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HÉT VAKBLAD MET HET GROOTSTE BEREIK IN RIJN- & BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, RECREATIEVAART, VISSERIJ EN DREDGING
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KEERKOPPELING
DEFECT?

Havens moeten rekening houden met
gevolgen klimaatverandering
Marble Automation
Keteldiep 6 8321 MH Urk
Tel: +31 (0) 527 687 953
www.marbleautomation.com

Klimaatverandering is een
van de vijf ‘megatrends’ die
de toekomst van zeehavens
bepalen, voorspelt Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. “Langere periodes
van extreem hoog of laagwater kunnen leiden tot
meer weg- of spoorvervoer.”
Dat is nadelig voor de binnenvaart én kan het achterlandvervoer vanaf de zeehavens ingrijpend veranderen.

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

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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Airconditioning
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Koeling
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Dolderman
keerkoppeling
service

24 UURS
STORINGSDIENST

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

Bewezen Kwaliteit
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Victorie Sail Alkmaar: gezellig en snikheet

Pantone Uncoated (U) voor uncoated papierdrukwerk, zoals visitekaartjes, briefpapier etc.
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Rotterdam: ook zeeschepen
aan de walstroom
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T. 088 6699500

| eoc.nl

www.visscherscheepsrep.nl

Tel. 0031 (0)184-496363

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.

(078) 682 12 14

• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN

WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

+31 (0) 85-4861360

+31 (0) 10 7171967
www.easycrew.com
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WWW.DAMENMC.NL

MEER DAN 2500
DRAAIUREN ZONDER
VERLIES VAN KWALITEIT
Welk merk motorolie durft dit te garanderen?

Dé verwarming
voor aan boord!

+31 (0)117 - 401 500

SPECIALIST IN MANOEUVREREN

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*
PANOLIN® motorolie is goedgekeurd door diverse motorenfabrikanten
*vraag naar de voorwaarden: info@panolin.nl

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

|

+31 (0)184 67 62 62
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Hoeykens B
T. 0031 (0)654 72 42 87
hoeykens@shipmail.nl

Containervaart Metropolis

ENTHOUSIASTE
KAPITEIN GEZOCHT !!!!!

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

KAPITEINS
GEWENSTE KWALIFICATIES
• Groot Vaarbewijs en Rijnpatent tot
minimaal Mannheim.
• Radarpatent
• Marifooncertificaat
• In het bezit van ADN-Basis, bereidheid
tot behalen van ADN-Gas certificaat.
• Ervaring in de tankvaart
WAT BIEDEN WIJ?
• Marktconform salaris
• Goede werksfeer in gemotiveerd team
• 14/14 systeem
• Luxemburgse arbeidsvoorwaarden
INTERESSE? Neem contact op met:
Stephan Uittenbogaard
Stephan@unionshipping.nl +31 (6) 27 207 564

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

Arie Uittenbogaard
Arie@unionshipping.nl + 31 (6) 21 228 750

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

WWW.HOEYKENSTRANSPORT.BE

Voor het mts Tricolore zijn wij op zoek naar een

1e kapitein

2e kapitein

Wij gaan graag met jou in
gesprek als je in het bezit
bent van:

Wij gaan graag met jou in
gesprek als je in het bezit
bent van:

• Rijnpatent tot minimaal
Mannheim
• ADN-C
• Radarpatent
• Vaargebied Rijn en ARA
• Rijbewijs
• Vrijetijdsregeling 14/14

• Rijnpatent
• Radarpatent
• Vaargebied Rijn en ARA
• Rijbewijs
• Vrijetijdsregeling 14/14

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Rene Driessen
+31610003141 of info@driemaas.nl

Fluvia

for Peak performance
Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen

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

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!

www.fluvia.eu/jobs

onepeterson.com

www.fluvia.eu

tanker
shipping
brokers
tanker
shipping| tank
| tankstorage
storage || tanker
tanker brokers
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Recordhitte zit scheepvaart dwars
De recordhitte van afgelopen
week bracht bij menigeen
meteen herinneringen boven aan
de droge zomer van 2018. De
waterstanden op de Rijn gingen
dan ook rap neerwaarts. Kaub
kwam afgelopen zondag (28
juli) al even op 129 centimeter,
maar de regen die dit weekend
in Midden-Europa viel, bood
soelaas.
Maandag 29 juli steeg de Pegel
bij Kaub al naar 158 centimeter.
ELWIS, de Duitse elektronische
informatieservice voor vaarweggebruikers, voorspelt dat hij halverwege deze week rond de 200
zal staan. Daarna daalt het water
toch weer, ondanks het verwachte
wisselvallige weer.
De hitte zorgde op tal van plaatsen voor problemen met bruggen.

Door de hoge temperaturen zetten
bruggen met stalen onderdelen
uit. Ondanks pogingen om ze af
te koelen door het spuiten van water, moest bij een aantal bruggen
worden besloten om ze niet meer
te openen. Anders zouden ze niet
meer kunnen sluiten.
Dat was onder meer het geval met
de Merwedebrug, de Spijkenisserbrug en de stadsbrug tussen
Dordrecht en Zwijndrecht.

Schepen ombouwen
Bij Contargo houden ze rekening
met een lange periode laagwater
op de Rijn, net als in 2018. De
containeroperator heeft daarom
vier binnenschepen laten ombouwen. Die hebben nu 10 tot 15
centimeter meer diepgang bij lage
waterstanden.
Op twee werven in Antwerpen en

Dordrecht zijn de schepen uitgerust met een staalplaat, waardoor
ze nog maar 130 in plaats van 150
centimeter diep moeten steken
om toch voldoende water onder
de kiel te hebben. De investering
bedroeg circa 10.000 euro per
schip.
Doordat ze bij dezelfde waterstand
met 10 tot 15 centimeter meer
diepgang kunnen varen nemen ze
bij laagwater 200 tot 300 ton meer
mee. Ze hoeven bij lage waterstanden geen water in de achterste
ballasttanks te hebben en kunnen
de ondiepte bij Kaub passeren.

Actieplan Laagwater
Maar Cok Vinke, directeur van
Contargo Waterway Logistics,
wijst erop dat de aflaaddiepte op
de Middenrijn moet verbeteren:
“De waterstanden van de Rijn ken-

nen seizoensgebonden schommelingen. Vanuit verkeerspolitiek- en
milieuoogpunt is het wenselijk
om de binnenvaart te versterken.
Het is dan ook belangrijk dat de
politiek zo snel mogelijk maatregelen neemt om bestaande
bottlenecks weg te werken. Wij
hopen dan ook dat het verbeteren van de aflaaddiepte op de
Midden-Rijn, een prioritair project
in het Bundesverkehrswegeplan,
snel wordt omgezet.”
Begin juli presenteerde verkeersminister Andreas Scheuer het Ac
tieplan Laagwater op de Rijn. Daarin
staan acht maatregelen, van betere
informatie over en voorspellingen
van waterstanden tot het aanpakken van knelpunten. Zelfs de
bouw van stuwen en waterbassins
zal worden onderzocht.

Nieuw Rotterdams overslagrecord dankzij
de containers
In de eerste zes maanden
van 2019 heeft de haven van
Rotterdam 240,7 miljoen ton
overgeslagen. Dat is een nieuw
halfjaarrecord. Het is 3,4
procent meer dan in het eerste
halfjaar van 2018. Dat maakte
Havenbedrijf Rotterdam 25 juli
bekend.
De groei van de containeroverslag,
een van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf, zette
ook dit jaar door: 4,8 procent
gemeten in tonnen. Ook dit is een
nieuw overslagrecord. Deze groei
was vooral een gevolg van hogere
volumes bij import en transship
ment.
Om alvast in te spelen op verdere
groei bij de containeroverslag start
het Havenbedrijf met voorbereidingen om extra kades te bouwen
voor de terminals op Maasvlakte 2.
Andere positieve uitschieters registreerde Havenbedrijf Rotterdam
in de marktsegmenten ruwe olie
(+2,8 procent) en LNG (+94 pro-

cent). Dalingen waren er in het
eerste halfjaar te zien bij minerale
olieproducten (-5,8 procent) en
agribulk (-7,2 procent).

Investeren
“Het gaat goed met de overslag in
de haven, met name in het strategisch belangrijke marktsegment
containers”, zei CEO Allard Castelein. “De financiële resultaten van
het Havenbedrijf zijn goed. Daardoor kunnen we blijven investeren
in de haven, in fysieke infrastructuur én in digitale oplossingen
voor handel en logistiek”.
Havenbedrijf Rotterdam investeerde tot nu toe 177,1 miljoen euro
dit jaar. Zo werd in mei de eerste
paal geslagen voor de Container
Exchange Route, de ‘interne baan’
tussen de zeehaventerminals.

Brexit
Havenbedrijf Rotterdam voorziet
in de tweede helft van 2019 een
lichte afzwakking van de groei in
goederenoverslag. Castelein: “Op

(foto Tekst & Toebehoren)

macro-economisch terrein blijven
de relaties tussen grote handelsblokken in de wereld gespannen.
Ook heerst er aanhoudende onzekerheid over de invoering van
handelstarieven na Brexit. Beide
ontwikkelingen dragen ertoe bij

dat de vooruitzichten voor verdere
groei van de wereldhandel onzeker zijn.” Rotterdam is als mainport sterk afhankelijk van die ontwikkelingen.

NPRC wil op waterstof gaan varen
Binnenvaartcoöperatie NPRC
onderzoekt samen met een van
de leden, Lenten Scheepvaart,
en met verlader Nouryon
of waterstof als alternatieve
brandstof haalbaar is bij het
zouttransport tussen Delfzijl en
Rotterdam. Binnen enkele jaren
willen ze een schip inzetten dat
niet op gasolie vaart maar voor
100 procent op groene waterstof.
Nouryon is de voormalige chemietak van AkzoNobel. Het chemiebedrijf heeft een zoutfabriek in
Delfzijl. De NPRC vervoert dat
zout al jaren naar de Botlek in Rotterdam.
Lenten Scheepvaart zou daarvoor
een nieuw schip willen inzet-

ten dat volledig op waterstof gaat
varen. Waterstof is in Delfzijl en
Rotterdam ruim voorhanden, volledig schoon en heeft als emissie
geen CO2, maar zuiver water.
De groene waterstof wordt lokaal
geproduceerd door Nouryon. Dat
gebeurt met duurzaan opgewekte
elektriciteit, aldus directievoorzitter Knut Schwalenberg. “Zo creëren we de schone brandstof voor
het vervoer van een deel van onze
eigen producten.”

Duurder
Waterstof is nu nog duurder dan
gasolie, maar voorspeelt binnenvaartondernemer Harm Lenten:
"Naarmate de technologie zich
verder ontwikkelt zal dit steeds

aantrekkelijker worden en dat
maakt deze eerste stap ook zo belangrijk.”
De eerste stap naar zero-emissie,
stelt NPRC-directeur Stefan Meeusen. “De technologie is er en met
zijn drieën hebben we de slagkracht om te laten zien dat het
kan; nog duurzamer vervoer over
water.”
Het onderzoek vindt plaats binnen
de Waterstofcoalitie Binnenvaart.
Daarin werkt de NPRC samen met
de collega’s van coöperatie PTC en
verladers aan het verduurzamen
van de vervoersketen.

Green Deal
Het initiatief maakt deel uit van de
Green Deal die de binnenvaart in

juni sloot met minister Cora van
Nieuwenhuizen van Infrastructuur
en Waterstaat. Zij stelt 15 miljoen
euro beschikbaar voor de sector
om innovaties te stimuleren.
De NPRC onderzoekt, in samenwerking met verladers, ook andere
alternatieven dan waterstof om
binnenschepen te vergroenen, zoals biobrandstoffen, schone verbrandingsmotoren en elektrificatie van schepen.
“Met een waterstofschip is voor
de maritieme wereld een enorme
doorbraak in de energietransitie te
realiseren”, zegt Meeusen. “Als de
aanstaande proef succesvol is zullen er naar alle waarschijnlijkheid
meer schepen op waterstof gaan
varen.”

Plan B

Briljante zet van de milieubeweging:
zet de brandstoftoevoer van Schiphol
stop. Zou er ook maar één van die
honderdduizend onderweg naar het
strand op de luchthaven gestrande
reizigers bij zichzelf hebben afgevraagd: waar ben ik nou eigenlijk
helemaal mee bezig? Het is hier bijna 40 graden en ik moet en zal mijn
jaarlijkse portie accijnsloze kerosine
verbranden om aan de Middellandse
Zee te liggen bakken. Wel ﬁjn, die
airco op Schiphol.
Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk
overheerste in de vertrekhal, bij de
gate of al in het vliegtuig met lege
tanks het bittere oordeel over de
beroerde organisatie van dat rotvliegveld. Ik had me al kunnen wentelen op mijn beach stretcher, maar
nu sta ik hier doodongelukkig in een
benauwde mensenmassa. Wat een
ellende voor mij. Kan die airco niet
wat harder? Ik stik zowat.
Logisch, je wilt waar voor je geld. Je
hebt immers een vliegticket gekocht
voor een paar tientjes – veeeeel goedkoper dan per trein en al helemaal
dan per auto – en dan wil je toch zo
snel mogelijk op je plaats van bestemming zijn. Als er nog iets over was van
die oude Boeddhistische wijsheid dat
het beter is om te reizen dan om aan
te komen, dan hebben de low budget
vliegmaatschappijen die wel om zeep
geholpen door de passagiers als pakketjes in elkaar geschoven zo compact en zo oncomfortabel mogelijk te
vervoeren. Sardientjes hebben in hun
blikjes aanzienlijk meer beenruimte.
Wel raar dat zo’n grote luchthaven
helemaal afhankelijk is van één leverancier van brandstof. Op de radio
hoorde ik een oud-adviseur van
Schiphol uitleggen dat het niet gemakkelijk was om een Plan B te hebben voor die aanvoer van kerosine,
want – en nu komt het – de weg
tussen Pernis en Schiphol zou vol
staan met vrachtauto’s als de oude
NATO-pijpleiding niet levert en er
moesten alternatieve wegen worden
gezocht voor de aanvoer van kerosine. Zijn we echt collectief al vergeten hoe een vloot van Shell-tankers
gestaag over de Gouwe – binnendoor
– de volledige aanvoer van kerosine
(Jet A) voor Schiphol verzorgde? Ik
zie nog die ijsbrekertjes voor die
tankers varen als het te koud was
om te kunnen varen, maar de vliegmachines wel op moesten kunnen
stijgen. Ongeacht de stikstofuitstoot.
We zijn net gewend dat de uitstoot
van kooldioxide moet worden beperkt, nu is stikstof ineens de grote
boosdoener. Twee stofjes die we allemaal dagelijks in grote hoeveelheden
uitademen. Moeten we onze adem
inhouden? Nou, wat ze met stikstof
bedoelen, zijn dus de stikstofoxiden,
de NOx, die zijn superslecht voor de
natuur die wij prettig vinden en de
uitstoot daarvan hebben we anders
dan de luchtvaart in de binnenvaart
intussen al lang prima onder controle. Toch?

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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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

Europweit tätige Personalagentur vermittelt
Personal für alle Flussschiffe
Tel. 00421 918 828 726
00421 948 699 352
E-mail: tmlg.info1@gmail.com

www.tmlg.eu

www.rynskypatent.sk

MINERVA SHIPPING AG

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

Voor het mts Tripolis zoeken wij

2 NETTE KAPITEINS
Schip vaart variërend ARA & Maas, Rhein, Main, Moezel met mineralen.
Matrozen/ stuurmannen kunnen laden en lossen en als bemanning ben je
1 team, je vult elkaar aan waar nodig.

