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SP tegen varend ontgassen
De SP is vastbesloten een einde te maken aan het varend ontgassen
van binnenvaarttankers. Ze speuren naar rederijen die zich regelmatig
bedienen van deze praktijk die aan wal steeds meer weerstand oproept
en dreigen met actie tegen die bedrijven. Op pagina 15 een interview
met de actieleider van de SP. Op pagina 24 ontvouwt minister Cora
van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat haar plan voor
handhaving en kondigt een totaalverbod op ontgassen aan in 2024.

Marble Automation
Keteldiep 6 8321 MH Urk
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MEER DAN 2500
DRAAIUREN ZONDER
VERLIES VAN KWALITEIT
Welk merk motorolie durft dit te garanderen?

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
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5

Tel. 0031 (0)184-496363

Jongeren bouwen
schepen op Messe
Kalkar

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

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

KEERKOPPELING
DEFECT?

SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

24 UURS
STORINGSDIENST

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

| eoc.nl

SPECIALIST IN MANOEUVREREN
WWW.DAMENMC.NL

Marine Power Drechtsteden B.V.

+31 (0)117 - 401 500
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+31 (0) 10 7171967
www.easycrew.com

(078) 682 12 14

Dé verwarming
voor aan boord!

24/7

BEREIK
BAAR

|

+31 (0)184 67 62 62
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WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

Maiden B.V. heeft voor u de volgende vacatures beschikbaar

KAPITEINS

KAPITEIN / STUURMAN /
MATROOS

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

Voor meer informatie of solliciteren; neem contact op via onderstaande gegevens.

WAT BIEDEN WIJ?
• Marktconform salaris
• Goede werksfeer in gemotiveerd team
• 14/14 systeem
• Luxemburgse arbeidsvoorwaarden

Maiden B.V. | T 06-24 55 25 81 | E info@maidenbv.nl

INTERESSE? Neem contact op met:
Stephan Uittenbogaard
Stephan@unionshipping.nl +31 (6) 27 207 564

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

WGL

Wij, de Nederlandse tankvaartrederij Wijnhoff & Van
Gulpen & Larsen B.V. (WIJGULA), gevestigd in Druten,
bieden aan eigenaren van chemietankschepen meerjarige
bevrachtingscontracten aan.
Wij zijn actief in het transport van bulkchemie en gespecialiseerd in het vervoer van vloeibare producten door schepen met
roestvaststalen en gecoate tanks.
Indien u geïnteresseerd bent om op partnerschappelijke wijze
met kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn een langdurige
contractuele relatie met ons aan te gaan, zouden wij graag
verdere details met u willen bespreken.
Wilt u als particulier onze vloot versterken, neem dan contact
met ons op:
Christian Ganz (c.ganz@wijgula.nl)
Tel: 0487 – 587 622 of 0487-587 613
Antoinette van de Pol (a.vandepol@wijgula.nl)
Tel: 0487 – 587 651
Ook ZZP-ers (Schippers in het bezit van Rijnpatent of Groot
Vaarbewijs, ADN basis) die graag voor ons willen werken,
verzoeken wij contact op te nemen met:
Maarten Bremen (m.bremen@wijgula.nl)
Tel: 0487 – 587 653
Antoinette van de Pol (a.vandepol@wijgula.nl)
Tel: 0487 – 587 651
ADN-transporten in goede banen leiden
Voor onze duwboten Otto en Quattro zijn wij op zoek naar een gemotiveerde kapitein. Als kapitein
bij Parabel Barging ben je verantwoordelijk voor het vervoeren van ADN-transporten met één vaste
duwbak. Hierbij geef je leiding aan een team van professionals en houd je je bezig met de veiligheid aan boord.
Wat verwachten we van jou?
Wij gaan graag in gesprek met een kapitein die in het bezit is van een Rijnpatent, radarpatent en
ADN Basis. Heb jij je Rijnpatent nog niet (volledig)? Jouw sollicitatie zien we ook graag tegemoet!
Want wij vinden jouw enthousiasme en bereidheid om bij te leren net zo belangrijk. Je beschikt
verder over goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden en bent een waardevolle
toevoeging aan het team.
Wat kan je van ons verwachten?
Een uitdagende baan op een gloednieuwe duwboot. Je komt terecht in een organisatie waar volop
ruimte is voor ontwikkeling en waar jij centraal staat. Ook bieden wij:
• Luxemburgse condities
• Goed salaris
• Vaarsysteem in overleg
Wil je meer informatie?
Bel dan +352 2670 5264 of mail parabelbarging@inos.lu
Parabel Barging SarL
Route du Vin 9 . L-5401 AHN
Postadres: Postfach 53 . L-6701 Grevenmacher
Tel: +352 2670 5264 . Fax: +352 2670 6964 . Mobnr: +31 653145095 (W. Sep)
E-mail parabelbarging@inos.lu

www.tmlg.eu
Wij zijn een uitzendbureau met een
strekking over geheel Europa.

Wij bieden u bemiddeling en verhuur aan van ons Slowaaks en
Tsjechisch scheepspersoneel.
00421 948 699 352
00421 918 828 726

tmlg.info1@gmail.com
info@tmlg.eu
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Binnenvaartbeurs op 24 en 25 september: veel aandacht voor opleiding

Jongeren bouwen autonome
minischepen op STL in Kalkar
In Kalkar vindt op 24 en 25
september de zesde editie
plaats van de binnenvaartbeurs
Shipping Technics Logistics
(STL). De formule is uitgebreid
met een onderwijshal en een
mechatronica-competitie voor
jongeren in opleiding. De
beurs wordt als internationaal
ontmoetingsplatform voor de
binnenvaartsector ondersteund
door de Schifferbörse Ruhrort en
alle binnenvaartorganisaties.
Vooraanstaande motorfabrikanten, installateurs, toeleveranciers
van de goederen- en personenvaart, havenbedrijven en werven
presenteren in Kalkar hun producten en diensten aan een vakpubliek. De organisatoren verwachten bezoekers uit vrijwel
alle Europese binnenvaartlanden.
In hal A van het congrescentrum
Kalkar kan men naast het bezoeken van stands ook enkele lezingen bijwonen. Koning Technisch
Bedrijf (KTB) gaat er een scheepsmotor demonteren en aansluitend
weer monteren. Specialisten zullen uitleggen hoe bestaande motoren milieuvriendelijker kunnen
worden gemaakt.

Autonome minischepen
Hal B is dit jaar de Onderwijshal (‘B’ staat derhalve voor ‘Bildungshalle’).
Beroepsscholen,
academies, het Duitse Opleidingsinitiatief Binnenvaart en de
bond van beroepsopleiders in
Noordrijn-Westfalen laten bezoekers kennismaken met de diverse
opleidingsmogelijkheden en carrièreperspectieven in de binnenvaart. Ook vindt in de Onderwijs-

(Van links naar rechts) Willem van Hees (projectmanager Ler(n)ende Euregio), Hans-Wilhelm Dünner (Uitgever Schiffahrt und Technik en medeorganisator Forum der Deutschen Binnenschiﬀfahrt), Leon Westerhof (projectmanager Messe
Kalkar, organisator van Shipping Technics Logistics), Michaela Schmidt (projectmanager Messe Kalkar) en Axel GötzeRohen (Bargelink)

hal tijdens de eerste beursdag een
competitie plaats voor mechatronica-specialisten in opleiding.
Studenten gaan er in gemengde
Duits-Nederlandse teams autonome schepen in miniatuurformaat
bouwen. De teams presenteren
hun schepen tijdens de tweede
beursdag in hal A aan het publiek.

Forum Duitse Binnenvaart
De Duitse uitgeverijen Schiffahrtsverlag Hansa GmbH en SUT Verlags GmbH organiseren tijdens
de tweede beursdag in een aparte
ruimte weer het Forum voor de
Duitse Binnenvaart. Vertegenwoordigers uit de politiek, het bedrijfsleven, instituten en branche-

organisaties gaan in discussie over
actuele kansen en uitdagingen van
de binnenvaart. Onder meer het
milieuvraagstuk en het tekort aan
vakpersoneel worden behandeld.

Dock & Rock in de
scheepsbar
De STL wordt op 24 september om
10.30 uur officieel geopend door
beursorganisator Leon Westerhof in aanwezigheid van Norbert
Brackmann, maritiem coördinator van de Duitse Bondsregering.
Ook Ocke Hamann, directeur
van de IHK Niederrhein en BDBvoorzitter Martin Staats zijn hierbij aanwezig. Om 11 uur maakt de
delegatie een wandeling over de

beursvloer met Ragnar Schwefel
van de Duitse bond voor scheepsbouw en maritieme techniek
(VSM). De eerste beursdag wordt
afgesloten met een gezellige Dock
& Rock-party in de scheepsbar van
het congrescentrum.
Kijk voor het volledige programmaoverzicht op www.binnenvaartkrant.
nl

Openingstijden STL:
Dinsdag 24 september van 11.00
tot 19.00 uur
Woensdag 25 september van 11.00
tot 17.00 uur.

Keuls plan voor schone lucht bedreigt
binnenvaartcontainervervoer
In Keulen zijn vrachtwagens van
meer dan 7,5 ton op termijn
niet meer welkom in een groot
deel van de binnenstad. Dit
moet leiden tot een betere
luchtkwaliteit in het centrum.
Onder meer de Rheinuferstraße
(B51), die de haven van KeulenNiehl verbindt met de (chemie)
industrie in het zuiden van
Keulen, gaat onder deze regeling
vallen.
De bond voor verkeer en logistiek
(VVWL) in Noordrijn-Westfalen
vreest dat dit juist zal leiden tot
een nog slechtere luchtkwaliteit.
Vrachtwagens die de B51 niet meer
mogen gebruiken, zullen voortaan een veel langere route moeten nemen via de A1 en de A4. Ze
moeten dan 36,7 km in plaats van
17,5 km afleggen. In het plan van
de stad Keulen voor de verbetering
van de luchtkwaliteit wordt een
veel kortere (22,3 km) alternatieve

Foto: Shutterstock

route genoemd. Volgens de VVWL
is deze echter niet geschikt voor
grote vrachtwagens, en dus containervervoer.

Modal shift
Volgens VVWL-directeur Christoph Kösters gaat het ook niet alleen om de extra kilometers die de
vrachtwagens in Keulen moeten
rijden. “Als gevolg van de langere

route en filevorming op de ring
rond Keulen zullen vrachtwagens
de haven van Niehl en de industrie
in het zuiden nog maar maximaal
twee keer per dag kunnen verbinden. Dit is momenteel nog drie
keer per dag.” Dit maakt volgens
de VVWL binnenvaarttransport
van containers vanuit de zeehaven
naar de haven van Niehl minder
aantrekkelijk dan het directe ver-

voer van de containers per vrachtwagen naar de industriebedrijven
in het zuiden van Keulen. Hele
stromen containers zouden dus
wel eens van het water naar de weg
kunnen verschuiven, wat uiteraard
tot veel meer emissies leidt. De
VVWL heeft de politiek in Keulen
om een oplossing gevraagd.

Dieren
Laten we beginnen met accepteren
dat de dieren die we nu produceren
voor menselijke consumptie levende
intelligente dieren zijn met emoties
en gevoelens. Dat zijn niet mijn woorden, dat zeggen een koeienboer, een
varkensboer en een kippenboer in
een gezamenlijk geschreven opiniestuk in De Volkskrant vorige week.
Ze stellen dat het houden van vee
voor consumptie de komende 20 jaar
moet worden afgebouwd naar nul.
Na 2040 houden we alleen nog dieren voor hun plezier, niet voor dat
van ons. Mooie paradox: als we ze
niet meer opeten, sterven ze waarschijnlijk uit.
Even los van het nogal onrealistische
karakter van die uitspraken: zouden
ze anders hebben gedacht als het vak
van veeboer nog lekker winstgevend
was? Veeboeren zitten in lastig pakket: ze moeten zoals alle economisch
gedreven bedrijven steeds groeien
om een paar centen over te houden en
tja, door de stikstofwetgeving mag
dat niet meer. Nou dat weer. Bovendien voelen ze de hete stikstof van de
Verenigde Naties in hun nek, die gewapend met een dik rapport stellen
dat de mens minder vlees moet eten,
anders wacht ons het Armageddon.
Nou ja, de mens moet het land beter
gebruiken en inderdaad heb je een
paar hectaren met gewassen nodig
om een koe te voeden. Dus hoe minder vlees, hoe beter het is voor mens
en dier en voor de natuur (maar die
kan het geen bal schelen). O ja, het
klimaat is ook veel blijer met bossen
dan met grazende koeien, om maar
te zwijgen van in stallen gepropte,
gevoelige varkens en intelligente
koeien. Onze regering laat zich door
al deze onheilstijding niet uit het veld
slaan. Een dagje in spijkerbroek op de
hei en hopla, de wereld is mooi. We
gaan in de feestbegroting 50 miljard
lenen want geld lenen levert geld
op. Ik weet niet of dat voortaan in
de ﬁnanciële bijsluiter wordt gezet.
Jarenlang was het excuus om niks te
doen dat er geen geld was, waardoor
bezuinigd moest worden op onderwijs en vooruit – de roze olifant in
de binnenvaart – het personeel van
Rijkswaterstaat. Die tijd is dus voorbij. Het gratis geld steken we in een
mooie diepte-investering als beheer,
onderhoud en uitbreiding van de
vaarwegen. Laten we het halsstarrig bezuinigende Duitsland maar het
goede voorbeeld geven. Leen geld en
steek het in de vaarwegen, al is het
maar om de recessie af te wenden.
Zoals alles doen we dit voor de kinderen van de kinderen van onze kinderen, want kunstwerken houden
zeker honderd jaar stand als ze goed
worden onderhouden. Die kinderen
hebben dan wel wat anders aan hun
hoofd want zij moeten al dat geld dat
wij nu lenen ophoesten. Het wordt
steeds moeilijker te accepteren dat
mensen intelligente dieren zijn met
emoties en gevoelens.

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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Rapide Shipping B.V. bestaat sinds 1995 en is
uitgegroeid tot een all-round platform voor alle
transporten over water. Waarvan de divisie
Rapide Dredging B.V. zich gespecialiseerd
heeft in onderhoudsbaggerwerken in Europa.

Schipper Sleephopperzuiger Binnenvaart

Fluvia

for Peak performance
Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen

WE WANT YOU AS OUR CAPTAIN

WE WANT YOU AS OUR FLEET COÖRDINATOR
Ben jij op zoek naar een uitdagende functie gecombineerd met vrijheid,
verantwoordelijkheid en afwisseling?
Rapide Dredging B.V. is een groeiende onderneming in de baggersector binnen Europa.
Bij Rapide Dredging B.V. werken we met een jong en enthousiast team verdeeld over
diverse baggerschepen. Voor één van onze baggerschepen zijn wij op zoek naar een
ervaren Schipper (binnenvaart).

