foto’s Jan Johan ten Have)

DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

Met de ingebruikname van de
gloednieuwe 110 x 11,45 meter
grote Sunrisetanker Saskia Reich
zet Reich Schifffahrtbetriebe
uit het Duitse Lauenburg
een volgende stap in de
modernisering van zijn vloot.
Sinds 2008 is dit het vierde
nieuwbouwschip dat de rederij
in het Groningse Waterhuizen
laat bouwen. “Wij blijven
investeren”, vertelt Markus
Reich.
Saskia Reich is een naam van
betekenis voor de eigenaar van de
rederij. Want het was in 2001 dat

Markus Reich het eerste nieuwbouwschip in zijn loopbaan liet
bouwen onder dezelfde naam.
Dit schip deed hij onlangs van de
hand aan Reederei Jaegers, tevens
de vaste bevrachter van een groot
deel van zijn schepen.
Het schip maakt nog wel deel
uit van de vloot van Reich; hij
chartert zijn voormalige eigendom, dat nu met de naam Eiltank
81 op de boeg vaart. Diezelfde
rederij kocht ook zijn tanker
Svenja Reich, die nu vaart onder
de naam Eiltank 82.
“Beide prima schepen… heel fijne
schepen zelfs. Maar uit bedrijfseconomisch oogpunt willen wij

onze vloot verjongen”, zegt Reich.
“Natuurlijk verkoop je het eerste
schip dat je ooit zelf liet bouwen
met pijn in je hart. Daarom vind
ik het mooi dat wij het nog wel in
de vaart hebben.”

25 jaar
Dit jaar is Reich 25 jaar zelfstandig kapitein-eigenaar en reder.
Dus is het tijd voor feest. Op 10
augustus worden in Lauenburg
zijn drie nieuwste schepen, de
Lisa Reich, Holly Reich en Saskia
Reich, gedoopt. Hiervoor vaart de
Saskia Reich met een loods over de
Noordzee naar Hamburg.
Na de doopplechtigheden is het

tijd voor feest voor zo’n 200 tot
300 genodigden. Onder het genot
van heerlijk eten en drinken gaan
de gasten feesten op de muziek
van Sepp und die Steigerwalder
Knutschbär’n. Niet geheel toevallig is dit ook de huisband van het
jaarlijkse Zomerfeest van GS Yard,
de werf waar Reich al meer dan
tien jaar zijn nieuwe schepen laat
bouwen. “Werfeigenaren Daniel
Gausch en Christian Hochbein
hebben de band voor ons geregeld, dat vind ik geweldig”, zegt
Reich.
De vriendschappelijke banden
met beide werfeigenaren vinden

hun oorsprong in 2007, toen hij
in economische hoogtijdagen
op zoek was naar een werf voor
nieuwbouw: “Op de beurs in
Rotterdam sprak ik verschillende
werven aan, maar niemand had
plek. Daniel Gausch vertelde dat
hij wél ruimte had: op de voormalige Maas Shipyard in Waterhuizen, die hij toen net samen
met Hochbein had overgenomen.
De Heike Reich was in 2008 het
eerste schip waarvan zowel de
cascobouw als afbouw plaatsvonden op GS Yard, toen nog Groningen Shipyard geheten.”
Sindsdien is GS Yard de vaste
huiswerf van Reich. Dat heeft te

Wij wensen Reich Schifffahrtsbetriebe GmbH veel geluk
met hun mts Saskia Reich
Non Ferro bv

Kadlec & Brödlin
SCHIFFSELEKTRIK
ELEKTRONIK
NAVIGATION
KOMMUNIKATION

GmbH

ELECTRIC
MARINE BUILDING
and
ENGINEERING

BINNEN
VAART
KRANT
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maken met de prima persoonlijke
verstandhoudingen, de kwaliteit
van de schepen en de prettige
samenwerking tussen alle partijen
op de werf. En zeker niet in de
laatste plaats: Reich is enthousiast
over het Sunrise-concept: de licht
gebouwde tankers met minimaal
verbruik en maximale tonnage,
ook bij geringe diepgang.
En vooral dat laatste weegt in de
ogen van Reich zwaar: “We krijgen
steeds vaker te maken met zeer
laag water. Dankzij onze geringe
diepgang kunnen wij de Rijn op
naar Bazel als het voor soortgelijke
schepen ophoudt bij Keulen. Wij
hebben genoeg aan ongeveer 1,40
meter waterdiepte.”

Trackpilot
De Saskia Reich heeft met 110 x
11,45 meter een laadvermogen van
2.582 ton, verdeeld over acht ladingtanks. Daarmee kan het schip
minder vervoeren dan haar gelijk-

namige voorgangster van 125 x
11,45 meter, die ruimte bood voor
ruim 3.400 ton.
“Dat schip hebben wij ooit laten
verlengen. Maar gezien de huidige
vraag van onze bevrachter hebben
we nu gekozen voor 110 meter
om een wat groter vaarbereik te
hebben, onder meer op de
Moezel en Main en richting
Bottrop en Gelsenkirchen.
De Saskia Reich heeft deepwellpompen en ladingverwarming
voor chemie en tracing van de gaspendelleiding. Het schip is verder
uitgerust met een trackpilot om
autonoom te kunnen varen. Reich:
“Je voert je traject in en het schip
vaart compleet zelfstandig. Dit
ontlast het werk van de gezagvoerder enorm. Bijkomend voordeel
is aanzienlijk minder kleine roer
bewegingen; dus een besparing op
brandstofverbruik. Dit maakt mij
bijzonder enthousiast.”

Aan mts Saskia Reich leverden onder andere:
GS Yard B.V.

Heinrich Harbisch Schiffswerft GmbH

Kommunikationseinrichtungen. Erstmals

1550mm, 5 blades, skew design, the two

Omega Boegschroefinstallatie type kanalen

Complete afbouw

2x 2 HA-DU HightechRuder

wurde auf einem Tankschiff der Argonics

OPTIMA® propeller nozzles and the two

31120-4k (schroefdiam 1200mm) E-motor

All Pumps Holland B.V.

HR Piping B.V.

argo TrackPilot installiert. Der argoTrackPi-

propeller shaft installations

aangedreven, 330 kW bij 1780 omw/min.

Complete Victor pompen pakket

Complete machinekamer

lot ist das weltweit erste System zur auto-

Reederei Jaegers GmbH

en bediening wegafhankelijk incl. omscha-

Alphatron Marine B.V.