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

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

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

Van de kapitein verwachten wij:

Wij bieden:

• Rheinpatent minimaal Mannheim
• Radar, Marifoon
• ADN (liefst ook C of de wil om het
te halen)
• Enige kennis van tankvaart, ivm
met papieren, EBIS, ...
• Normale omgang met de
collega's aan boord en deze ook
kunnen aansturen indien nodig
• Kennis van de Duitse taal

• Gevarieerd werk met luxe
uitgevoerd schip
• Wissel auto, wisselen op woensdag
• Werkzekerheid
• Zwitsers contract/condities
• Interessante pensioen opbouw en
hoog kindergeld
• Verzekering
• Kost en inwoning vrij
• Goede en stressvrije werksfeer
• 14/14

Om te reageren: minverashipping@sbmbarge.ch tav Benjamin
Hoeykens@shipmail.nl +31 654 72 42 87
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
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Rotterdam wil ook zeeschepen
aan de walstroom

Ook zeeschepen moeten aan de walstroom. Door de variatie aan schepen en de grotere vermogensbehoefte is dat lastig te realiseren. (foto Tekst & Toebehoren)

Rotterdam gaat investeren
in walstroomvoorzieningen
voor zeeschepen. Dat staat
in de Koersnota Schone Lucht
die wethouder Arno Bonte
(Duurzaamheid, luchtkwaliteit
en energietransitie) vrijdag 19
juli presenteerde. Daarin staan
de ambities en plannen om de
luchtkwaliteit in Rotterdam te
verbeteren.
Met walstroom hoeven zeeschepen in de Rotterdamse haven
straks niet meer hun generatoren
te laten draaien, maar kunnen
ze 'een stekker inpluggen' aan de
kade. Bonte: “Inmiddels zijn bijna alle binnenvaartschepen van
walstroom voorzien. Dat is goed
nieuws. In de komende jaren willen we ook voor zeeschepen in
de Rotterdamse haven voor walstroomaansluitingen zorgen.”

Parkkade
Dat is echter lastiger te realiseren
dan voor binnenschepen. Een algemene aanpak voor walstroom is
(nog) niet mogelijk, stelt het Rotterdamse gemeentebestuur in de

nota. Dat komt door de verschillen tussen schepen, hun grotere
vermogensbehoefte en de locaties
waar zij afmeren.
De gemeente en Havenbedrijf
Rotterdam gaan de ontwikkeling
en het gebruik van een mobiele
modulaire walstroominstallatie
onderzoeken. In de eerste fase van
het programma ligt de focus op
kleine zeeschepen dicht bij stedelijk gebied. Het gaat bijvoorbeeld
om schepen die liggen afgemeerd
aan de Parkkade.
“In de tweede fase gaan we samen
met marktpartijen onderzoek doen
naar nieuwe innovatieve concepten, zoals een brandstofcel en
alternatieve brandstoffen.”
In Rotterdam zijn tien tot vijftien
straten waar de Europese norm
voor stikstofdioxide (NO2) (bijna) wordt overschreden. Deze
‘knelpunten luchtkwaliteit’ liggen
allemaal langs drukke doorgaande
wegen, waar relatief veel mensen
wonen en werken. Om in 2020
overal te voldoen aan de Europese
normen moet de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) door het lokale
wegverkeer fors afnemen, zo

Noord-Holland: te
weinig brugwachters
De provincie Noord-Holland
bedient sommige bruggen en
sluizen deze zomer minder
vaak. De oorzaak is een tekort
aan personeel. “Ondanks
wervingsacties, aangepaste
werktijden en pendelende
brugwachters is het niet gelukt
om voldoende brugbedieners te
vinden.”
De brugwachters die er wel zijn,
“zullen deze zomer voorrang
geven aan de bediening van de
drukste vaarroutes”, kondigt provincie Noord-Holland aan. “Op
andere plekken zullen de bedieningstijden mogelijk aangepast
worden.”
Het probleem speelt al langer.
Door personeelsgebrek lukte het

de afgelopen maanden niet om
alle bruggen en sluizen op de door
de provincie beheerde vaarwegen
volgens afspraak te bedienen.

Vertraging
“Ondanks de werving van een
aantal extra brugbedieners kan er
deze zomer mogelijk toch vertraging in de brug- en sluisbediening
ontstaan.”
Actuele informatie over de brugbediening staat op de website vaarweginformatie.nl en in de app van
RiverGuide.
Vragen over brugbediening kunnen gesteld worden aan het servicepunt van de provincie NoordHolland via 0800 0200 600
(gratis) of per mail: servicepunt@
noord-holland.nl.

schrijft de gemeente.
In de Koersnota staan in totaal
zeventien maatregelen. Naast walstroom voor zeeschepen gaat het
onder meer om de inzet van elektrische bussen en het stimuleren
van fietsgebruik.
“Met de 17 maatregelen zorgen
we ervoor dat er volgend jaar geen
straten meer zijn waar de Europese
normen voor luchtkwaliteit worden overschreden en de lucht over
vier jaar in de hele stad schoner
is”, aldus Bonte.
De maatregelen zijn ook nodig
om de luchtkwaliteit op de lange
termijn te verbeteren. Wegverkeer
is een belangrijke bron voor een
hoge concentratie stikstofdioxide

in de stad. Het aandeel is 32 procent.
“Het is een bron waar de gemeente
relatief veel invloed op heeft. De
gemeente zal daarom de komende
jaren actief inzetten op schoner
(auto)verkeer, vervangende vervoerskeuzes (fiets, OV), schonere
bouwwerktuigen en het verschonen van de binnenvaart”, vermeldt
het persbericht van het stadsbestuur.

Binnenvaart
De binnenvaart is in Rotterdam
verantwoordelijk voor 5 procent
van de luchtvervuiling. Het hoofdstukje dat in de Koersnota aan de
binnenvaart wordt gewijd, is zeer

summier. Niet meer dan één alinea: “De gemeente Rotterdam,
het Havenbedrijf en de provincie
stimuleren het gebruik van schone
brandstoffen en motortechnieken
in de scheepvaart. Dat gebeurt
bijvoorbeeld door korting te geven op de havengelden. Scheepseigenaren zijn goedkoper uit
wanneer zij gebruik maken van
schone brandstoffen, schone (motor)technieken of walstroom, of
wanneer zij efficiënt varen. Bij de
verschoning van de binnenvaart
werkt de gemeente samen met het
Havenbedrijf en de scheepvaartsector.”
Geen woord over nieuwe regelingen of maatregelen.

Meer scheepsongevallen
door hoog en laag water
Vorig jaar zijn op de
Nederlandse binnenwateren
(inclusief de zeehavens) 1.349
ongevallen geregistreerd. Dat
waren er 227 (20 procent) meer
dan in 2017. De toename komt
mede door de lage én hoge
waterstanden.
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat maakte de cijfers deze maand
bekend. Ze zijn afkomstig uit de
Rijkswaterstaat Scheepsongevallen
Database.

Twee doden
In 176 gevallen ging het om (zeer)
ernstige scheepsongevallen. Daarvan wordt gesproken als een schip
niet meer verder kan of mag varen
als gevolg van dat scheepsongeval of als er ernstige schade aan
lading, infrastructuur of milieu is,
en daarbij een stremming van de
vaarweg optreedt of als er doden
en zwaargewonden te betreuren
zijn. Bij deze categorie was de toename 10 procent (zestien ongevallen).
Op de regionale binnenwateren
waren in 2018 twee scheepsongevallen met dodelijke slachtoffers

te betreuren. In beide gevallen
kwam één persoon daarbij om het
leven.

Waterstanden
De toename in het aantal geregistreerde scheepsongevallen is deels
het gevolg van de waterstanden op
de rivieren, schrijft minister Van
Nieuwenhuizen aan de Tweede
Kamer: “Door een hoge of juist
lage waterstand is er meer risico
op aanvaringen met infrastructuur. In het stroomgebied van de
Rijn (Waal en IJssel) kenmerkte
januari zich door hoge waterstanden en in de tweede helft van 2018
was er sprake van lage waterstan-

den door de droogte.”
In dit stroomgebied werden tachtig scheepsongevallen meer geregistreerd dan in 2017. Daarvan
ging het in 63 van de incidenten
om aanvaringen met infrastructuur, zoals grondingen en aanvaringen met oevers en kribben.
De hogere cijfers zijn ook deels te
verklaren door de verbeterde registratie van het aantal door de nautisch beheerders geconstateerde
ongevallen. “Dit is onder meer te
danken aan een betere bewustwording van de noodzaak van
een goede registratiegraad bij deze
beheerders”, aldus Van Nieuwen
huizen.

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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U ZOEKT PERSONEEL?

KICKER / ZOEKERTJE
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

WIJ VERTELLEN U GRAAG MEER OVER DE MOGELIJKHEDEN
VAN ADVERTEREN IN DE BINNENVAARTKRANT
+31(0)10-414 00 60
SALES@BINNENVAARTKRANT.NL

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 !

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

Licht(matrozen) en Stuurmannen beschikbaar
Zeer interessante tarieven.
Via Upstream Crew bel 085 8772324
of email ons info@upstreamcrew.com
Gezocht:
Schippers(echt)paar
Voor mvs Vreeland
85x9,50m Nette woning
Vaargebied: NL,B, BenedenRijn
Ma t/m vrijdag, dagvaart
Goede verdiensten
Huurkoop bespreekbaar
Nadere info: Vonk bv
Tel 026-4432402

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN
wij hebben plaats voor

STUURMAN
op de DB Nadia

week/week • NL condities • Havenwerk Terneuzen/Gent • Leuke werksfeer
Nederlands sprekend • Stuurman binnenvaart

Nadia Duwvaart
T. +31.653 29 30 45
nadiaduwvaart@outlook.com

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

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

Gezocht
kapitein voor
tankschip
• Bunkerervaring
• 3 weken op / 3 weken af
• Vaargebied ARA &
Zeebrugge
• Vaarbewijs, ADN, RADAR
patent, Rijn patent (extra
plus)
Voor meer info, neem
contact op met Nereïde SA:
nereide@inos.lu

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

Ex garnalenkotter,
17 x 4.2 m, CVO vrij, woon- vaar- en zeilklaar.
www.kotterwl3.nl

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!

Technisch Coördinator
Binnenvaart / Walkapitein
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.

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

Vacature
schipper of koppel
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging
in de binnenvaart(containers), als
schipper of koppel?!
Ben je in het bezit van een Rijnpatent/
Nederlands vaarbewijs, ADN, radar, VHF.
Dan ben jij die gene waar wij naar op zoek
zijn!
Dienstregeling: 7/7 of 14/14
Loon en condities overeen te komen
Interesse? Neem dan contact op met Rudi
Vermast
Rudi.vermast@gmail.com
+32 485 02 86 75

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

Gevraagd voor MTS ‘EMMA’ per 1 oktober 2019

KAPITEINS en
volledige CONTINUBEMANNING
Kapitein in het bezit van:
Patent minimum tot Mannheim
Patent radar
Patent ADN (Chemie is een pluspunt)
Meer
informatie:

Wij bieden:
Zeer aantrekkelijke Zwitserse
arbeidsvoorwaarden en verloning.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
rudiger@rederijjanssens.be, telefoon +32 (0) 495 54 29 50.

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
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ELV vervoert
onderdelen
spiegeltent
tot in hartje
Parijs

COLOFON
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

De ELV verzorgde een eenmalig transport van houten
prefab-panelen voor een spiegeltent die in Parijs komt
te staan. Twee schepen vervoerden de bijzondere
lading vanuit Goor in Overijssel naar het centrum van
de Franse hoofdstad. Die locatie was het beste over
water te bereiken… maar uitsluitend met spitsen.

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

De opdracht kwam van Woodteq. De Nederlandse producent van houten wanden, vloeren daken en complete
constructies moest voor een afnemer in Parijs prefabpanelen leveren. Daarmee wordt een houten spiegeltent
opgebouwd. In die tent zullen onder meer theatervoorstellingen gehouden worden.

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

REDACTIE
redactie@binnenvaartkrant.nl

Geen natransport nodig
De spiegeltent komt in hartje Parijs te staan. De los
locatie lag aan klein vaarwater en was alleen met een
spits te bereiken.
De Anti-lope en de Optimist, beiden aangesloten bij de
ELV, hebben de houten panelen half juli in Goor, gelegen aan het Twentekanaal, geladen. Een week later werden ze gelost in Parijs, aan het Canal de l’Ourcq.
De materialen konden zo rechtstreeks naar de bouwplaats worden gebracht zonder dat natransport nodig
was. Zo werden de drukke wegen in en om Parijs niet
belast.
Het transport bewijst volgens Bureau Voorlichting Binnenvaart dat “de kleine binnenvaart het slimme alternatief voor het vervoer over de weg [is] aangezien zij het
transport over de haarvaten van de vaarwegen vrijwel
van deur-tot-deur kunnen vervoeren.”

Martin Dekker (hoofdredacteur)
+31(0)6-22871516
Michel Gonlag (eindredacteur)
+31(0)6-53244445
Sarah De Preter
+31(0)6-22701893

(foto ELV)

Wereldhavendagen komen er weer aan
Het eerste weekend van september (6 tot en met 8) vinden de
Wereldhavendagen in Rotterdam
plaats. Met een uitgebreid programma kunnen mensen kennis
maken met de diverse aspecten
die de haven te bieden heeft. Bezoekers kunnen zich inschrijven
voor bedrijfsbezoeken, er zijn
kadepresentaties en diverse demonstraties op het water. Genoeg
te beleven dus.
Het BVB is samen met het EICB
op de Westerkade aanwezig om
de binnenvaart een gezicht te geven. Op de vrijdag, van oudsher
de jongerendag, zullen we vmboleerlingen enthousiast maken
voor een beroep aan boord. We
doen dit in samenwerking met de
Stichting MATE die het voormalige vrachtschip MATE aan de Westerkade legt. Op afspraak brengen
scholen een bezoek aan boord.
Daarnaast kunnen andere bezoekers in de middag ook in kleine

VOORTOUW
Nieuws van het BVB

www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

groepjes onder begeleiding een
bezoek aan de MATE brengen.
De MATE dient als opleidingsschip voor jongeren die maatschappelijk gezien buiten de boot
dreigen te vallen. Stichting MATE
is een initiatief van Maaskade
Bevrachters in samenwerking met
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs.
Zaterdag en zondag kunnen bezoekers een kijkje aan boord
nemen van een van de innovatieve schepen van Sendo Shipping.
Sendo Shipping is een vernieuwend en groeiend bedrijf dat
meerdere
binnenvaartschepen
exploiteert die varen tussen de
Rotterdamse havens en diverse
inland terminals in het noorden
en midden van Nederland. Mensen kunnen op 7 en 8 september
een kijkje nemen aan boord van
een van de schepen.
In de tentpresentatie op de kade
zullen het BVB en het EICB meer
vertellen over de innovatieve

schepen, foldermateriaal beschikbaar stellen en aan de kinderen
onze interactieve binnenvaartposters uitdelen. Ieder jaar komen
rond de 400.000 mensen op dit
grote evenement af, van heinde
en verre. We hopen ook dit jaar
weer veel mensen kennis te laten
maken met de binnenvaart.
Meer info via www.wereldhaven
dagen.nl

World Port Week
De periode rond de Wereld
havendagen wordt dit jaar voor
het eerst uitgebouwd naar een volledige World Port Week. Daarmee
worden de Wereldhaven
dagen
het sluitstuk van deze week vol
Rotterdamse
havenactiviteiten.
De kick-off van deze World Port
Week vindt plaats op 1 augustus
in het Maritiem Museum.