Taken en verantwoordelijkheden:
- Goed kunnen manoeuvreren en navigeren
van het schip
- Verantwoordelijk voor het baggerproces
- Aansturen van stuurman en/of matroos
- Afhandelen van administratie en documentatie
Functie-eisen:
- Bereid om in Donaulanden te werken
- In bezit van Groot Vaarbewijs AB, radarpatent, marifooncertificaat (binnenvaart)
- Enige kennis van MS Office
- Beheersing van de Nederlandse en Engelse
taal in woord en geschrift
- Een zelfstandige collega met een flexibele
instelling

Wij bieden:
- Een uitdagende en zelfstandige functie
- Uitstekende arbeidsvoorwaarde passend
bij jouw achtergrond en ervaring
- Goed vaar-verlofschema:
4 weken op / 4 weken af
- Zondag vrij

Wil jij bij Rapide Dredging B.V.
komen werken?
Solliciteer direct en stuur je
motivatiebrief met CV per e-mail naar
Cora Hovestadt op e-mailadres:
info@rapideshipping.nl
Voor informatie bel: 0183-730760

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

www.rapideshipping.nl

auf einem unserer 12 modernen Oil oder Chemie Rhein Tankmotorschiffe

Wij
Wirzijn
suchen:
Wij zoeken:
Fluvia
AG is een
die ca.
13 binnenvaarttankers
varen en is/ Basel
Rheinpatent
bis rederij
Mannheim
/ Basel
Rijn patentheeft
tot Mannheim
daarmee
een
belangrijke
speler
op
de
binnenwateren
van
Europa.
Wij opereren
Radarpatent
Radarpatent
van
Rotterdam tot Bazel en in het gehele ARA
gebied met kantoren in Rotterdam
ADN-Zertifikat
ADN-Certificaat
en Bazel. De standplaats voor de functie Fleet Coördinator (FC) is Rotterdam.
Sprache: Deutsch und Niederländisch
Taal: Nederlands en Duits

Wir bieten:
Wij
zoeken
Hohes
Sicherheitsverständnis
Een
gedreven
Fleet Coördinator
met
Attraktive
Schweizer
Arbeitskonditionen
minimaal
eenWeiterbildung
afgerond MBO-4 diploma
Permanente
en bij voorkeur een logistieke achtergrond.
Aufstiegschancen
In deze functie ben je de schakel tussen
Gutes Arbeits-Freizeit-Verhältnis - 1:1
onze klanten en schepen en verzorg
Gutes Betriebsklima
je de communicatie met onze klanten
betreffende de dagelijkse reisplanning,
werfplanningen en het coördineren van
wijzigingen en mogelijke operationele
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
problemen.
– einfach
bewerben
über
unsere
Je
bent daarnaast
ook
verantwoordeWebseite!
lijk
voor de servicebeleving van onze
klanten en heb je naast een coördineBewerbungen
an:controlerende rol met
rende
rol ook een
Jesko Wehrt
betrekking
tot de reisopdrachten van
Human
Resources Manager
de
klanten.
Fluvia AG
Hafenstrasse 87
CH-4127 Birsfelden
jesko.wehrt@fluvia.eu

Wij bieden:
Wij
bieden hoog in het vaandel
Veiligheid
•Aantrekkelijke
Goede primaire
en secundaire
Zwitserse
arbeidsvoorwaarden
arbeidsvoorwaarden
• Een veelzijdige, uitdagende en
Mogelijkheden voor zelf ontplooiing
verantwoordelijke baan
Goede promotie kansen
• Diverse opleidingsmogelijkheden
Comfortabele 1:1 verhouding van
• Uitzicht op een vaste aanstelling
werktijd en vrije tijd
Motiverende & inspirerende
bedrijfscultuur
Solliciteren
Is je interesse gewekt en ben jij de
Sollicitaties
eenvoudig
onze
Fleet
Coördinator
die wijvia
zoeken?
website!
Bekijk
dan de volledige vacature op
en solliciteer eenvoudig via onze
website.

www.fluvia.eu/jobs

www.fluvia.eu

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

Steuern Sie mit Viking Cruises in eine erfolgreiche Zukunft.

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

SET SAIL
for your car eer

vikingcruises.com/careers

UNSERE ANFORDERUNGEN:

IHRE HERAUSFORDERUNGEN:

Rheinpatent bis Basel bzw.
Mannheim und/oder Donaupatent

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

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

Gewährleistung des
fachmännischen Schiffsbetriebs

Bewerben Sie sich noch heute unter: vikingcruises.com/careers
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Uitbreiding elektronische meldplicht
Alle schepen die op dit moment verplicht
zijn zich te melden, zullen dit vanaf 1
december 2021 elektronisch moeten doen.
De containervaart is al vertrouwd met het
elektronisch melden en sinds 1 december
2018 moet ook de tankvaart met gevaarlijke
stoffen elektronisch melden.

Vanaf 2021 moeten ook passagiersschepen zich elektronisch melden.
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De uitbreiding wordt aangekondigd in de
CBRB Nieuwsbrief van 15 augustus, waar
wordt uitgelegd dat het Comité Politiereglement het door de CCR te nemen besluit voorbereidt. De uitbreiding van de elektronische
meldplicht geldt voor álle schepen die vallen
onder artikel 12.01, eerste lid van het Rijnvaartpolitiereglement.
Het artikel in de nieuwsbrief vervolgtt: “Het
voorstel voor het nieuwe eerste lid van artikel
12.01 Rijnvaartpolitiereglement luidt:
De schipper van de volgende schepen en samenstellen moet zich, alvorens de in het achtste lid bedoelde riviergedeelten binnen te varen, elektronisch melden overeenkomstig de
Standaard voor het elektronisch melden van
schepen in de binnenvaart, editie april 2013:
• Schip dat goederen vervoert waarop het
ADN van toepassing is;
• Tankschepen, met uitzondering van bunkerschepen en bilgeboten zoals gedefinieerd
onder 1.2.1 van het reglement dat als bijlage
bij het ADN is gevoegd;
• Schip dat containers vervoert;
• Schip met een lengte van meer dan 110 m;
• Hotelschip;
• Zeeschip;
• Schip dat een LNG-systeem aan boord heeft;
• Bijzonder transport als bedoeld in artikel
1.21.”
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c

Below: Liinsand • Passenger Catamaran
built 2017 • LOA 18.7 m • 50 PAX
2 x 50 kWh COBRA Batteries
(Hybrid Drive)

COBRA is an advanced maritime battery system
employing tried and tested 18650 lithium-ion cell
technology. The lightweight battery system is
designed for marine requirements, suited for seagoing
and inland ships such as ferries, tugs, cruise ships,
yachts, OSV and harbour/service vessels.
Any scale of power storage is possible due to
modular battery units in standardised cabinets
of up to 1,000 V DC including integrated cooling
equipment. COBRA can be used for fully electric
battery or hybrid drives, as emergency power source
or as onboard energy supply, e.g. for peak shaving.

Manoeuvring
Systems

Energy-Saving
Devices

Alternative
Energies

www.becker-marine-systems.com
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KICKER / ZOEKERTJE

Wij zoeken een

GRAFISCH VORMGEVER / DTP-ER

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

met commercieel inzicht – m/v – 20 uur per week
GEZOCHT KAPITEIN Op MTS: RELATIONSHIP
14 dagen op 14 af. LUX. Cond.
TEL: 06-539 24 619

Gevraagd: Volmatroos
Weekend vrij. Geen woning voorop.
Zzp of vast. Tel: 06-21518783

Gezocht per 06-01-2020 Stuurman met patent

Binnenvaartkrant groeit en daarom zijn we op zoek naar
ondersteuning op onze creatieve afdeling.
Iedere veertien dagen ben je medeverantwoordelijk voor het
produceren van weer een mooie Binnenvaartkrant.
Je maakt veel verschillende advertenties en redactionele artikelen
op waarbij het van belang is dat je meedenkt met de wensen van
de klant.
Ook heb je veelvuldig contact met onze relaties voor het bespreken
van verstuurde proefdrukken.

of 2e kapitein 14/14, loon n.o.t.k.
Zondags wordt niet gevaren.

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 !

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

06-54957645
BEMANNING NODIG?
Gerwil Crewing Letland SIA biedt u per direct
Ben jij degene die op zoek is naar een

aan: (licht)matroos/ goede condities.

uitdagende functie, gecombineerd met

Email: office.nl@gerwil.com, T. 0527-690032

vrijheid en een verantwoordelijkheid en
afwisseling ?? Wij zoeken een volmatroos die

Onze nieuwe collega:
-is enthousiast
-heeft een afgeronde grafische opleiding
-heeft gevoel voor commercie
-is communicatief, zowel mondeling als schriftelijk, sterk
-is een kei in Adobe Creative Suite

verder wil leren tot Stuurman of een

Te Koop TELESCOPISCHE SPUDPALEN

Stuurman die wil leren voor Schipper.

Beste kwaliteit prijs ! Tot 25 m onder het schip

Bel dan 06-29555439. JO-EL GROEP BV

uit ! www.botermantechniek.nl
T: 06 54 28 7373

Licht(matrozen) en Stuurmannen beschikbaar

Spreekt deze vacature je aan?
Stuur dan je motivatie met CV naar karin@binnenvaartkrant.nl

Zeer interessante tarieven.

Verfügbare Lotsen/Kapitäne für die Rhine,

Via Upstream Crew bel 085 8772324

Main, MDK und Donau!!!

of email ons info@upstreamcrew.com

Für weitere info :
– tel. 0040724363747
– email : office@navigofirst.com

Gezocht: Schippers(echt)paar

We are the Best in Crewing!

Voor mvs Vreeland. 85x9,50m Nette woning
Vaargebied: NL,B, BenedenRijn

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

Ma t/m vrijdag, dagvaart. Goede verdiensten

Filipijns óf Roemeens personeel

Huurkoop bespreekbaar

Vanaf 103 euro per dag.

Nadere info: Vonk bv. Tel 026-4432402

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

SCHEEPSMAKELAAR

Bemanning gevraagd, kapitein of koppel voor
motorvrachtschip voor de vaart B-NL
Eventueel overname van het schip is
bespreekbaar, met vast werk.
Info: T +32 475 499448 T +31 611 370447

Serieuze student zoekt
kamer in R'dam.
Max budget € 450. Simpel, klein, schoon.
Kan zelf bed en bureau meenemen.
Wil ook op woning passen als dit gewenst is.
Jan-Tijmen.

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

Foto: Rijkswaterstaat / Sydney Bulham

Te koop aangeboden

Stalen damwand H116
+31(0)10-414 00 60
SALES@BINNENVAARTKRANT.NL
Hét vakblad met het grootste bereik

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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COLOFON

Schip met casco’s doet
oude tijden herleven
Begin deze eeuw was het misschien
geen alledaags gezicht dat een
ponton met een flinke stapel casco’s
voor binnenschepen de haven van
Rotterdam binnenvoer, maar we
waren er wel al aan gewend dat het
regelmatig gebeurde. In dat opzicht
herleven oude tijden. Vorige week
arriveerde het afzinkbare zeeschip

Black Marlin met achttien casco’s
uit China, bestemd voor Concordia
Damen in Werkendam.
Woensdag 14 augustus werd de Black
Marlin afgezonken in het Binnenmeer
van Rotterdam Maasvlakte op de palen
90-91. Vervolgens werd het ponton met
de casco’s naar de Waalhaven versleept.

Het lossen van de casco’s begon op 20
augustus en neemt zeven werkdagen in
beslag.
Bonn en Mees lost de casco’s met behulp van drie drijvende bokken.
De vaart met de Black Marlin verliep
voorspoedig, al liep het door een storm
in de Golf van Biskaje wel enige vertraging op.
Het zijn casco’s voor tankers, droge
lading-schepen, containerschepen en
duwbakken. Ook onder de casco’s twee
grotere versies van het bekroonde ontwerp voor de Sendo Liner.

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

Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag

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

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

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

REDACTIE
redactie@binnenvaartkrant.nl
Foto Ries van Wendel de Joode

Binnenvaart present bij Wereldhavendagen
Het eerste weekend van september (van vrijdag 6 tot en met
zondag 8 september) 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
groepjes onder begeleiding een
bezoek aan de MATE brengen. De

Nieuws van het BVB

www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

Grond voor bedrijvenpark
Zevenellen wordt per schip
aangevoerd
Het bedrijventerrein Zevenellen
aan de Maas bij Buggenum wordt
op dit moment bouwrijp gemaakt.
De eerste kavels kunnen dit najaar aan belangstellende bedrijven
worden uitgegeven, zo meldt ontwikkelingsmaatschappij OML, dat
eigendom is van de gemeenten in
Midden-Limburg.
Directeur Hoppenbrouwers vertelt, dat er aardig wat ondernemingen interesse hebben om zich
op dit bedrijventerrein te vestigen
Met name bedrijven uit de agri- en
foodsector, die organische reststromen zoals mest en groenteaf-

val willen verwerken tot halffabricaten, nieuwe grondstoffen dan
wel nieuwe producten.
Het bedrijvenpark Zevenellen
wordt in alle opzichten duurzaam
ontwikkeld en is goed bereikbaar
voor de nieuw te vestigen ondernemingen. Zo is er een haven van
ruim 23 hectare aangelegd. De
grond, die benodigd is voor het
bouwrijp maken van het bedrijventerrein, wordt per schip vanuit
België aangevoerd. Op deze wijze
wordt het aantal vrachtwagenbewegingen in de omgeving zeer beperkt.

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

MATE dient als opleidingsschip
voor jongeren die maatschappelijk gezien buiten de boot dreigen
te vallen. Stichting MATE is een
initiatief van Maaskade Bevrachters BV in samenwerking met Horizon jeugdzorg en Onderwijs.

VOORTOUW

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

Zaterdag en zondag kunnen bezoekers een kijkje aan boord van
het containerschip Sendo Liner.
De Sendo Liner is het eerste binnenvaartschip dat emissieloos op
batterijen kan varen. Het is een
dubbelschroefs
containerschip
met een geheel nieuw ontwikkeld
onderwaterschip. (zie aankondiging Wereldhavendagen elders in

deze krant).

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

In de tentpresentatie op de kade
zullen het BVB en het EICB mensen 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.

SALES

Meer info via: www.wereldhavendagen.nl

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.

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

Be l v a n A n d e l 0 10 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

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.

