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Bij containers is nog wél groei te verwachten. (archieffoto Tekst & Toebehoren)

De komende vijf jaar hoeft de binnenvaart geen groei te verwachten van het ladingaanbod. Vrijwel alle
goederensoorten lopen terug of stabiliseren. Bij het zoeken naar lichtpuntjes lijken alleen het vervoer van
containers en chemicaliën te scoren. Maar ook daar is de groei niet spectaculair. Dat blijkt uit onderzoek
van Panteia.
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periode; het komt vooral voort uit
marktherstel na een jaar met een
langdurige periode van extreme
waterstanden.”

www.visscherscheepsrep.nl

centrales gesloten, waardoor het
volume aan kolen dat daar door
de binnenvaart wordt vervoerd
met 18 procent afneemt, aldus
Panteia.
Lange periodes met lage waterstanden vormen ook een bedreiging, zo staat in het onderzoek –
dat gefinancierd is door Topsector
Logistiek en het ministerie van I
en M – te lezen. Ze zijn weliswaar
gunstig voor de tarieven, maar “als
ze terug blijven komen zal dat een
blijvend drukkend effect geven
op het aandeel van binnenvaart”.
Dat was in de eerste maanden van
vorig jaar ook al merkbaar in het
internationale containervervoer,
als nasleep van uitgeweken ladingpakketten.
Bij frequentere laagwaterperioden
voorspelt Panteia ook verschuivingseffecten van andere ladingsoorten, zoals chemicaliën en
halffabrikaten. Het advies van de
onderzoekers: “De binnenvaart
dient met schepen te komen die
zelfs bij extreem lage waterstanden
nog vervoerszekerheid kunnen
bieden, om dit dreigende ladingverlies tegen te gaan.”

Tel. 0031 (0)184-496363

Lees verder op pagina 3 >>

Qua ladingvolumes was 2019 een
goed jaar voor de binnenvaart.
Het vervoerd volume komt uit op
324 miljoen ton, zo heeft Panteia
becijferd. Dat is 13 miljoen ton
ofwel 4 procent meer dan in 2018.
Maar die cijfers van vorig jaar
geven een vertekend beeld, voegt
het onderzoeksbureau eraan toe
in het onlangs verschenen rapport
Middellange Termijn Prognoses voor
de binnenvaart. Vervoer in relatie
tot Nederland, periode 2019 - 2024.
En, zoals iedereen van de bekende
disclaimer van beleggingsproducten weet, bieden resultaten uit
het verleden geen garantie voor
de toekomst. Integendeel. Het
groeicijfer is volgens Panteia “niet
maatgevend voor de komende

Zorgelijk
De vooruitzichten op korte en
middellange termijn noemen de
onderzoekers zelfs “zorgelijk”. Bij
belangrijke goederensoorten moet
rekening worden gehouden met
afname van de volumes. Zo zit de
stikstofcrisis de bouw dwars, hetgeen de eerste tijd gevolgen heeft
voor het vervoer van bouwstoffen. Voor veevoeders zal de daling
waarschijnlijk blijvend zijn.
Al langer is bekend dat de vraag
naar kolen stelselmatig zal afnemen. In Duitsland worden kolen-
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Amsterdam: recordoverslag in 2019 dankzij
kolen en benzine
In 2019 heeft de Amsterdamse
haven een nieuw recordoverslag
geboekt: 86,3 miljoen ton. Vorig
jaar dat was nog 82,3 miljoen
ton. Deze stijging van 6 procent
zorgt ook voor een record bij
de gezamenlijke havens in het
Noordzeekanaalgebied, waar de
totale overslag uitkwam op 105
miljoen ton tegen 101,8 miljoen
ton in het jaar daarvoor.
Amsterdam was wel de enige stijger. In IJmuiden daalde de overslag
met 7,9 procent naar 17,2 miljoen
ton. Beverwijk (0,7 miljoen ton)
en Zaanstad (0,2 miljoen ton)
zagen hun overslag stabiliseren.

Deze stijging was toe te schrijven
aan bijzondere marktomstandigheden, die zorgden voor een sterke
exportgroei naar niet-traditionele
regio’s zoals Azië en het Zwarte
Zee-gebied.
Port of Amsterdam gaat ervan uit
dat deze groei niet structureel is. In
Amsterdam is met de sluiting van
Hemwegcentrale 8 in december
juist een groot kolenpakket komen te vervallen.
De overslag van olieproducten
steeg met 5 procent tot 50 miljoen
ton, tegen 47,4 miljoen in 2018.
Deze stijging werd veroorzaakt
door gunstige omstandigheden in
de benzinemarkt.

Fossiele brandstoffen

Overgang

Het record in de Amsterdamse
haven is met name te danken aan
de overslag van energieproducten.
Zo groeide het kolenvolume met
18 procent tot 15,5 miljoen ton.
Dat was in 2018 nog 13,1 miljoen
ton.

CEO Koen Overtoom van Port of
Amsterdam: “De Amsterdamse
haven is een echte energiehaven
waar nu nog groei plaatsvindt in
fossiele brandstoffen, maar waar
we voorsorteren op de overgang
naar duurzame brandstoffen zoals

waterstof en biobrandstoffen. In
onze haven zitten op dat gebied al
grote spelers zoals Argent Energy
en Greenergy.”
Ook was er groei (6 procent) bij
droge bulk: 33,6 miljoen ton tegen 31,6 miljoen ton in 2018. De
containeroverslag groeide met 12
procent; de overslag van roro met
17 procent. In de overslag van chemische producten en van bouwmaterialen waren de stijgingen
kleiner: respectievelijk 3,4 en 2,4
procent.