Binnenvaartdagen
Zwijndrecht
Het weekend na de Wereldhaven
dagen, op vrijdag 13 en zaterdag
14 september, vinden voor
het eerst de Binnenvaartdagen
Zwijndrecht plaats. Een tweedaags openbaar publieksevenement voor de regio met zowel
educatie en voorlichting als en-

tertainment en live muziek. Het
evenement vindt plaats op het
Maasplein, Thorrehoofd, Veerplein en de kade Zomerlust in
Zwijndrecht.
De binnenvaart wordt daar
door diverse lokale rederijen en
bedrij
ven vertegenwoordigd. De
afdeling Rijnmond van Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft een
pagode
tent waar ze informatie
over de binnenvaart zullen geven.
Dit met materiaal beschikbaar
gesteld door het BVB, zoals folders en posters van schepen. Maar
ook de VR-bril met binnenvaart
simulatie van het BVB zal in de
tent gebruikt worden om mensen
een eerste, virtuele kennismaking
met het varen te geven. Ook heeft
het BVB de bestanden van de
schepenposters en het informatiebord met vaarwegen beschikbaar gesteld om af te drukken
en langs de looproute te kunnen
plaatsen.
Op deze manier kunnen we de
bezoekers net dát extra stukje
informatie over de binnenvaart
meegeven en wellicht jongeren
enthousiast maken voor een beroep aan boord.
Meer info via www.binnenvaart
dagen.nl

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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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.

TE HUUR / TE KOOP
Ponton
Bouwjaar 2017. L. 41.60 m. Br. 9.50 m.
Lege diepgang: 0.57 m. Geladen diepgang: 3.24 m.
Laadverm: 1052 ton. Van Tiem kopschroef 360gr/375 p.k.
Hatz generator 40 KVA.
2 spuds van elk 11.00 m. met hydraulische lier.
Dekbelasting 10 mt/m2. Nieuw scheepsattest(SI-R) en
meetbrief.
mogelijkheid tot time-charter
Om aan de vraag van onze klanten te voldoen, breiden wij onze vloot uit.
Beschikt u over een dubbelwandig tankschip met een capaciteit tussen
1000mt tot 8000mt voor het transport van blanke of zwarte producten?
Dan zijn we op zoek naar u.
Vinotra is
- Betrouwbaar
- Flexibel
- Innovatief
- Transparant
- Iso 9001 en 14001 gecertificeerd
Voor meer informatie neem contact op met Jan Verbergt of Koen Geeraerts
op het telefoonnummer: +31 (0)85 064 60 40 (Main and AOH number) of
per e-mail op info@vinotra.com
Vinotra - Brugsteen 4, 4815 PL Breda

Dekschuit
29.83x5.73x1.23 m. 108 ton. Voorzien van 2 hydraulische
spuds van 10 meter en HIAB kraan 4 ton. Voorzien van
geldige S.I. en meetbrief.
Te koop: Plezierjacht (ex parlevinker)
15x4.20x1.00 m. 150 pk Vetus-Deutz.
Generator 15 KVA. Water 1500l. Gasolie 1.000 l.
Vuilwatertank. 5 slaapplaatsen.
Geldig S.I.- Certificaat en meetbrief.
Uitmuntende staat van onderhoud.
Prijzen op aanvraag!

Email: aquatrans@gijsdaanen.nl
Tel: 06-53163480

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

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

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

0167 - 52 45 65 | HEIJNINGEN | INFO@BUYCKTECHNIEK.NL | WWW.BUYCKTECHNIEK.NL
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Container bleiben
Wachstumsmotor in
Rotterdam
In den ersten sechs Monaten diesen Jahres wurden
im Rotterdamer Hafen 240,7 Millionen Tonnen Güter
und somit 3,4% mehr als in der Vergleichsperiode
2018 umgeschlagen – ein Halbjahresrekord.
Auch beim Containerumschlag, der um 4,8%
zunahm, verbuchte der Hafen einen neuen Rekord.
Hierzu beigetragen haben insbesondere die
höheren Import- und Transhipment-Volumen.
Positiv entwickelte sich ebenfalls der Umschlag von
Rohöl (+2,8%) und LNG (+94%). Dagegen gab es
Rückgänge bei den Mineralölprodukten (- 5,8%) und
Agribulk (- 7,2%).
Mit Maasvlakte II (Foto) verfügt der Rotterdamer
Hafen über Kapazitäten für weiteres Wachstum im
Containerbereich. (Foto Hafenbetrieb Rotterdam)

NPRC und Nouryon experimentieren mit Wasserstoﬀ
Die niederländische Binnenschifffahrtskooperation NPRC
untersucht gemeinsam mit
dem Unternehmen Nouryon
die Möglichkeit, Wasserstoff als
Brennstoff einzusetzen beim
Transport von Salz zwischen
Delfzijl und Rotterdam. In
einigen Jahren möchten sie
ein Schiff in die Fahrt bringen,
das zu 100% auf Wasserstoff
fährt. NPRC-Mitglied Lenten
Scheepvaart wird in das Schiff
investieren.

Nouryon, die ehemalige Chemiedivision von AkzoNobel, hat eine
Salzfabrik in Delfzijl. Die NPRC
befördert seit Jahren Salz aus der
Fabrik in den Rotterdamer Hafen.
Dafür möchte Lenten Scheepvaart
künftig ein neues Schiff mit
Wasserstoffantrieb einsetzen.

Umweltfreundlich
Wasserstoff ist sowohl in Delfzijl
als auch in Rotterdam reichlich
verfügbar. Es ist ein umweltfreundlicher Brennstoff, der statt
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entwickelt, umso kostengünstiger
wird Wasserstoff werden. Daher
ist dieser erste Schritt so wichtig.“

Die NPRC untersucht gemeinsam
mit Verladern auch andere
Optionen zur Flottenvergrünung,
wie etwa Biobrennstoffe, saubere
Verbrennungsmotoren und die
Elektrifizierung von Schiffen. „Mit
dem Wasserstoffschiff kann die
maritime Industrie in der Energiewende einen Durchbruch schaffen“, so Meeusen. „Wenn dieser
Pilot erfolgreich wird, werden in
Zukunft sicherlich mehr
Binnenschiffe mit Wasserstoffantrieb gebaut werden.“

Erste Schritt
NPRC-Geschäftsführer Stefan
Meeusen spricht vom ersten
Schritt in die Richtung von ZeroEmissionen im Binnenschiffstransport. „Die Technologie ist
verfügbar. Zu Dritt können wir
zeigen, dass wir den Wasserstraßentransport noch umweltfreundlicher machen können.“

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

Rubriken
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CO2- nur Wasseremissionen
verursacht. Der Wasserstoff wird
lokal von Nouryon produziert
auf Basis von grünem Strom.
Geschäftsführer Knut Schwalenberg: „Damit produzieren wir
einen sehr umweltfreundlichen
Brennstoff für einen Teil unserer
Transporte.“
Laut Binnenschifffahrtsunternehmer Harm Lenten ist
Wasserstoff momentan noch
teurer als Gasöl. „Je mehr sich die
Produktionstechnologie weiter-
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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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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

23 Schiffsausrüstung

SCHEEPSRAMEN
OMRU schiffsfenster für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

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

Die beste Sicht auf Service,
Qualität und Innovation.

LIEFERANT VON

DÜSEN & RUDERANLAGEN

24/7

SERVIC
E

+31(0)184 676 262

Web: www.koetter-werft.de
Tel.: +49 (0)5932 71033
Mail: info@koetter-werft.de

16 Messen und Ausstellungen
SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

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

www.a-storm.com

21 Ruderanlagen

KÖTTER WERFT GmbH
Industriestraße 2
49733 Haren

Einzigartig in
Deutschland

Technologie und Service
für Motoren und Antriebe

damenmc.com

Technologie und Service
für Motoren und Antriebe

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

OMRU
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10 Electric & Hybrid

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

EINE KLEINE ANZEIGE MIT EINER

GROßEN REICHWEITE

www.shipping-technics-logistics.de

TARIFE
Anzahl Platzierungen

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 Duraship B.V. een behouden vaart
met mts Endurance II

Marine Power Drechtsteden B.V.

BY

Maritieme betimmeringen en interieurbouw

Foto's: O.S.O. Oonincx Scheepsonderhoud BV
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Duraship breidt vloot uit met Endurance II
DOOR JAN HOEK

Alexander Durinck, eigenaar
van Duraship BV, en Jaap
Oonincx van het in Werkendam
gevestigde bedrijf Oonincx
ScheepsOnderhoud (OSO)
werken al decennialang met
elkaar. Die samenwerking verliep
altijd tot volle tevredenheid van
beide partijen. Dan is het niet
vreemd dat Durinck de afbouw
van de type C-tanker Endurance
II voor Endurance Shipping C.V.
overliet aan Jaap Oonincx en zijn
team.
Voor de afbouw werd de locatie
Dockside in Ridderkerk gekozen,
zodat het voor de eigenaren een
thuiswedstrijd was. De 3.280 ton
metende Endurance II van 110 x
11,45 meter is een uitbreiding
van de vloot van Duraship, die
inmiddels bestaat uit dertien binnenvaartschepen. Duraship is een
van de weinige scheepvaartbedrijven die gespecialiseerd is in het
vervoer van zowel droge lading en
containers als vloeibare producten. Daarnaast voert het familie
bedrijf ook het management over
diverse andere binnenvaartschepen.
De Endurance II is het 12e schip
van de vloot; het 13e schip is de
Duvo; deze enkelwandige tanker wordt op dit moment omgebouwd tot drogeladingschip en
komt op 10 augustus in de vaart.
De aankoop in 1974 van het
1.500 ton metende drogeladingschip Alexandra door Ben en Margret Durinck was het begin van
Duraship. In 1992 kwam huidig eigenaar Alexander Durinck

(foto Duraship)

in het bedrijf, die het uitbouwde
tot een zeer betrouwbaar partner
in de binnenvaartwereld. “Onze
kernwaarden zijn klanttevredenheid, veiligheid, innovatie, professionaliteit en transparantie”, stelt
Alexander Durinck.
Dat dit geen loze woorden zijn,
blijkt uit het feit dat de Durashipvloot in 2012 uitgebreid werd met
de Duandra, het eerste hybride
binnenvaartschip. Sinds begin
2016 is Duraship de eerste exploitant van binnenvaartschepen
gecertificeerd volgens de nieuwe
normen van ISO 9001:2015. De
beloning met een Green Award
maakt ook duidelijk dat milieu
en duurzaamheid de nodige aandacht krijgen bij het in HendrikIdo-Ambacht gevestigde scheepvaartbedrijf.

Prijs/kwaliteit/vermogen
In 2014 werd de 3.291 ton metende eerste Endurance afgebouwd
bij Trico in Rotterdam. Het casco
werd, evenals voor de Endurance

II, gebouwd bij Shipyard Kladovo
in Servië en geleverd door Gebr.
De Jonge Shipbuilding Services.

OSO en DWP

Alexander Durinck zegt verder: “In
feite is ons nieuwbouwschip een
‘gewone’, moderne en eigentijdse
tanker, zonder innovatieve snufjes
en vergelijkbaar met onze eerste
Endurance. Slechts op details zijn
er wat veranderingen; zo zijn de
tien tanks van 380 kuub elk voorzien van spiralen, is de boeiing wat
verhoogd en is het schip aangepast
aan de allerlaatste eisen."
"Op de Endurance staat een Caterpillar als hoofdmotor, terwijl op
de Endurance II gekozen is voor
een Cummins van 1.400 pk. Wij
willen in principe met iedereen
samenwerken en een Cumminsdieselmotor ontbrak bij ons nog.
We kregen goede berichten over
Cummins en ook de verhouding
prijs/kwaliteit/vermogen
was
prima. De Endurance II gaat varen
voor RTR en zal met name in het
ARA-gebied te vinden zijn.”

Jaap Oonincx begon in 1991 met
zijn bedrijf Oonincx Scheepvaartonderhoud BV, wat inmiddels is
uitgegroeid tot een team medewerkers met veel ervaring en vakkennis. Gestart als onderneming
gespecialiseerd in technisch onderhoud en reparatie van binnenvaartschepen en metaalbewerking
in de breedste zin van het woord.
Later kwam daar ook de complete
afbouw van binnenvaartschepen
bij. “Als onderaannemer was ik
betrokken als projectleider bij de
afbouw van schepen voor Euromaritime Shipbuilding. Via de op
46-jarige leeftijd op 8 oktober 2015
overleden Robert Joosten kwam ik
in contact met Alexander Durinck
en vanaf 2008 verrichte ik voor Duraship tal van hand- en spandiensten. Joosten was toen de coureur
van het Pro Dutch Dragrace-team,
waarvan Alexander en ik nog steeds
deel uitmaken van het bestuur.”
“Bij een eerdere nieuwbouw voor
Duraship hebben wij het volle-

dige tankdek geïnstalleerd. Wij
ontwikkelen met OSO op technisch gebied diverse producten,
waaronder een eigen deepwellladingpomp onder de vlag van de
Dutch Well Pump (DWP). Deze
rvs ladingpompen werken volgens
het centrifugaal pompprincipe.
Aan boord van de Endurance II
staan tien DWP’s met een capaciteit van 100 kuub per uur.”
“Het bijzondere van de pompen
van DWP zit in de stack, het stuk
tussen de pomp en elektromotor. In de aandrijving, lagers en
het afsealsysteem zitten toepassingen om het pompen optimaal
te maken. En door te werken met
universele onderdelen die gemakkelijk vervangen kunnen worden,
kan de pomp bij een defect weer
snel up and running zijn. De
samenwerking met Duraship was
er zoals gezegd al geruime tijd en
is nu dus uitgebreid met de afbouw van de Endurance II.”

Korte lijnen
Alexander Durink zegt in een
reactie: “Jaap heeft het bestek op
papier gezet, waarbij ik hem heb
voorzien van, zeg maar, wat ingrediënten. De afbouw is, zoals
het ook hoort, prima gegaan. Het
voordeel van OSO is dat Jaap alles
in eigen hand heeft, waardoor er
sprake is van heel korte lijnen.”
“In feite had ik maar met drie
aanspreekpunten te maken; naast
Oonincx met EMS voor de scheepselektrotechniek en met Hoogendoorn voor de betimmering. Met
elkaar hebben ze gezorgd voor een
eigentijdse tanker met een nette
inrichting en een vlotte, moderne
betimmering.”

Aan mts Endurance II leverden onder andere:
O.S.O. Oonincx Scheepsonderhoud B.V.

Menaga Ontwerp en productie van een

asrem, Stuwa schroefasseals, EasyFlow

Hoogendoorn Maritieme Betimmerin-

r/min, uitgerust met een Marathon 572

Projectbegeleiding, inbouw van de machi-

CFD geoptimaliseerde straalbuis

roersysteem, Stuwa stuurmachine en

gen en Interieurbouw Volledige betimme-

RSL4024 en 1X Cummins QSB5-G5 134 Kva

nekamers en het leidingsysteem tankdek

Blommaert BVBA

leidingwerk

ring achterwoning & stuurhuis

@ 1800 r/min, uitgerust met een Marathon

Shipyard Kladovo Service Bouw casco

Voormast type Arizona, heklichtbeugel type

Dutch Well Pumps B.V.

Hoveko B.V. De complete tankmeting- en

431 PDL6204

Gebr. de Jonge Shipbuilding Services

Arizona en boordlichtbakken type Isis

Deep Well pompen

alarmering, alsmede druk- en temperatuur-

Root recruitment

B.V. Gehele levering schip

ClimaLogic B.V.

EBR Marine B.V.

meting met behulp van TMS STaR systeem

Coating werkzaamheden

Berger Maritiem Sales & Service V.O.F.

Airconditioning installatie, overdrukinstalla-

Stuurhuis met hefkolom

Liquid Control Trading B.V.

Veth Propulsion B.V.