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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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

N ZOEKT:

Bundeseigene
Treuhandgesellschaft

EN M/V

oek naar een nieuwe collega die met ons meewerkt en meedenkt.

VERENIGDE BOOTLIEDEN ZOEKT:

BOOTMANNEN M/V

aak: je bent verantwoordelijk voor het meren en ontmeren van zeeschepen.
zeeschepen, ben je verantwoordelijk voor het personenvervoer, verzorg je
als bemanningslid op (zee)schepen. Een multifunctionele functie waarbij je
rondom de haven van Terneuzen. De werkzaamheden vinden plaats in een
Wegens
groei
zijn wij
op zoek
naar een nieuwe collega
elijks na je dienst
naar huis constante
kunt gaan. Je werkt
7 dagen
waarna
je 7 dagen

Im Rahmen unserer Ausschreibungen bieten wir zurzeit
im Auftrag der Flotte Hamburg GmbH & Co. KG an:

Feuerlöschboot
Oberbaurat Schmidt

NIGDE BOOTLIEDEN ZOEKT:

OTMANNEN M/V
die met ons meewerkt en meedenkt.

aarbewijs II, een radarpatent en ben je woonachtig in de buurt van Terneuzen?
Als Bootman heb je een zeer gevarieerde taak: je bent verantwoordelijk
site: www.bootlieden.nl.

voor het meren en ontmeren van zeeschepen.
Daarnaast
breng
je stores
vancollega
zeeschepen,
benons
je meewerkt en meedenkt.
op prijs gesteld.
onstante
groei
zijn wij
op zoek
naaraan
eenboord
nieuwe
die met
verantwoordelijk voor het personenvervoer, verzorg je waterleveringen
kun
je ingezet taak:
worden
als bemanningslid
opvoor
(zee)schepen.
n heb je een en
zeer
gevarieerde
je bent
verantwoordelijk
het meren en ontmeren van zeeschepen.
Een multifunctionele functie waarbij je bekend bent met het reilen en
breng je stores aan boord van zeeschepen, ben je verantwoordelijk voor het personenvervoer, verzorg je
zeilen in en rondom de haven van Terneuzen. De werkzaamheden
ngen en kun je
ingezet worden als bemanningslid op (zee)schepen. Een multifunctionele functie waarbij je
vinden plaats in een 2-ploegensysteem. Dit betekent dat je dagelijks
t met het reilen
en zeilen in en rondom de haven van Terneuzen. De werkzaamheden vinden plaats in een
na je dienst naar huis kunt gaan. Je werkt 7 dagen waarna je
steem. Dit betekent dat je dagelijks na je dienst naar huis kunt gaan. Je werkt 7 dagen waarna je 7 dagen
7 dagen verlof hebt.
Beschik je over een rijbewijs B, een groot vaarbewijs II, een

ver een rijbewijs B, een groot vaarbewijs II, een radarpatent en ben je woonachtig in de buurt van Terneuzen?
radarpatent en ben je woonachtig in de buurt van Terneuzen?
r meer informatie op onze website: www.bootlieden.nl.
Kijk dan voor meer informatie op onze website: www.bootlieden.nl.

a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

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

Ausführliche Ausschreibungsunterlagen erhalten Sie unter

www.vebeg.de
VEBEG GmbH

Rödelheimer Bahnweg 23 • D-60489 Frankfurt/Main
Tel.: +49 (0) 69 75897 - 0 • Fax: +49 (0) 69 75897 - 479
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Erweiterung der e-Meldepﬂicht
Alle Schiffe, die momentan
der Meldepflicht unterliegen,
müssen ab dem 1. Dezember
2021 elektronisch melden.
Für die Container- und
Tankschifffahrt gilt die
elektronische Meldepflicht
bereits. Die Erweiterung der
e-Meldepflicht wird angekündigt

im CBRB-Newsletter des 15.
Augustes.
Der Polizeiausschuss der ZKR
bereitet die Erweiterung momentan vor. Die Erweiterung der
e-Meldepflicht gilt für alle Schiffe
unter § 12.01 der Reinschifffahrtspolizeiverordnung:

• Schiff, das ADN-Güter transportiert
• Tankschiffe, außer Bunkerschiffen und Bilgebooten, wie unter
1.2.1 der Verordnung, die dem
ADN als Beilage hinzugefügt
wurde
• Schiff, das Container transportiert

• Schiff mit einer Länge von mehr
als 110 Meter
• Hotelschiff
• Seeschiff
• Schiff, das ein LNG-System an
Bord hat
• Sondertransport wie gemeint in
§ 1.21

Godorf: Hafenausbaubefürworter mehren sich
Die Kölner Industrie- und
Handelskammer, verschiedene
Binnenschifffahrtsorganisationen und
der Kölner Hafenbetrieb HGK setzen sich
weiterhin für den Ausbau des Godorfer
Hafens ein.
Die Kölner Politik möchte die Pläne zur Hafenerweiterung im Kölner Süden definitiv
beenden. Laut Michael Auer, Betriebsratsvorsitzendem der HGK, gibt es jedoch viele
Gründe, warum der Hafenausbau nicht nur
sinnvoll, sondern zwingend notwendig ist.

(Foto: HGK)

„Die Arbeitnehmervertreter der HGK haben seinerzeit dem von der Kölner Politik
gewünschten Verkauf des Deutzer Hafens
zugestimmt, damit dort ein Wohn- und Geschäftsquartier entstehen kann. Wir wollten
der Stadtentwicklung nicht im Wege stehen. Daran war aber auch unsere Forderung
geknüpft, dass an anderer Stelle, zum Beispiel in Godorf, Umschlagflächen entwickelt
werden“, Auer. „In ganz Deutschland gibt es
einen starken Rückgang von Anlegestellen
für die Binnenschifffahrt. Gleichzeitig vermeldet eine Stadt wie Köln stark wachsende
Einwohnerzahlen, wodurch ein größerer Bedarf an Konsumgütern entsteht.“
Durch seine Lage am Stadtrand eignet sich
der Godorfer Hafen hervorragend für den
Güterumschlag. Die HGK plant in Godorf
die Errichtung eines vierten Hafenbeckens
mit einem integrierten Containerterminal,
um so die Endkunden im Kölner Süden
direkter bedienen zu können. Das würde
Lkw-Fahrten durch das Zentrum und über
den Autobahnring reduzieren. „Bei der Ford
GmbH sollen in den kommenden Jahren
viele Arbeitsplätze wegfallen“, so Auer weiter. „In Godorf können neue entstehen. Das
wiederum stärkt den Wirtschaftsstandort.
Köln ist seit jeher ein Zentrum für Handel und Industrie. Damit das aber auch so
bleibt, ist der Erhalt und der Ausbau der
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wurde 1930 beim Bau des Hafens aufgeschüttet. Um diesem Verlust Rechnung zu
tragen, hat die HGK nach Angaben von Auer
aber vorab an anderer Stelle Flächen renaturieren lassen.

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

tmlg.info1@gmail.com
info@tmlg.eu

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

Rubriken
1

Infrastruktur zwingend nötig. In Godorf
könnten zudem die viel umweltfreundlicheren Transportmittel Binnenschiff und Eisenbahn eingesetzt werden.“
Beim Ausbau in Godorf müsste eine als Naturschutzgebiet ausgewiesene Fläche weichen. Das „Sürther Aue“ genannte Gebiet

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

3

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

5

23 Schiffsausrüstung

Antriebsanlagen

16 Messen und Ausstellungen
SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

OMRU

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

Einzigartig in
Deutschland

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

SCHEEPSRAMEN
OMRU schiffsfenster für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

Bordnetze

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

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

LIEFERANT VON

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

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

21 Ruderanlagen

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

29 Werften

KÖTTER WERFT GmbH
Industriestraße 2
49733 Haren

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

EINE KLEINE ANZEIGE MIT EINER

GROßEN REICHWEITE

DÜSEN & RUDERANLAGEN
damenmc.com

24/7

SERVIC
E

+31(0)184 676 262

TARIFE
Anzahl Platzierungen 13x

26x

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

€ 16
€ 32
€ 40
€ 64
€ 128

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

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
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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.

Ketelbinkie:

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

mogelijkheid tot time-charter

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

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

9,5 kW

17 kW

Ook complete installatie mogelijk

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

www.maritimebooster.nl

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

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

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

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

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

25,7 kW

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

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn

Als het om mensen (op zee) gaat

MultiSure B.V.

Verzekeringen/Insurances

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

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
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In de UK 225 is alles perfect op elkaar afgesteld
en ervaring is in het nieuwe schip
gestoken. Evenals de kennis die
vanaf 2015 met de MDV 1 is opgebouwd. Dit resulteerde in een volledig anders ingedeeld schip.
De machinekamer zit nu voorin,
in het midden het visruim en achterin de elektra. Dit houdt in dat
de generatoren die voorin staan,
de elektromotoren in het achterschip voeden. Het voordeel van
deze indeling is dat de kop niet
zakt bij het vullen van de visruimen, doordat het gewicht in
het midden van het schip zit. De
kraan is meer naar het midden van
het achterdek gebracht, hij kan nu
zowel aan stuur- als bakboord lossen.

DOOR EVERT BRUINEKOOL

De nieuwe kotter UK 225 en de
nog in aanbouw zijnde MDV
2 bouwen voort op het succes
van de MDV 1 (Masterplan
Duurzame Visserij), het schip
dat de prestigieuze KNVTS
Schip van het Jaar-prijs kreeg.
Elk stukje opgedane kennis
en ervaring is onderzocht
en bij positieve bevindingen
geïmplementeerd in de UK 225
en ook in de MDV 2. De MDV 2
van de familie Romkes lift mee
op het voortschrijdende inzicht
met hun eerste schip de MDV 1.
In september vorig jaar werd de
kiel gelegd voor de UK 225 en juli
dit jaar werd met de proefvaarten
begonnen. Het casco voor de MDV
2 wordt momenteel aan de Klifkade in Urk afgetimmerd. Evenals bij de MDV 1 bouwde CSR in
Rotterdam het casco in opdracht
van Hoekman Shipbuilding en
Padmos, die de UK 225 verder afbouwden. Hoekman Shipbuilding
deed de afbouw, Comint (speci-

Indeling
vlnr: Louwe Post, Jurie Romkes (collega-visser van BCK40 helpt met twinrig: nieuwe techniek voor 225), Tromp van Slooten, machinist Michiel van Es en stuurman Marco Voorijs. (foto Louwe Post)

Beter
Nadat de MDV 1 de KNVTS Schip
van het Jaar-prijs ontving, zijn de
Urkenaren niet achterover gaan

teerd in de nieuwe UK 225. Het
uiterlijk is identiek, maar binnen
is het echt anders en nog beter.
De UK 225 Auke-Senior is gebouwd in opdracht van de broers
Freek, Simon en Tromp van Slooten uit Urk, die nu elk met hun
eigen schip vissen. Louwe Post,
oud-compagnon van Tromp van
Slooten, doet de administratie en
directievoering voor het bedrijf.
De UK 227 vist nog tot kerst met
een pulstuig, met Simon als schipper.

wilt”, vindt Tromp van Slooten.
“Wij kozen bewust voor de bouw
van het nieuwe schip, omdat er
binnen ons bedrijf een stukje ongebruikte scholquotum was”, ver-

De transportbanden van de visverwerking zitten nu van achterin
tot halverwege, waar ook een omkleedruimte voor de vissers is. In
de kop zijn een werkbank voor de
machinist en een ijsmachine. “Elk
plekje is nu goed benut.” Op het
visverwerkingsdek zijn extra lens-

Puls

De eerste visjes komen binnen op de UK 225 (foto Louwe Post)

alist in maatwerk) verzorgde het
interieur en Padmos het schilderwerk en het vistuigen. Op dezelfde
manier is begonnen aan het derde
schip, de MDV 2.

De UK 225 is af. (foto Louwe Post)

leunen. Het kon nog beter. Na
grondig onderzoek kwamen circa
200 veranderpunten en ideeën tot
stand. Ze werden stuk voor stuk
meegenomen en geïmplemen-

De Europese wetgeving is aangepast. Het pulsvissen mag niet
meer. Dat heeft grote gevolgen.
De NG 12 vist onder leiding van
Freek onder Duitse vlag en later in
het jaar zal blijken of de NG12 in
2020 mag blijven pulsen. Tromp,
de jongste van de drie broers, vist
met de nieuwste aanwinst UK 225
met twinrig. Vanaf 2020 zal in ieder geval de UK 227 weer met het
traditionele boomkortuig gaan
vissen en vijftig procent meer
brandstof gaan gebruiken. “Dat
is eigenlijk iets wat je liever niet

De MDV 2 ligt voor de kade van Hoekman Shipyard. (foto Evert Bruinekool)

telt Tromp van Slooten. “Dat wilden wij graag zelf benutten. Maar
ook op één soort vissen investeren
is niet verstandig. Wij wilden het
risico spreiden.” Al hun kennis

putten gekomen en grotere pompen waardoor er nu bijna geen
water meer op het dek staat. Stapje
voor stapje hebben de broers samen met MDV alle punten en
ideeën doorgelopen en uitgewisseld. Het derde schip dat nu gebouwd wordt, de MDV 2, wordt
met dezelfde punten verbeterd.
Louwe Post viste jarenlang als compagnon van Tromp van Slooten.
Na een weekje vissen omschrijft
hij de voordelen van het schip als
volgt: “Een geweldig schip, het vist
beter maar ook anders dan vroeger. De digitale wereld en sensoren brengen veel voordelen mee,
je hebt meer inzicht. De kostprijs
per kilo vis is lager.” De efficiëntie van de huidige techniek zoals
voortstuwing, elektro, schroeven
en AIS-gekoppeld aan computers
is veel beter op elkaar afgestemd
en geeft een enorm inzicht in het
vissen en varen.
Digitaal werken is de laatste jaren
snel opgerukt in de visserij. Hierdoor is de visserij makkelijker geworden. Met een modern schip is
alles perfect op elkaar afgesteld.
Volgens Tromp van Slooten is er
na de vierde reis maar één conclusie mogelijk: “Het schip is technisch in orde.”
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Elektrische
installaties
voor de binnenvaart

AANBIEDINGEN
Motorola
portofoon

Explosieveilige
dompelpomp

165,00

1.389,00

Led
verstraler
120W

Blauw bord
motor

119,99

149,99

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

Deze krachtige IP67
verstraler heeft een
worp van maar liefst
200 meter.
Voeding 9-32VDC

10-30VDC 3,5W 6000K
300lumen 16x45mm.
Niet gekeurd in
combinatie met
navigatielantaarn

9,99
Accukist

199,

00

Adereindhulskit
Adereindhuls kit 400-delig
0,5 t/m 2,5mm2

19,00

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

Reefer kast

1in – 4uit Roestvaststalen
kast met handvat 1x in 4x uit
max. 32A met omschakeling.
Prijs op aanvraag. Tevens alle
soorten Reefer stekkers en
kabels uit voorraad leverbaar.