Kadlec & Brödlin GmbH

matischen Bahnführung von Binnenschiffen

Bevrachting

keling Pomp/Boegschroefbedrijf

JMA-610 radar, Alphaline MFM, AIS en

Wir projektierten, lieferten und installierten

entlang vorgegebener Leitlinien

Reintjes Benelux bvba

Volvo Penta Europe Office Benelux

GPS-kompas

die elektrische und elektronische Aus-

Licorne Fuel B.V. Q8

2x WAF 364 met reductie van 5,435:1

2x D13B-N MH (FE) 500 pk voortstuwing;

Blokland Non-Ferro B.V.

rüstung inkl. der Steuerungs- und Automa-

Lloyd’s Register EMEA

Tischlerei und Alubau Wessels GmbH

D13B-N MH (FE) 450 pk voortstuwing

U-bundelkoelers en een luchtkoeler

tisationstechnik sowie das Tankmess- und

Geclassificeerd

Steuerhaus und kompletter Wohnungsaus-

WindeX Engineering B.V.

FS Schiffstechnik GmbH & Co. KG

Alarmierungssystem und die dazugehörige

Promarin Propeller- und Marinetechnik

bau

RVS klaproosters

Hydrauliek stuurwerk

Visualisierung sowie die Navigations- und

GmbH The 2 main propellers, diameter

Verhaar Omega B.V. Eén (1) Verhaar

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Met Tino Martin komt haringparty van De Wandelgang snel op toeren

Haring in de Waal
DOOR JOHAN DE WITTE

Geen sprake van Hoekse en Kabeljauwse twisten aan de haringkar
van Hoek’s Vishandel, op donderdag 20 juni. De Wandelgangers
namen de maatjes bij de staart in
een sfeer van pais en vree.
De Hollandse Nieuwe was zoals het hoort: rood aan de graat,
met groene glans op de rug en op
smaak. “Van dit soort tik ik er zo
een stuk of tien weg”, zei een liefhebber.

Podium
Met zanger Tino Martin aan boord
en een neut helder buiswater of
koel helder bier schoof de dagelijkse struggle for life even onderdeks. Tino zette er een tandje bij,
zodat de gehele Wandelgang in
beweging kwam.
Laverend tussen barbecue en
haringkar staken de gasten elkaar
de loef af richting bar. Vis moet nu
eenmaal zwemmen!
Voor Tino Martin ditmaal geen
Olympisch Stadion, Paard van
Troje of de Ziggo Dome… In
plaats hiervan betrad hij het
Wandelgang-podium in een bomvol Restaurant Waal in Heerjansdam. Elf maritieme bedrijven
(Wandelgangleden) sponsorden
de sociëteit door de volkszanger te
engageren.

Met zijn sympathieke voorkomen
liet Tino Martin de dames meteen
langszij voor een foto, een selfie,
nog een selfie en nog ééntje.
Hij vraagt: “Waar is het podium”,
controleert zijn outfit, trekt zijn
jasje recht en luistert naar zijn aankondiging.
We zien zijn lichte nervositeit;
je weet immers nooit hoe het
publiek reageert.

Feest
Dan is het zijn moment, het
applaus breekt de spanning. De
dames, meteen op koers, zingen
mee, handen in de lucht bij de
bekende titels: Jij Liet Me Vallen,
Zij Weet Het, Later Als Ik Groter Ben
en Laat Me Leven.
Het werd een klein uurtje feest,
als hoogtepunt van een geslaagde
Wandelgang-haringparty.

(foto’s Johan de Witte)
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Elektrische
installaties

Voor onderhoud
en reparatie in ons
stevendok

voor de binnenvaart

TO B E E X AC T .
ASTO SHIPYARD BESCHIKT OVER EEN EIGEN DOK, MET EEN INWENDIGE AFMETING
VAN 15 BIJ 35 METER EN EEN TOTAAL HEFVERMOGEN VAN MAAR LIEFST 450 TON.
Boeg of achterschip worden moeiteloos drooggelegd voor reparatie en onderhoud. Dagelijks worden schroeven
gewisseld, roeren geplaatst en schroefasbussen vervangen. Het dok is efficiënt ingericht, zodat de werkzaamheden
in de uitvoering optimaal op elkaar aansluiten. Gezien de grote functionaliteit wordt er structureel in geïnvesteerd.
T 016 2 - 513 6 5 0 - E i n f o @ a s t o - b v. n l - I w w w. a s t o - b v. n l

Als het om mensen (op zee) gaat

f

AANBIEDINGEN

in

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.
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!

Drinkwater filter

Drinkwater systeem met een doorlaat
cap. Van 900 lit/uur. 230v aansluiting

Hydrofoor
waterpomp

624,00

Dompelpomp

677,

00

Radar JRC

11.250,00 *

Binnenvaartradar JMA-610 incl. 7ft scanner.

Tosca 18 - 2926 PK KRIMPEN A/D IJSSEL - www.multisure.nl - info@multisure.nl - Tel.: (0180) 55 27 27
2163850 ADVERTENTIE 132x92 mm en 266x44 mm.indd 1

16-01-17 15:19

47,50

225,00

Voorgemonteerd op RVS wandplaat

Motorola
portofoon

Dompelpomp met vlotter
180 liter/min

1.200W - 63 l/m - 1 inch - opvoerhoogte
48 meter, aanzuighoogte 8 meter

* informeer naar de voorwaarden

Vergunningsvrije
draagbare portofoon.
Kan communiceren
met de Vertex 241

Led verlichting armatuur
Led armatuur met gepoedercoate metalen
onderbak en polycarbonaat kap.
Voedingsspanning 200-240V 50/60Hz

165,00
2x8W (equivalent voor 2x18TL)

2x14,5W (equivalent voor 2x36TL)

88,50

Kolom
ventilator

3 standen ventilator
met zwenkfunctie en
timer. Vermogen 50W.