Een CFD geoptimaliseerde scheepsschroef

tie, machinekamerventilatoren, RVS afsluit-

EMS Group B.V.

Machinekamer pompen en restlading pomp

Veth stuurrooster type VSG-1200 + e-motor

en een CFD geoptimaliseerde straalbuis

bare roosters en dekventilatoren

Complete E-installatie

Lloyd’s Register EMEA Geclassificeerd

390kw, 1800rpm. incl. omschakeling van

VICUSdt Ontwerp en productie van een

De Waal Machinefabriek B.V.

Heatmaster B.V.

Marine Power Drechtsteden B.V.

pomp- naar boegschroefbedrijf

CFD geoptimaliseerde scheepsschroef

Stuwa schroefasinstallatie met schroef-

Heetwaterinstallatie 900 kw

2X Cummins QSM11-M 353 Kva @ 1800

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Nieuwland Parc 307, 2952 DD Alblasserdam
info@emsbv.nl
www.emsbv.nl

Wij leverden de complete tankmeting- en alarmering, alsmede
druk- en temperatuurmeting met behulp van TMS STaR systeem.

Wij feliciteren Duraship B.V.
met mts Endurance II en wensen
haar veel succes
Wij bedanken Duraship B.V. voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen mts ENDURANCE II een goede vaart.
Wij verzorgden de complete E-installatie.

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

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

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

voor
de binnenvaart
binnenvaart
voor de

AANBIEDINGEN
Acculader
Mastervolt
HD satellietontvanger

Walvoedingskabel

Lichtgewicht walstroomverlengkabel
50 vision
Travel
meter 5 polig. Met aluminium kern.

3x400V - 24V/48V 100A

Q7 duo

SAB TITAN
III
Mass 24/100-3ph

Duo satelliet HD ontvanger

Settopbox met 2 tuners, H.265/HEVC en
met keur
Dolby Digital

00 Tracking
met Dynamic
279,
Technology met gelijktijdig
00
ontvangst
van de Astra 19’2
63A 559,
en Astra 23’5 satellieten.
32A

00
73,00
2.299,

(inruil oude schotel mogelijk)

4199,00

MarifoonIC-M35
Icom IC-M35 Handmarifoon met spraakversterking
en noise canceling. IPX7
float 'n flash en optie tot
Draadloze
bediening
handset
Professionele afstandbediening met
ontvanger
vanaf

345,0000
189,

Noodvoeding
Ups noodstroomvoeding 1000VA 600W

109,00 Noodvoeding
95,00
00
233,
Ventilator
Zoek de verkoeling op met deze

Dompelpomp

Capaciteit 2,4m³/H bij 6.5mtr 230V 0.25KW.
(Dekwas)slang in diverse maten en
uitvoeringen uit voorraad leverbaar!)

Hydrofoor
waterpomp

Ups noodstroomvoeding 1000VA 600W

supersterke kantelbare vloerventilator.
Vermogen 65W met 3 toeren standen.

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

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.

58,70

225,00

Blauw bord motor

ITT Rayline

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

Daalderop boiler

Electrisch zoeklicht 230V 1000W
(excl. bediening)

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

149,00

Glaszekering
00
assortimentsdoos

1095,

00

1425,

BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht
TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl

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

26,99
Accukist

8-kanaals portofoon set Handige magnetische
Assortimentsdoos
Bereik tot 8 kilometer door PMR frequentie
Krimpkous
led zaklamp
steekzekeringen
(446Mhz). 2 stuks inclusief laadstation.
assortimentsdoos
8x10st.
00 (3A,5A,7.5A,10A,15A,20A,25A,30A)
406-delig 1,2-19,1mm
95
99
99
99

Kunststof accukist 540x210x300mm
tbv 140Ah accu (incl.deksel)

199,

69,

9,

19,
39,

Diverse electrotechnische materialen
Naast de bekende electrotechnische materialen, kunt u bij
Oechies ook terecht voor meer specifieke materialen, zoals
sensoren, relais, magneetschakelaars en branddetectie

Ketelbinkie:

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

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.
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.
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oB
Map-marker Waalhaven Z.z. 42

3088 HJ Rotterdam

T 010 - 297 39 99
F 010 - 484 28 74
E info@oechies.nl

www.oechies.nl
service
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k
n
i
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De meest compacte oliegestookte
(combi) ketel voor aan boord.

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

9,5 kW

17 kW

25,7 kW

Dichtstbijzijnde aanlegsteiger
elektrotechniek
service
shop
(50mtr)
2242-6
Waalhaven Z.z. 42 - 3088 HJ Rotterdam
8.00-16.30
uur,
T 010 - 297 39 99Ma/vrij
- F 010 - 484
28 74 - E info@oechies.nl
Dichtstbijzijnde
aanlegsteiger
(50mtr) 2242-6
elektrotechniek
service
shop
Za 9.00-12.00
uur

Ook complete installatie mogelijk

Waalhaven
Z.z. uur,
42 -Za
3088
HJ Rotterdam
Ma/vrij
8.00-16.30
9.00-12.00
uur

electrotechniek
shop
T 010 - 297 39 99 - F 010 - 484 28 74 - E info@oechies.nl

Dichtstbijzijnde aanlegsteiger (50mtr) 2242-6

www.oechies.nlwww.oechies.nl
Ma/vrij 8.00-16.30 uur, Za 9.00-12.00 uur

www.maritimebooster.nl

Jan van der Heijdenstraat 1
3281 NE Numansdorp
T 088-1180800
E info@maritimebooster.nl
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Duits-Nederlandse samenwerking
voor natte infrastructuur

Toch nieuwe
brug of tunnel
in Rotterdam

De Duitse en Nederlandse
vaarwegbeheerders gaan gebruikmaken
van elkaars ervaring en kennis. De
samenwerking is mede ingegeven door
het tekort aan ingenieurs (en ander
gekwalificeerd personeel).

De extra oeververbinding in de regio
Rotterdam komt tussen Feijenoord en
Kralingen. Dat hebben de gemeente
Rotterdam, provincie Zuid-Holland,
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
en het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat samen besloten.

President Hans-Heinrich Witte van de
Generaldirektion Wasserstraßen und Schiff
fahrt (GDWS) en hoofdingenieur-directeur
Erica Slump van Rijkswaterstaat NoordNederland ondertekenden op 22 juli in
Duisburg een samenwerkingsconvenant.
Het doel daarvan is het bevorderen en versnellen van dringend noodzakelijke infrastructuurprojecten op zowel de Duitse als
Nederlandse waterwegen.
“We willen de uitvoering van de komende
waterbouwkundige projecten in Duitsland
en Nederland versnellen”, aldus HansHeinrich Witte. “Daarom brengen we onze
knowhow samen. Rijkswaterstaat heeft
jarenlange ervaring met nieuwe contractvormen zoals Design & Build en wij hebben
uitgebreide kennis van gestandaardiseerde
bouwmethoden. We willen zo van elkaar
profiteren.”

Uitwisselingsprogramma
De GDWS is van plan om proefprojecten te
starten met voor de Duitse overheid nieuwe
contractvormen. Rijkswaterstaat zal een
ondersteuningsteam beschikbaar stellen
om te helpen bij het opzetten hiervan.
In ruil daarvoor levert de GDWS experts die
Rijkswaterstaat adviseren met technische

Erica Slump en Hans-Heinrich Witte tekenden de samenwerking op 22 juli. (foto Rijkswaterstaat)

kennis en standaardprocedures. Daarnaast
hebben de GDWS en Rijkswaterstaat een
stuurgroep ingesteld en een uitwisselingsprogramma opgezet.
“Als goede buren werken we al succesvol samen in de grensregio’s, omdat waterwegen
en scheepvaart niet gebonden zijn aan nationale grenzen. Met deze samenwerkingsovereenkomst gaan we nu een stap verder”,

stelt Erica Slump.
Over de contractvormen met aannemers
zegt de hoofdingenieur-directeur: “Rijks
waterstaat zal de GDWS helpen bij het ontwikkelen van deze contracten. Dit is een
goed voorbeeld van ‘goed noaberschap’.
Samen zijn we zo beter voorbereid op toekomstige uitdagingen.”

Het is nog niet bekend of er een brug of een
tunnel komt en waar die dan precies komt te
liggen.
Zowel bewoners als binnenvaartorganisaties hebben ernstige bezwaren tegen
een brug. Uit nautisch oogpunt zou een
brug (en dus een versmalling van de rivier) onveilig zijn en de scheepvaart
ernstig hinderen. Dat komt door de nabijgelegen Van Brienenoordbrug, de stroming en
de bocht op die plek in de Nieuwe Maas.
Een voorwaarde voor de regio-aanpak is dat
er nog 30 miljoen euro beschikbaar komt
voor de Algeracorridor, de route tussen de
Rotterdam en de Van Brienenoordbrug via
Capelle naar Krimpen aan den IJssel. Dat is
nodig nu het alternatief, een oeververbinding
tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard,
niet doorgaat. In totaal is hiervoor 90 miljoen euro nodig.
Rotterdam heeft met het ministerie, de provincie en de metropoolregio een pakket
maatregelen afgesproken. De onderdelen
worden verder onderzocht en uitgewerkt. Het
gaat, naast de stadsbrug of -tunnel tussen Kralingen en Feijenoord en de betere doorstroming op de Algeracorridor, onder meer om
een treinstation bij het nieuwe Feyenoordstadion en een extra metroverbinding.

EVEN SCHROEF WISSELEN

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

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
heeft ontwerp, bouw en levering casco mogen
verzorgen voor Bitumina Shipping SA
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.
www.rensendriessen.com
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com

TeamCo Shipyard B.V.

met luchtgekoelde frequentieregelaar, F.T. Hydrofoor

Afbouw

met aan/uit regeling, F.T. Smeerolie haspelsets, F.T.

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

gasolie trimpompen en F.T. GVR smeeroliepompen

Ontwerp, bouw en levering casco

Heatmaster B.V.

ADS van STIGT

2 thermische olie ladingverwarmingsinstallaties van

Masson Marine keerkoppeling type MM W7400 -

ieder 500 kW

5,031:1 incl.: elektrische bediening, Centa elastische

Kampers Shipyard B.V.

koppeling, PTO type 0 tbv stuurwerk, PTO type 1 tbv

Stuurhuis met hefgeleidekokersysteem incl. hydrauli-

hydrauliekpomp en ADS van STIGT voortstuwing bedie-

sche componenten

ningssysteem met MC-2000 hendel

Motrac Hydraulics B.V.

Blommaert BVBA

Aansluiting en opstarten 75kVA as-generator EcoGen-

Scharnierbare boordlichtvleugels, heklichtbeugel type

Drive

Improval, aluminium Davit, voormast type Improval,

Pon Power B.V.

stuurhuttrap en dakradarmast type Nikki

1 Caterpillar voortstuwingsmotor, type 3512C van

Bureau Veritas België

1118 bkW bij 1600 rpm

Tekeningkeur, inspecties en afgave Class Certificates en

Tresco Engineering bvba

Statutory Certificates

Tresco Navigis

Damen Marine Components

Verhaar Omega B.V.

Stuurpaneel: vol-hydraulische bediening HP 7000,

Eén (1) Verhaar Omega Boegschroefinstallatie type

hydraulisch aggregaat: type HPP 7000-280 } 1-1-1 / 7,5

VBS1200sr (schroefdiam. 1200mm) elektrisch aan-

kW, roeraandrijving: type 2 DWK 6080/60 en hydrody-

gedreven, 393 kW bij 1800 omw/min. en bediening

namische profielroeren: 2 stuks HD 200, straalbuis: 1

wegafhankelijk

stuk type Optima Ø 1762 mm

W & O Europe

Den Breejen Shipyard

Appendages voor de dekleidingsystemen en het bal-

De schroefasinstallatie

lastsysteem

Dik den Hollander Maritiem B.V.

Werkina Werkendam B.V.

Alle PVC vloeren woning en stuurhuis

De complete elektrische installatie inclusief 2-draads

Dolpower B.V.

databesturing, monitoringsysteem met touchscreen-

Generatorset 1, 531kVA t.b.v. boegschroef en lading-

bediening, compleet nautisch pakket, camerasysteem,

pompbedrijf met: Caterpillar motor, type C18 en Stam-

complete airco installatie, satellietsysteem, tankmeet-

ford generator, type HCM534, generatorset 2, 215kVA

systeem, Ecdis Inland Viewer en AIS installatie

t.b.v. boordnet bestaande uit:

Willemsen interieurbouw & scheepsbetimmering

John Deere motor, type 6068H en Stamford generaor,

B.V.

type HCM434 en generatorset 3, 62kVA t.b.v. boordnet

Isolatie en betimmering van achterwoning en stuurhut

bestaande uit: John Deere motor, type 4045H en Stam-

WindeX Engineering B.V.

ford generator, type UCM224

Airconditioning, overdrukinstallatie, RVS klaproosters

Foresta Trading B.V.

en ventilatoren

Complete pakket F.T. VICTOR dienstpompen, 2x F.T.
Ballast/stripping ejector ≈ 300 m³/u, F.T. Hydrofoor

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

THE CONNECTION
SPECIALIST

‘ Wij wensen het mts Bitumina II
een behouden vaart. ’
Wij verzorgden de complete afbouw
en danken Bitumina Shipping S.A. 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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Vlootuitbreiding voor Bitumina Shipping
Een jaar na de Bitumina heeft
de in Luxemburg gevestigde
rederij Bitumina Shipping SA
het zusterschip Bitumina II in de
vaart genomen. De type Cbitumentanker kan zijn lading
verwarmen tot maximaal 220°C
en neemt 2.047 ton mee.
De Bitumina II wordt ingezet in
Duitsland, België en Nederland.
Hij is 110 meter lang en 11,40
meter breed. Bitumina Shipping
is gespecialiseerd in het vervoer
van bitumen, een stroperige en
op aardolie gebaseerde vloeistof

die onder meer gebruikt wordt
voor asfalt. Deze lading moet verwarmd worden vervoerd.

tanker inzetten. Over het ontwerp
is dan ook goed nagedacht.”

Kansen verzilveren

V-Shipping en RensenDriessen
Shipbuilding hebben het schip
ontworpen. Het casco is gebouwd
door RensenDriessen.
De Bitumina II is net als de Bitumina afgebouwd door TeamCo
Shipyards; de opdracht voor de
bouwbegeleiding is aan V-Shipping gegeven. Koster: “Dit team
was bekend met het schip en we
waren heel tevreden met de uitvoering.”

Het in 2016 opgerichte Bitumina
Shipping heeft met zijn eerste
Bitumina al veel kansen in het
bitumenvervoer kunnen verzilveren. Dat was volgens zaakvoerder
Silke Koster ook de reden om relatief snel het zusterschip Bitumina
II te laten bouwen.
“Wij hebben goede ervaringen
met onze eerste Bitumina. Heel
veel opdrachtgevers willen deze

Ervaren bouwteam

Kundige bemanning

Ze hebben ervaring in het bitumenvervoer en beschikken over
alle benodigde certificaten.
“In deze tijd is het niet eenvoudig om gekwalificeerde mensen te
vinden. Voor zover de medewerkers nog geen ervaring met bitumen hebben, worden ze intern
opgeleid. We zijn dan ook blij met
onze nieuwe collega’s.”

Alle bemanningsleden van de
Bitumina II zijn bij Bitumina
Shipping in dienst. Ze werden al
geworven toen het bedrijf nog
ervaring aan het opdoen was met
de eerste Bitumina.

Bij Bitumina Shipping werken
circa zestien personen. Het schip
wordt bevracht door een samenwerking van V-Chartering en
Victrol.