Minder agriproducten
De ladingstroom agriproducten
daalde vorig jaar met 5 procent tot
7,9 miljoen ton. Overige general
cargo (met onder andere projectlading) nam met 35 procent af.
Het aantal zeecruiseschepen dat
Amsterdam aandeed, nam af. In
2019 kwamen er nog maar 117 (zij
brachten 294.000 passagiers), ter-

Dordrecht wil binnenhavens aanpakken
DOOR OLIVIA KOOIMAN

De gemeente Dordrecht heeft
plannen om de 36 binnenhavens
en kades in de stad onder
handen te nemen. Het doel
is dat mensen op de kades en
op het water kunnen genieten
van de bijzondere sfeer in het
havengebied.
De plannen zijn vastgelegd in de
voorlopige Beleidsvisie Dordtse
binnenhavens. Er zijn gesprekken
geweest met verschillende groepen
die gebruik maken van het water,
zoals de binnenvaart, watersporters en rondvaartbedrijven. 400
bewoners en ondernemers rondom de binnenhavens werkten mee
aan een enquête.

Ligplaatsen
Dordrecht biedt plaats voor het
afmeren van ongeveer 65 ligplaatsen voor de binnenvaart. Uit de

enquête blijkt dat de behoefte
aan ligplaatsen voor binnenvaartschepen blijft bestaan. Sommige
havens worden gezien als geschikte plek voor binnenvaartschepen,
omdat het maritiem karakter van
de stad goed zichtbaar is.

het gebruik van ligplaatsen voorrang te geven aan cruiseschepen in
plaats van binnenschepen. Daarnaast wil de gemeente meer water
gerelateerde evenementen faciliteren.

In de voorlopige beleidsvisie staat
aangegeven hoe het water en de
kades nog aantrekkelijker en veiliger gebruikt kunnen worden. “Het
gaat niet om grote of ingrijpende
veranderingen”, stelt de gemeente.
“Op sommige plekken is er de wil
voor meer horecagelegenheden op
het water, kanovaren en aanmeerplekken voor personenvervoer toestaan.”
Bij een aantal havens en kades
wordt aangegeven dat er geen
plannen zijn voor veranderingen
en blijft alles vrijwel hetzelfde. Bij
de Wijnhaven en Korte en Lange
Wantijkade is het gewenst om bij

Voor de kades die bedoeld zijn
voor binnenvaart geldt dat recreatief gebruik veiligheidsrisico’s met
zich meebrengt. In het algemeen
wil de gemeente bij ontwikkelingen een rommelige indruk van
havens voorkomen. Leefbaarheid
en veiligheid worden als belangrijk bestempeld.

Recreatief gebruik

Koninklijke BLN-Schuttevaer is
op de hoogte van de plannen.
De brancheorganisatie heeft een
zienswijze opgestuurd. Dat kon
tot 12 januari. De komende tijd
gaat de gemeente met die en
andere reacties aan de slag.

(foto Adobe Stock)

wijl dat er in 2018 nog 180 (met
425.000 passagiers) waren.
De belangrijkste oorzaak daarvoor
is de invoering van de toeristenbelasting op 1 januari 2019.
IJmuiden profiteerde: daar meer-

den 62 cruiseschepen af. Dat
waren er in 2018 nog 30.
Het aantal aanlopen van riviercruiseschepen in Amsterdam
groeide met 11 procent van 2.007
naar 2.282.

Nieuw DC Alblasserdam
is gunstig voor Container
Transferium van BCTN
Naast Container Transferium
Alblasserdam komt een
nieuw distributiecentrum. De
Australische projectontwikkelaar
Goodman heeft daarvoor een
contract ondertekend met
Havenbedrijf Rotterdam, dat
eigenaar is van de grond.
Ze hebben eind vorig jaar overeenstemming bereikt over de huur
van een terrein van circa 10 hectare op industrieterrein Nieuwland Parc. Goodman gaat naast
het voormalige Nedstaal-terrein in
Alblasserdam een distributiecentrum van ruim 65.000 vierkante
meter bouwen. Eerder kondigde
Peute Recycling al aan even verderop 50.000 vierkante meter in gebruik te nemen.
“Erg mooi dat we op deze manier
een nieuwe invulling kunnen geven
aan het verlaten terrein”, aldus
Emile Hoogsteden, directeur Containers, Breakbulk & Logistics van
Havenbedrijf Rotterdam. “Zowel
het DC van Goodman als de verhuizing van Peute Recycling zijn

welkome versterkingen van het
logistieke cluster rondom de containerterminal van BCTN en betekenen een impuls voor het vervoer
over water.”
Via de BCTN-terminal kan veel
lading per binnenvaart getransporteerd worden naar de deepseaterminals op de Maasvlakte en
anderzijds verder het achterland
in.
BCTN kondigde aan dat mede door
de komst van Goodman is besloten om te investeren in een tweede overslagkraan op Container
Transferium Alblasserdam.
Naar verwachting start de bouw
van het distributiecentrum nog
voor het eind van dit jaar. De oplevering is dan in de tweede helft
van 2021. Het wordt het vijfde
logistieke centrum van de Australische groep in Nederland. Het
complex wordt opgedeeld in zes
verschillende units, die afzonderlijk van elkaar verhuurd kunnen
worden. Huurders zijn nog niet
bekend. Er zijn wel gesprekken
gaande met gegadigden.

Technische
alleskunner
voor haven
Trier
De groep Am Zehnhoff-Söns neemt
binnenkort in de haven van Trier
een nieuwe mobiele havenkraan
in gebruik voor het overslaan van
zware goederen. Het is een ‘technische alleskunner’, aldus de groep.
De kraan kan met een snelheid van
120 meter per minuut goederen tot
120 ton optillen.
De groep biedt in Trier naast overslag ook een binnenvaartdienst aan
voor projectlading op de Rijn en de
Moezel: de Mosel Heavy Lift Line.

(archieffoto Am Zehnhoff-Söns)
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Afname kolen en veevoer zitten
binnenvaart dwars
>> Vervolg van de voorpagina

Panteia verwacht voor 2020 een
volume van 321 miljoen ton. Dat
is een afname van 1,1 procent
ten opzichte van 2019. Op lange
termijn is er zich op een zeer beperkte groei naar 329 miljoen ton
(in 2024).