39,99

Insectenlamp
Weg met die vervelende
insecten! Eenvoudig in te
pluggen in een wandcontactdoos

7,95

156,85

Luchthoorn
Blaas iedereen uit het
water met deze 56cm
lange luchthoorn!
224 Hz 122 dB(A)

Luchthoorn
compressor

Compressor 2 Bar 24VDC
voor luchthoorn. Slangpilaar
aansluiting tbv 7mm slang

299,00

149,00

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
o
z
e
B
el
k
n
i
w
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
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Aanpak waterplanten
Op 1 juli is het maaien van voor
watersporters hinderlijke waterplanten gestart op het IJmeer en
het Markermeer. De Stichting
Maaien Waterplanten IJmeer
Markermeer, waarin Watersportverbond en HISWA samenwerken
met gemeenten, provincies en het
ministerie van IenW, coördineert
het werk.

Baggerrobot

Rik Breur: “De natuur is een grote bron van inspiratie voor een uitvinder.” (foto EOB)

Europese uitvindersprijs voor Nederlandse materiaalwetenschapper Rik Breur

Met dank aan de zee-egels
Rik Breur is door het Europees
Octrooibureau (EOB)
uitgeroepen tot winnaar van
de European Inventor Award
2019. De Nederlandse
materiaalwetenschapper won
in de categorie midden- en
kleinbedrijf. Breur ontwikkelde
een niet-giftige folie als
afweer tegen biofouling op
scheepsrompen. Zijn product
wordt verkocht onder de naam
Finsulate Antifouling.
Zijn technologie voorkomt de
aangroei van organismen op een
scheepshuid, zoals algen, zeepokken en mosselschelpen. Deze
zeeorganismen zorgen voor weerstand, wat tot een hoger brandstofverbruik leidt.
Breurs milieuvriendelijke uitvinding voorkomt zulke aangroei
zonder het gebruik van schadelijke
en zeewatervervuilende chemicaliën, zoals die in het verleden werden toegepast.
Finsulate is ook te gebruiken ter
voorkoming van schade en corro-

sie aan de onderwaterconstructie
van olie- en gasplatforms op zee.

Zee-egels
Breur begon zijn loopbaan in
1996 bij TNO. Na zijn promotie
aan de TU Delft in 2001 richtte de
materiaalwetenschapper in 2002
het Material Innovation Centre
op, om vernieuwingen op het
gebied van corrosie en biofouling
in gang te zetten.
Zijn uitvinding komt voort uit zijn
belangstelling voor biologie en
zijn passie voor duiken. Als duiker
zag hij hoe zee-egels, met hun
stekelige huid, vijandige organismen afweren.
“De natuur is een grote bron van
inspiratie voor een uitvinder. De
evolutie laat zien dat de natuur
altijd al allerlei oplossingen biedt
waar wij als mens van kunnen
leren.”
“Ik wilde een folie ontwikkelen
met een oppervlak van stijve,
stekelige microvezels, net zoals
de stekels van een zee-egel. De
uitdaging was het vinden van de

juiste balans tussen lengte, flexibiliteit en dichtheid van de vezels.
Na heel veel uitproberen werkte
het vrij goed en heb ik meteen
een patent aangevraagd. Dat
patent was de sleutel tot de verdere bedrijfsontwikkeling; het gaf
me geloofwaardigheid en heeft
geholpen om investeerders aan
boord te krijgen.”

Finsulate
Het
gepatenteerde
materiaal
bestaat uit nylon vezels, een tweecomponentenlijm op waterbasis
en een zelfklevende polyesterfolie. Het wordt aangeleverd in rollen. Het zelfklevende tapijt, dat als
Finsulate Antifouling verkocht
wordt, wordt op de romp van het
schip aangebracht. Dat kan door
iedere scheepswerf worden gedaan.
Het maakt door de loodrecht
opstaande naalden ook niet uit
in welke richting het tapijt wordt
aangebracht. De vezels zitten zo
dicht opeen dat er niets tussen
kan komen. De aangebrachte folie

vertraagt het schip niet dankzij
nauwgezette hydrodynamiek en
kan tot 40 procent op brandstofkosten besparen.

Jachtbouw
Rik Breur richt zich op de plezier
vaart en jachtbouwsector, met de
grootste markt in Europa en
Noord-Amerika, maar de folie is
ook al verkocht in de beroepsvaart.
Op dit moment werkt hij nog alleen en besteedt hij bijna al het
werk uit. Hij zoekt nu commer
ciële zakenpartners voor logistiek en distributie, zodat hij zelf
kan doen waar hij goed in is: het
verder ontwikkelen van uitvindingen.
Met zijn nieuwste vinding, gebaseerd op de huid van otters,
verwacht hij hogere brandstof
besparingen te realiseren.
“Ik ben een uitvinder in hart en
nieren”, zegt Breur. “Het gaat niet
om winst maken; ik wil dat het
wérkt. En het gaat mij er vooral
om de gifstoffen de wereld uit te
helpen.”

Neska, een volledige dochter van
HGK, behandelde en vervoerde in
totaal 9,3 miljoen ton goederen.
HGK-dochter Häfen und Transport AG (HTAG) noteerde een
daling van het goederenvervoer
naar 11 miljoen ton, wat te maken
had met het langdurige laagwater
in 2018.
RheinCargo, een joint venture
van HGK en Neuss Düsseldorfer

Häfen, sloeg in zijn zeven Rijn
havens 25,4 miljoen ton om.
De komende jaren wil de HGKgroep doorgaan met de modal
shift van goederenstromen van de
weg naar het spoor en het water.
In dit kader wordt de terminal
Keulen Noord uitgebouwd voor
gecombineerd vervoer. Ook ontstaat in Keulen Noord een nieuw
logistiek centrum. Naar verwachting kunnen hierdoor in en rond
Keulen 250.000 vrachtwagens per
jaar van de weg worden gehouden.
Verder plant HGK investeringen in
haar binnenvaartterminals aan de
Rijn.

Koningspoort krijgt
toch nog kans
De petitie om de Rotterdamse
scheepshelling Koningspoort te
behouden is 4.530 keer getekend.
De museumwerf aan de Oude Haven sloot op 1 mei haar poorten
na stopzetting van de subsidie.
Buurtbewoners en scheepseigenaren overhandigden de handtekeningen op 20 juni aan verantwoordelijk wethouder Said Kasmi.
Die stelt nog één keer 135.000
euro beschikbaar. Dat moet voldoende zijn om de werf nog een
jaar open te houden, het meest urgente achterstallig onderhoud aan
te pakken en een toekomstplan te
maken. Daarna moet de Koningspoort wel op eigen benen staan,
zo benadrukte Kasmi.