Verdere vlootuitbreiding sluit
Koster niet uit: “Maar eerst gaan
we ervoor zorgen dat we goed met
de Bitumina II kunnen werken!
Het schip kwam al vrij snel achter onze vorige nieuwbouw aan.
In dit tempo gaan we niet verder
uitbreiden.”

Veel vraag naar UWT’s reparatiediensten bij Barge Terminal Born

Eén op drie containers moet worden opgelapt
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Op het terrein van Barge
Terminal Born heeft
zusterbedrijf United Waalhaven
Terminals een reparatie- en
wasplaats voor containers.
Daar worden containers gelost,
gelast, hersteld, schoongemaakt
of gewassen. Gemiddeld nemen
ze er per maand 400 containers
onder handen.
Dat is nodig, bijvoorbeeld doordat nog restlading in een container is achtergebleven, bij inspectie scheurtjes in de wanden zijn
geconstateerd of een deur niet
naar behoren functioneert.

Logistiek knooppunt
Diedrik Ezendam, commercieel
manager bij Barge Terminal Born
(BTB), zegt: “We kijken elke
container na. In de praktijk blijkt
dat er met één op de drie containers iets mis is. Voordat de containers weer geladen worden, dienen
ze geschikt gemaakt te worden
voor een nieuwe ladingstroom.”
Het containertransport in Lim-

van de schade of schoonmaak een
schatting gemaakt. Die gaat naar
de rederij (die in de meeste gevallen eigenaar is van de container,
red.) voor goedkeuring. Daarna
wordt de reparatie of schoonmaak
uitgevoerd en wordt de container
verplaatst naar de goede stack op
de terminal.”

Minder lege containers
“Eerst zijn we met MSC in zee gegaan en daarna heeft een aantal
andere rederijen zich daarbij aangesloten.” Het gaat onder andere
om Maersk, CMA CGM, ONE,
Hapag-Lloyd en OOCL.
“Die rederijen hebben ontdekt
dat hier in het achterland veel
export voorhanden is. Ze hebben
er volop baat bij dat de containers
weer vol vertrekken naar Antwerpen of Rotterdam.”
“Onze doelstelling is dat zo min
mogelijk containers leeg teruggaan naar Rotterdam”, aldus
Ezendam. “Nu zijn we in staat
50 procent van de containers
van nieuwe lading voor export

“ We kunnen hier nog
verder groeien
burg groeit zeer snel. Niet alleen
over water overigens, maar ook
over de weg en per spoor. De
bouw van steeds meer distributiecentra in de provincie heeft geleid
tot een explosieve groei. De haven
van Born is een belangrijk logistiek knooppunt geworden.
Al die containers hebben regelmatig onderhoud nodig: schoonmaak, reparatie en upgrade. UWT
is twee jaar geleden met zijn
containerservice gestart op de
terminal van BTB. Beide bedrijven vallen onder de Rotterdamse
Waalhaven Group.

Zeerederij
Ezendam vertelt: “Een deel van de
reparatieset in Rotterdam hebben
we in Born neergezet. Met heel
veel succes. De containers komen
hier binnen en worden van het
chassis gelicht. Vervolgens wordt

”

te voorzien. En de CO2-winst die
dat oplevert is gigantisch.”

Nog volop capaciteit
Steeds meer containerrederijen
kiezen bij hun strategie voor
duurzaamheid. Transport over
water betekent in de praktijk veel
minder CO2-uitstoot dan vervoer
over de weg.
Met de reparatiewerf en wasplaats
in Born zegt UWT optimaal gepositioneerd te zijn ten opzichte
van de logistiek in Limburg en het
achterland.
Ezendam: “Wij groeiden afgelopen jaar met ongeveer 10 procent.
In de toekomst kunnen wij hier
nog verder groeien. We zitten dit
jaar op de helft van het aantal
containers dat wij op deze locatie
kunnen verwerken.”
De terminal heeft dus nog volop
capaciteit.

Een lasser repareert een gehavende container. (foto Noud van der Zee)

werkendam

Dik den Hollander Maritiem B.V.
Leeghwaterstraat 11, 4251 LM Werkendam
T 0183-663159
M 06 10 939581
E info@dikdenhollander.nl I www.dikdenhollander.nl

maritiem
DAMEN MARINE COMPONENTS
REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

0031 (0)183 - 65 00 00
info@vanstigt.com

SALES & SERVICE

Shipyard

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

Wij wensen Bitumina Shipping SA veel succes met mts Bitumina II

16

30 juli 2019

30 juli 2019

17

Nieuwe brandstof ChangeTL zorgt
voor CO2-reductie
DOOR EVERT BRUINEKOOL

De nieuwe brandstof ChangeTL
stoot 16 procent minder CO2 uit
dan diesel. De CO2-besparing
ontstaat door het aanlengen
met maximaal 20 procent Fatty
Acid Methyl Esters (FAME) en
het additief ChangeXL aan GTL.
Dit resulteert in alle schone
eigenschappen van GTL met
als toevoeging dat de nieuwe
brandstof ChangeTL ook de
CO2 reduceert.
“De cijfers van ChangeTL liegen er
niet om: 16 procent CO2-reductie,
33 procent minder fijnstof en 19
procent minder NOx-uitstoot. De
SOx-uitstoot is bijna nihil”, vertelt Gerrit Slurink, manager van
Licorne Fuel en Vidol Fuel. De
laatst genoemde dochteronderneming van FinCo levert deze
ChangeTL aan de markt.
Alleen al door het gebruik van
deze brandstof wordt de Green
Deal-doelstelling van 20 procent
CO2-reductie voor 2024, zoals afgesproken met de binnenvaart, al
bijna gehaald.

Praktijktest
De oorsprong van ChangeTL ligt
in het feit dat FinCo al geruime
tijd biobrandstof-ervaring heeft
opgedaan in haar landhandelactiviteiten maar ook met leveringen aan de maritieme sector.
Hierbij onderzoekt het bedrijf
voortdurend wat de meest passende oplossing is voor elk marktsegment. In september 2018 startten
de laboratoriumtests en in februari ging het eerste schip ermee
proefvaren.
Danser Group stelde het koppelverband Alsace-Hollande hiervoor beschikbaar. Bij het dubbelschroefs schip werd een van
de twee hoofdmotoren gevoed
door ChangeTL en de andere door
normale diesel. Ook de tankvaart
ondernmening Interstream Barging test de nieuwe brandstof
sinds kort op een schip.
“GTL is een prachtig product”, vertelt Slurink. “Echter reduceert het

BLN-Schuttevaer:
nieuwe site en app
Sinds 24 juli heeft Koninklijke
BLN-Schuttevaer een nieuwe internetsite. www.bln.nl is bedoeld
voor
binnenvaartondernemers,
betrokkenen en mediavertegenwoordigers die meer willen weten
“over onze visie op de binnenvaart
en vooral onze toegevoegde waarde”.
Er is nu ook een app. De BLNonlineapp is voortaan het voornaamste
middel om nieuws met leden te
delen. Inloggen in de app kunnen
alleen leden van Koninklijke BLNSchuttevaer. De BLNonline-app is
te downloaden in de App Store en
de Google Playstore.

Knopen en splitsen

Gerrit Slurink, manager van Licorne Fuel en Vidol Fuel: “De cijfers van ChangeTL liegen er niet om.” (foto E.J. Bruinekool Fotografie)

de CO2-uitstoot niet voldoende en
juist dat willen wij graag bereiken
met deze nieuwe brandstof.”
Op de weg wordt diesel al geblend
met 7 procent FAME. Na proeven
bleek dat er voor de binnenvaart
verder gegaan kon worden, tot wel
20 procent. FAME is een verzamelnaam van diverse soorten biodiesels, zoals koolzaad, frituurvet en
meer.

Stabiel
FAME kent een aantal nadelen. Zo
heeft het slechtere wintereigenschappen, het is hygroscopisch
en door water is er eerder bacteriegroei. Maar FAME in combinatie met GTL, dat hele goede
arctische
wintereigenschappen
heeft, geeft een heel stabiel product. Zeker met de toevoeging van
ChangeXL aan de brandstof.
Door deze laatste toevoeging krijgt
het een lange rij positieve eigenschappen met ook nog eens een
hoge CO2-reductie. “Het product
wordt hierdoor heel stabiel; de
wintereigenschappen worden beter. Het tweede voordeel is dat de
bacteriegroei in een vroeg stadium
wordt geëlimineerd. Het heeft een

sterk reinigend effect en het gaat
ook het scheiden van de vloeistof
tegen.”

Goede prijs noodzakelijk
“Qua prijs willen we concurreren
met huidige producten”, zegt Slurink. “We zijn echter wel afhankelijk van regelgeving en grondstofprijzen. We merken dat de ruimte
er niet is om duurdere brandstof te
gebruiken voor de binnenvaart.”
De
calorische
waarde
van
ChangeTL is iets hoger maar het
soortelijk gewicht iets lager, waardoor er enkele procenten hoger
verbruik gemeten is. Ben Maelissa, CEO van de Danser Group,
bevestigt het iets hogere verbruik
in de praktijk. Maar hij zegt: “Wij
zijn op 28 februari begonnen met
testen en varen er nog steeds mee.
Dat zegt genoeg. We zijn begonnen met een hoofdmotor en gaan
nu naar voren en daarna met de
tweede lijn terug.”
FinCo is volgens hem voorzichtig geweest met de introductie en
die werkwijze bevalt hem; je kunt
iets nieuws maar één keer goed
in de markt zetten. Slurink en
Maelissa zijn beiden van mening

dat je door fouten ongelukken kan
creëren en grote miljoenenbedrijven in de problemen kan brengen.
“Dat mag niet gebeuren.”

Een groot succes
“We varen al bijna vijf jaar op LNG
met een koppelverband. Dual fuel,
maar in werkelijkheid is het bijna
100 procent op LNG en met succes”, vertelt Maelissa. “We staan
achter dit soort onderzoeken.
Maar het is lang geleden dat wij
zo enthousiast geworden zijn over
een nieuwe brandstof als ChangeTL. Enkel de tanks schoonmaken
en een filter vervangen was nodig
voor deze nieuwe milieuvriendelijkere brandstof. Het is een
brandstof waarvoor de infrastructuur al aanwezig is en dat is heel
handig.”
Slurink wil de komende tijd meer
schepen op ChangeTL laten varen.
ChangeTL is verkrijgbaar via de
handelaren. Elk schip dat jaarlijks
gemiddeld 700 kubieke meter gasolie verbruikt, dat overschakelt
naar ChangeTL bespaart hetzelfde
als 1.525 auto’s per jaar die door
elektrische auto’s vervangen worden. Dat is 383 ton CO2-reductie.

Museumwerf Vreeswijk houdt
op 4 augustus een Themazondag
over ‘Knopen en Splitsen’. Dit eeuwenoude ambacht dreigt in de
vergetelheid te raken; daar wil de
Museumwerf iets aan doen.
(Ervarings)deskundige Hans van
der Haar geeft knoopdemonstraties en onthult de geheimen van
het knopen en splitsen.
Tijdens de Themazondag is
Museumwerf Vreeswijk, gevestigd
aan de Wierselaan 113 in Nieuwegein, geopend van 13.00 tot 17.00
uur. De entree kost 2 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar hebben
gratis toegang.

Studentenwedstrijd
tijdens STL
Tijdens Shipping Technics Logis
tics (STL) op 24 en 25 september vindt de Euregionale
Mechatronicawedstrijd plaats. De
studentenwedstrijd op de beurs in
Kalkar wordt georganiseerd door
de Ler(n)ende Euregio.
Mechatronica combineert de ingenieursdisciplines elektrotechniek,
werktuigbouwkunde en meet- en
regeltechniek. De Ler(n)ende
Euregio is een Duits-Nederlands
project voor het beroepsonderwijs.
Bij de Euregionale Mechatronicawedstrijd bouwen studenten in
gemengde
Nederlands-Duitse
teams op de beursvloer een autonoom modelschip. Het resultaat
demonsteren ze op de tweede dag
van STL in een waterbekken.

Hatz heeft ‘hoogste
reputatie’

Danser Group stelde het koppelverband Alsace-Hollande beschikbaar voor de tests.

Hatz ontving dit jaar in de Deutsch
land Test het predicaat ‘Highest
Reputation’ en behoort daarmee
tot de 129 beste machinebouwers
van het land. Voor het onderzoek
zijn meer dan 5.000 Duitse merken geanalyseerd. Er is gekeken
naar duurzaamheid, management,
werkgeversprestaties, winstgevend
heid, producten en service.
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Postbus 188, 3330 AD Zwijndrecht
Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht

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

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

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

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

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn

HERMOTORISEREN?
OP ZOEK NAAR EEN CCR2 MOTOR?
Duurzaam, mechanisch en
Energie Investerings Aftrek
Uit voorraad leverbaar!
555 kW, 610 kW en 1030 kW
(755, 829 en 1400 pk)

YC6C Serie

Vraag vrijblijvend een offerte voor een motor of een
dealer voor de binnenvaart.
complete inbouw bij uw

Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

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

€ 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

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV
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

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

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

30 juli 2019

19

Willemijn en Ellen stel jullie
eens even voor aan onze
lezers? Wie zijn jullie?
Willemijn: Hoi! Ik ben Willemijn, 21 jaar oud. Na
mijn studie Culturele Antropologie aan de Universiteit Utrecht ben ik afgelopen september getrouwd
met Tobias Heuvelman en varen we nu samen op
kraanschip IJsvogel. We zijn op dit moment veel
werkzaam in Noord-Duitsland.
Ellen: Hoi! mijn naam is Ellen en ben 21 jaar oud.
Sinds afgelopen februari vaar ik samen met mijn
man Jostian Trouwborst op het Motorschip Vela
en zijn we vooral te vinden in Nederland en Belgie.
Hiervoor heb ik een opleiding in de Maatschappelijke zorg gevolgd en ben hier met veel plezier een
poosje werkzaam in geweest! Nu vaar ik met een
hoop plezier mee!

Wat zijn jullie dagelijkse
taken of bezigheden?

Hoi wij zijn Ellen en Willemijn,
samen hebben wij de blog
meisjesvandewal opgericht.''

Doordat Ellen in de vrachtvaart zit en Willemijn in
de waterbouw gebeuren er natuurlijk verschillende
dingen aan boord en doen wij dus ook verschillende dingen.
Wel zijn er overeenkomsten, onder andere omdat
we allebei geen matroos aan boord hebben en het
dus echt samen doen met Jostian en Tobias. De
mannen doen meer qua varen en op de kraan zijn,
maar wanneer zij hulp buiten nodig hebben zijn wij
daar! Sowieso zijn we graag lekker buiten bezig
wanneer dit kan, schuren, verven, onderhoud en
boenen, maar ook naar buiten om touwen vast te
zetten in de sluis.
Wij zijn binnen bezig met het huishouden, maar we
doen ook de boekhouding voor onze bedrijven.

Ben je benieuwd wat wij verder
allemaal doen? Wil je ons
blijven volgen? Dat kan!

Het was best even wennen voor ons allebei om van
de wal aan boord te gaan. We sloten onze studie af
en gingen toen vrij snel varen. Van het vrije studentenleven naar een leven aan boord is een flinke
verandering waar we beiden aan moesten wennen.
Als we even voor onszelf spreken, sommige zaken
zijn natuurlijk wel moeilijker dan toen wij nog aan
de wal zaten. We kunnen niet zomaar doordeweeks
afspreken of even naar de markt o.i.d. Alles wat wij
willen doen gaat met flink wat planning gepaard.
We hebben het bedrijf samen met onze man, dus
wij doen dan allebei de huishouding en de boekhouding, maar zodra er buiten iets moet gebeuren
helpen wij.
Wij zijn allebei niet zo goed in stil zitten en dan
maar wachten tot het weekend is, dus voor ons is
vrouw zijn in de binnenvaart gewoon lekker werken
en bezig zijn.