Stikstofcrisis
Het drogeladingvervoer over water
zal de komende jaren maar zeer
beperkt groeien: van 218 miljoen
ton in 2019 naar 223 miljoen ton
in 2023.
Op korte termijn is er zelfs een
daling van het volume waarneembaar, vooral als gevolg van de
PFAS- en de stikstofcrisis.
Die hebben merkbare gevolgen
voor het bouwmaterialenvolume,
vooral in 2020 en 2021. Voor het
komende jaar gaat het waarschijnlijk om een daling van 5 procent.
Na 2021 herstelt dat zich enigszins.

Ingrijpender is dat de binnenvaart
tussen nu en 2024 een zesde deel
verliest van het kolenvervoer van
en naar Duitsland. Dat is het gevolg van het sluiten van enkele
grote kolencentrales.
Vanaf dit jaar gaan er bijvoorbeeld
geen steenkolen meer naar de
energiecentrale in Werne. Daarmee gaat ongeveer 700.000 ton
verloren. Ook wordt het Koleneiland in Duisburg omgebouwd
tot een trimodale containerterminal.
In het marktsegment van deagribulk
zijn
de
vooruitzichten
eveneens
somber.
“De fosfaatregelgeving zette al
druk op de veestapel en dat wordt
op langere termijn verder versterkt door de stikstofmaatregelen.” Panteia verwacht dat het volume aan veevoeders tussen 2019
en 2024 met 7 procent afneemt.
De pijn zit in het binnenlands
vervoer; voor België en Duitsland
is een kleine stijging mogelijk.

Donauverruiming in
Beieren kan van start

Een schip op de Donau bij Steinkirchen. (foto Adobe Stock)

In Beieren wordt de aanpassing
van de Donau tussen Straubing
en Deggendorf voorbereid.
Nog vóór de zomer gaan de
werkzaamheden van start.
Goed voor de binnenvaart en
het milieu, klinkt het vanuit
München en Berlijn.
De Donau wordt aangepast om
beter bevaarbaar te zijn, maar de
nadurk ligt vooral op de bescherming tegen extreem hoogwater.
Een goede zaak, stelt de Beierse
milieuminister Thorsten Glauber:
“Bij hoogwater telt vaak elke centimeter.”
De binnenvaart schiet niet zo
heel veel op met de gekozen
variant – zonder stuwen. De Duitse
verkeersminister Andreas Scheuer
benadrukt desondanks het belang
van de Donau als handelsweg
voor Europa. “Geen enkele andere
rivier verbindt zoveel landen met
elkaar. Deze rivier heeft nog veel
vrije capaciteit voor milieuvriendelijk binnenvaartvervoer.”
De Duitse overheid en de deelstaat
Beieren gaan samen circa 38 kilo-

meter rivier tussen Straubing en
Vilshofen aanpakken. De bouwvergunning voor het gedeelte
vanaf Straubing tot Deggendorf
hebben ze alvast op zak. De vergunning voor het resterende stuk
moeten ze nog krijgen.
De werkzaamheden omvatten
onder meer de verruiming en
nieuwbouw van kribben en eilanden in de rivier. Er worden
ook nieuwe dijken gebouwd en
bestaande dijken worden aangepast. Binnen tien jaar moet
de aanpassing van de rivier van
Straubing tot Vilshofen voltooid
zijn.
Beieren investeert honderden miljoenen in het project. De aanpassing van de Donau gaat volgens
de Beierse verkeersminister, Hans
Reichhart, de parallel aan de rivier
lopende snelweg A3 ontlasten
doordat goederen naar de binnenvaart zullen verschuiven.
Het heeft jaren geduurd voor de
schop de grond in kon. Er waren
maar liefst ruim 400 bezwaren
ingediend, die eerst onderzocht
moesten worden.

De enige echte stijger is volgens
Panteia het containervervoer. In de
komende vijf jaar gaat het om een
toename van 16 procent. Dat is
minder sterk dan we gewend zijn.
Het netwerk van inland terminals
is min of meer voltooid – al komt
er nog een nieuwe terminal in Deventer – en het wegvervoer profiteert meer van de wereldwijde
groei dan de binnenvaart.

Kleine schepen
Over kleine schepen zijn de onderzoekers pessimistisch; hun
marktaandeel blijft krimpen. “Dit
is een langjarige trend die zich
komende jaren versterkt gaat
doorzetten. Kleinere schepen worden extra zwaar getroffen door
afnemende volumes in de bouwmaterialen- en agribulkmarkt,
terwijl daar geen groeisegment
als het containervervoer tegenover
gezet kan worden.” Ales bij elkaar
leveren kleinere schepen tot 2024
zo’n 9 procent in.

Tankvaart
Voor de tankvaartsector voorziet
Panteia een redelijk stabiel volume
tot 2024. In 2019 werd circa 106
miljoen ton aan vloeibare bulk
vervoerd. Dat stijgt dit jaar naar
107 miljoen en in 2021 naar 109
miljoen. Daarna zet een daling in
naar uiteindelijk weer 106 miljoen
ton in 2024.
Dat heeft alles te maken met de
energietransitie in de mobiliteitssector: met de komst van meer
elektrische voertuigen daalt de
vraag naar benzine en diesel.
Daartegenover staat een verwachte
groei in het vervoer van chemische
producten per schip. Die compenseert volgens Panteia het verlies
aan minerale producten.
Opvallend is dat het onderzoeksbureau geen volumegroei verwacht,
maar wel een groei van de vervoersprestatie (met 0,7 procent).
Dat betekent dat tankschepen
gemiddeld langere afstanden zullen afleggen.