Onderhoudsvrije
accu
VMF225M,
12V 225Ah. Vraag
vrijblijvend naar
de mogelijkheden
van gratis accu’s
wisselen

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

Nijverheidsstraat 31, Hardinxveld-Giessendam
T.: (+31) 184 613911

O.a. voor ADN schepen. 71.200 l/hr max.
EX II 2 GD EEx d kc IIB T4 T135 C IP68.
(Dekwas)slang in diverse maten en
uitvoeringen uit voorraad leverbaar!)

Vergunningsvrije
draagbare portofoon.
Kan communiceren
met de Vertex 241

Bay15D Led
navigatielamp

www.klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl

225,00
Havenlaan 84
B-9060 Zelzate
T 09/345.61.71
F 09/345.61.47

Insectenvanger

Weg met die vervelende plaagbeesten! Eenvoudig in te pluggen
in een wandcontactdoos

7,95

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.

info@carronmarine.be

ek
o
z
e
B
el
k
n
i
w
onze
elektrotechniek

service

shop

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

www.oechies.nl

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

www.carronmarine.be
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“Met een schip voor de wal en een drone doet de rest”

Scheepshaltes
DOOR JOKE HEIKENS

Hans de Ruiter (70) is
gebrand op vernieuwing in
de scheepvaart. “Door vast
te blijven houden aan grote
partijen goederen en niet open
te staan voor nieuwe goederen,
doet de binnenvaart zichzelf
tekort”, vindt deze schipper
die op 7-jarige leeftijd al aan
het roer stond. Hij ziet iets in
de scheepshaltes, kleinschalig
vervoer over water over kortere
afstanden.
Het goederenvervoer wordt steeds
lastiger. De wegen slibben overal
dicht en vooral in de binnensteden. In een waterrijk land als
Nederland zou je van die waterwegen gebruik moeten maken.
“Door verschillende modaliteiten
in te zetten, kun je producten op
de juiste plek krijgen. Ik zie veel
in scheepshaltes waar goederen
aan land gaan en waar drones het
laatste stukje kunnen doen. Stel
je voor dat je kantoren langs het
water hebt waar printpapier en
cartridges moeten worden afgeleverd. Dan kun je met een schip
tot bij het kantoor komen en de
drone naar de juiste afdeling laten
vliegen.”

Formaat Hagenaar
De Ruiter werkt op kantoor bij Bek
& Verburgh, waarmee hij zich op
meerdere manieren verbonden
voelt.
“Zij doen waar ik helemaal achter
sta. Een circulaire economie; afval
wordt hergebruikt en er worden
nieuwe producten van gemaakt.
Dat is voor mij een inspiratie om
te kijken naar hoe we nog beter en

Hans de Ruiter met op de achtergrond een schip dat best eens dienst kan gaan doen in de vaart op scheepshaltes. (foto Joke Heikens)

haven is een ander formaat nodig.
Ze varen op waterstof. “Die mogelijkheid is door de Universiteit
van Groningen ontwikkeld”, legt
De Ruiter uit. “We willen zo milieuvriendelijk en geluidloos mogelijk zijn, zodat er ook ‘s nachts

op scheepvaart over te stappen.
Terwijl het voor het milieu veel
beter zou zijn.” Containervaart is
al eerder geprobeerd, maar dat bedrijf kreeg het financieel niet voor
elkaar. “Dat is heel jammer, maar
ik heb het allemaal nagerekend en
voor 200 euro per uur moet het

realiseren: “Ik heb maar één partij
nodig die ook ziet wat ik zie; dat
het haalbaar en betaalbaar is.”

Flexibiliteit
Door open te staan voor kleinere
partijen en ook andere goederen,
creëert een vervoerder meer kan-

niet alleen voor kantoren, maar
ook voor bijvoorbeeld winkels en
bouwbedrijven de benodigdheden prima per schip kunnen worden geleverd in de binnenstad. Er
kan een route komen in een stad,
bijvoorbeeld in Den Haag over
de Schie, maar het kan ook regionaal.”
Door die gebieden in zones op te
delen, kan de prijs per product op
basis van volume en gewicht vastgesteld worden.

Autonoom varen

De schepen stoppen bij de kade en de 'lading' wordt per drone bezorgd. De toekomst?

milieuvriendelijker te werk kunnen gaan.”

geleverd kan worden zonder dat
omwonenden er last van hebben.”

Ontwerpen

Brug te ver

De Ruiter heeft alle ontwerpen
klaarliggen voor de scheepshaltes.
De meeste schepen moeten het
formaat van de Hagenaar hebben,
zodat ze tot in de binnenstad kunnen komen. Alleen voor de Leuve-

Scheepshaltes zijn voor velen een
brug te ver. “Bijvoorbeeld de provincie Overijssel staat er best voor
open, maar daar lopen de wegen
minder vast dan in het westen, de
noodzaak ontbreekt daar nog om

kunnen. Daarin heb ik meegenomen dat er twee man meevaren
tussen de scheepshaltes. De Bluelines doen het prima, die kosten
100 euro per uur, maar daar zit
maar één man op.” De Ruiter is
zelf met meerdere (grote) partijen
in gesprek om de scheepshaltes
gerealiseerd te krijgen en om goederenvervoer via scheepshalte te

sen voor zichzelf. De Ruiter: “In
een open laadbak van een schip
kun je compartimenten bouwen,
die je in kunt klappen als je een
grotere partij moet vervoeren. Dat
scheelt je dan misschien en paar
centimeter aan ruimte, maar het
maakt wel dat je veel flexibeler
bent. Dat is ook nodig, want er is
steeds minder bulk. Ik denk dat

Door zoveel mogelijk te standaardiseren en robotiseren, moeten de
schepen klaar zijn voor de autonome overslag.
“Dat is wel mijn doel”, legt De
Ruiter uit. “De schepen moeten
multifunctioneel zijn en tegelijk
standaard zijn. Dat bespaart in de
kosten. Ik heb hier alles al op papier staan en ik weet dat het werkt.
Ik ben bezig met het verkrijgen
van subsidies om dit ook in de
praktijk te brengen. Veel schippers
zullen het pas geloven als ze zien
dat het werkt. Ik ben erg blij met
de Goederenvervoeragenda die
onlangs door minister Nieuwenhuizen werd gepresenteerd, ik had
dat geschreven kunnen hebben.
Daarin wordt veel nadruk gelegd
op vernieuwing en duurzame systemen. De scheepshaltes passen
precies in dat plaatje.”
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Showcase voor de circulaire economie

Olie uit plastic
DOOR EVERT BRUINEKOOL

IGES, Integrated Green Energy
Solutions, FinCo en CIV
Texel werken samen om nietrecyclebaar plastic afval uit de
Noordzee te verzamelen en
dit te verwerken tot schone
dieselbrandstof voor de Texelse
vissersvloot.
IGES en FinCo Fuel Nederland
B.V. sloot eerder al een 5-jarige
afnameovereenkomst van nieuwe
en unieke transportbrandstoffen
die IGES vanaf deze zomer in
Amsterdam gaat produceren
uit niet-recyclebaar plastic.
FinCo zal de brandstoffen via
zijn eigen distributienetwerk
in de markt brengen. De
voornaamste afnemers zijn met
name de marine, vissers en de
transportsector.
De producten voldoen aan de
laatste kwaliteitseisen en spelen
een belangrijke rol bij de transitie
van traditionele brandstoffen naar
schonere brandstoffen uit onder
ander afval en reststromen. “De
specifieke brandstof van IGES leidt
tot een significante reductie van
CO2-uitstoot wat de ambities van
beide bedrijven weerspiegelt”, zei
Bart-Willem ten Cate, verantwoordelijke voor biobrandstoffen en
renewables bij FinCo Fuel Group.
IGES is een beursgenoteerd be-

De fabriek in aanbouw. (foto Evert Bruinekool)

drijf in Australia. Hij ontwikkelde
gepatenteerde technologie en een
productiesysteem dat niet-recyclebaar plastic omzet in brandstof.
Dit heeft een positief effect op het
milieugebied en met name met
betrekking tot het hergebruik van
plastic afval. IGES bouwt momenteel in Amsterdam een fabriek die
jaarlijks 35.000 ton plastic afval
omzet in 35 miljoen liter trans-

portbrandstof. Er zijn concrete
plannen om de productiecapaciteit in stappen te verviervoudigen.

Win-winsituatie
De gepatenteerde technologie van
IGES converteert gebruikt, nietrecyclebaar plastic dat gewoonlijk
op de vuilstort belandt tot waardevolle en schone brandstoffen
die voldoen aan internationale

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

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

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

normen zoals EN590 (diesel) en
EN228 (benzine). Het is de enige onderneming wereldwijd die
brandstoffen kan leveren die gewonnen zijn uit niet-recyclebaar
plastic zonder dat daar verdere raffinage of toevoegingen voor nodig
zijn. IGES, FinCo Fuel Nederland
B.V. en de Texelse visserscoöperatie (CIV Texel) zijn een samenwerkingsverband
overeengekomen

dat een showcase zal vormen voor
de circulaire economie. De deelnemende vissers verzamelen al het
niet-recyclebare plastic afval dat
in hun netten komt en leveren dat
in bij IGES. Dit verzamelde plastic verwerkt IGES in zijn nieuwe
fabriek in Amsterdam tot hoogwaardige dieselbrandstof met een
lage CO2 uitstoot. FinCo levert de
brandstof vervolgens terug aan de
vissers als schone diesel voor hun
vissersvloot.
Alle ondernemingen die betrokken zijn bij het proces, zijn enthousiast over deze samenwerking
die wordt gesteund door Paro Amsterdam B.V., Stichting De Noordzee en KIMO. “Het mes snijdt
aan twee kanten: aan de ene kant
resulteren deze brandstoffen uit
plastic afval in een significante reductie van CO₂-uitstoot, wat past
bij de doelstellingen van alle hierbij betrokken ondernemingen,
en aan de andere kant is het een
bewijs van onze inzet om actief
betrokken te zijn bij de schoonmaak van onze oceanen”, aldus
Ten Cate, verantwoordelijke voor
de hernieuwbare brandstoffen
bij FinCo Fuel Group. Hij sprak
ook de hoop uit dat het initiatief
schaalbaar blijkt en dat meer vissers die actief zijn op de Noordzee
en de Waddenzee hieraan gaan
meewerken.
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Actie ‘Gifboot’: SP spot ontgassende tankers
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Bijval

“Ik kan met honderd procent
zekerheid zeggen, dat elke dag
meerdere tankers op de Waal
ontgassen,” zegt voorzitter
Ronald Jansen van de SPafdeling Arnhem stellig. Met
hun actie Gifboot hadden
de Gelderse politici van de
Socialistische Partij vorige
maand een week lang op de
landtong bij Fort Pannerden de
Waal afgespeurd. Ze waren op
zoek naar tankers, die giftige
stoffen loosden. De SP wil dat
daaraan iets gebeurt en is actie
gaan voeren. De partij strijdt op
deze manier voor een landelijk
verbod op het ontgassen van
tankschepen.
“Bij het aannemen van een nieuwe
lading moet een tanker ontgassen,” zegt Ronald Jansen. “Anders
wordt de nieuwe lading bevuild.
En als een tanker zich niet heeft
ontdaan van de reststoffen bij een
ontgassingsstation, wat is er dan
mee gebeurd?”
Volgens de SP varen op de Gelderse rivieren tankers, die al varend ontgassen. Die lozingen in
de open lucht bevatten giftige stoffen, die nadelige gevolgen hebben
voor de mens, milieu en natuur. In
veel Europese landen is het ontgassen op rivieren verboden. In
Nederland is er nog geen landelijk
verbod.

Gewoon stoppen
Jansen: “In Nederland laat het
nationale verbod op ontgassen te
lang op zich wachten. Ontgassen
gebeurt echter in het hele land en

Bijval kregen de actievoerende
SP’ers van omwonenden aan de
wal. Jansen: “Veel mensen zijn
naar de Waal gekomen om ons te
steunen. Er zijn mensen, die een
handtekeningenactie zijn begonnen.”
De SP zet de acties tegen giflozingen in de komende weken voort.
“De volgende acties vinden plaats
in geheel Nederland. Van de ene
locatie naar de andere. Nadien
kunnen we ook de resultaten van
onze acties bekendmaken.”

(foto Shutterstock)

de giflozingen moeten gewoon
stoppen.” De SP wil met deze actie
druk zetten op de regering en de
rederijen. De politieke partij pleit
voor een landelijk verbod en een
goede handhaving, zodat er geen
giflozingen meer plaatsvinden.
Jansen: “Exacte cijfers over de lozingen kan ik nu nog niet geven,
want we zijn nog maar net met de
actie bezig. Wel hebben we een
beeld gekregen van de rederijen,
die zich bezighouden met ontgassen op de Waal.”
Over het ontgassen van tankschepen op de Waal is veel te doen. In
Gelderland is een provinciaal verbod op ontgassing afgekondigd.
Ronald Jansen daarover: “Minister
Van Nieuwenhuizen heeft dit verbod afgewezen. Zij is van oordeel,

dat de vaarwegen in Nederland
Rijksbezit zijn en een provinciaal
verbod niet rechtsgeldig is.”
.

Schoonblazen

“Belachelijk dat tankschepen ondertussen gewoon doorgaan met
het schoonblazen van hun ruimen
in de buitenlucht”, zegt voorzitter
Jansen. ‘’Reders lozen giftige stoffen in de lucht ten koste van de
bevolking. Op deze wijze willen
ze snel geld verdienen. Dat kan gewoon niet.”
Reders zeggen dat er te weinig mogelijkheden zijn om op een milieuvriendelijke manier te ontgassen.
Jansen: “Ontgassingsstations zijn
er nu te weinig in ons land. Omdat er geen verbod op ontgassen
bestaat, is er ook geen vraag naar.

Die stations kunnen wel redelijk
snel gerealiseerd worden.”
Bij de rederijen, die het meest in
de open lucht ontgassen, gaat de
SP over enige tijd actievoeren. Jansen: “Laat ik vooropstellen dat veel
reders zich wel op een juiste en
correcte manier van hun reststoffen ontdoen. Reders die weigeren
hun foute werkwijze te veranderen, zullen niet blij zijn met onze
acties.”
Jansen vervolgt: “Wij hebben met
deze actie ook contacten gelegd
met de schippers en hen duidelijk
gemaakt, dat onze actie niet tegen
hen gericht is. We kregen verschillende reacties. Sommige schippers
voelden zich in het nauw gedreven
maar na onze uitleg begrepen ze
het.”