Geen groei binnenvaart bij containers
Hamburg-NRW

Recordomzet voor
HGK-groep
De HGK-groep (Häfen und
Güterverkehr Köln) heeft in
2018 een recordomzet van 231,8
miljoen euro behaald. De winst
bedroeg 7,8 miljoen euro.

Aqitec Water Systems ontvangt
co-financiering uit het MKBkatalysatorfonds
Drechtsteden
voor de vermarkting van zijn baggerrobot. Het bedrijf is gevestigd
in de Duurzaamheidsfabriek in
Dordrecht. Aqitec ontwikkelt elektrische slibrobots die op de waterbodem rijden, het slib opzuigen
en door een drijvende leiding
naar de kade verpersen. Deze baggermethode is minder ingrijpend
voor het onderwatermilieu. De robots kunnen continu worden ingezet maar zijn ook snel inzetbaar
bij blokkades in watergangen.

De CTS-containerterminal in de haven Keulen-Niehl. (foto HGK)

Tussen de haven van Hamburg
en Noordrijn-Westfalen (NRW)
worden ieder jaar zo’n 500.000
containers vervoerd. Het grootste deel (circa 400.000) gaat
over de weg. Om alternatief
containervervoer te bevorderen,
startten de zeehaven en NRW het
project Hamburg-NRWplus. De
afgelopen achttien maanden is
het gelukt het aandeel van het
spoorvervoer te verhogen. In het
eerste kwartaal van dit jaar met 13
procent. Hamburg en NRW willen
ook graag meer containers per
binnenschip uitwisselen, maar
daarvoor is een verbetering van de
vaarweginfrastructuur nodig.
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OMRU
SCHEEPSRAMEN

OMRU scheepsramen
voor de beroeps- en
pleziervaart

Het beste zicht op service,
kwaliteit en innovatie
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.

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

Contante betaling
Offerte aanvragen?
Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte

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

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.

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

Vanwege uitbreiding van onze activiteiten is Bruinsma Freriks Transport op
zoek naar dubbelwandige tankschepen van 1000-5000t om onze vloot te
versterken.
Wij zijn actief in het transport van minerale oliën, bulkchemie, fuelcomponenten
en biobrandstoffen.
Ons vaargebied is Nederland, België,
Frankrijk en de Rijn (met zij-rivieren en
kanalen).
Tevens is BFT Tanker Logistics bv actief
betrokken bij duurzame initiatieven
zoals Vaporsol en de initiatiefnemer
voor het project “Don Quichot”, die
voor Greenpoint Rotterdam ingezet zal
worden.
Gelieve contact op te nemen met
Johann de Koning op +31 786 299
490 of +32 473 960 763.

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

BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht
TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl
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Rijkswaterstaat wil passage door Maastricht
veiliger maken
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Bij de ingang van het
Julianakanaal kunnen schepen
last ondervinden van squat. Dat
is een belangrijk aandachtspunt
voor Rijkswaterstaat. De
vaarwegbeheerder liet een
verkennend onderzoek uitvoeren
naar de passage van de Maas
door Maastricht.
Schippers van grotere en dieper
stekende schepen moeten afvarend
rekening houden met problemen
bij de overgang van de Maas naar
het Julianakanaal. Binnenvaartschepen varen hier van de relatief diepe en stromende Maas het
ondiepe, stilstaande water van
het Julianakanaal in. Grotere en
diepere vrachtschepen kunnen
dan in squat terechtkomen. Door
de inzinking kan het voorste
gedeelte van het schip dan onder
water geraken.
Voor grote containerschepen en
tweebaksduwstellen zijn de risico’s
door het onderzoek onderkend.
Dergelijke vaartuigen kunnen hier
zelfs zinken.

Bottleneck
Vanaf 2023 mogen ook eenheden
tot 193 meter en een diepgang
van maximaal 3,50 meter de Maas
tussen Ternaaien en Weurt beva
ren. Rijkswaterstaat werkt aan de
verbetering van de Maasroute,
omdat de Maas een belangrijke
verbinding is tussen de havens van
Rotterdam en Antwerpen en het
achterland.
Op de rivier is tussen Sint Pieter
en het Julianakanaal een aantal
knelpunten gesignaleerd. Vooral
bij een hoge waterafvoer op de
Maas kunnen die voor problemen

Een duwboot vaart met een duwbak door Maastricht. (foto Noud van der Zee)

zorgen. Op dit deel van de Maas
passeren ongeveer 17.000 schepen per jaar de hoofdstad van de
provincie Limburg. Steeds meer
vrachtschepen maken gebruik van
deze vaarweg. Vooral containerschepen tussen Born en de haven
in Luik.
De verwachting is dat het transport door de binnenvaart in de
toekomst verder zal toenemen.
Dan is een voortvarende aanpak
van de bottleneck in Maastricht
hard nodig.

Dwarsstroom
Rijkswaterstaat
heeft
Bureau
Lievense CSO uit Breda opdracht
gegeven een verkennend onderzoek te doen naar de nautische
veiligheid op het traject van de
Maaspassage door Maastricht. Het
rapport is inmiddels ingediend bij
minister Cora van Nieuwenhuizen
van Infrastructuur en Waterstaat.

Daarin staat dat op de lange termijn ook de dwarsstroom bij
Borgharen een veiligheidsknelpunt is. Voor de splitsing met het
Julianakanaal krijgen schippers er
te maken met een zuigende dwarsstroming. Schepen worden dan
richting de stuw van Borgharen
getrokken.
Stroomsnelheden zijn hier flink
toegenomen door de realisatie van
het Grensmaasproject, waardoor
het invaren van het Julianakanaal
voor grotere en diepere schepen
nog lastiger is geworden bij hogere
rivierafvoeren.