Nationaal akkoord voor
schone lucht
Schonere lucht moet gaan
zorgen voor 50 procent
gezondheidswinst in 2030 ten
opzichte van 2016. Die afspraak
tekende minister Stientje van
Veldhoven (Milieu en Wonen)
maandag 13 januari met 36
gemeenten en negen provincies.
Dit Schone Lucht Akkoord betekent
dat mensen langer en gezonder
leven. Met dit akkoord gaan het
kabinet, de provincies en gemeenten een stap verder dan de
geldende Europese normen.
Met het Schone Lucht Akkoord
verwacht het kabinet in 2030 op
de meeste plekken te voldoen aan
de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hiermee
worden jaarlijks 4.000 tot 5.000
vroegtijdige sterfgevallen voorkomen.
Het gaat om een vermindering
van de uitstoot van fijnstof en
stikstofdioxide door wegverkeer,
scheepvaart, industrie, mobiele
werktuigen, landbouw en huishoudens. Minister Van Veldhoven:

“Dit Schone Lucht Akkoord gaat over
een gezonde toekomst. Onze lucht
kan en moet veel schoner. Als een
op de vijf kinderen met astma dat
heeft gekregen door luchtverontreiniging, hebben we nog heel wat
te winnen.”
Een van de gemeenten die meedoet is Alblasserdam. Wethouder
Arjan Kraijo: “Alblasserdam ligt
op een kwetsbaar kruispunt van
scheepvaart, industrie en een snelweg met daarin een tunnel. Reden
genoeg voor ons om van schone
lucht een prioriteit te maken.”

Green Deal
De afspraken die voor de binnenvaart zijn gemaakt in de Green
Deal Zeevaart, Binnenvaart en
Havens maken deel uit van het
akkoord. De ambitie is “een nagenoeg emissievrije binnenvaart in
2050”. Tussendoel is om de emissies van luchtverontreinigende
stoffen door de binnenvaart in
2035 met minimaal 35 procent
terug te dringen ten opzichte van
2015 en indien mogelijk tot 50
procent.

Vervuiler IJssel achterhaald
Vorige week is duidelijk geworden welk schip op 1 december
verantwoordelijk was voor de olievervuiling op de IJssel. Die dag werd
tussen Zutphen en Deventer een oliespoor ontdekt van 8 kilometer
lang.
Rijkswaterstaat heeft proces-verbaal opgemaakt. Het ging om bilgeolie,
afkomstig uit de machinekamer van een schip. Om de vervuiler te achterhalen werden bij verschillende schepen monsters afgenomen. Bij een van
de schepen was sprake van een match.
De schipper gaf tijdens het verhoor toe dat hij dacht lekkage te hebben en
daarom was gaan pompen. Daardoor kwam de olie in de IJssel terecht.
Het Openbaar Ministerie stelt de strafmaat vast en Rijkswaterstaat zal de
kosten van het onderzoek verhalen op de scheepseigenaar.

Klimaat 2

Innovatie en de vrije markt zijn de
neoliberale oplossingen voor de
klimaatverandering, met links en
rechts een beetje trekken en duwen
door de overheid. Innovatie gaat vaak
over het aanwenden van alternatieve
energiebronnen, zoals van water,
wind en de zon. De alternatieve
energie die tot nu toe is geproduceerd, heeft niet geleid tot minder
gebruik van fossiele brandstoffen.
Dat gebruik groeit nog. Met andere woorden: de toename van onze
energiebehoefte is groter dan het
complete aandeel zonne-, wind- en
waterenergie.
Dat is niet zo gek als het klinkt.
(Vracht)auto’s kunnen dan schoner
worden, dat wordt ruimschoots
gecompenseerd door het groeiend
aantal kilometers dat ze rijden. Voorbeeld: dit jaar zijn er meer SUV’s
verkocht dan ooit tevoren. Er worden
nog honderden (!) nieuwe kolencentrales bijgebouwd. Bovendien zijn we
ieder jaar met meer mensen, van wie
een groter aantal de middelen heeft
om brandstoffen te kopen en te verbranden in luxe apparaten.
Kan hij niet ophouden over dat klimaat? We weten het nu wel. Het is
allemaal heel erg, maar nu weer over
naar dingen waar we iets aan kunnen
doen. O, je bedoelt de discussie over
Zwarte Piet of een vuurwerkverbod?
Geruststellende trivialiteiten die je
aﬂeiden van een dreigende Derde
Wereldoorlog, waarop nogal wat
Twitteraars hopen sinds de moord
op een Iraanse generaal in Irak. Het is
niet kroonprins Franz-Ferdinand van
het Habsburgse Rijk – wiens liquidatie
in 1914 het startschot vormde voor
de Eerste Wereldoorlog – maar wel
een serieuze moord, met als even
bizar als tragisch gevolg dat een passagiersvliegtuig werd neergehaald.
Misschien moet het gevecht tegen
de klimaatverandering wel een ‘War
of the Worlds’ worden. Oorlogszuchtige mannetjes als Trump en Bolsonaro zouden de klimaatverandering
kunnen zien als de vijand van de
mens, vergelijkbaar met een buitenaardse aanval op onze planeet. Deze
mannen lezen geen dikke rapporten
van het IPCC. Maak het een beetje
spannend voor ze. Laat ze bijvoorbeeld maar eens zien hoe het op onze
zusterplaneet Venus is. Daar hebben
ze pas een broeikaseffect, met 96
procent kooldioxide in de atmosfeer en meer dan 400 graden op het
planeetoppervlak. Zelfs genoemde
mannetjes begrijpen dat de lol er dan
vanaf is.
Eén van de leukste reacties op de
vorige column was wel dat als we hier
het beloofde subtropische klimaat
krijgen, het Westland ook geen kassen meer nodig heeft. Dan wordt
het dus meer het no-broeikas-effect.
Maar in het Westland gebruiken ze
nu juist de door de petrochemische
industrie uitgescheiden kooldioxide
om de groei te stimuleren van de
bloemen en plantjes. Weer niet goed.

EÉN POT NAT
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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

KAPTEINS &
STUURMANNEN

GEZOCHT VOOR ONZE VLOOT

● Nette schepen en Nederlandse condities.
● Goed salaris en groei mogelijk.
Voor info tel: 06 - 22 60 20 39 of 06 - 29 57 30 21

Werken bij Reederij P. Kooij
in Amsterdam
Bent u na het lezen van een van onze vacatures gelijk enthousiast? Solliciteer dan via
info@rederijkooij.nl. U ontvangt zeer snel een reactie van ons. Of check de website
voor meer informatie.