Henry Mooren, voorzitter van afdeling Zuid Oost Nederland van
Koninklijke BLN- Schuttevaer reageerde desgevraagd: “Veel ontvangers van vloeibare ladingen willen of kunnen de achtergebleven
gassen niet in ontvangst nemen.
Schepen die dan bij een volgende
reis een andere stof gaan laden,
zullen moeten worden gereinigd.
Daarvoor zijn vrijwel geen onafhankelijke voorzieningen aanwezig. En vaak liggen deze ver van de
laatste losplaats, wat inhoudt dat
er grote afstanden moeten worden
afgelegd. BLN Schuttevaer is vóór
de verbetering van de luchtkwaliteit, maar wil de verlader er tevens
op wijzen, dat hij de verantwoordelijkheid moet nemen om het
varend of stilliggend ontgassen te
voorkomen. In Nederland wordt
het probleem van ontgassen opgepakt door het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat en zal
mogelijk de provinciale verboden
gaan overrulen."

Prinses Beatrixsluis in twee weekenden gestremd
De Prinses Beatrixsluis is in
twee weekenden twaalf uur
lang gestremd. Die tijd heeft
Rijkswaterstaat nodig om de
derde sluiskolk aan te sluiten
op het nieuwe bediensysteem en
om de laatste veiligheidstesten te
kunnen doen. De stremmingen
zijn van zondag 15 september 20
uur tot maandag 16 september
8 uur en van zondag 6 oktober
20 uur tot maandag 7 oktober 8
uur. Schippers kunnen omvaren
via de Lek en Wijk bij Duurstede
naar het Amsterdam-Rijnkanaal.
Sinds het plaatsen van de roldeuren voor de derde kolk vinden
veel testen plaats. Na het in bedrijf
gaan van de derde kolk, is kolk 2
gerenoveerd en inmiddels aangesloten op het nieuwe bediensysteem.
Nu is het aansluiten van kolk 1
aan de beurt. Om alle systemen
te kunnen integreren en om de
integrale systeemtesten te kunnen
doen, is volledige stremming van
alle drie de kolken nodig.

Vierkante stremmingen
De verdeling van deze zogeheten
vierkante stremmingen over twee
weekenden heeft Rijkswaterstaat
afgestemd met Koninklijke BLN

Schuttevaer. In geval van uitloop
van de testen en werkzaamheden
is tevens een reserveweekend gepland.
Tijdens de vierkante stremmingen
kunnen schippers omvaren via de
Lek naar Wijk bij Duurstede en
daar het Amsterdam-Rijnkanaal
op. Naar verwachting zijn als gevolg van het omvaren schepen
twee uur langer onderweg.

Overzicht
Behalve de vierkante stremmingen, zijn er momenten dat twee
van de drie kolken gestremd zijn
en is er een langdurige periode dat
kolk 1 óf 2 gestremd is. In onderstaande tabel staan ze allemaal op
een rij inclusief het reserveweekend voor de vierkante stremmingen.
Naar verwachting geven de stremmingen - buiten de vierkante geen extra wachttijden. Alle renovatiewerkzaamheden moeten in
het najaar zijn afgerond en dan
zijn alledrie de kolken permanent
in gebruik.

27 augustus 2019

16

Voor onderhoud
en reparatie in ons
stevendok
TO B E E X AC T .

YC6C Serie

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.

Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

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.

€ 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

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

in

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

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

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

o.a. Saab, Krohne, Brooks en Heinrichs. Ook leveren wij dek PC met
ons nieuwe Green Light automatische pompbedieningssysteem.

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

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

KLANTGERICHT ONTWERP

Als het nieuwbouw van schepen betreft leveren we geen half werk. Wij bouwen
en begeleiden van casco tot oplevering, van A tot Z. In overleg met de klant
wordt het schip vormgegeven en verzorgen we tot in detail het interieur.
Hoogwaardige toepassing van techniek bij voortstuwing, klimaatbeheersing,
elektronica en sanitaire voorzieningen, biedt de garantie dat het schip aan alle
eisen voldoet. Uiteraard binnen de gestelde levertijd.
Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140.
www.breejen-shipyard.nl
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Wereldhavendagen 2019
weer bol van excursies
Gisteren – maandag 26 augustus
– is de kaartverkoop gestart voor
de excursies van de 42e editie
van de Wereldhavendagen op
6, 7 en 8 september. Tijdens
de Wereldhavendagen zijn de
demonstraties en activiteiten op
de kades rond de Erasmusbrug
veelal gratis. Daarnaast staan er
tal van excursies, vaartochten
en wandel- en ﬁetstours op
het programma, die bezoekers
kennis laten maken met alle
teamspelers die de Rotterdamse
haven rijk is.
Voor alle excursies kan men kaarten bestellen via www.wereldhavendagen.nl. Het gaat bij de excursies van de Wereldhavendagen
niet louter om de haven. Bezoekers kunnen kennismaken met de
24-uurseconomie van de Spaanse
Polder tijdens de nachtexcursie
‘De Logistieke Nacht’ of zien hoe
de Botlekbrug, de grootste hefbrug van Europa, dagelijks goede
doorstroom van verkeer en vaart
mogelijk maakt. Stap op de fiets
en maak kennis met de Schotse
Hooglanders op de Landtong Rozenburg of wandel door Rotter-

dam met de diverse wandeltours,
zoals de Walking Highlights, Rotterdamse Bijnamen of de Waterwandeling.

dan vanaf aanstaande maandag
gemakkelijk aan de winkelmand
toegevoegd worden.

Opstappen

De Wereldhavendagen in Rotterdam is het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland.
Het thema van de 42e Wereldhavendagen is ‘MariTeam’, waarmee
de organisatie de schijnwerper wil
zetten op het fantastische staaltje
teamwork van alle mensen die
dagelijks keihard werken aan het
succes van Rotterdam als maritieme hoofdstad en zijn haven. De
bezoekers kunnen via tal van activiteiten op de kade, demonstraties
op het water en excursies kennismaken met alle teamspelers die de
Rotterdamse haven rijk is. Daarnaast is er een uitgebreid cultureel
programma in de stad.

De Wereldhavendagen vergroot
dit jaar het aantal opstaplocaties.
Zo wordt het voor diverse excursies mogelijk om op te stappen
bij de metrohaltes Tussenwater
(in Hoogvliet) en Marconiplein.
Op zaterdag 7 september vertrekken er vanuit Hoek van Holland
een aantal excursies met de Fast
Ferry voor een bezoek aan diverse
haventerminals. Ook is het bij een
aantal onderdelen dit jaar voor de
eerste keer mogelijk om met eigen
vervoer te reizen.

Programma
Het volledige programma en excursieaanbod van de Wereldhavendagen is te vinden op www.
wereldhavendagen.nl. Met behulp
van de zoek- en filterfunctie kunnen bezoekers hun favoriete activiteiten vinden en opslaan in een
favorietenlijst en zo een persoonlijk programma samenstellen.
Tickets voor de excursies kunnen

De grootste

In 2018 trok het evenement ongeveer 380.000 bezoekers. De
hoofdsponsors/partners van de
Wereldhavendagen zijn Port of
Rotterdam, de Koninklijke Marine
en Rotterdam Festivals.

(foto’s Anne Reitsma Fotografie)

Sendo Liner open voor publiek bij Wereldhavendagen
Op zaterdag 7 en zondag 8
september zal de Sendo Liner
afmeren aan de Westerkade
tijdens de Wereldhavendagen.
Dit ‘schip van de toekomst’
(het eerste schip dat
emissieloos op batterijen kan
varen) maakt deel uit van de
binnenvaartpresentatie van
Expertise- en InnovatieCentrum
Binnenvaart en het Bureau
Voorlichting Binnenvaart en
zal opengesteld zijn voor het
publiek tussen 10.00 en 18.00
uur.
De Sendo Liner is een dubbelschroefs containerschip met een
geheel nieuw ontwikkeld onder-

waterschip. Het schip is volledig
geëlektrificeerd en wordt door één
van de twee Volvo Penta generatoren (435 kWe elk) en/of het lithium-ion accupakket (560 kWh)
van stroom voorzien.
Andere eigenschappen van de Sendo Liner zijn:
• 32% reductie benodigd vermogen/
brandstofverbruik
• 40% reductie CO2-uitstoot per vervoerde container ten opzichte van een
conventioneel schip
• 8% meer ladingcapaciteit
• modulaire opbouw waardoor aanpassingen eenvoudig te realiseren
zijn. Dit zorgt tevens voor een sterke
reductie van de onderhoudskosten.

(foto BVB)
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UW ADVERTENTIE
GAAT DOOR
EUROPA
HEEN

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)

DOWNLOAD ONZE APP

IPHONE • ANDROID • TABLET

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

binnenvaartkrant.nl
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Deur Alexanderkolk
Oranjesluizen
ontzet
Een tankschip voer woensdag 21
augustus rond 11 uur tegen de
deur van de Alexanderkolk van
het Oranjesluizencomplex in
Schellingwoude. De deur raakte
beschadigd en bleef gesloten
voor bijna twee dagen, waardoor
schepen van 95 meter de sluizen
niet konden passeren. Koninklijke
BLN-Schuttevaer meldt dat “…in
de deur leidingen zijn afgebroken
die de waterfilm onder de deur
moet persen zodat hij open kan
glijden.” De leidingen werden
vervangen.

Dode bij aanvaring
op Nieuwe Maas

Door het oog van de naald
Het mts Amelie 2 kroop donderdagmorgen 15 augustus bij Nigtevecht
op het Amsterdam Rijnkanaal door
het oog van de naald. Door roeruitval
kwam de richting Amsterdam varende tanker in de bakboordwal terecht.
Na een roercorrectie en vol achteruitslaan belandde het schip weer tegen
de stuurboordswal. Tot geluk van de

bemanning en schipper was er op dat
moment binnen de koers geen tegenvaart, anders was mogelijk een kopop-kop aanvaring niet te vermijden
geweest.
Onder begeleiding van een Rijkswaterstaatvaartuig is het schip een
kilometer verder afgemeerd aan
de wachtplaats Nigtevecht en stil-

gelegd. Nadat servicemonteurs de
stuurinstallatie hadden nagekeken
en ILenT onderzoek deed, mocht het
schip donderdagmiddag rond 18.00
zijn weg weer vervolgen naar Amsterdam.
Visueel leek de schade aan het schip
mee te vallen. Over de schade aan

Chinese steenbok
Er liggen twee sleepboten bij
en de kranen staan omhoog.
Tekenen die er op wijzen dat het
ULCV (Ultra Large Container
Vessel) gaat vertrekken. Op het
400 meter lange en 58,6 meter
brede schip staan de containers
23 breed met 8 hoog voor de
brug en 9 hoog erachter.

Het netwerkcongres Smart Rivers wordt dit jaar gehouden in
het Congres Centrum in Lyon
(Centre des Congrès de Lyon) op
30 september en 1 oktober. Het
programma werd vorige week
bekendgemaakt. Kijk voor de link
naar dat programma, met gedetailleerde beschrijving van de verschillende werkgroepen, op www.
binnenvaartkrant.nl. Ook voor de
link naar de inschrijvingen.

wel met negen schepen van 22.850
TEU overheen, maar MSC lijkt de
winnaar. Medio 2019 kwam de
MSC GÜLSÜN in de vaart, de eerste uit een serie van elf, met plek
voor 23.756 TEU. Hierop staan de
containers zelfs 24 breed en, hoewel even lang, zijn ze met 61,5 wel
bijna twee meter breder. Meer zal
het niet worden, want het is we-

WERELDSCHEPEN
Deze rubriek wordt verzorgd door leden
van de Rotterdam Branch, een afdeling
van de World Ship Society.
Zie www.wssrotterdam.nl

(foto E.J.Bruinekool Fotografie Hilversum)

Bij een aanvaring tussen een
speedboat en een sloep op de
Nieuwe Maas ter hoogte van het
Antwerpse Hoofd (Noordereiland) 16 augustus in Rotterdam
is een vrouw om het leven gekomen. Tien mensen werden uit het
water werden gehaald, onder andere door een Watertaxi. De sloep
had tien personen aan boord, op
de snelle RIB zat één persoon. De
Nieuwe Maas werd door het ongeluk afgesloten voor scheepvaartverkeer. De politie onderzoekt het
ongeluk.

Netwerkcongres
Smart Rivers in
Lyon

De capaciteit van 20.038 TEU is
nagenoeg benut en het schip ligt
bijna op haar merk. Rotterdam is
de laatste Europese laadhaven en
de eerstvolgende haven is Sjanghai. Via het Suezkanaal is dat
10.509 zeemijlen en met een snelheid van 20 knopen gaat zo´n reis
23 dagen duren.
De COSCO SHIPPING CAPRICORN is een kolossale verschijning. Toch is dit, naar het sterrenbeeld Steenbok vernoemde type
met haar vijf zusterschepen niet
het grootst. COSCO heeft nog vijf
sterrenbeelden, die met 20.119
TEU net iets hoger boven de grens
van 20.000 uitkomen. Maar de
grootste van COSCO zijn de vijf
van de Universe klasse met 21.237
TEU. De wedren lijkt geen grenzen
te kennen. CMA CGM ging er dan

het damwand kon RWS nog niets
melden, dat wordt nog onderzocht.
De schipper wilde geen commentaar
geven, hij meldde echter wel: gelukkig geen persoonlijke ongelukken of
erger en alles wordt door iedereen
keurig afgehandeld.

reldwijd de maximum reikwijdte
voor containerkranen.
COSCO (China Ocean Shipping
Company) verdubbelde na de fusie met staatsrederij CSCL (China
Shipping Container Lines) in capaciteit en door de overname van
OOCL (Orient Overseas Container Lines) groeide het uit tot ‘s
werelds derde containerrederij.
Momenteel opereert men met 478
schepen, waarvan 173 eigen en
305 in charter.
TEKST: CEES DE KEIJZER
FOTOGRAFIE: ARJAN ELMENDORP

Maritiem Festival
in Rotterdam
Het Maritiem Festival vindt plaats
in de weekenden van 31 augustus
en 1 september en 7 en 8 september bij het Maritiem Museum Rotterdam. Dan zijn alle historische
schepen in de haven toegankelijk
voor het publiek, er zijn bijzondere gastschepen, techniekworkshops, kinderactiviteiten, rondvaarten en zondags is er muziek.
Het tweede weekend valt samen
met de Wereldhavendagen. Kijk
voor meer informatie op www.
binnenvaartkrant.nl, ook voor
tickets voor rondvaarten.
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OMRU
SCHEEPSRAMEN

OMRU scheepsramen
voor de beroeps- en
pleziervaart

Het beste zicht op service,
kwaliteit en innovatie
Omru Scheepsramen levert:
• kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen;
• standaard profielen én geïsoleerde profielen;
• vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap;
• enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.