Verbreden
De risico’s van squat en dwarsstroom bij de ingang van het
Julianakanaal dienen verminderd
te worden. Rijkswaterstaat denkt
na over het verbreden en verdiepen van de rechteroever van de
Maas. Die zou dan ongeveer 10

Zomerfeest in stijl
DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

GS Yard trakteerde klanten en
medewerkers op vrijdag 14 juni op
het jaarlijkse Zomerfeest. In een
sfeervolle feesttent op het werf
terrein deden honderden gasten
zich tegoed aan een heerlijk Duits

buffet en heerlijke dranken. De Beierse feestband Sepp und die Steiger
wälder Knutschbär’n zorgt elk jaar
tijdens het feest voor een zeer vrolijke noot. Dit gebeurde voor het laatst
onder de bezielende aanvoering van
Chef-Knutschbär Sepp Hauck, op de

foto geflankeerd door werfeigenaren Christian Hochbein (links) en
Daniel Gausch. Het werd een uitermate
gezellig feest, waarbij het nog lang
onrustig bleef aan het Winschoterdiep. (foto Gert-Jan Glazenburg)

meter verlegd worden over een
lengte van een kilometer. Nader
onderzoek moet uitwijzen of dan
een damwand nodig is.
Een tweede knelpunt ligt in het
scheepvaartkanaal bij de Sint
Servaasbrug. Dit komt door de
hogere
stroomsnelheden
bij
hogere rivierafvoeren in combinatie met de brugconstructies, die
het doorvaartprofiel verder inperken. Schepen met weinig motorvermogen kunnen in de opvaart
blijven “hangen onder de bruggen” en schepen in afvaart moeten voldoende snelheid door het
water houden om bestuurbaar te
blijven.
Een derde knelpunt is het gegeven dat schepen die te hoog zijn

om onder het vaste deel van de
spoorbrug door te varen gebruik
moeten maken van het beweegbare deel, dat aan de linkeroever
van de Maas ligt. Het scheepvaartkanaal Sint Servaasbrug-Wilhelminabrug ligt aan de rechteroever en
ook voor het goed invaren van het
Julianakanaal moeten de schippers de rechteroever aanhouden.
Schepen moeten dus ‘’slingeren’’
van de rechter- naar de linkeroever
en weer terug.
Bij hoge afvoeren neemt ook de
waterstand toe en zullen dus meer
schepen gebruik moeten maken
van het beweegbare deel van de
spoorbrug.
De spoorbrug is niet meer in gebruik. Er zijn gesprekken tussen
ProRail, Rijkswaterstaat en de
gemeente Maastricht over de toekomst van de oeververbinding. De
kans bestaat dat de spoorbrug in
handen komt van de gemeente
Maastricht. Dan zal het middenstuk van de spoorbrug verhoogd
kunnen worden naar 9,10 meter.
De Kennedybrug, Noorderbrug en
de Hoge Brug zijn al op de juiste
doorvaarthoogte. Concrete plannen voor het verhogen van de Sint
Servaasbrug en de Wilhelmina
brug zijn er nog niet. Maar dat zal
een kwestie van tijd zijn.
Stroomafwaarts bij Sint Pieter
wordt verkeersmanagement ingevoerd, zoals dat ook al het geval
is op het Julianakanaal. Schippers
wordt dan verplicht om via een
apart marifoonkanaal contact met
elkaar te houden.

CLINSH-vloot is
compleet
Zes nieuwe schepen hebben
zich aangesloten aan bij CLean
INland SHipping (CLINSH).
In totaal nemen nu 41 schepen
uit drie Europese landen deel
aan het project en daarmee is
de vloot nu compleet. Doel van
CLINSH is om de binnenvaart
verder te verduurzamen. De
schepen zijn geselecteerd
op basis van een Europese
aanbesteding.

krijgen wat de milieuwinst is van
de diverse technieken en of de investeringen de moeite waard zijn
– ook voor de scheepseigenaar.
“Dit is nuttige informatie voor andere schippers en voor overheden,
financiële instellingen en belangenorganisaties die willen bijdragen aan een duurzamere binnenvaart”, aldus de projectorganisatie,
die in handen is van Provincie
Zuid-Holland.

Op alle schepen die deelnemen
aan de praktijkproef van CLINSH
wordt meetapparatuur geplaatst,
waarmee continu de uitstoot aan
boord gemeten wordt. Dit moet
waardevolle informatie opleveren
over de milieuprestaties én operationele kosten bij toepassing van
de verschillende vergroenings
technieken.
De deelnemende schepen maken
gebruik van verschillende motoren, brandstoffen en duurzame
technieken, zoals katalysatoren
en roetfilters. De schippers krijgen
een vergoeding voor eventueel
benodigde aanpassingen aan hun
schip. De verzamelde data worden
gebruikt om duidelijk in beeld te

Kiezen
CLINSH is bedoeld om zowel de
financiële als de milieuaspecten
van de beschikbare technieken in
kaart te brengen en zo schippers
te ondersteunen in hun keuze. Als
demonstratieproject brengt het
de effectiviteit en de kosten van
emissiereducerende technieken en
alternatieve brandstoffen vanuit
de praktijk in kaart.
CLINSH wordt ondersteund door
het Europese LIFE-fonds en er
werken – naast de 41 scheepseigenaren – achttien partners uit
Nederland, België, Duitsland en
het Verenigd Koninkrijk in samen.
De totale projectkosten bedragen
ruim 8,5 miljoen euro.
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altĳd bĳ de hand
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Gemeente Hardinxveld-Giessendam, scholen en bedrijven maken opleidingsroute vmbo-mbo mogelijk

Regio bundelt krachten voor onderwijs
maritieme techniek

Doorstromen naar mbo

DOOR JOHAN DE WITTE

In maritieme stijl arriveerden
donderdag 20 juni de
vertegenwoordigers van
de gemeente HardinxveldGiessendam en de
onderwijsinstellingen Gilde
Vakcollege Techniek, STC
Group en ROC Da Vinci
College. Met een zwarte RIB
legden ze aan bij Holland
Shipyards aan de Rivierdijk.
Vervolgens ondertekenden ze
een overeenkomst voor een
vmbo-opleidingsroute naar
mbo, en waar mogelijk hbo,
voor jongeren die aan de slag
willen in de regionale maritieme
industrie. Naast op de maritieme
marktgericht onderwijs
komen er ook om-, her- en
bijscholingsprogramma’s voor
medewerkers van bedrijven die
actief zijn in de scheepsbouw.
“De opleidingsroute is tot stand
gekomen
onder
aanvoering
van de gemeente HardinxveldGiessendam die zorgde voor participatie vanuit het bedrijfsleven.
De werkgroep is vertegenwoordigd
door Bouwmensen Zuid-Holland
Zuid, het bedrijvencluster Werkendam Maritime Industries, Holland Shipyards Group, Den Breejen Shipyard, Damen Shipyards
Hardinxveld en Neptune Marine.
Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst committeren
de onderwijsinstellingen en de
maritieme ondernemingen zich

aan de onderwijsplannen voor
de regio”, aldus Karin Struijk van
WMI.
“Er is veel werk gedaan; we zijn
gelukkig zover dat we straks resultaat kunnen boeken.”

trots op dat het vanaf 2020 voor
vmbo-leerlingen gemakkelijker
wordt om door te stromen naar
een mbo-vervolgopleiding die
hen voorbereidt op een carrière in
de maritieme techsector.