Vacature Schipper M/V Voltijd en Deeltijd
Rederij Kooij is op zoek naar enthousiaste rondvaartschippers. Als schipper vaart u
zowel elektrisch als gemotoriseerd. Momenteel wordt er gewerkt aan de elektriﬁceren
van de vloot. Wij werken met eigen voltijd of deeltijd contracten. Werken op
ZZP-basis is niet mogelijk.
Functie-eisen
• Schippers zijn in het bezit van het Groot Vaarbewijs en Marifooncertiﬁcaat

Binnenvaartkrant zoekt voor uitbreiding van het verkoopteam een

SALESTIJGER
fulltime

Functie
Je houdt je bezig met de verkoop van advertenties en geeft onze relaties deskundig advies
inzake advertentiecampagnes. Binnen het team van de krant vervul je een belangrijke rol.
Het is daarom absoluut noodzakelijk dat je een echte teamplayer bent.
Je bent stressbestending en deadlines zijn voor jou een prooi.
Je bent de juiste kandidaat als:
• je de Nederlandse en Engelse taal in woord
en geschrift beheerst
• je beschikt over minimaal een MBO werken denkniveau
• je over een commerciële instelling beschikt
• je communicatief-, sociaal vaardig bent en
een goede ‘telefoonstem’ hebt
• je in bezit van rijbewijs B bent

Natuurlijk is het in je voordeel als
• je belangstelling hebt voor de binnenvaart
• je een opleiding en ervaring hebt in
verkoop en relatiebeheer
Verdiensten
Overtuig ons van je kwaliteiten en je wordt
goed beloond!

Kandidaten worden verzocht een motivatiebrief met cv te sturen aan karin@binnenvaartkrant.nl

Wat bieden wij
• Een goed basissalaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Een zeer persoonlijke werksfeer;
• Snel kans op een vast contract;
• Kans op varen op een vast schip;
• Een vast werkrooster of een variërend werkrooster;
• Ruime inwerktijd om de Amsterdamse grachten te leren kennen en omgaan met
de gidsencomputer.

Technisch medewerker scheepswerf Rederij Kooij (m/v)
Je bent met een klein team verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud en
het hellingen van de schepen. De vloot bestaat uit historische rondvaartschepen.
Momenteel wordt de vloot omgebouwd naar 100% elektrisch rondvaartboten.
Functie wensen/eisen
• Je bent technisch opgeleid
• Je hebt vijf jaar relevante ervaring
• Je bent ﬂexibel
• Je neemt graag initiatief
• Je bent leergierig
• Je hebt organiserend vermogen

• Je beschikt over goede
communicatieve vaardigheden
• Je bent bereid om nieuwe dingen
te leren
• Je hebt basiskennis van elektra,
houtbewerking, metaalbewerking/
lassen.

Wij bieden
• Afwisselend werk in een
informele werksfeer
• Een uitstekend salaris

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Pensioenregeling
• Reiskostenvergoeding
• Eigen parkeergelegenheid

 020 - 6233810

 www.rederijkooij.nl
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Politie wil regels voor passeren IJponten aanpassen
Het kon niet anders: ook op de
jaarvergadering van afdeling
Noord-Holland van Koninklijke
BLN-Schuttevaer werd 4 januari
uitgebreid stilgestaan bij het
fosfine-ongeluk met de Fox.
Een vertegenwoordiger van
afdeling Utrecht meldde dat hij
op bezoek was geweest bij de
eigenaren en zei dat het echtpaar
zelf stelde dat het goed ging. De
vrouw was toen net enkele dagen
thuis uit het ziekenhuis.

Ook in Amsterdam zijn sluizen
niet betrouwbaar. De Prins Willem
Alexandersluis kampt regelmatig
met storingen. BLN-Schuttevaer
maakt zich zorgen om de robuustheid van het complex en acht een
tweede grote kolk noodzakelijk.
De vereniging pleit voor het vaker
openzetten van de sluizen. Daarnaast opperde De Weerd het gebruiken van ligplaatsen van cruiseschepen voor de vrachtvaart bij
weinig aanbod van cruiseschepen
in Zaandam.

Milembe Mateyo, sinds 1 november in functie als havenmeester
van Amsterdam, was voor de eerste
maal op de afdelingsvergadering
aanwezig. Ze meldde dat het
Haven
bedrijf zelf een onderzoek
is gestart naar het ongeluk met de
Fox. Van minuut tot minuut wordt
alles vastgelegd en zodra de oorzaak bekend is, gecommuniceerd
met de schippersvereniging.

Bediening

Voorrangsproblemen
Er was een ingekomen stuk van
de politie. Daarin vermeldde die
dat het niet goed gaat met passages van schepen bij de ponten
op het IJ. De politie heeft veel
signalen van gevaarlijke situaties
opgevangen en door eigen waarneming bijna-aanvaringen tussen
rondvaartboten en ponten geconstateerd. Op basis hiervan hebben
het Openbaar Ministerie en de
politie besloten beleid te maken
op basis van goed zeemanschap.
De discussie die later volgde, verwees eigenlijk naar het Binnenvaart Politie Reglement (BPR).
Er is volgens de politie niet altijd
duidelijk welke schepen voorrang hebben bij het vertrek van
een pont uit de pontfuik. Het BPR
schrijft voor dat een groot schip
voorrang heeft op een pont. Een
schip kleiner dan 20 meter dat
overdag een gele ruit toont, laat

Piet Groen (rechts) nam afscheid als bestuurslid. Hij werd beloond met het erelidmaatschap en opgevolgd door Hein
Danser. Links regiovertegenwoordiger Andries de Weerd. (foto E.J. Bruinekool Fotografie)

daarmee weten dat het meer dan
twaalf personen mag vervoeren,
dus een passagierschip is en daardoor ook als groot schip geldt. Zodoende heeft ook een klein schip
met een gele ruit voorrang op een
veerpont.
Volgens de politie is het toch onduidelijk en dienen alle schepen
een minimale afstand te houden
van 20 meter van de pont en de
pontfuik. De op de vergadering
aanwezige schippers zagen echter
geen probleem, omdat het BPR
deze zaak al duidelijk regelt. Extra
regels zijn volgens de schippers
dus niet nodig, mits de bevoegde
kleine schepen netjes de gele ruit
groot vaartuig voeren.