Binnenvaart is een erg vrij leven, als je houdt van
zowel ondernemen, als technisch bezig zijn maar
ook het buiten bezig zijn je trekt is het een erg leuk
beroep.

Wat we ook in de vlogs proberen te laten zien, zijn
de diverse kanten van het vrouw zijn aan boord.
We vinden het lekker om binnen bezig te zijn, maar
genieten ook erg van het buiten werken. Dit is voor
elke vrouw in de binnenvaart natuurlijk anders!

Wij denken dat mensen soms ook niet beseffen dat
binnenvaart meer is dan alleen varen, je kan werken
in de techniek, op een werf, werken aan nieuwbouw
schepen of bij een bunkerstation, om maar een
paar voorbeelden te noemen, dus er is al snel een
baan in de binnenvaart sector die bij je past.

We zijn eigenlijk erg tevreden met hoe het nu
gaat, voorlopig zien we wel dat de groepen die wij
bereiken vooral vrienden en familie zijn, dit is zich
langzaamaan aan het uitbreiden en we zouden het
erg leuk vinden om een iets groter bereik te krijgen!
Verder hebben we nog niet erg concrete plannen,
maar we kijken erg uit naar wat er in de toekomst
nog op ons pad komt!

meisjesvandewal

Vrouw zijn in de binnenvaart,
hoe is dat eigenlijk?

Momenteel is er weinig
personeel beschikbaar in
onze mooie branche, waarom zouden jongeren of
werkzoekenden voor een
job in de binnenvaart
moeten kiezen?

Jullie hebben nu een
Instagram, Youtube en blog!
Zijn jullie nog meer leuke
dingen van plan in de
toekomst?

Meisjes van de wal

Jullie zijn populair op Social
Media, waarom zijn jullie een
kanaal gestart op Instagram
en Youtube en de blog?

Zou er iets zijn in de binnenvaart waarvan jullie hopen
dat het misschien in de
toekomst kan veranderen?

Het begon eigenlijk allemaal met de blog. De
achterliggende gedachte hierbij was en is dat we
familie en vrienden op de hoogte willen houden van
wat wij nu eigenlijk doen aan boord. We merkten
dat we veel dezelfde vragen kregen en toen de blog
een beetje liep en toen we door hadden dat dit in
de smaak viel besloten we het vloggen op YouTube
te gaan proberen. Via de vlog is het veel makkelijker
om te laten zien wat er gebeurd dan om dit via de
blog uit te leggen.

We merken dat er best veel vooroordelen zijn rondom
de binnenvaart en we hopen deze onder andere door
middel van onze vlogs wat te ontkrachten.

Instagram was er vanaf het begin eigenlijk bij om
zo mensen op de hoogte te kunnen houden van
wanneer er iets nieuws online kwam.

Doordat wijzelf van de wal komen merken we dat er
echt veel onbekendheid is over deze sector en dat
doordat mensen er zo weinig over weten, zij ook
niet kiezen voor een baan in deze sector.
Wij hopen dus eigenlijk dat er op een manier meer
bekendheid kan komen over de binnenvaart en
dat de sector op die manier vooroordelen weg kan
nemen, maar ook populairder kan worden onder
jongeren.
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OMRU
SCHEEPSRAMEN

OMRU scheepsramen
voor de beroeps- en
pleziervaart

Het beste zicht op service,
kwaliteit en innovatie

Voor onderhoud
en reparatie in ons
stevendok
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.

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.

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.

f

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

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!

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

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

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.

√ 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.

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

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

www.carronmarine.be
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Zeilschip Jannes van Campen heeft een escaperoom

Samenwerken en logisch nadenken!
DOOR ALFRED DIJKSTRA

Het aanmonsteren ging
voorspoedig. Het formulier
invullen op de website van het
zeilschip Jannes van Campen
was voldoende. Eenmaal aan
boord wacht een norse kapitein
mij op… Wat is er aan de hand?
Hij vertelt dat we niet kunnen
vertrekken. Het stuurwiel is
verdwenen. Dit riekt naar
sabotage! Wie doet zoiets?
Binnen een uur is het afgaand
water en moet hij toch echt de
zeilen hijsen en vertrekken. Of ik
hem kan helpen met het vinden
van het stuurwiel?
Het schip ademt een heerlijke
nautische sfeer. Dat kan ook niet
anders want het kiest met enige regelmaat nog het ruime sop.
Erik Fien is mede-eigenaar van
het concept escaperoom aan

boord van de Jannes van Campen.
Samen met Hans Hulsebos, de eigenaar van het zeilschip, runt hij
deze activiteit.
Het is een unieke vorm van het
escaperoom-concept, dat de laatste jaren een enorme vlucht heeft
genomen in Nederland. Inmiddels zijn er ruim 500 ‘ontsnappingskamers’ met verschillende
thema’s. Een escapeschip ontbrak
nog, ontdekten Hans en Erik.

Te moeilijk
Het idee ontstond via vrienden.
In de winter zijn er geen rondvaarten of feestpartijen en ligt
de Jannes van Campen stil. Dat
kon mooi worden opgevuld met
escaperoom-activiteiten.
Na de zomer van 2018 werkten ze
het idee uit en in september werd
de escaperoom ontwikkeld en
gerealiseerd. Na twee testgroepen

gingen ze op 1 november 2018
van start.
“We hadden de opdrachten in het
begin iets te moeilijk gemaakt en
dat hebben we bijgesteld”, aldus
Erik. “Toch hebben we het niet
te makkelijk gemaakt en staat het
escapeschip bekend als lastig. 40
procent van de groepen slaagt erin
om de opdrachten binnen het uur
af te ronden.” Dat maakt het wel
spannend; te makkelijk is ook niet
leuk, vindt Erik.
Het blijft ook voor de verslaggever
geheim welke opdrachten er zijn
en hoeveel hutten je moet openen
om de opdracht te kunnen voltooien. Erik benadrukt dat je geen
nautische kennis hoeft te hebben
om de escaperoom te ‘overleven’.
Logisch nadenken en goed samenwerken zijn wél vereist.
In tegenstelling tot de escaperooms
aan de wal worden de deelnemers

Erik Fien: We hadden de opdrachten in het begin iets te moeilijk gemaakt.”
(foto’s Alfred Dijkstra)

niet opgesloten. Dat is in verband
met de veiligheidsregels aan boord
niet toegestaan. Bovendien wordt
de groep nauwlettend in de gaten
gehouden met een camerasysteem. Hierdoor kun je tijdens het
spel goed zien hoe de rollen in een
groep zijn verdeeld. Wie de leider
is, wie het hoogste woord heeft en
wie stil is en nadenkt.
Sinds de opening zijn er al 130
groepen op bezoek geweest. De
reacties zijn zeer positief. Het
aspect dat je in een schip de opdrachten moet uitvoeren geeft een
extra dimensie. Helemaal als er
door passerende schepen enige
deining ontstaat. Vooral landrotten vinden dit geweldig.

1936
De Jannes van Campen vaart ook
nog regelmatig rondvaarten en
party’s in de omgeving van Kampen. De escaperoom-activiteiten
staan in de zomer op een lager
pitje. “We geven de rondvaarten
en partijen voorrang. Als het lukt,
proberen we het te combineren.
Bijvoorbeeld als we ’s avonds
weer op tijd voor de kade in Kampen liggen. Het prepareren van

de escaperoom(s) kan binnen
een half uur. We proberen zoveel
mogelijk aan de wensen van de
klanten tegemoet te komen.”
“Tijdens de dagtochten laten
we de escape-ruimtes intact die
benedendeks zijn gemaakt, onder
andere in de Captain’s Lounge.
We hebben inmiddels een beschut
achterdek gerealiseerd, zodat de
gasten tijdens het zeilen bij minder weer lekker kunnen genieten
van het uitzicht en de buitenlucht
en niet meer benedendeks hoeven.”
De Jannes van Campen is gebouwd in 1936 en heeft een rijke geschiedenis in de visserij en
haringvangst van onder andere
Urk en Texel. In de oorlog werd
het geconfisqueerd door de Duitsers en naar Hannover gebracht.
Na de oorlog is het schip naar Portugal vertrokken. In 2002 kocht
Hans Hulsebos het; hij haalde het
schip naar de Hanzestad Kampen.
De Jannes van Campen is 29 meter lang en 5,60 meter breed en
heeft Kampen als thuishaven.

www.escapeschipkampen.nl
www.rondvaartkampen.nl

Puzzelen

De Jannes van Campen is een schoenerbrik die in 1936 werd gebouwd
als vissersschip.

Escaperooms zijn de afgelopen jaren enorm populair geworden. Ze
bieden een interactief spel waarbij een groep mensen in een kamer
wordt opgesloten. De deelnemers moeten samenwerken en sleutels,
codes en aanwijzingen zoeken. Door het oplossen van puzzels en
raadsels proberen ze de kamer binnen een bepaalde tijd (meestal
een uur) te verlaten.
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Wij wensen Parabel Barging SA een behouden vaart
met duwboot Otto

BUYCK TECHNIEK B.V.
Non Ferro bv

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

BY

Aan duwboot Otto leverden onder andere:
Dolderman B.V. Afbouwwerf en levering

nierbare boordlichtbakken type Isis

met John Deere 4045H en Stamford UC224

F.T. Gasolie haspelset incl. gasolierevolver

Stam Constructie RVS hoogglans uitlaten,

en installatie Caterpillar C18 (4x)

Buyck Techniek B.V. Hydrauliek unit stuur-

EBR Marine B.V.

met automatische afslag en F.T. FACET MV-

hydraulisch hijsmechanisme koppeldraden

Handelskade Shipsales B.V.

werk en hydrauliek unit dekwerktuigen

Stuurhuis met 4-traps hefsysteem, auto-

11-AG gasolie vuil/water separator

in duwsteven, RVS Lessenaar (i.s.m. EMS),

Bemiddeling, commerciële en technische

ClimaLogic B.V.

kraan en lieren met toebehoren

Polson Technische Rubbertoepassingen

aluminium vleugel op mast achterdek,

begeleiding bij bouw casco in Tsjechië

Airco-installatie, overdrukinstallatie, machi-

EMS Group B.V. Complete E-installatie

B.V. Complete set rubber fenders (duwbak

hoogglans gepolijste luchtinlaat padden-

Alphatron Marine B.V. JMA-610 radar,

nekamerventilatoren en gekoelde kast

ESCO Aandrijvingen B.V.

fenders), afdichting seal stuurhuis, diverse

stoelen, RVS vuilwatertank en div. RVS en

MFM-line, AlphaRiverTrackPilot, GPS-kom-

DBS Scheepsservice Aluminium machine-

4x Twin Disc keerkoppeling type MGX 5170-

pakkingen en diverse siliconen slangen

aluminium werkzaamheden

pas, Alphachart, marifoons en AIS

kamervloeren voor- en achterschip

DC Reductie 4,06:1

PS Marine Coatings Coating

TVM verzekeringen Verzekering

Blokland Non-Ferro B.V. U-bundelkoelers

Dolpower B.V. 1x John Deere 6135A boeg-

Foresta Trading B.V.

Reinplus Fiwado Bunker

Veth Propulsion B.V.

Blommaert BVBA

schroefmotor, 580pk, 1x 85kVA met John

F.T. VICTOR dekwas/fifi, sprinkler, zwart

Mobil smeerolie, complete inventaris,

Veth stuurrooster type VSG- 1200, 404kW

Een aluminium roeftrap en een set schar-

Deere 4045H en Stamford UC274 en 1x 60kVA

water pompen, F.T. Smeerolie haspelsets,

Norsap stuurstoel en diesel 10 ppm.

bij 2000 rpm incl. kleuren touch panel

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

You’ve got to feel it to believe it
You’ve got to feel it to believe it
BOUWBEGELEIDING, CONTRACTBEMIDDELING, LEVERING CASCO’S EN COMPLETE SCHEPEN

Wij begeleidden de bouw van
het casco commercieel en
technisch en wensen Parabel
Barging SA veel succes met
de duwboot OTTO
Handelskade Shipsales BV
Frankepad 10
Hendrik-Ido-Ambacht

E-mail: vanderplas@handelskade.eu

Nieuwland Parc 307, 2952 DD Alblasserdam
info@emsbv.nl
www.emsbv.nl

Twin Disc Quickshift
Twin Disc Quickshift
de snelst en zachtst schakelende
de snelst en zachtst schakelende
keerkoppeling ter wereld
keerkoppeling ter wereld
Esco Aandrijvingen BV
Ondernemingsweg
19 | 2404 HMBV
Alphen a/d Rijn
Esco Aandrijvingen
T 0172 – 42 33 19
33 |
| 2404
F 0172
– 42
33 42a/d Rijn
Ondernemingsweg
HM
Alphen
E info@esco-aandrijvingen.nl
T 0172 – 42 33 33 |
| IF www.esco-aandrijvingen.nl
0172 – 42 33 42
E info@esco-aandrijvingen.nl | I www.esco-aandrijvingen.nl
2015-08 Esco Advertentie 130x195mm.indd 1

25/08/2015 11:49:30

Wij bedanken Parabel Barging SA voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen duwboot OTTO een goede vaart.
Wij verzorgden de complete E-installatie.
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BEREIK +
REDACTIE

Laat dat maar aan ons over!

Het laatste
binnenvaartnieuws
altĳd bĳ de hand

BEKIJK BINNENVAARTKRANT.NL
OP AL UW APPARATEN

NIEUWS
VACATURES
E-PAPER
AGENDA
SOCIAL MEDIA
VAARWEGINFO
NIEUWBOUW (vlootschouw.nl)
IPHONE • ANDROID • TABLET

DOWNLOAD ONZE APP

VIDEO (binnenvaartvlog.nl)
CĲFERS (binnenvaartcĳfers.nl)
PARTNERCOLUMNS

binnenvaartkrant.nl
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Schepen afgemeerd aan de Bierkade in Alkmaar. (foto E.J. Bruinekool Fotografie)

Victorie Sail Alkmaar: gezellig en snikheet
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Voor het tweede jaar op rij is
sprake van een hittegolf tijdens
de reünie van LVBHB: het
Historisch Bedrijfsvaartuig. En
weer kunnen niet alle schepen
op de bestemming komen,
want door de warmte gingen in
Haarlem en Amsterdam bruggen
niet open.
Deze keer is de reünie in Alkmaar.
Tijdens Victorie Alkmaar Sail
wordt 25 juli ook het 200-jarig
bestaan van het Noordhollandsch
Kanaal gevierd.
In 1819 ging de eerste schep in de
grond. Duizenden arbeiders groeven onder zware omstandigheden in vijf jaar tijd het kanaal van
Amsterdam naar Den Helder. In
1876 was het 80 kilometer lange
kanaal achterhaald en werd het
Noordzeekanaal gegraven. Het 40
meter brede kanaal werd vroeger
vooral gekenmerkt door de negen
vlotbruggen.

Onverwacht weerzien
Uit het hele land zijn schepen naar
Victorie Alkmaar Sail gekomen.
Volgens schipper Jan Lock was
het verenigingsschip Terra Nova

in zijn loopbaan als vrachtschip
maar enkele keren op het kanaal
geweest… om kunstmest naar
Wieringermeer te brengen.
Ook Gerrit van Doodewaard, die
als gast via Vereniging De Binnenvaart op de Terra Nova aanwezig
is, voer weleens op het Noord
hollandsch Kanaal. “Naar Slootdorp kunstmest brengen in de
Wiertingermeer en diverse keren
naar de Zaan”, vertelt Van Doodewaard.
Maar weinig van de vandaag aanwezige schippers bevoeren op het
Noordhollandsch Kanaal.
Bij het afmeren in Alkmaar vaart
onverwacht
het
voormalige
vrachtschip van Van Doodewaard
voorbij: de Adriana, nu onder de
naam Vagabonde, een luxe motor
met spitsafmetingen. Na 36 jaar
een onverwacht weerzien voor Van
Doodewaard.