Doorlopende leerlijn

Gilde Vakcollege Techniek uit Gorinchem start in het schooljaar
2020-2021 met de vmbo-opleiding PIE-Maritiem en Techniek.
PIE staat voor ‘Produceren, Installeren en Energie’. De vmbo-school
doet dit in samenwerking met
STC Group uit Rotterdam.
In de reguliere technieklessen
van klas 1 en 2 worden mari-

Dankzij het uitwisselen van kennis, wederzijdse ondersteuning
en het ter beschikking stellen van
lesmiddelen, locaties, materiaal,
projectbegeleiding en stageplaatsen door regionale bedrijven, is
een maritieme opleidingsroute als
deze mogelijk.
De gemeenten in de regio zijn er

tieme leeropdrachten verwerkt,
zodat leerlingen al vroeg in hun
middelbareschooltijd
kunnen
kennismaken met het maritieme
vakgebied. In de overgang naar
klas 3 kiezen de vmbo-leerlingen
een studierichting.
Wanneer het maritieme vakgebied
aanspreekt, hebben zij de optie
om de reguliere PIE-opleiding te
kiezen met keuzedelen vanuit het
vmbo-profiel Maritiem en Techniek. Leerlingen die deze route
bewandelen behalen een vmbodiploma PIE met een zogeheten
plusdocument Maritiem en Techniek.

Voor de doorstroming naar het
mbo heeft Gilde Vakcollege Techniek de samenwerking gezocht
met ROC Da Vinci College. In
schooljaar 2020-2021 starten bblopleidingen scheepsmetaalbewerker/scheepsbouwer. Deze vinden
plaats onder de verantwoordelijkheid van het Da Vinci College.
Het betreft een leer-werkroute op
niveau 2 of 3, waarnaar Gildeleerlingen probleemloos kunnen
doorstromen.
Zij werken in deze opleiding vier
dagen per week bij een regionaal
bedrijf en krijgen één dag per
week les op de locatie van Gilde
Vakcollege Techniek in Gorinchem.
Leerlingen van buiten deze
school en leerlingen die een bolopleiding willen volgen, hebben de mogelijkheid om diverse
specialistische mbo-opleidingen
te volgen bij het Da Vinci College
in Dordrecht en bij het STC in
Rotterdam.
Na een succesvolle editie in 2018
is er op 17 oktober een tweede
maritieme bijeenkomst voor
bedrijven en belanghebbenden
over scholing voor de maritieme
techsector. Dan zullen de resultaten worden bekendgemaakt van
de inspanningen voor maritiem
onderwijs in de regio.

Vertegenwoordigers van de betrokken partijen toosten op de samenwerking. (foto Johan de Witte)
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Wij wensen AmaWaterways veel succes met mps AmaMora

info@foresta-trading.nl
www.foresta-trading.nl
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Mps AmaMora gaat verder dan je fantasie

(foto’s AmaWaterways)

DOOR JOHAN DE WITTE

Toen het cruiseseizoen dit voorjaar van start
ging, bevond mps AmaMora zich nog in de
‘kleedkamer’ van Shipyard Vahali. Nieuwbouwschema’s doorkruisen nu eenmaal de
seizoenen. Om de bal voor deze beauty zo
snel mogelijk op de stip te leggen was het
opnieuw een wedstrijd tegen de klok.
Dan is het 31 mei en ligt ze op koers naar
Amsterdam om haar partij mee te spelen
op Rijn en Donau. Vahali bouwde en installeerde het casco, Kamphuisen Projects uit
Wageningen coördineerde van kiellegging
tot oplevering voor opdrachtgever Ama
Waterways.
Met haar 135 x 11,45 meter is ze absoluut
royaal te noemen… in ruimte, luxe en uitzonderlijk comfort. Ingeval u zichzelf op
een suite kunt trakteren, is dat een duurzame herinnering. Luxe is kenmerkend
voor AmaWaterways; de rederij belooft je de
‘Rijnste’ vakantie!
De 78 ‘Staterooms’ zijn uitgerust voor 156
passagiers met alles wat ze nodig hebben
voor ontspanning, inclusief entertainment
en gratis breedbandinternet plus wifi.

Piekmomenten
En nu het toch over IT gaat. Eens was 500
MB per week al werelds, nu is dat 80 GB
per dag. De toerist komt aan boord met een
iPhone en laptop en maakt ongemerkt kennis met het internet-boardsystem van BSS ICT.
Ofwel mailen en surfen zonder netwerk
code!
Wanneer de 156 passagiers hun impressies,
geïllustreerd door foto’s even naar de familie
sturen, ontstaat er een data-explosie. Zoiets

vraagt techniek die op het iPhone-niveau is
voorbereid en verlangt op piekmomenten
aan boord wat trucjes. Hiervoor is aan boord
– evenals bijvoorbeeld in Amsterdam, Bazel,
Vilshoven en Boedapest – in internetinfrastructuur geïnvesteerd, waardoor het boordsysteem aan glasvezel koppelt. Dat levert
high speed internet op.
De truc is om webpagina’s, multimedia en
zelfs iOS-updates op de lokale servers op
te slaan. In een gekoelde ruimte aan boord
zorgt een Apple-update server voor upto-date wereldnieuws. Internet wordt aan
boord gemaakt!
BSS ICT is hiervoor net zo toegewijd als een
chef-kok. Het is een recept dat sinds 2006 is
verbeterd. Je hebt gezondheid, relatie, auto’s
en eten, onmiddellijk hierna volgt overeenkomstig de american lifestyle: the benefit of
24/7 internet.