Rondje IJsselmeer
Na de pauze vertelde Andries de
Weerd, regiocoördinator voor het
IJsselmeer en Noord-Holland, wat
er op nautisch gebeid speelt in zijn
regio. Zoals het ijsbreken. Vorig
jaar waren de schippers daar niet
over te spreken. “Inmiddels heeft
Rijkswaterstaat de handschoen
goed opgepakt en beloofd meer
prestatiegerichte contracten te
sluiten voor het ijsbreken. Klantwensen van de schippers zijn meegenomen in het nieuwe contract.”
De sluis bij Kornwerderzand
wordt een ‘supersluis’. Wensen
van het bedrijfsleven zijn meegenomen voor de bouw, hetgeen
voor de superjachtbouw een flinke

verbetering zal zijn. Samen met de
aanleg van de nieuwe stormkering
wordt het een flinke uitdaging, die
in 2020/2021 wel voor een stremming van zes maanden gaat zorgen.
Verruimen van de bediening van
kunstwerken op de Randmeren,
bij Den Oever en Den Helder en
de weekendbediening op de vaarweg Lemmer-Delfzijl is in gang
gezet. “Volg het nieuws! Het geld,
5 miljoen, ligt op de plank. Er zal
nog wel een halfjaar voorbijgaan
voordat het gerealiseerd is.” Ook
voor de achterstand in onderhoud
is geld, maar volgens De Weerd is
er een tekort aan deskundig personeel bij Rijkswaterstaat.

Noord-Holland scoorde ineens
slecht door kunstwerken niet of
minder vaak te bedienen vanwege
personeelstekort. Maar de Provincie Noord-Holland besloot eind
vorig jaar na de zomer de bediening weer in eigen handen te nemen. Tot die tijd letten ze scherp
op hoe Trigion de bediening uitvoert…
Maar garanties werden niet gegeven. Daarnaast meldt de provincie
dat de machinerichtlijn het moeilijk maakt om onderhoud goed
eensluidend uit te voeren aan
kunstwerken. Zij gaat proberen
de bruggen eenduidiger aan te besteden in de toekomst, opdat het
onderhoud eenvoudiger wordt.
Mateyo maakte de schippers blij
met haar presentatie over de haven
van Amsterdam. Het onderzoek
naar de komst van een brug over
het IJ is voor de scheepvaart positief uitgevallen: de bouw ervan is
niet wenselijk. Het advies maakt
het belang van de haven duidelijk
voor de economie. Daarnaast verblijdde zij de schippers met twee
nieuwe watertappunten die dit
jaar worden gerealiseerd. De eerste
6 kuub meter water is gratis als er
havengeld betaald wordt. Ook zullen er nieuwe inzamelpunten voor
huisvuil bijkomen.

Met gezamenlijke havenverordening Rotterdam en
Amsterdam zijn regels ook duidelijker
Op maandag 6 januari is de
nieuwe gezamenlijke
havenverordening van
kracht geworden voor de
havengebieden van Rotterdam
en Amsterdam. Het is voor
het eerst dat de twee grootste
havens van Nederland samen
een havenverordening opstellen.
Die nieuwe havenverordening is
duidelijker en moet zorgen voor
eenduidigheid in de regelgeving.
De Divisies Havenmeester van
Amsterdam en Rotterdam werkten
de afgelopen tijd samen om de
regels voor de zee- en binnenvaart
waar mogelijk gelijk te trekken en
te vereenvoudigen.
De regels zijn nu identiek, ongeacht of een schip één van de havens Amsterdam, Velsen, Zaanstad,
Beverwijk, Rotterdam, Dordrecht,
Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen of Schiedam aandoet. De

nieuwe havenverordening biedt de
beheerders ook meer flexibiliteit,
om in te spelen op bijvoorbeeld
nieuwe technieken en schonere
brandstoffen.

Overzichtelijker
Door artikelen die vrijwel hetzelfde regelen samen te voegen, is
het aantal artikelen afgenomen en
is de verordening overzichtelijker
geworden. Een voorbeeld is het
verbod op roken, vonkvorming en
open vuur in een petroleumhaven
of oliehaven dat van twee bepalingen is samengevoegd tot één bepaling.
In de vroegere verordeningen
waren bunkeractiviteiten van conventionele brandstoffen en LNG
apart geregeld.
In de nieuwe verordening zijn
deze, maar ook het bunkeren van
andere brandstoffen en hulpstoffen, gereguleerd op drie niveaus:
het verstrekken van een vergun-

ning, het aanwijzen van locaties
en het stellen van voorwaarden
aan de operationele veiligheid.

Meer samen doen
De nieuwe Havenverordening
past in het beleid van Amsterdam
en Rotterdam om op het ope-

rationele vlak zo veel mogelijk
samen te werken. Zo gebruiken
ze samen HAMIS, het haveninformatiesysteem en presenteren ze
binnenkort ook een gezamenlijke
kledinglijn voor de operationele
medewerkers.
De formulieren voor het aan-

vragen van vergunningen en
ontheffingen op basis van de
geactualiseerde Havenverordening
zijn aangepast.
De nieuwe Havenverordening is
onder meer te vinden op de websites van Port of Amsterdam en
Port of Rotterdam.

(foto Port of Rotterdam/Kees Torn)
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KI C KE R / ZO E KE R TJE

Wir suchen für unsere Tankschiﬀe per sofort
Schiﬀsführer, welche folgende Qualiﬁkationen
bieten:
• mindestens Patent bis Mannheim
• Tankschiﬀfahrtserfahrung von Vorteil
• Radarpatent
• ADN-Schein
Unser Fahrgebiet erstreckt sich zwischen den
ARA-Häfen und Birsfelden sowie den Nebenﬂüssen des Rheins, wie Main und Mosel und dem
Nordwestdeutschen Kanalgebiet.
Wir bieten interessante Schweizer Sozialleistungen, bspw. 100% Pensionskassenvergütung
durch den Arbeitgeber, Krankenkassenversicherung sowie eine Krankentaggeldversicherung (BU
+ NBU) und fachspeziﬁsche Weiterbildungskurse
(u.a. Übernahme von Kurskosten) an.