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

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

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

Vanwege uitbreiding van onze activiteiten is Bruinsma Freriks Transport op
zoek naar dubbelwandige tankschepen van 1000-5000t om onze vloot te
versterken.

Offerte aanvragen?
Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte
Bij onze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt
u standaard de allerbeste service. Daar zorgen onze
vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met veel
aandacht en zorg. En informeren u van begin tot eind over
de voortgang.

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.

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

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

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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Eind 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis

In Terneuzen draait alles om de planning
besparen, stilgelegd worden.

DOOR ERIK WIEGEL EN HILDE HOFMAN

De uitkijktoren nabij de
Middensluis biedt een goed
uitzicht over de werkzaamheden
aan de nieuwe Sluis Terneuzen:
een stuk opgespoten land waarin
de contouren van de nieuwe
kolk al zichtbaar zijn. Ook
tijdens de bouwvakantie gaat het
werk hier gewoon door.
Al twee jaar wordt er gebouwd
aan de Nieuwe Sluis. Die wordt
427 meter lang, 55 meter breed
en 16,44 meter diep. Cijfers die de
schaalvergroting in de scheepvaart
inzichtelijk maken.
Opdrachtgever is De VlaamsNederlandse Scheldecommissie
(VNSC). Deze commissie is onder
meer verantwoordelijk voor een
optimale toegang tot de Scheldehavens. Waaronder de havens aan
het Kanaal van Gent naar Terneuzen.
Op de vraag of de bouw op schema ligt, komt het antwoord van
Harm Verbeek (VNSC): “Iedere
drie maanden passen wij de planning aan, maar de einddatum
staat nog steeds. Eind 2022 vaart
het eerste schip door de sluis.”

Hinder
Door de bouwwerkzaamheden
zijn ligplaatsen en wachtplekken
verloren gegaan. Al vóórdat de
bouw begon, bedacht men hoe
voorkomen kon worden dat te veel
schepen tegelijk op hun schutting
zouden moeten wachten. Besloten
werd de plantool Terneuzen uit te
breiden voor de binnenvaart. Een
systeem dat al succesvol werkte

Diepgang

Schipper Gerard Eier van ms Varia meldt zich nog altijd via marifoon. “Een spits past altijd nog wel ergens tussen.”

voor de zeevaart.
Op
www.plantoolterneuzen.eu
wordt uitgelegd hoe schepen hun
schutting kunnen aanmelden. Dit
kan via telefoon of BICS maar aanbevolen wordt om www.sluisplanning.rws.nl te gebruiken. Hier kan
men volgen op welke tijd en in
welke kolk het schip is ingedeeld.
ETA’s kunnen worden aangepast
tot drie uur vóór aankomst.

Te lang
Die drie uur vinden sommige
schippers te lang. Komende van
havens in het kanaal valt het plannen wel mee. Kom je via de wispelturige Westerschelde, waar het
weer, het getij en eerdere sluizen
een grote invloed hebben, is het
volgens hen moeilijk een betrouw-

bare aankomsttijd op te geven.
Deze klacht is bij Rijkswaterstaat
bekend en op de post Terneuzen
doet men zijn best om de schippers zo goed mogelijk te helpen.
Doordat duidelijk is op welke tijd
geschut wordt, kunnen schippers
hun vaarsnelheid aanpassen en
brandstof besparen. Het is niet
meer zo dat het eerste schip dat
aankomt ook als eerste schut.
Het systeem is nu twee jaar in werking en in de toekomst zal de binnenvaart op veel meer plaatsen op
dergelijke wijze gevolgd en geregeld worden. Zowel nationaal als
internationaal.

Droogte
Het tijdelijke Kapitein Rooiboskanaal zorgt ervoor dat binnensche-

pen langer gebruik kunnen maken
van de Middensluis. Deze zou anders nu al, tijdens de bouw van de
Nieuwe Sluis, buiten gebruik zijn
gesteld. De verwachting is dat het
laatste jaar voor de opening met
slechts twee in plaats van drie sluizen gewerkt kan worden.
Eind juli zijn de stremmingen tijdens laagwater van de Oostsluis
en Middensluis net weer opgeheven. Die stremmingen werden
veroorzaakt door aanhoudende
droogte en een te laag kanaalpeil.
Op de vraag of er bij de bouw van
de Nieuwe Sluis rekening is gehouden met dit probleem, luidt
het antwoord dat watertekort in
de toekomst een groter probleem
kan worden. In het uiterste geval
zal de Nieuwe Sluis om water te

Door de aanleg van het tijdelijke Kapitein Rooiboskanaal kan de binnenvaart langer gebruikmaken van de Middensluis. (foto’s Erik Wiegel en Hilde Hofman)

Is zo’n grote sluis wel nodig? “Onzin”, klinkt het op de kade. “De
rest van het kanaal is niet geschikt
voor die grote schepen!”
Dat is correct, beaamt Harm Verbeek. Op dit moment tenminste.
De sluis wordt gebouwd voor de
toekomst. In het kanaal liggen nog
een tunnel en drie bruggen die de
grootte van de passerende schepen
beperken. Deze nog prima functionerende kunstwerken zullen
voorlopig niet vervangen worden.
Van belang is vooral de grote diepte van de sluis, zodat de zeevaart
met grote diepgang, waarmee nu
alleen rond hoogwater geschut
kan worden, over een groter deel
van de dag terechtkan. Ook geeft
de komst van een tweede sluis die
geschikt is voor zeeschepen meer
zekerheid voor de achterliggende
havens. Verder spelen de sluizen
een belangrijke rol in de toekomstige
Seine-Schelde-verbinding.
De capaciteit van de sluizen neemt
toe en ook de wachttijd voor de
binnenvaart zal afnemen, zo is de
voorspelling.
Tijdens de bouw passeren de schepen de werkzaamheden rakelings.
Daarom moeten ze hun de snelheid
aanpassen. Op www.nieuwesluisterneuzen.eu staat actuele informatie
over de werkzaamheden. Daar zijn
via een webcam ook de vorderingen
te volgen.
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Deymann neemt Fluvia Tankrode Hamburg over
De Duitse tankvaartrederij
Deymann neemt in
november de vloot en de
bevrachtingsactiviteiten van
Fluvia Tankrode in Hamburg
over. De bevrachting voor de
transporten in het Noord-WestDuitse kanaalgebied wordt vanaf
dan door Deymann Tankrode
Logistics in Hamburg gedaan.
Deymann heeft naast het kantoorpersoneel ook vier tankers, inclusief contracten en bemanning,
overgenomen. Op termijn zullen
tevens de particuliere tankers in
de nieuwe bevrachtingsorganisatie
worden geïntegreerd. Rederij Deymann versterkt door de overname
haar marktpositie en bouwt de
tankvaarttransporten op de kanalen, de Elbe, de Rijn en zijrivieren
verder uit. Fluvia gaat in Hamburg
verder met een slankere organisatiestructuur onder de naam Fluvia
HH. De activiteiten zullen gericht
zijn op het voor meerdere jaren
verhuren van binnenvaarttankers.
Een onderdeel van deze transactie
is de verkoop van de tanker Imke
Deymann aan Fluvia.

Martin Deymann van de rederij Deymann en Coen Meyer van Fluvia Holding (Foto: Rederij Deymann)

Renovatie scheepslift Scharnebeck
loopt ﬂink uit
De modernisering van de
westelijke bak van de scheepslift
op het Elbe-Seitenkanal in
Lüneburg/Scharnebeck loopt
vertraging op. Zoals het er nu
naar uitziet zal de bak niet in
juni 2020, maar pas eind maart
2021 weer beschikbaar zijn.
De medio jaren zeventig gebouwde scheepslift wordt momenteel
voor 70 miljoen euro grondig gemoderniseerd.
De westelijke bak is sinds maart
2018 voor de scheepvaart gestremd. Tijdens de renovatie kunnen binnenschepen alleen de
oostelijke bak gebruiken om het
hoogteverschil van 38 meter tus-

sen Elbe-Seitenkanal en Elbe te
overbruggen.

Betonschade
De aannemer heeft vastgesteld
dat de betonschade aan de westelijke bak veel omvangrijker is
dan verwacht. De renovatie zal
hierdoor maanden langer duren.
Om de werkzaamheden aan de
scheepslift te versnellen, heeft de
vaarwegbeheerder al extra capaciteit vrijgemaakt, maar dit kan
niet voorkomen dat het project nu
forse vertraging oploopt.

Nieuwe sluis
De scheepslift in Scharnebeck
verwerkt zo’n 40 binnenschepen

per dag. Eerder deze maand lag
ze dagenlang stil door een schade
aan de stuw van Geesthacht op de
Elbe.
Hierdoor daalde ook het waterpeil
op het Elbe-Seitenkanal. Ruim
negentig binnenschepen lagen te
wachten voor de scheepslift. Het
duurde meerdere dagen tot de file
opgelost was. De Duitse overheid
heeft plannen om ten westen van
de scheepslift een 225 meter lange
sluis te bouwen voor het schutten
van schepen tot 135 meter en koppelverbanden.
Vaartuigen van deze lengte kunnen de scheepslift niet passeren,
aangezien de bakken slechts 100
meter lang zijn.

Nieuwe ligplaats Spree-Oder
Op de Spree-Oder-verbinding
(stroomkilometer 22,18) staat een
vernieuwde ligplaats voor binnenschepen ter beschikking. Tijdens
het liggen kan aan twee installaties
walstroom worden afgenomen.
De oude ligplaats uit de jaren ’70
is voor 600.000 euro grondig ge-

Directiewijziging bij neska
Eind september gaat Kai Hansen,
directielid bij neska Schifffahrtsund Speditionskontor, het bedrijf
verlaten. Hij wordt per 1 november opgevolgd door Stefan Hütten.
Hansen, die sinds medio 2016 bij
neska werkt en sinds vorig jaar in

de directie van neska Schifffahrtsund Speditionskontor en neska Intermodal actief was, verlaat de neska-groep op eigen wens. Hütten
maakt de overstap van Nordfrost
naar neska, waar hij samen met Jan
Zeese de directie gaat leiden.

Sluis Geesthacht dicht
door personeelstekort
Na de recente problemen door
een dambreuk bij de Elbe-sluis
in Geesthacht ging het op 15 en
16 augustus opnieuw mis aan
de sluis. Op beide dagen kon er
tussen 13 en 21 uur niet worden
geschut bij gebrek aan personeel.
De Duitse vaarwegbeheerder
liet weten als gevolg van ziekte,
vakantie en de voorgeschreven
werktijd- en rusttijdregelingen
geen mensen te hebben om de
sluis te bedienen.

(Foto: WSA Uelzen)

moderniseerd in opdracht van het
Wasser- und Schifffahrtsamt Berlijn. Schippers kunnen er nu weer
veilig aanleggen en aan wal gaan.
Ze kunnen er ook afval kwijt.
Rondom de ligplaats zijn diverse
milieumaatregelen gerealiseerd.

De sluis in Geesthacht was nog
maar amper terug in bedrijf na
een technisch mankement waarbij
ook een dam doorbrak. Hierdoor
daalde het waterpeil op de Elbe
en het Elbe-Seitenkanal en moest
ook de scheepslift Scharnebeck

worden stilgelegd. De binnenvaart
van en naar de haven van Hamburg zat dagenlang vast. Binnenvaartorganisatie BDB heeft in een
brandbrief aan de WSV-centrale in
Bonn geëist dat er concepten worden ontwikkeld om binnenschepen op Duitse rivieren en kanalen
ook in noodsituaties te kunnen
bedienen. Het Duitse vaarwegennet kampt met achterstallig onderhoud. Dit leidt steeds vaker
onverwacht tot stremmingen van
sluizen. Nóg meer stremmingen
als gevolg van personeelstekort
kan de sector volgens de BDB niet
meer aan. De bond wijst erop dat
dit de planbaarheid en betrouwbaarheid van de binnenvaart ernstig in gevaar brengt.
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“De Maasroute moet snel weer betrouwbaar
worden”
DOOR NOUD VAN DER ZEE

De vaart met schepen op de
Maascorridor wordt steeds vaker
gehinderd door storingen bij
kunstwerken op de rivier, mede als
gevolg van achterstallig onderhoud.
Voorbeelden van dit achterstallige
onderhoud op deze rivier en de kanalen
in Oostelijk Brabant en Limburg zijn
talrijk.
De Maascorridor wordt door velen aangemerkt met grote potentie voor de toekomstige scheepvaart, maar de lijst van oponthoud, stremming en vaarwegsluitingen
in de regio Zuidoost-Nederland wordt
steeds langer. Er moet meer geld op tafel
komen om de Maasroute goed bevaarbaar

“ Sluismeesters

zagen vroeger
toe op het
onderhoud
van hun sluis

”

te houden of te maken, zegt Nico Evens,
regiocoördinator bij Koninklijke BLNSchuttevaer voor de binnenvaart in Zuidoost-Nederland. “De Maasroute moet snel
weer betrouwbaar worden. We hebben nu
te maken met groot achterstallig onderhoud. Ik ben het afgelopen jaar door de
schippers gevoed over de problemen, die
zij ondervinden op de Maasroute.” Hij
heeft het zelf ook ervaren. “Ik ben tot 2016
schipper geweest op dit traject. Wij zijn in

“

Steeds minder
mensen bij
Rijkswaterstaat
houden zich
bezig met
binnenvaart

”

overleg geweest met Rijkswaterstaat, maar
daar krijgen we te horen dat het een financiële oorzaak heeft en steevast is dan ook
het antwoord: We hebben geen geld.”