Veilig tot achter de komma
De som van techniek, theorie, praktijk en
wetgeving maakt Kamphuisen voortdurend,
omdat het aan boord veilig, stil en duurzaam tot achter de komma moet zijn! Want
alleen met betrouwbare techniek houdt een
kapitein zijn schip in het vaarwater. Zijn
stuurhuis smoelt vandaag de dag als een
verkeerstoren en een bezoekje staat op de
to-do-list van elke passagier. Doordat een
Rhinecruiser per seizoen 4.000 of 5.000
uur op de teller zet, is de apparatuur semicontinu in de running. Logisch dat de
keuze op het meest betrouwbare merk valt
en daardoor qua duurzaamheid ook de
goedkoopste is. Alphatron dus!
Ledverlichting reduceert de energievraag

Aan mps AmaMora leverden onder andere:
Vahali Gendt Holland Complete afbouw

Rivertech B.V. Nautisch en technisch management

Alpha Design Projects B.V.

Scheepvaartwinkel Marine B.V.

De complete stoffering incl. het gras op het sundeck

Veiligheidspakket bestaande uit: reddingsvesten,

Alphatron Marine B.V.

brandweeruitrusting, brandblussers en brandslanghas-

JMA-610 radar, Alphaline MFM, customized conning

pels

systeem, VHF, Alphachart, AIS en Alphacam

Nautisch pakket bestaande uit: Total smeermiddelen,

Foresta Trading B.V. Volledige pakket F.T. VICTOR

gereedschappen, verven en Orange Power Ropen HMPE

dienstpompen en F.T. gasolie trimpompen

touwen Custom made Amawaterways blauw

Beerens Handelsonderneming B.V.

Sun Roestvaststaal B.V. Nieuw model gangways, RVS

Sierschotelmast type Alina en stuurhuistrappen

hoogglans zonnetent, diverse RVS reling en aanvullin-

Klimaatservice Holland B.V. Staal Gorkum B.V.

gen en aluminium windschermen

Verwarmingsinstallatie, ventilatiesystemen, airconditi-

Tresco Engineering bvba Tresco Navigis

oning, Martin-systems vacuum system, Martin-systems

Van Tiem Elektro B.V.

membrane sewage treatment, Martin-systems foodwas-

Complete elektrische installatie, power management-

te system, Martin-systems grease trap flotation system,

systeem, data besturingssysteem, brandmeldinstallatie,

sanitaire installaties, hydrofoor installatie, machineka-

omroepinstallatie en stilalarminstallatie

mer ventilatie, zwembad installatie, koel- en vriescellen

Veth Propulsion B.V. Hoofdvoortstuwing 2x Veth

en Ultrafog hogedruk sprinklersysteem

Z-drive, type VZ-900-CR, vermogen 895kW/1800rpm,

Koetsruiter Hydrauliek Service B.V.

de contra roterende thrusters zijn beide uitgevoerd met

Hydraulisch systemen voor schoorstenen, zonnetent,

één 1400mm 4 blad en één 1260mm 5 blad schroef,

dome en stuurhuishefinstallatie

boegschroef Veth Compact-jet, type CJ-1200, vermogen

Pon Power B.V.

447kW/1800rpm uitgevoerd met één 1240mm hori-

2 C32 voortstuwingsmotoren van elk 1217 pk

zontaal (onder 7 graden) gemonteerde schroef

3 C18 generatorsets van elk 360 ekW

Willemsen interieurbouw & scheepsbetimmering

1 C18 boegschroefmotor van 600 pk

B.V. De gehele betimmering

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

enorm. Berekend op jaarbasis wordt op
iedere cruiser met led zo’n 500.000 kWH
en 284.000 kilo CO2 uitstoot bespaard. Het
accent ligt eveneens op duurzaamheid en
milieu, de reden waarom een stilliggende
cruiser tweemaal 400 ampère powerlockwalaansluiting heeft. Techniek en comfort
vragen om spanning. Led is in. Installateur
Van Tiem Elektro is daar sterk in.

in uitvoering, kleur, chic, design ofwel een
‘sauna voor de geest’.
De beauty en hairstyling room zijn ronduit
mondain. Fitnessers vinden een compleet
scala aan sportattributen. Op het achterschip is het Erlebnis-restaurant, waar 24
gasten kunnen smullen. De smaakmaker
is hier allround chique. Elke avond is deze
‘Erlebnis’ uitverkocht!

Tijdloos teakdek

Met onder andere Alpha Design voor vloerbedekking, Baan en Satelliet Meubelen voor
de inrichting is exclusiviteit gewaarborgd.
Samen met hen richtte Marian Kamphuisen
de kamers en openbare ruimten in. Bijgevolg weet ze er alles van, ofschoon Simone
Schipper -linker- én rechterhand voor administratie en vooral organisatie – hierbij haar
‘geweten’ is.
Het schip wordt voortgestuwd door twee
C-32 (V12) Caterpillar-motoren en Veth Zdrives. Er is twee maal 400 kVA energie plus
een noodaggregaat van 210 kVA aan boord.

Het tijdloos teakdek gaat over in schitterend
graniet wanneer we de entree binnenkomen.
De entree is ingericht met een spannende
mix tussen modern en klassiek.
De lounge stroomt vol met sfeer. Een pianist speelt populair klassiek op zijn vleugel.
Mooie ronde wijnen en exquise appetizers
worden geoffreerd door het uitstekend
opgeleide personeel in bezit van goede
manieren, waardoor het oogcontact en
beleefd ingehouden glimlach, begeleid door
“thank you” vanzelfsprekend zijn. Harmonie

Aan boord van mps AmaMora leverden wij:

Aan boord van MPS Amastella leverden wij:
Verwarmingsinstallatie
Ventilatiesystemen
Verwarmingsinstallatie
Ventilatiesystemen
Airconditioning
Airconditioning
Martin-systems
vacuum system
Evacmembrane
vacuüm toiletsysteem
Martin-systems
sewage treatment
Evac
membrane
sewage
treatment
Martin-systems foodwaste
system
Sanitaire installaties
Martin-systems grease trap flotation system
Hydrofoor installatie
Sanitaire
installaties
Machinekamer ventilatie
Hydrofoor
installatie
Zwembad installatie
Machinekamer
ventilatie
Ultrafog
hogedruk spinklersysteem
Zwembad
installatie
Techniek
t.b.v. koel-/
vriescellen
Koel- en vriescellen
Ultrafog hogedruk sprinklersysteem

Wij wensen Scylla, haar bemanning
Wij wensen AmaWaterways, haar bemanning en
en
passagiers
een behouden vaart.
passagiers een behouden vaart.
Nijverheidsstraat 31
3371 XE Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184 - 613911
Fax 0184 - 614230

www.klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl
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BUYCK TECHNIEK B.V.
HYDRAULIEK
en slangenservice
ONTWERP
INSTALLATIE
REPARATIE

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

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

Buyck Techniek is gevestigd op
een gunstige plaats gelegen tussen
de grote havens van Antwerpen,
Rotterdam en Moerdijk.