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

We zoeken:

2e kapitein met patent
•
•
•
•

Auto van de zaak
Vrĳe tĳd 7/7
Conforme beloning
Tanker ervaring is een pre

Das Arbeits- und Freizeitverhältnis ist 1:1 in einem
festen Schichtsystem von 3 Wochen an Bord + 3
Wochen Freizeit.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Melden Sie sich unter +41 41 511 23 25
oder senden Sie uns eine E-Mail
mit Ihren Unterlagen an info@neco.ch

Interesse? Bel met:
Hendrik Jansen, tel 0632275374

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 !

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

BEMANNING NODIG?
Continental Crewing biedt u per direct
gemotiveerde
Filipijnse (licht)matroos.
Vanaf Euro 103 per dag.
Email : sales@continentalcrewing.eu
T + 31-1089-00061
T + 49-3222-1094-892
www.continentalcrewing.eu

24/7
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GEZOCHT MATROOS OP MTS:RELATIONSHIP
3WEKEN OP 3WEKEN AF.
LUX. COND. TEL: 06-53924619

@EOCverzekering/

EOCverzekering

Gevraagd: Matroos op beunschip
Weekend vrij.
Vaste dienst of ZZP.
Tel.: 06-55722735

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

Filipijns óf Roemeens personeel
Vanaf 107 euro per dag.
Tel. 06 52 68 82 52 óf WWW.ALFURU.COM

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

Op mcs Novum zoeken we een Schipper.
7/7. ARA gebied. ADN en containerervaring
zijn een pré. leijtenscheepvaart@gmail.com
06-22394315.

Dé onderlinge specialist
in scheepsverzekeringen
088 6699500 | eoc.nl

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

W W W. H E AT M A S T E R . N L

Kwaliteitsschepen
uit Groningen
ABATO Motoren is een leverancier van

 050 - 369 21 00

 info@gsyard.nl

 www.gsyard.nl

NOODSTROOMAGGREGATEN

DIESELMOTOREN
SCHEEPSMOTOREN
TRACTORMOTOREN
Platinalaan 10 • 5234 GH ’s-Hertogenbosch
T: +31 88 2228600 • E: info@abato.nl • www.abato.nl

WindeX
Engineering B.V.
verzorgt uw complete
scheepsventilatie en
airconditioning

www.WindeX.net

U ZOEKT PERSONEEL?

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

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

Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

Stormsweg 8
2921 LZ Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008
E-mail: info@hoveko.nl
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Studenten in binnenvaartonderzoek voor Bremenports:

Kansen groter dan hindernissen
Binnenschepen kunnen in de
vervoersketen een veel grotere
rol spelen dan ze nu doen. Dat is
de conclusie van een onderzoek
door een groep studenten van
de Jade-Hogeschool in Elsﬂeth.
Zij onderzochten op verzoek van
Bremenports, de havenbeheerder
van de Bremense havens, de
mogelijkheden van de
binnenvaart als duurzame
vervoersmodus.
De negen studenten van de opleiding Zeevaart en Haveneconomie
presenteerden hun onderzoeksresultaten direct aan Bremenportsdirecteur Robert Howe en diens
collega Lars Stemmler, hoofd
internationale projecten.
Howe maakte uit de presentatie
op dat de binnenvaart nog veel
meer potentieel heeft dan op dit
moment wordt benut. De studie, die een onderdeel is van een
Europees project om de binnenvaart te stimuleren, benoemt een
aantal oplossingen om het aandeel van de binnenvaart in het
goederenvervoer te verhogen.

Betere voorwaarden
In twee video’s laten de studenten
beslissers uit de binnenvaart, maar
ook expediteurs en vertegenwoordigers van overslagbedrijven aan
het woord. Uit hun verhalen blijkt
dat de binnenvaart transportketens
aanzienlijk ‘groener’ kan maken.
Maar dit lukt alleen als het negatieve concurrentie-denken tussen
de verschillende vervoersvormen
wordt afgebouwd en als er voor de
binnenvaart betere voorwaarden
worden gecreëerd.
Als meetlat voor hun onderzoek
namen de studenten de duurzaamheidsdoelstellingen van de
Verenigde Naties. Vooral bij
langeafstandstransporten zien ze
kansen voor de binnenvaart om

Tolerantie
Een nieuw jaar met nieuwe avonturen maar ook nieuwe opvattingen
en regels. Het ziet er bijvoorbeeld
naar uit dat Rotterdam de eerste
stad wordt waar een totaalverbod
gaat gelden voor vuurwerk. Het
schijnt ook een nieuwe trend te zijn
om een mes bij je te dragen, gezien
het aantal gestegen steekpartijen en
de zeldzaamheid dat de politie hier
zelfs melding van maakt. Met het
maken van achteloze opmerkingen
moet je, zeker als BN-er, tegenwoordig ook voorzichtig zijn. Voor je het
weet kun je niet zonder beveiliging
over straat. Straks mogen we op de
snelweg ook niet meer harder dan
100 km per uur rijden. Het geeft
enigszins het gevoel dat het tolerantieniveau erg gedaald is.
Voor het zakelijk vervoer geeft
dit misschien dan wel een kleine
voorsprong voor de binnenvaart
ten opzichte van het wegvervoer.
Al zou alleen de ‘modal shift’ hier-

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

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

Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag

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

ADRES

De binnenvaart kan een grotere rol spelen, komt uit het onderzoek naar voren. (foto Bremenports)

lading over te nemen van het wegvervoer. Binnenschepen zijn wel
trager dan vrachtwagens, maar ze
vervoeren stabieler en stoten minder CO2 uit.