Schaduw
Rolf van de Mark, voorzitter van
de LVBHB, is blij met de keuze
voor Alkmaar. Net terug van
vakantie was hij vanuit België
direct doorgevaren met zijn 16
meter lange zandaak Vaarrari.
Het 200-jarig bestaan van het

kanaal is een leuke bijkomstigheid
voor de reünie. Het belangrijkste
van het evenement is om met de
inzet van de leden varend erfgoed
te promoten.
“We hebben dit keer niet te klagen over aandacht. Beleidsmakers
moeten weten wat varend erfgoed
is.”
145 schepen zijn in Alkmaar bij
elkaar. “Er zijn er wat afgevallen
door het extreem warme weer, we
hadden er ruim 170 verwacht”,
vertelt Van der Mark. In de smalle
straatjes en grachten van Alkmaar,
beschut door de gebouwen, is het
heel erg warm en daardoor rustiger. Op de schepen wordt met
zeiltjes tevergeefs geprobeerd om
een beetje schaduw en koelte te
krijgen.
De IJsselaak Door Gunst Verkregen geeft alleen op zaterdag een
zandlosdemonstratie met vier
baklopers en twee lierbedieners.
Er zijn wel genoeg vrijwilligers om
elkaar af te lossen.

Woningbouw
Jos van Dam, voorzitter van
Victorie Alkmaar Sail, had gehoopt
op 200 schepen om het jubileum
van het kanaal te vieren. “We heb-

ben een prachtige stad aan het
kanaal met een haven. Alkmaar
heeft allerlei plannen om het
kanaal nog meer bij de stad te
betrekken en 15.000 huizen te
bouwen. Wat is mooier dan dat
met dit varend erfgoed te laten
zien.”
Het kanaal heeft vroeger voor de
bereikbaarheid van Alkmaar gezorgd. Het wordt tegenwoordig
minder voor vrachtvaart gebruikt.
“Het aantal schepen ligt geen vier
dik maar drie en twee dik”, constateert burgemeester Piet Bruinooge
van Alkmaar. “Toch ziet het er geweldig uit. Je proeft de liefde van
de mensen die met deze schepen
bezig zijn.”
Het kanaal is een kans voor
Alkmaar, vindt hij: “Wij gaan
de kanaalzone betrekken bij het
stedelijk gebied met 15.000 huizen aan het kanaal. Voor de toekomst 30.000 nieuwe inwoners
voor Alkmaar.”

Goederenvervoer
Het Noordhollandsch Kanaal is
een van de belangrijkste vaarroutes door Noord-Holland. Zowel
recreatie- als beroepsvaart maakt
er gebruik van.

De provincie ziet in dat het vervoer over water mogelijkheden
biedt voor efficiënte transport.
Waar wegen dichtslibben door
een teveel aan verkeer, biedt het
Noordhollandsch Kanaal capaciteit voor goederenvervoer.

Bruggen en sluizen
vervangen
Sinds mei dit jaar is er een nieuwe
provinciebestuur. Gedeputeerde
Staten geeft in het collegeakkoord
aan het vervoer over water actief
te willen stimuleren als duurzaam
alternatief voor goederenvervoer
over de weg.
De scheepvaart groeit, de provincie Noord-Holland is daarom
inmiddels gestart met een onderzoek.
Op dit moment investeert de
Provincie voornamelijk in het vervangen van bruggen en sluizen in
het Noordhollandsch Kanaal. Bij
de sluizen worden ook de afmetingen aangepast aan minimaal
CEMT-klasse IV om zo ook het
goederentransport in de toekomst
goed te kunnen faciliteren.

Moeders en zonen
Nog niet zo lang geleden ben ik
al bij dit bedrijf geweest. Mooi
gebouw op een hoek in de Waalhaven. Mevrouw B. is een uiterst
charmante, maar kordate eigenaresse. Haar man vaart op een
van de tankers, ik heb hem nog
nooit ontmoet. Een medewerker
belde om een dringende afspraak

te maken over pensioen. Dat van
mevrouw was twee jaar geleden
omgezet in de BV.
Goed voorbereid en verdiept in
de oude stukken ga ik op pad. Ik
parkeer verderop en wandel een
stukje langs de kade. Keurig op
tijd meld ik me bij de receptie.
Met een zangerig “goedemiddag”

komt mevrouw B. me even later
ophalen, met uitgestoken hand en
beleefde glimlach.
Twee gasten van midden 20
komen het kantoor binnen en
stellen zich voor: Bram en Eddy.
Een kopje koffie en ze steekt gelijk van wal. “Sinds kort zijn mijn

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

zonen in de zaak, ze verkrijgen een
gedeelte van de aandelen en gaan
mij later opvolgen. Ze moeten
pensioen krijgen, begrijpt u wel?
Wilt u dat onmiddellijk in orde
maken?”
Bram kijkt naar buiten en Eddy
bladert door zijn telefoon. “Zeg
mam, moet dat nou? Ik ben 24 en
heb hier totaal geen behoefte aan.
Geef mij maar meer geld, daar kan
ik leuke dingen van doen. Bier
kopen of zo. Pensioen doe ik later
wel… wat een gezeik”, zegt Bram.
Eddy mompelt iets: “Eh sorry,
moet weg of zo”, en loopt zonder
blikken of blozen het kantoor uit.
Een paar tellen later scheurt een
dure middenklasser het terrein af.
Mevrouw B. kucht eens en herpakt
zich moeiteloos, alsof het heel
normaal is. “U komt er wel uit met

Bram, neem ik aan?” Een glimlach
en een hand, weg schrijdt ze.
Bram kijkt me zwijgend aan. “Sorry meneer”, zegt hij, “het gaat niet
om u hoor, of pensioen of dit bedrijf….Ik word gewoon gek van
dat mens, af en toe. Dat toontje,
dat geregel.”
“Snap ik”, zeg ik naar waarheid.
“Ik heb ook gewoon geen zin in de
zaak, ik wil alleen maar varen en
niet dit soort dingen. Mijn broer is
daar veel beter in, maar die zit liever in de kroeg. Laat ons zijn wie
we willen zijn”, zegt Bram. “En ik
weet ook wel: over tien jaar is ze
weg en doe ik mijn ding, maar op
dit moment… grrr.”
Zoon Bram vult naar moeders
wens de formulieren in, waarna
we afscheid nemen. We zien elkaar
wel weer over tien jaar, Bram.

0031 (0)183 - 65 00 00
info@vanstigt.com

SALES & SERVICE

Non Ferro bv

info@foresta-trading.nl
www.foresta-trading.nl
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Wij wensen Kamari S.A. veel succes met mts Milano
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Grote nieuwe tanker voor Kamari
Rederij Kamari SA uit Luxemburg
heeft de chemicaliëntanker
Milano in de vaart genomen.
Hij is op 27 juni samen gedoopt
met de nieuwe Bitumina II van
zusterbedrijf Bitumina Shipping.
Met een laadvermogen van 8.000
ton is de Milano een stoere
verschijning op de vaarwegen.
De Milano is een type C-tanker
met twaalf ladingtanks, geschikt
voor het vervoer van diverse vloeibare producten. Het is het tweede
eigen schip voor de in 2009 opgerichte rederij Kamari, die naast
de Milano nog een tweede tanker
huurt.
“Het idee ontstond al pratende
met een aantal partijen”, zegt
zaakvoerder Silke Koster. “We
zaten hardop na te denken over
kansen en behoeften in de markt,
mogelijkheden voor financiering –

en voor we het wisten gingen we
met een nieuw schip naar huis.”

Succesvolle proefvaart
V-Shipping en RensenDriessen
Shipbuilding hebben het schip
ontworpen, waarna Kamari de volledige bouwopdracht aan RensenDriessen en de opdracht voor de
bouwbegeleiding aan V-Shipping
heeft gegeven.
Het casco komt uit Roemenië en is
bij TeamCo Shipyard afgebouwd.
De Milano is 135 meter lang en
17,50 meter breed. De proefvaart
vond eind juni plaats en was succesvol.
Koster: “We zijn tevreden over iedereen die meegebouwd heeft aan
dit prachtige schip. Er is echt goed
werk afgeleverd. Nu kijken we ernaar uit om volop door te kunnen
starten met de Milano.”
De tanker gaat varen voor Victrol
en wordt door Kamari bemand.

(foto Kamari)

Aan mts Milano leverden onder andere:
TeamCo Shipyard B.V.

HP 7000, hydraulisch aggregaat: type HPP

Foresta Trading B.V. Complete pakket

elk 500 ekW, 1 Caterpillar generatorset,

Victrol N.V. Bevrachting

De complete afbouw, 2x boiler, lensballast

7000-360 } 2-0-2, roeraandrijving: type 4

F.T. VICTOR dienstpompen, 2x F.T. Ballast/

type C7.1 van 118 ekW en 1 Caterpillar

W & O Europe Levering van afsluiters voor

systemen en ramen en deuren

DWKK 6080/75, hydrodynamische pro-

stripping ejector ≈ 300 m³/u, F.T. Hydrofoor

generatorset, type C4.4 van 80 ekW

de dekleidingsystemen, ballastsysteem en

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

fielroeren: 4 stuks HD 220 en straalbuis: 2

met luchtgekoelde frequentieregelaar, F.T.

Radio Holland Netherlands B.V.

de machinekamers

Ontwerp, bouw en levering compleet schip

stuks Ø 1762 mm type Optima

Hydrofoor met aan/uit regeling, F.T. Smeer-

Nautisch apparatuur

Werkina Werkendam B.V.

ADS van STIGT

Den Breejen Shipyard

olie haspelsets, F.T. gasolie trimpompen en

RuGotech Pijpleidingen B.V.

De complete elektrische installatie inclusief

2x Masson Marine keerkoppeling type MM

De schroefasinstallatie

F.T. GVR smeeroliepompen

Complete dekleidingssysteem

2-draads databesturing, monitoringsysteem

W12000 - 2,545:1 incl. per keerkoppeling:

EPS European Pump Services B.V.

Heatmaster B.V. Thermische olie lading-

Tresco Engineering bvba Tresco Navigis

met touchscreenbediening, compleet

pneumatische bediening, ingebouwde PTO

Zes (6) stuks HCi 232-56/1 ladingpomp-

verwarmingsinstallatie van 1750 kW

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsre-

nautisch pakket, camerasysteem, complete

t.b.v. stuurwerk en trailingpomp

systemen met op elk ladingpomp een

Hoveko B.V. Complete tankmeting en -alar-

paratiebedrijf B.V.

airco installatie, satellietsysteem, tank-

Blokland Non-Ferro B.V. U-bundelkoelers

capaciteit van 300m3/uur bij een werkdruk

mering met behulp van Saabradars alsmede

Spudpalen, ankerlieren en autokraan

meetsysteem, Ecdis Inland Viewer, en AIS

Blommaert BVBA

van max. 7 bar, voor de besturing vanaf dek

de temperatuur- en drukmeting

Verhaar Omega B.V.

installatie

Scharnierbare boordlichtvleugels, hek-

en vanuit de stuurhut of de machinekamer

Kampers Shipyard B.V.

Twee (2) Verhaar Omega boegschroefin-

Willemsen interieurbouw & scheepsbe-

lichtbeugel type Improval, voormast type

het EPC© automatiseringspakket i.c.m.

Stuurhuis en hefgeleidekokersysteem met

stallaties type VBS1400sr (schroefdiam.

timmering B.V. Isolatie en betimmering

Improval XL, stuurhuttrap, dubbele achter-

ABB elektromotoren en frequentieregelaars

hydraulische toebehoren

1400mm) verticale opstelling, 470 kW bij

van achterwoning en stuurhut

mast type Progress line

slobpomp met een capaciteit van 13m3/uur

Lloyd’s Register EMEA Geclassificeerd

1800 omw/min. en bediening wegafhanke-

WindeX Engineering B.V.

Damen Marine Components

en allen door toepassing van alleen A-klasse

Pon Power B.V.

lijk incl. omschakeling pomp/boegschroef-

Airconditioning, overdrukinstallatie, RVS

Stuurpaneel: vol-hydraulische bediening

componenten

2 Caterpillar generatorsets, type C18 van

bedrijf

klaproosters en ventilatoren

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

‘Scheepjes’ van Prinses Beatrixsluis overleven sloop
Veel schippers kennen het
kunstwerk met de twintig
scheepjes dat op de Prinses
Beatrixsluis hing. Het zat aan
de pilaar van de loopbrug naar
de oude bedienruimte. De
pilaar werd gesloopt, maar het
kunstwerk kreeg een tweede
leven. Het hangt nu aan de
werkloods van het sluiscomplex.

een afvalcontainer. De oude werkloods werd de nieuwe plek.”

Haarscheurtje

Het kunstwerk van twintig scheepjes, die tussen de 50 en 90 centimeter groot zijn, is gemaakt door
de Nieuwegeinse kunstenaressen
Betty de Groot en Jacqueline
Tijssen.
In 1999 maakten zij samen met
een aantal andere Nieuwegeinse
kunstenaars kunst in een paar
zeecontainers bij de sluis. Dat was
ter gelegenheid van de oplevering
van het (nu verwijderde) bediengebouw en de loopbrug.
Zij maakten toen een soort letterbak met schepen van klei. Rijks
waterstaat gaf de keramisten daarna opdracht om twintig schepen te
vervaardigen.
Rijkswaterstaat en Sas van Vrees-

Betty de Groot en Jacqueline Tijssen hingen het laatste scheepje op zijn nieuwe plek aan de werkloods van het sluiscomplex. (foto Rijkswaterstaat)

wijk, de aannemingscombinatie
die de derde kolk van de Prinses
Beatrixsluis bouwde, vroegen Bet-

ty de Groot en Jacqueline Tijssen
om mee te denken over een reddingsplan en een geschikte nieu-

we plek. Jacqueline Tijssen: “Tot
onze grote verbazing en vreugde
verdwenen de scheepjes niet in

“Onze zorg was of de scheepjes
de tand des tijds hadden doorstaan. Groot was onze opluchting
toen bleek dat, op een enkel haarscheurtje na, de scheepjes nauwelijks te lijden hadden gehad.”
De scheepjes zijn van het beton
gezaagd en te drogen gelegd, waarna De Groot en Thijssen aan de
slag konden met schoonmaken,
repareren en opnieuw in de botenlak zetten.
Betty de Groot: “Het was heerlijk
om na twintig jaar je werk weer
onder handen te nemen. We werden weer helemaal trots op onze
prestatie van toen. En eerlijk is
eerlijk, het werden ook gezellige
bijkletsdagen.”
De scheepjes zijn voorzichtig en
in samenspraak met De Groot en
Thijssen op hun nieuwe plek gehangen. “Wat zijn we blij dat het
kunstwerk behouden is! En nu
vormen de scheepjes samen niet
meer een zeil, maar een optocht
van hier naar daar.”
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Wij leverden de complete tankmeting en -alarmering met behulp van
Saabradars alsmede de temperatuur- en drukmeting.

Wij feliciteren Kamari S.A.
met mts Milano en wensen haar
veel succes
Reigersingel 10
2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

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

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
heeft ontwerp, bouw en levering compleet schip
mogen verzorgen voor Kamari S.A.