Marktwerking
Tot de ‘marktwerking in onderhoud en
vernieuwing’ bij Rijkswaterstaat zijn intrede deed, waren het vooral lokale ondernemers die het onderhoud aan de sluizen
voor hun rekening namen en die ondernemers waren ook redelijk op de hoogte
van wat er moest gebeuren aan dat onderhoud.
Dat werd verricht op basis van ‘goed beheer’. Ook zagen sluismeesters vroeger toe
op het onderhoud van hun sluis. Dat is
minder geworden, omdat bediening op
afstand in het leven is geroepen en er alleen nog onbemande sluizen zijn. Steeds
minder mensen bij Rijkswaterstaat houden zich bezig met binnenvaart en die
hebben dan vaak nog een gebrek a a n
kennis.” Nog een punt dat
over het voetlicht gebracht mag worden,
is dat ten gevolge
van de crisis
in 2008 erg

bezuinigd is op het onderhoud. “En na
het herstel van de economie heeft de overheid verzuimd de kosten voor onderhoud
weer op peil te brengen en te houden.”

Achterstallig
“Het aantal stremmingen en het achterstallige onderhoud zitten in een stijgende
lijn. Dat vind ik schrikbarend. Er wordt
onvoldoende gerealiseerd op de Maasroute, concludeerden wij als branchevertegenwoordigers. Maar niet alles is kommer
en kwel. We boeken ook wel eens succes,
bijvoorbeeld bij de derde sluis van Vreeswijk en de verruiming naar klasse Vb op
de Maasroute mag ook genoemd worden.
Maar ik vind het nog belangrijker, dat
de kunstwerken die we gebruiken op de

“ Rijkswaterstaat

heeft geld
te weinig om de
Maasroute op orde
te houden

”

Maasroute intact blijven en goed onderhouden worden. Het raakt schippers, dat
zaken waaraan ze gewend zijn, niet meer
functioneren. Schippers raken gefrustreerd, als ze normaal in een dag van Born
naar Rotterdam kunnen varen,
en door stremming of oponthoud niet in staat zijn
dat te realiseren.”

Nico Evens. “Het is tijd om op de Maasroute door te pakken. Wat speelt er, wat zijn daarvan de gevolgen en wat moet er nu gedaan worden?”

“ Het is al bijna
tien jaar
hommeles
op de Maas

Renovatie

”

De crisis markeert het punt waarop het
echt mis ging op de Maascorridor. Tot
2008 functioneerden de meeste sluizen
redelijk tot goed.
“Een bedrijf nam een grote renovatie op
zich en nu is het bijna tien jaar hommeles.
Dat zegt toch iets over de kwaliteit van die
renovatie. Die is beduidend slechter dan
het oorspronkelijke kunstwerk. En dat
vind ik zorgwekkend. We zitten met de gebakken peren. De medewerkers van Rijkswaterstaat hebben positief gereageerd op
onze acties voor een betrouwbare Maascorridor. Wel in de zin van: Ja, we zijn
blij dat jullie daar zoveel aandacht aan
besteden. De medewerkers zijn er allemaal van doordrongen dat Rijkswaterstaat
geld te weinig heeft om de Maasroute op
orde te houden. Voor de Maasroute moeten we aandacht blijven vragen. Dat is het
motto, waar we vast aan moeten houden.
We hebben ingezien, dat deze corridor al
jaren niet functioneert. Ik krijg de indruk,
dat we alleen zaken gerealiseerd krijgen
voor de maascorridor, als de politiek de
hete adem van de journalistiek in haar nek
voelt. Ook via de sociale media moeten
we dat blijven proberen.”
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“Uitbreiding haven Godorf heeft
alleen maar voordelen”
Er komt steeds meer weerstand
tegen de plannen van de Keulse
politiek om de uitbreiding
van de haven van Godorf
deﬁnitief los te laten. Onder
meer de regionale industrieen handelskamer en diverse
binnenvaartorganisaties hebben
van zich laten horen. Ook
het Keulse havenbedrijf HGK
waarschuwt voor negatieve
gevolgen als de uitbreiding niet
doorgaat.
Volgens Michael Auer, voorzitter van de ondernemingsraad van
HGK, zijn er juist redenen te over
om de haven Godorf in het zuiden
van Keulen wel te vergroten. Een
paar jaar geleden heeft HGK de haven Keulen-Deutz aan de stad verkocht om er een woon- en werkwijk van te maken. “Wij wilden
destijds de stedelijke ontwikkeling
niet in de weg staan. De verkoop
van de terreinen in Deutz was echter gekoppeld aan onze eis om el-

ders in de haven nieuwe terreinen
voor goederenoverslag te ontsluiten. Bijvoorbeeld in Godorf. Door
het groeiende aantal inwoners in
Keulen moeten steeds meer goederen worden aangevoerd. Daar heb
je overslagplaatsen voor nodig. In
heel Duitsland neemt echter het
ligplaatsaanbod voor de binnenvaart af.”

Economie en milieu
Ligt de haven van Keulen-Deutz
zowat midden in de stad, die van
Godorf ligt aan de rand van Keulen. Deze ligging maakt Godorf
volgens Auer zeer geschikt als goederenhaven. De HGK wil er een
vierde havendok met geïntegreerde containerterminal bouwen om
de industrie en eindklanten in het
zuiden van de stad beter te kunnen bedienen. Hierdoor zouden
veel minder vrachtwagens op de
ring rond Keulen en door de stad
moeten rijden. Het project biedt
ook kansen om nieuwe werkge-

legenheid te creëren. “Bij Ford in
Keulen verdwijnen de komende
jaren veel banen. In Godorf kunnen er nieuwe ontstaan. Dat versterkt onze economie. Keulen is altijd al een centrum voor handel en
industrie geweest en kan dit alleen
blijven als de infrastructuur wordt
onderhouden en uitgebreid. Bovendien kunnen we in Godorf het
spoor en de binnenvaart inzetten,
wat goed is voor het milieu.”

Kerktorendenken
Milieuorganisaties zijn tegen de
havenuitbreiding in Godorf, die
ten koste zou gaan van het natuurgebied Sürther Aue. Maar dit soort
‘kerktorendenken’ helpt volgens
Auer bij complexe vraagstukken
niet verder. “Natuurlijk moet bij
een uitbreiding in Godorf aan milieucompensatie worden gedacht,
en dat hebben we ook al gedaan
door op andere plekken nieuwe
terreinen aan te wijzen met een
natuurbestemming.”
Michael Auer, voorzitter van de ondernemingsraad van HGK. (Foto: HGK)

Totaalverbod varend ontgassen in 2024
Sinds april 2019 mag
conform het ADN een breder
spectrum aan stoffen niet
meer varend ontgast worden
in dichtbevolkte gebieden
en nabij sluizen en bruggen.
Daarnaast zal vanaf 2020 het
CDNI-verdrag2 gefaseerd
worden ingevoerd, toewerkend
naar een totaalverbod op
varend ontgassen in 2024.
Dit schrijft minister Cora van
Nieuwenhuizen in een brief aan
de Tweede Kamer. Zij kondigt
tevens handhavingsacties aan.
“Het ADN1 stelt voorwaarden
aan varend ontgassen. Tot voor
kort gold dit alleen voor toxische
stoffen die alleen ontgast mochten worden indien bij technische
problemen de afgifte bij een ontgassingsinstallatie niet mogelijk
was”, aldus de minister in de brief.

Sinds 1 april geldt dit voor veel
meer vervoerde stoffen. De minister kondigt een toezichtsactie aan
in het najaar.

Taskforce
Er wordt overlegd met de Taskforce
Varende ontgassen over hoe een
realistisch verbod op varend ontgassen kan worden vormgegeven.
Gekeken is door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hoe
moet worden omgegaan met het
begrip ‘dichtbevolkte gebieden’.
Gebieden met 1 tot 200 inwoners
per hectare binnen 500 meter
van de vaarweg zijn benoemd als
minder dichtbevolkt. Gebieden
met meer dan 200 inwoners per
hectare binnen 500 meter van de
vaarweg kunnen als dichtbevolkt
worden beschouwd.
“Omdat ontgassingen een aantal
uren in beslag nemen, is een lan-

A-ROSA gaat elektrisch varen
op de Rijn
In 2021 vaart het eerste
zogenoemde E-Motion Ship
van cruiserederij A-ROSA uit.
Het krijgt een dieselelektrische
aandrijving. Een accu van 1,2
megawattuur wordt in een
netwerk gekoppeld met een
generator om de energie voor
het boordnet en de voortstuwing
te kunnen leveren.
Wanneer het schip, dat op de Rijn
gaat varen, een stad nadert, wordt
overgestapt van de dieselmotor op
de elektromotor die zijn energie
uit de accu haalt. Ook in havens
kan op deze wijze emissievrij worden gevaren. De accu kan worden

opgeladen aan walstroominstallaties. A-ROSA-directeur Jörg Eichler:
“De populariteit van een cruisereis
wordt mede bepaald door de indrukken die de reizigers opdoen
in de natuur en de steden die ze
bezoeken. Bij A-ROSA zijn we er
ons van bewust dat bestaande en
nieuwe ecologische uitdagingen
moeten worden aangepakt. Alleen
zo kunnen wij een schone omgeving achterlaten voor toekomstige
generaties. Een duurzame en respectvolle omgang met het milieu
houdt onze cruisevaarten ook in
de toekomst aantrekkelijk.”

gere aaneengesloten vaarweg waar
ontgast kan worden noodzakelijk.
Langere aaneengesloten trajecten
zijn op basis van de bevolkingsdichtheid in Nederland slechts
beperkt beschikbaar en liggen
voor een belangrijk deel buiten
de hoofdcorridor AmsterdamRotterdam-Antwerpen
waarop
tot nu toe voornamelijk varend
ontgast wordt”, aldus de minister in de brief. “Het CDNI wordt
vanaf 2020 (na ratificatie door
Duitsland en Zwitserland) gefaseerd ingevoerd toewerkend naar
een totaalverbod op varend ontgassen in 2024. Daarom zal met
de sector verkend worden welke
ontgassingsfaciliteiten er op korte
termijn en op welke locaties ge-

wenst zijn om te kunnen voldoen
aan de wettelijke eis dat ontgassen
niet toegestaan is in dichtbevolkte
gebieden. (…) Ik streef ernaar het
varend ontgassen zo snel als mogelijk te beëindigen. In samenwerking met de Taskforce Varend Ontgassen werk ik aan het realiseren
van voldoende capaciteit voor de
verwerking van dampvormige restlading afkomstig van tankschepen
in daarvoor geschikte verwerkingsof terugwininstallaties.”

Toezichtsactie
“De verkennende toezichtsactie
heeft het doel om de sector bewust
te maken van de consequenties
van de invulling van het begrip
‘dichtbevolkt’ én het verbod op

ontgassen dat gefaseerd vanuit het
CDNI zal worden opgelegd. De
toezichtsactie wordt uitgevoerd in
samenwerking met Rijkswaterstaat
en maakt gebruik van nieuwe toezichttechnieken zoals drones, enoses en specifieke camera’s om te
testen in hoeverre deze technieken
behulpzaam zijn bij toekomstige
handhavingsacties."
(...) In de ons omringende landen
wordt net als in Nederland tot op
heden, op basis van meldingen
en incidenten toezicht gehouden
op varend ontgassen (op toxische
stoffen) naar de atmosfeer. Sinds
het van toepassing worden van het
vernieuwde ADN geldt het ontgassingsverbod voor alle gevaarlijke
stoffen.”

Berlijnse haven bouwt groene
duwboot
Het havenbedrijf in Berlijn (BEHALA) laat een
emissieloze duwboot bouwen. De ‘Elektra’ gaat
eind volgend jaar in de vaart en wordt ingezet voor
goederenvervoer tussen Berlijn en Hamburg en
binnen Berlijn. De energie voor de voortstuwing
wordt geleverd via gasvormige waterstof,
brandstofcellen en accu’s.
Het schip wordt gebouwd op
scheepswerf
Hermann Barthel in
Derben. Bij de ontwikkeling zijn naast
BEHALA ook BALLARD Power Systems (brandstofcellen),
Anleg
(waterstoftanks),
Scheepselektronica Rostock, ESTFloattech (accu’s) en rederij Imperial betrokken. Het project staat onder leiding van de
afdeling ontwerp en exploitatie maritieme systemen

van de TU in Berlijn. Parallel aan de bouw van de
Elektra wordt in het vaargebied van de duwboot infrastructuur voor het afnemen van stroom en waterstof
gerealiseerd. Het project kost 13 miljoen euro, waaraan het Duitse verkeersministerie 8 miljoen bijdraagt.

(Foto: TU Berlin)
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Bezorgde inwoners richten actiegroep op:

‘’Nee tegen de vloedgolf van de Maas”
Bij extreem hoogwater in de Maas kunnen de
dorpen rond Gennep, Plasmolen, Middelaar,
Milsbeek en Ottersum onder water worden gezet.
De kans is klein dat het zich ooit voordoet, maar
de gevolgen kunnen voor de inwoners ingrijpend
zijn. De onrust bij 7.000 burgers groeit.
Minister Cora van Nieuwenhuizen van
Infrastructuur en Waterstaat heeft 160
miljoen euro ter beschikking gesteld
voor dit ingrijpende plan voor de Lob
(stuwmeer) van Gennep. De inzet is
meer veiligheid bij hoogwater, het gebied aantrekkelijker maken voor recreanten en zorgen dat de ‘Lob’ meer water
kan bergen dan nu.
In de (25 jaar oude) plannen wordt
de “Lob” groter, zodat dichtbe-

volkte gebieden verder stroomopwaarts- van Den Bosch tot het Hollands
Diep- minder gevaar lopen.

Schuif in de dijk
De bewoners rond Gennep werden in
mei geïnformeerd over dit plan ‘Lob
van Gennep’. De Lob van Gennep is een
laag liggend landschap van 20 vierkante
kilometer met vijf dorpen en 2.800 wo-

ningen, boerderijen en bedrijven.
De dijken, die de vijf dorpen langs de
Maas tussen Gennep en Mook beschermen, worden de komende jaren van een
halve tot anderhalve meter verhoogd.
Als het water van de Maas bij extremere
omstandigheden nog hoger gaat staan,
kan een schuif in de dijk worden opengezet en stroomt het water het achterland in en wordt het achter de dijk vastgehouden.
De informatiebijeenkomsten over de
Lob van Gennep hebben tot de nodige
onrust geleid onder de bevolking. Er is
een actiegroep ‘Nee tegen de vloedgolf
van de Maas’ opgericht.