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

www.klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl
Nijverheidsstraat 31, Hardinxveld-Giessendam
T.: (+31) 184 613911

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

www.carronmarine.be

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
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Amsterdam: haven zoekt synergie met stad
Ook interessant was dat door
pyrolyse-olie uit kunststof teruggewonnen kan gaan worden, vertelde IGE Solutions Amsterdam
(IGES).
Overslagbedrijf OBA gaf aan zich
al bezig te houden met andere
bulkmaterialen dan alleen kolen.
Maar de markt bepaalt wanneer
en hoe snel kolen gaan teruglopen
in de haven, niet de door Havenbedrijf Amsterdam geplande
datum, 2030. Hoe dan ook zal de
benzinehaven door de transitie
naar elektrische auto’s ingrijpend
gaan veranderen. De verwachting
is dat recycling en verwerken van
afval een speerpunt in de haven
zal worden.

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Stad en haven zijn sinds het
ontstaan van Amsterdam
verstrengeld in een afwisselende
dans. Dan weer heel close,
dan weer met meer afstand.
Close is van toepassing op de
woningbouw. Die rukt op,
vooral door ruimtegebrek.
De conferentie The Port Makes The
City zette de haven van Amsterdam
op 19 juni even in de spotlights
bij beleidsmakers en industrie.
Damen Shiprepair Amsterdam,
Tata Steel en Amports, de netwerken marketingorganisatie voor de
havens van Amsterdam, organiseerden het feestje. Heel toepasselijk in de personeelskantine van
Damen; het bestemmingsplan van
het terrein loopt over tien jaar af
en dan verdwijnt scheepsbouw
daar mogelijk uit en moet de werf
plaatsmaken voor woningen.

Scheepsbouw
Damen verzet zich fel tegen dergelijke plannen. In een eerder
interview stelde gastheer Tjeerd
Schulting, directeur van Damen
Shiprepair, dat het sluiten van
de vier scheepsdokken eigenlijk
kapitaalvernietiging is. Damen
Shiprepair presenteerde op de
conferentie de mogelijkheid om
in afgeslankte vorm toch door te
kunnen gaan met de scheepswerf.
De werf levert dan twee dokken
in. Eén dok wordt overdekt en er
komt een schepenlift bij. Damen
ziet mogelijkheid voor 3.000
woningen in combinatie met
2.023 arbeidsplaatsen, opleidingscentra zoals een scheepvaartcollege en kantoren in een schone
mooie parkachtige omgeving.

Binnenvaart
Coen Overtoom: “Als de binnenvaart er niet meer is en wij niets meer doen, loopt de basiseconomie van de stad gewoon
spaak.”

De presentatie liet zien hoe werken en wonen heel goed samen
kunnen gaan. Dit was in een 3Dsimulatie te bewonderen. “Door
innovatievere scheepsbouw kan
de werf in een lagere milieuklasse
komen”, vertelde architect Marijn
Droog, eigenaar van Droog Buro,
de ontwikkelaar van het concept.

Energietransitie
Op het terrein wordt 4,3 procent
van de totale woningbouwambitie van Amsterdam verwezenlijkt
met die 3.000 woningen. De werf
slinkt dan naar 75.000 vierkante
meter. “Damen zou ruimte genoeg
hebben om op voorraad schepen
te bouwen op het terrein”, vertelde
Droog.
Opvallend was dat de Amsterdamse haven vooral als energie-

transitiehaven werd gepresenteerd. Afvalverwerking en opslag
van waterstof behoren allemaal
in de toekomst in de haven thuis.
Voor waterstofproductie zal er nog
heel veel moeten gebeuren. Voor
de stad en de haven zal er meer
hoogbouw moeten komen, om
het ruimtegebrek op te lossen.
Koen Overtoom, CEO van Port of
Amsterdam, zei: “We moeten in
gesprek blijven en zoveel mogelijk
synergie bewerkstelligen tussen
stad en haven. Bij Damen zie je
dat ze daar alles voor doen, mede
door hun plannen en het overkappen van een dok.”
Annemarie Manger, directeur
Engineering bij Tata Steel Europe
en voorzitter van Stichting Amports zei: “Dit evenement is een
nadrukkelijke wens van Amports

Damen Shiprepair moet in de toekomst mogelijk wijken voor woningen. (foto’s E.J. Bruinekool Fotografie)

om de ondernemers te laten zien
hoe goed de haven, het bedrijfsleven en de stad aan elkaar te koppelen zijn. Daar maken we graag
promotie voor.”
“Uitdagingen met huizen en
de industrie door ruimtegebrek
kunnen vaak in goed overleg
opgelost worden. Dat kan je zien
aan de prachtige innovatieve plannen van Damen op deze locatie.
Als dat bedrijf weg zou gaan is het
een verlies aan werkgelegenheid,
kennis en inspiratie voor de regio
Amsterdam.”

Kolen
De vertegenwoordiger van Nissan
vertelde dat er in de toekomst op
de autolosplaatsen in de haven
met dekken en zonnepanelen
gewerkt zou kunnen gaan worden.

Opvallend is dat de regelgeving en
vergunningsplicht door veel mensen als bottleneck gezien wordt en
dat dat volgens hen vooral voor
stagnatie kan zorgen. Afvalverwerking valt namelijk onder zware
regelgeving.
Afvaltransport vanuit de stad gaat
in de toekomst steeds meer over
water, zo verwacht men – vooral
om het wegverkeer te ontlasten.
Dit wordt als een kans gezien voor
de maritieme sector.
“Als de binnenvaart er niet meer
is en wij niets meer doen, loopt
de basiseconomie van de stad
gewoon spaak”, vond Overtoom.
“De haven is de inkomsten- en
werkgelegenheidsbron van de
stad. Wat de toekomst voor zeeschepen betekent weten we nog
niet, maar in de toekomst zullen
binnenvaart, duwbakken en transport over water zeker groeien. Ik
zie dagelijks dat het gaat veranderen.”
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Marine Power Drechtsteden B.V.

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

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

Marine Power Drechtsteden B.V.

official

dealer

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