Wij wensen
Kamari S.A.
veel succes met het

Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.

mts Milano

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

THE CONNECTION
SPECIALIST

‘ Wij wensen het mts Milano
een behouden vaart. ’
Wij verzorgden de complete afbouw
en danken Kamari S.A. 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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Havenbeleid moet rekening houden
met gevolgen klimaatverandering
Havens moeten zich voorbereiden
op extreme weersituaties en
klimaatverandering. Dat is een van
de vijf ‘megatrends’ die bepalend
zullen zijn voor de toekomst van
zeehavens. Dat komt naar voren in een
analyse van het Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid (KiM). De andere
vier megatrends zijn digitalisering,
energietransitie, anders en efficiënter
werken en veranderende politieke en
economische orde.
De klimaatverandering heeft onder meer
effect op de vaarwegen, voorspellen de
onderzoekers. Daardoor “kan de verhou
ding tussen binnenvaart enerzijds en
spoor/weg anderzijds sterk veranderen.
Langere periodes van extreem hoog of
laagwater kunnen leiden tot meer weg- of
spoorvervoer”.
Dat heeft niet alleen invloed op de hoeveelheid werk voor de binnenvaart, het
betekent ook een wijziging in het achterlandvervoer vanaf de zeehavens.
Bij stijging van de zeespiegel op de lange
termijn bestaat de kans dat de Nieuwe
Waterweg wordt afgesloten met een sluis,
stelt KiM. Daarmee zou Rotterdam het

voordeel van de open verbinding met de
Noordzee (deels) verliezen.

Beleid
Zeehavens hebben te maken met belangrijke economische, geopolitieke en technologische veranderingen. In de publicatie Trends en hun invloed op zeehavens geeft
het KiM een overzicht van lopende en komende ontwikkelingen voor deze sector.
Het instituut maakte de overzichtsstudie
op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aanleiding is de
Havennota die komend najaar zal verschijnen met daarin de visie van het ministerie
op de toekomst van het mainportbeleid en
op mainport Rotterdam.
KiM heeft daarvoor ook gekeken hoe België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië
in hun zeehavenbeleid omgaan met deze
trends.

Vijf megatrends
KiM onderscheidt vijf megatrends. De
reikwijdte van deze trends gaat veel verder
dan zeehavens alleen. Zij hebben een belangrijke invloed op de hele samenleving.
De megatrends zijn:
· digitalisering

· energietransitie
·extreme weersituaties/klimaat
verandering
· anders en efficiënter werken
· veranderende politieke en economische
orde
Deze megatrends vertakken zich in trends
die met meer of minder grote waarschijnlijkheid een effect op zeehavens zullen
hebben. Enkele daarvan lopen al langer,
zoals schaalvergroting en verticale integratie. Andere zijn pas later gestart, bijvoorbeeld de opkomst van een biobased econo
my en autonoom vervoer.

Protectionisme
In de studie beschouwt het KiM een zee
haven niet alleen als op- en overslaglocatie,
maar ook als een plek voor industrie, voor
logistiek en voor hoogwaardige maritieme
dienstverlening. Zo leidt de megatrend
energietransitie tot minder overslag van
fossiele grondstoffen en beïnvloedt die
ontwikkeling ook de aanwezige industrie,
zoals kolencentrales en raffinaderijen.
Een belangrijke trend is het toenemend
protectionisme van handelsbelangen door
landen. De naderende Brexit heeft daar bij-

voorbeeld duidelijk invloed op. Die heeft
naar verwachting een negatief effect op
Rotterdam als locatie voor overslag, maar
kan juist een positief effect hebben op de
haven als locatie voor hoogwaardige maritieme dienstverlening. Nu neemt Londen
op dat vlak een leidende positie in.
Hoe anticiperen concurrerende landen
en havens op de ontwikkelingen? Daarvoor keek het KiM naar het nationaal zee
havenbeleid van België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. “Met de megatrend
energietransitie wordt in alle landen rekening gehouden met plannen voor onder
meer het verminderen van het energiegebruik en de distributie van alternatieve
energiebronnen. Ook de megatrend digitalisering krijgt veel aandacht.”
Maatregelen en overheidsinstrumenten
om te anticiperen op de trends zijn er in
de vijf bestudeerde landen nog nauwelijks. De beleidsnota’s beschrijven volgens
het KiM in de meeste gevallen vooral het
gewenste toekomstbeeld.

Gaat de binnenvaart lading verliezen als gevolg van de klimaatverandering en wat heeft dat dan voor gevolgen voor de Rotterdamse haven? (foto Tekst & Toebehoren)

ADN-basis wordt keuzevak in mbo
ADN-basis is vanaf 2020 geen
verplichte leerstof meer in de
binnenvaartopleidingen op mboniveau. Voor studenten die de
opleiding Schipper of KapiteinManager doen, wordt het een
keuzevak. ADN Hoofdstuk 1.3
(Onderricht van personen die
betrokken zijn bij het vervoer
van gevaarlijke goederen) wordt
voor alle studenten wél een
verplicht onderdeel.
Op verzoek van de sector is het
ADN-basis in 2009 als verplicht
onderdeel opgenomen in het
kwalificatiedossier voor de bin-

nenvaart. Darin staan de eisen
waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen.

Onnodig en te zwaar
De laatste jaren kwamen er bij de
brancheorganisaties “met enige
regelmaat signalen binnen dat dit
voor een deel van de leerlingen
onnodige en te zware ballast was”,
stelt het CBRB in zijn nieuwsbrief
van 26 juli.
“Sommige
leerlingen
liepen studievertraging op door
het niet halen van het ADNexamen. Dit bracht ook extra kosten voor de leerling met zich mee.”

Over aanpassing van het studie
materiaal beslist de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB), die verantwoordelijk is voor de kwalificatiedossiers in het mbo. In eerste instantie waren er maar twee opties:
wel in het kwalificatiedossier of
helemaal eruit.
Op aandringen van BLN-Schuttevaer kwam er een derde mogelijkheid: het ADN-basis opnemen als
keuzedeel. Dit verzoek is, namens
BLN-Schuttevaer en het CBRB,
ingediend bij het SBB en nu ook
aanvaard.
Het CBRB ziet deze wijziging

als een vroegtijdige stap richting
harmonisatie in het kader van de
Europese Richtlijn Beroepskwalificaties die per 2022 van kracht
wordt. Nederland is het enige land
dat ADN-basis heeft opgenomen
in de mbo-opleidingen.

Zij-instromers
“Ook wordt nu voldaan aan de
bepalingen voor beroepsvereisten
van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW);
het valt niet onder beroepsvereisten voor de binnenvaart. Het is
geen vereiste voor héél de binnenvaartbranche.”

Het ADN-basis is evenmin als
verplichting opgenomen in het
traject beroepsopleiding via CBR/
CCV. Dat geldt voor zij-instromers.
In overleg met de brancheorganisaties is de SBB nu gestart met de
ontwikkeling van een nieuw, tussentijds, kwalificatiedossier met
het ADN-basis als keuzedeel. Als
in 2022 het kwalificatiedossier
verder aangepast wordt aan de
Europese Richtlijn evalueert de
SBB vooraf met de brancheorganisaties en de onderwijsinstellingen
of deze oplossing voor ADN-basis
in de praktijk goed bevalt.
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Aan mts Spera leverden onder andere:
O.S.O. Oonincx Scheepsonderhoud B.V.

haaks bovenbordes, Davit WLL 500 kg met

met John Deere 4045H en Stamford UC274

Overvliet Assurantiemakelaars B.V.

wen en staaldraden, Norsap stuurstoel op

Afbouw begeleiding, de inrichting en het

elektrische lier, alu boordlichtvleugels in

Dutch Well Pumps B.V.

Verzekering

rail en chemicaliën bestendige overalls

leidingwerk in de voor- en achter machi-

doosmodel en heklichtsteun

Het inbouwen van (11) elf RVS-pompen op

Pon Power B.V.

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsre-

nekamer

Blokland Non-Ferro B.V.

het tank-denk met een capaciteit van 100

2 Caterpillar voortstuwingsmotoren, type

paratiebedrijf B.V.

A. Rullens Installatiebedrijf B.V.

U-bundelkoelers

kuub per uur elk

3512C van elk 1194 kW bij 1600 tpm en

Ankerlieren, ankers en kettingen

Complete elektrische installatie, complete

ClimaLogic B.V. Airco-installatie, overdruk-

Kampers Shipyard B.V.

1 Caterpillar generatorset, type C18 van

Van Wijk Stuurhuizen B.V.

tank niveaumeting met alarmering en

installatie, machinekamerventilatoren en

Stuurhuis met hefgeleidekokersysteem incl.

625 kVA

Aluminium woningdeuren

sanitaire installatie

RVS afsluitbare roosters

hydraulische installatie

Reintjes Benelux bvba

Verhaar Omega B.V.

Alphatron Marine B.V.

De Jong’s Pijpleidingfabriek B.V.

Konutherm B.V.

1x WAF 665 met reductie van 5,044:1.

Eén (1) Verhaar Omega boegschroefin-

JMA-610 radars, Alphaline MFM en AIS

Pijpleidingen t.b.v laad-/los en dampretour

Het complete landing verwarmingssysteem

Speedheat Breda

stallatie type kanalen 31130S1400-4k

Beerens Handelsonderneming B.V.

installatie en alle overige dekleidingen en

Liquid Control Trading B.V.

Vloerverwarming

(schroefdiam. 1400mm) elektrisch aange-

Voorsierradarmast Reintrade L, achtersier-

RVS tankverwarmingsspiralen

Installatie van de machinekamer pompen

Theuns Scheepsbenodigdheden B.V.

dreven, 420 kW bij 1780 omw/min. en één

radarmast type Brixon, stuurhuistrap met

Dolpower B.V. 1x 150kVA, met John Deere

Lloyd’s Register EMEA

Volledig ADN pakket, aluminium bijboot TS

(1) schroefcompressor Atlas Copco MAS

verstelbare treden, rechte roeftrap met

6068H en Stamford UC274 en 1x 120kVA,

Geclassificeerd

450 sport met 50PK Honda BBmotor, tou-

GA11FF op 500L ketel
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Voor het mts Spera leverden wij de complete
elektrische installatie, de complete tank niveaumeting
met alarmering en de sanitaire 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

Al meer dan 50 jaar dé specialist in ladingverwarming
voor de binnenvaart
• Hoge efficiency • Hoogwaardige kwaliteit • Bedrijfszeker
• Onderhoudsarm • Gecertificeerd en vakkundig 24/7 serviceteam

Konutherm wenst de Spera Tankvaart CV
behouden vaarten!
VOLG ONS
Baarnsche dijk 6 A8 . 3741 LR Baarn . Tel: + 31 (0)35 303 4910 . www.konutherm.nl

Wij wensen mts Spera en haar
bemanning een behouden vaart

Wij feliciteren
Spera Tankvaart C.V.
met hun m.t.s. “Spera”

De Jong’s Pijpleidingfabriek is een in 1951
opgericht familiebedrijf.
Het bedrijf is gespecialiseerd in het
produceren en installeren van pijpleidingsystemen voor de maritieme sector
en industrie.
Het bedrijf heeft ruime ervaring op
het gebied van advies en ontwerp tot
prefabricage en montage.
De werkzaamheden van DJPS, in
de maritieme sector, omvatten
complete installaties ten behoeve
van Baggerbouw, Zeevaart, Visserij, Binnenvaart en Jachtbouw
zoals Hopper- en Cutterzuigers,
Containerschepen, Sleepboten, Chemicaliëntankers en
Luxejachten.
Voor de industrie worden
projecten uitgevoerd ten
behoeve van onder andere
Aggregatenbouwers,
Lierenbouwers, Drinkwaterleidingbedrijven en Afvalwaterzuiveringsinstallaties.
Mede door meer dan 60
65 jaar
ervaring, beschikt DJPS over
een grote hoeveelheid praktische ervaring en inzicht.

+31 (0)10-411 9595

WWW.OVERVLIET.NL
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(foto Jan Hoek)

Chemicaliëntanker Spera kan elf verschillende
partijen laden
DOOR JAN HOEK

Eigenaar Nico van de Geer uit
Drunen kan de toekomst van
zijn chemicaliëntanker met
hoop en vertrouwen tegemoet
zien; dat is de betekenis van
de naam van het schip: Spera.
Gezien de kwaliteit van de 4.281
ton metende tanker (110 x 13,50
meter) ziet de toekomst van de
tanker er inderdaad prima uit.
Dat is te danken aan de nauwe
samenwerking van drie partijen
met veel ervaring in de afbouw
van schepen, namelijk Marcel
Roodhart van Euromaritime, projectleider Cees Verheij van machinefabriek De Waal en afbouwbegeleider Jaap Oonincx van Oonincx
ScheepsOnderhoud (OSO).

eind februari kwam er een fraai en
zeer strak casco in Nederland aan.
Nico van de Geer is de derde generatie die op een binnenvaartschip
met de naam Spera vaart. Marcel
Roodhart stelde in nauwe samenwerking met de eigenaar het bestek
samen. “Ik ken Marcel al vanaf de
jaren 90. Zo was hij betrokken bij
het verlengen en de bouw van een
nieuw achterschip van mijn vorige
tanker, Vallesia, waarmee ik twintig jaar gevaren heb.”
“De ervaringen met Marcel waren
altijd prima en dat geldt ook voor
Jaap Oonincx. Bij hem had ik al-

tijd de pompen en verdere techniek in onderhoud. Zowel bij
Marcel als bij Jaap geldt: een man
een man, een woord een woord.
Je merkt heel goed dat ze allebei
zelf gevaren hebben. Ik vaar al
heel lang met dezelfde bemanning
en ben blij dat zij het geduld hadden om te wachten tot de nieuwe
Spera gereed was”, aldus een contente Van de Geer.

Dutch Well Pumps
Voor de voortstuwing is gekozen
voor een Caterpillar van 1.620
pk bij 1.600 toeren, Easyflowroersystemen en een Stuwa-

Het eindresultaat mag er dan ook
zijn: een strak schip met elf duplex roestvaststalen tanks van 380
kuub elk. Iedere tank beschikt over
een eigen ventilator.
In de praktijk zal er veelal met twee
of drie verschillende partijen gevaren worden, maar het is in theorie
mogelijk om elf verschillende partijen tegelijk te vervoeren. Dat is
afhankelijk van de opdrachten die
bevrachter Tankmatch geeft. De
Spera zal vooral te zien zijn in het
ARA-gebied en op de Rijn.

Een man een man…
De oplevering heeft wat langer
geduurd dan gepland en gewenst.
Het op de Tsjechische werf Navia
gebouwde casco heeft ruim zes
enhalve maand moeten wachten
tot het water hoog genoeg stond
voor de tocht naar Nederland. Het
was het wachten wel waard, want

Elke tank heeft een eigen ventilator. (foto OSO)

voortstuwingsinstallatie.
OSO-directeur Jaap Oonincx zegt
over de werkzaamheden: “In opdracht van Euromaritime mochten wij de afbouw van mts Spera
begeleiden en uitvoeren. De afbouw aan de kade van De Waal
bestond voor ons uit de inrichting
en het leidingwerk in de voor- en
achtermachinekamer en het plaatsen van de machinekamerpompen van Liquid Control Trading.
Verder bouwden we de elf rvspompen van het merk Dutch Well
Pumps (DWP), met een capaciteit
van 100 kuub per uur elk, op het
tank-dek in.”

De ladingpompen van DWP zijn
centrifugaalpompen op basis van
de deepwell-techniek. De pompen
hebben een lange verticale as, met
de aandrijving aan dek. Hierbij
wordt de pomp in de put (well)
op het laagste punt van de tank
geplaatst, zodat de hele pompcapaciteit wordt gebruikt, totdat
de tank leeg is. Daarnaast zorgt
de speciaal ontwikkelde zuigkorf
voor een betere toestroming.
De pompen zijn uitermate geschikt voor schepen die meerdere
partijen vervoeren. Ze zijn leverbaar in de range van 75 tot 180
kuub per uur.
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