Schadevergoeding
De actiegroep is ervan overtuigd dat de
zaak onder het mom van veiligheid,
mooier wordt voorgesteld dan hij is.
Als dit plan doorgaat, wordt het gebied

straks ingesloten door hoge dijken. Het
risico bestaat dat een modderstroom
het gebied in komt. De mensen krijgen
24 tot 48 uur de tijd om te evacueren.
Het vee moet blijven. De mogelijke consequenties dringen nu pas door tot de
bevolking. Mensen zijn boos. Dit kan
een ramp worden voor de mensen van
dit gebied. Volgens dijkgraaf Patrick van
den Broeck van Waterschap Limburg
stroomt het gebied in de huidige situatie ook vol. Pas bij zeer extreem hoogwater zorgt het project ervoor dat de
Lob onder water komt te staan.
Burgemeester Gradisen van Mook en
Middelaan wil weten hoe het zit met de
vergoeding van de schade aan de inwoners, mochten hun dorpen onverhoopt
onder water gezet worden. In de maand
september komt er een nieuwe serie
informatiebijeenkomsten. Zo laat het
projectbureau Lob van Gennep weten.

(foto: Shutterstock)

Einde nadert voor De Scheepjes
Het is een troosteloze aanblik
om de twee spitsen in de
Rotterdamse Leuvekolk te zien
liggen. Het voormalige eetcafé
De Scheepjes zonk vorig jaar
april op de bodem, werd vrijwel
meteen met pompen weer
boven water gehaald, maar de
twee spitsen waren dusdanig
beschadigd dat ze geen toekomst
meer hadden.
De twee Belgische spitsen speelden natuurlijk allang geen rol
meer als kleine schepen in het vervoer, maar hadden toch in hartje
Rotterdam wel enige nostalgische
waarde toen ze gezellig waren
ingericht als eetcafé en partycentrum. De gemeente heeft andere
plannen met de Leuvekolk, een afgesloten water aan de Blaak tegenover het Maritiem Museum aan de
Leuvehaven.
De rechter heeft inmiddels beslist
dat de schepen moeten worden
verwijderd. Een spectaculaire oversteek naar de Leuvehaven zit er
niet meer in. Ze zullen in stukken
worden gezaagd of gedemonteerd.

De scheepjes in de Leuvekolk, zoals ze er momenteel bij liggen
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Zwitserse Rijnhavens
behandelden meer goederen
De goederenoverslag in de
Zwitserse Rijnhavens is in de
eerste helft van het jaar met 12,5%
gegroeid ten opzichte van de
dezelfde periode in 2018. In totaal
zijn er 3,2 miljoen ton goederen
geladen en gelost. Vooral de
import van minerale olieproducten
is aangetrokken.
Dit heeft te maken met de shut down
van de raffinaderij in het Zwitserse
Cressier, die tien dagen langer duurde dan gepland. Dit leidde tot grotere importhoeveelheden. Minerale
olieproducten zijn een belangrijke
goederengroep voor de Zwitserse havens. Als gevolg van de energietransitie zullen de volumes in dit segment
dalen, maar vooralsnog is de vraag
naar benzine, diesel en kerosine erg

Polen pakt grens-Oder aan
Polen gaat de Oder nabij
de grens met Duitsland
moderniseren. De geplande
werkzaamheden moeten
bijdragen aan een betere
bescherming tegen hoogwater
in het stroomgebied van
Oder en Weichsel. Er wordt
ook een nieuwe stuw in de
Poolse Oder gebouwd. Met
het oog op de bescherming
tegen overstromingen kwamen
Polen en Duitsland in 2015
maatregelen aan de grens-Oder
overeen.

groot.
De import van chemische producten
groeide in de eerste helft van het jaar
met 70%, de export nam af. De containeroverslag daalde met 16% naar
62.907 TEU. Hierbij moet worden
vermeld dat de eerste helft van 2018
voor de containeroverslag in Bazel
een bijzonder sterke periode was als
gevolg van de spooronderbreking in
het Duitse Rastatt. Veel verladers verschoven hun containertransporten
toen van het spoor naar de binnenvaart.
De haven van Bazel verwacht dat de
containeroverslag zich in de loop
van het jaar verder positief zal ontwikkelen aangezien er voorlopig
geen extreem laag water, zoals in de
tweede helft van 2018, in het vooruitzicht is.

In Duitsland zijn deze al in uitvoering, maar in Polen schoot
dit nog niet erg op. Volgens de
Vereniging ter promotie van
het stroomgebied Oder/Havel
(Oderverein) is daar nu een

start mee gemaakt: er wordt
een grensoverschrijdende studie naar de milieueffecten van
geplande maatregelen in Polen
uitgevoerd. Deze maatregelen
moeten er onder mee aan bijdragen dat in de winter de inzet van
ijsbrekers geborgd is.

BUND wantrouwig
Diverse dammen om de stroom
te reguleren worden stapsgewijs
vervangen of uitgebreid. De
Duitse Bond voor Natuurbescherming (BUND) verwijt de
Poolse overheid onder het mom
van hoogwaterbescherming de
Oder te willen verdiepen, maar
de Oderverein noemt dit pure
speculatie. De vereniging is juist
blij dat Polen nu ook werk maakt
van de afspraken die in 2015 met

Duitsland zijn gemaakt.

Nieuwe sluis
Het Poolse verkeersministerie
heeft ook bekend gemaakt een
nieuwe stuw te gaan bouwen in
de Oder. Vorig jaar is al een nieuwe stuw in Malszyce opgeleverd
en nu komt er ook één in Lubiaz.
Ze moet de regio beschermen tegen overstromingen. De Polen
gaan een sluis met twee kamers
bouwen, een stuw, vistrap en
waterkrachtwerk. Het complex
zou in 2027 klaar zijn. De Oder
in Polen wordt opgewaardeerd
naar vaarwegklasse Va.

Aan ms Amphira leverden onder andere:
Dolderman B.V.

ClimaLogic B.V.

Den Breejen Shipyard Schroefasinstallatie

set en F.T. GIUDICI ballast-stripping ejectors

VE-woning en scheepsstoffering

Afbouw en levering Caterpillar C32SCAC

Airco-installatie, overdrukinstallatie, ma-

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

Lloyd’s Register EMEA Gecertificeerd

Complete stoffering woning en stuurhuis

1014 pk en John Deere 6135AFM

chinekamerventilatoren en RVS afsluitbare

schroefmotor, 455pk, 1x 60kVA, met John

Reintjes Benelux bvba

incl. Ve-screen zonwering

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

roosters

Deere 4045H en Stamford UC224 en 1x

1x WAF 562 L met reductie van 5,421:1

Verhaar Omega B.V.

Ontwerp, bouw en levering compleet schip

Damen Marine Components

30kVA, met Hatz 4L41C en Stamford PI144

RuGotech Pijpleidingen B.V.

Eén (1) Verhaar Omega boegschroefinstalla-

Alphatron Marine B.V.

Stuurpaneel: SP 2700, inclusief roerstand-

EMS Group B.V. Complete E-installatie

Complete machine kamer voor en achter

tie type VBS1000sr (schroefdiam 1000mm)

JMA-610 radar, MFM-line, Alphachart en AIS

aanwijzer RI 2700, hydraulisch aggregaat:

Exakt Alignment Het uitlijnen en funderen

schip

diesel aangedreven, 450 pk bij 1800 omw/

Alubouw de Mooy B.V.

type HPP 2700-180 } 1-1-1/5,5 kW, roeraan-

van keerkoppeling en motor

Stam Constructie

min. en bediening wegafhankelijk

Kolom, stuurhuis, beugel, telescoopmast,

drijving: type 2 DWK 6080/56, hydrodyna-

Foresta Trading B.V. Volledige pakker

RVS verende scepters met RVS railingdra-

W & O Europe

boordlichtbakken en woning deuren voor

mische profielroeren: 2 stuks type HD 200

F.T. VICTOR dekwas, ballast- en zwartwater

den, uitlaten hoogglans gepolijst voor en

Afsluiters voor de dekleidingsystemen en

en achterschip

en straalbuis: 1 stuk type Optima diameter

pompen, F.T. ZENIT MAN ruim-dompelpom-

achterschip, aluminium buitenboord steiger

machinekamers

Blokland Non-Ferro B.V. U-bundelkoelers

1822 mm

pen Atex uitgevoerd, F.T. smeerolie haspel-

en hoogglans gepolijste roefbeschermingen

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

WIJ WENSEN
FAMILIE CANT
EN DE DECKER
EN BEMANNING EEN
NOORDEINDE 3, 3341 LW H.I. AMBACHT
TEL.: (078) 682 12 14 ¤ FAX: (078) 682 12 17
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

Een behouden vaart

BEHOUDEN VAART

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

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
heeft ontwerp, bouw en levering compleet schip
mogen verzorgen voor familie Cant en De Decker
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

Wij bedanken familie Cant en De Decker voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen ms AMPHIRA een goede vaart.
Wij verzorgden de complete E-installatie.
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Amphira vol kleur, smaak, durf en plezier
DOOR JOHAN DE WITTE

Je wilt een ander schip, waarop
je vaart is in 11 jaar van boeg tot
spiegel door gerenoveerd. Tijd
voor een stap vooruit in functie
en comfort, afmetingen hoeven
niet veel groter, zonder ballast
mag ze niet meer dan 4 meter
boven water steken, zeg je tegen
Twan de Goeij, al gauw hoor je
dan - of vermoedde je eigenlijk
al - dat zo’n schip niet op de
markt is.
Twan laat Wim Driessen weten:
“ik heb een kandidaat voor nieuwbouw!” Nadat de tekening bij
RensenDriessen Shipbuilding BV
van de tekentafel rolde kwamen
Katia De Decker en Maarten Cant
na 6 maanden spanning de werf
op in het verre Nantong: groots,
enorm bouwterrein, verscholen
achter andere casco’s ‘fladderde’
de nieuwe Amphira (vlinder) door
hun beeld. Zo’n moment vergeet
je niet, na een rondje survey daalt
je hartslag weer naar stationair!
Dordrecht 16 augustus. Op de
Denneboom van de Amphira voor
de wal bij Dolderman lezen we

De naam van het schip is artistiek weergegeven op de boeg.

Afbouw: hobby of stress?
“Voor stress hadden we geen tijd,
zomer, vakantietijd, om 5 uur aan

jongste Boaz (9) beschikt over een
met graffiti verfraaide kamer. Hiervoor is een Dordtse kunstenaar

Ook in de keuken accenten van
hetzelfde blanke eikenhout. Wit
geglazuurde baksteentjes in badkamer en toilet hebben de ‘Portugese’ look evenals die van smaak
en durf! Gezellig, een woning die
zich onderscheidt.

Rondje Amphira

De Caterpillar motor in de nog brandschone machinekamer. (foto’s Johan de Witte)

81.30 x 10 en 1568 ton. Opmerkelijk in een tijd waarin ‘mega’ al
gewoon is!
Decennialang is er amper nog een
schip van dergelijke afmetingen
gebouwd. Vraagje dus voor Katia
en Maarten als we aan de – dat
dan weer wel - megagrote tafel tegenover Katia en Maarten zitten.
Waarom die afmeting?
“Het was een voorwaarde om
met ons nieuwe schip het traject
Brussel en Charleroi te kunnen
bevaren. Vanaf de eerste lijn op tekening en tijdens de hele afbouw
lag de focus op 4 meter kruiplijn,
zonder ruimballast. Met de combinatie modern-economisch en 2
hoog high cube naar Dortmund
of 1 gewoon en 1 high cube naar
Charleroi onderscheidt het schip
zich en maakt ons een ‘grote’ speler op klein vaarwater. Wij varen
reeds jaren voor General Bulk
CVBA die voor ons een verhuurcontract heeft weten afsluiten met
de HTS Group, een probleemloos
kanaalschip is dan waardevol.”

boord, soms met de timmerman
en schilder tegelijk. Druk maar
een hele leuke periode, fijne gasten ook, de medewerking is top.
Wanneer je dan ziet dat er professioneel geïnstalleerd wordt
en je bivakkeert in een mooi appartement van Dolderman in een
stad als Dordrecht, heb je het gewoon naar je zin. Bovendien zijn
we door familie en vrienden erg
geholpen, ook de Je-Pa nam een
time-out en lag als ouderlijk ‘gezag’ en hulp langszij, waarvoor
hier VEEL DANK!”

ingehuurd. Erg leuk en origineel!
Overigens riekt de inrichting ook
naar hobby. De enorme tafel is
style bepalend voor het interieur.

Dat specifieke zoals destijds bij
een Duijvendijker, van Goor of
een Fultonner is niet meer, de
nieuwbouw uniformiteit is groot
en verschil zit meestal onderwater
of in de verblijven. Daarbij komt
dat de concullega’s mooie schepen, comfort en kwaliteit ook wel
weten in te bouwen, maar met de
specifieke RensenDriessen tekening, type ‘New Amphira-‘, samen
met de Dolderman style zetten
deze makers/afbouwers er toch
weer een herkenbaar stempel op!
Natuurlijk hou je met een Caterpillar C 32 en EMS elektrische installatiekasten, de geluidloos ingepakte John Deere koelingskasten,
brand & veiligheid equipment en
bunkers in een 10 meterschip niet
veel vloerruimte meer over. Niettemin is alle eigentijdse equipment
ingebouwd en heeft alles zijn ser-

viceruimte.
”We hadden er in het begin wel
een beetje vrees voor, maar het is
uitstekend gelukt.”
Aan dek zien we een autokraan en
spudpalen van Misti. Het voordek
is met de duwsteven uitgebouwd
en heeft als plus veel ruimte. Een
500 pk sterke Verhaar kopschroef
zorgt dat de Amphira niet uit de
bocht vliegt.
Ook hier is de stuurhut de eyecatcher, zwart met donkergrijs en
staal, gesoigneerd door fraai meubilair met Alphatron apparatuur.
Een stuurhut moet doordacht
comfortabel zijn ingericht, het
is je werkplaats, bureau, kijk op
vaarwater en voor de filosoof: de
wereld!
Wat vinden jullie van je schip?
“Super tevreden.”
Maandag in de Frisohaven en
Botlek containers laden voor Gorinchem, en weer laden voor Antwerpen. De Amphira vliegt uit,
wanneer de vakanties voorbij zijn,
wordt ze gedoopt in Antwerpen of
in Zwijndrecht. “We gaan ’t nog
zien.”

Smaak, durf en plezier
De Amphira ziet er niet alleen gelikt uit, maar straalt ook plezier
uit. Maarten schuurt en Katia verft.
Hij stuurt, zij neemt het met routine over. Aan beiden hangt het
label multifunctioneel ofwel een
team. Het enorme TV-scherm verraadt Maartens hobby, boeken en
haakwerk dat van Katia. Voor de
zoons Nicholas 17 (naar boven afgerond) en Matthias (bijna 16) is
de voorwoning overeenkomstig de
wens van de heren ingericht. De

De kamer van de jongste is door een professionele graffiti-artiest onder handen genomen.

Foto: Johan de Witte
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Shipyard

Wij wensen familie Cant en De Decker veel succes met ms Amphira
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