Verwaarloosde
infrastructuur
De werkomstandigheden in de
binnenvaart vinden de studenten niet aantrekkelijk. Werkdagen
van veertien uur aan boord, en dit
gedurende 31 dagen achter elkaar,
zijn geen uitzondering.
Daar komt bij dat het aantal ligen rustplaatsen voor de binnenvaart al jaren onvoldoende is. De
studenten vinden dit niet bevorderlijk voor een goede balans tussen werk en privéleven.
Verder wordt de binnenvaart –
vooral in Duitsland – afgeremd
door de verouderde infrastructuur.
Sluizen zijn vaak te klein (en regelmatig defect), bruggen te laag en
er is een tekort aan walstroominstallaties.
Het verbeteren van de infrastructuur is een van de actiepunten uit
het Masterplan Binnenschifffahrt dat
de Duitse overheid in samenwerking met de branche heeft uitgewerkt.

door stijgen, dan ligt er al een leuke winst in het verschiet. Zeker nu
de milieuaspecten zwaar benadrukt
worden. Denk alleen maar aan de
discussie omtrent het stikstofbeleid.
De binnenvaart biedt in veel opzichten al jaren een milieuvriendelijk
alternatief.

Coulance vaartijdverklaring
Schipper Rondvaartboot
Op het gebied van tolerantie c.q.
coulance pakt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanaf dit
jaar positief uit als het gaat om een
vaartijdverklaring ‘chipper Rondvaartboot.
Sinds 1 maart 2018 staat er in de
wetgeving dat voor het starten van
de eerste praktijktoets, 90 vaardagen aangetoond moeten worden
door middel van een afgestempeld
dienstboekje.
Het ministerie is voornemens om
medio januari wetgeving te wijzigen, zodat de vaardagen aangetoond kunnen worden middels een
werkgeversverklaring in combinatie
met aanvullende bewijsstukken om
de vaartijd aannemelijk te maken.

Rainer Schäfer tijdelijk directeur van BöB
Sinds 1 januari is Rainer Schäfer directeur ad interim van de Duitse
binnenhavenorganisatie BöB. Hij neemt tijdelijk de taken van Boris Kluge
over, die op 1 november onverwacht overleed.
Schäfer was tot april 2018 directeur van de haven Neuss-Düsseldorf en tot september 2018
voorzitter van de BöB. Hij is sinds mei
2019 vrijwillig voorzitter van de HanseGesellschaft Neuss.
“Met Rainer Schäfer hebben we ad
interim een ervaren vakman aan
onze zijde”, laat BöB-voorzitter
Joachim Zimmermann weten.

(archieffoto Sarah De Preter)

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

Omdat de opleiding voor ‘schipper
Rondvaartboot beperkt vaargebied'
binnenkort al begint, heeft de SAB
besloten hier per direct coulant mee
om te gaan.

•
•
•
•

Nieuwe vaartijdverklaring
Schipper Rondvaartboot

Bij de start van het praktijkexamen wordt éénmalig een vaartijdverklaring afgegeven door de SAB.
Deze dient voor elke praktijktoets
bij de SAB aangevuld te worden met
de dagen die nodig zijn voor de volgende praktijktoets.
De kosten hiervan zijn eenmalig
€ 62,13 en moeten worden betaald bij de aanvraag van de vaartijdverklaring.

De toetsmatrijzen van het CBR zijn
per 1 januari dit jaar vernieuwd.
Vóór de start van elke praktijktoets
moet een vaartijdverklaring bij de
SAB worden aangevraagd.
De SAB heeft hiervoor in overleg
met het CBR een nieuwe vaartijdverklaring ontwikkeld. Op één
verklaring worden nu vier keer de
benodigde vaardagen per praktijktoets verklaard:

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

90 dagen voor Praktijktoets 1
30 dagen voor Praktijktoets 2
30 dagen voor Praktijktoets 3
30 dagen voor Praktijktoets 4
(een totaal van 180 dagen)

‘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
Martin Dekker (hoofdredacteur)
+31(0)6-22871516
Michel Gonlag (eindredacteur)
+31(0)6-53244445
Sarah De Preter
+31(0)6-22701893
Olivia Kooiman
Met bijdragen van:
Frank Antonie van Alphen
Maikel Apai
Menno Bonnema
Evert Bruinekool
Jan Johan ten Have
Joke Heikens
Jan Hoek
Jitze Hooghiemstra
Cees de Keijzer
Chris van Loon
Leona Meijer
Johan de Witte
Noud van der Zee

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

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

VORMGEVING
Jimmy-Dean Hartog
Angela Govers-Bakker

DRUK
Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv.
Advertenties worden geplaatst volgens
onze leveringsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam
onder nr. 24241388.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor
eventuele fouten in de geplaatste
advertentie bij telefonisch doorgegeven
teksten. Tevens dragen wij niet de
verantwoording voor foutieve of
onvolledige informatie vermeld in de
leverancierslijsten.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever. Dat geldt
voor de volledige inhoud van zowel
de papieren als de online versie van
deze editie. Het auteursrecht berust bij
Uitgeverij Riomar en/of de betreffende
auteurs en fotografen.
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Voor onze bestaande vloot als ook voor onze nieuwbouwschepen VistaSky, Lady Diletta en
Travel Marvel Polaris (2020) zoeken we gemotiveerde kandidaten voor de volgende functies:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.river-man.ch

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

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

Kapiteins,
Stuurmannen met patent,
Stuurmannen en Matrozen

Saai van
A naar B?
Nee, dat
doen we
anders

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

“Veilig van A naar B varen, daar begint
het mee. Als Captain+ ken ik de taken
van een kapitein als geen ander,
maar weet ik ook dat er vandaag de
dag méér gevraagd wordt van een
goed leider. Ik kan manoeuvreren én
motiveren. Sta voor, naast en achter
mijn bemanning. En ben ook niet te
beroerd om een potje te koken, als dat
zo uitkomt. Captain+ is voor mij geen
functieomschrijving, maar een titel
die ik met eer draag.”

WORD OOK EEN

CAPTAIN

LEER FLUVIA EN ONZE KAPITEINS BETER KENNEN EN
SOLLICITEER DIRECT OP WWW.CAPTAIN.FLUVIA.EU
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Mehr Güter per Binnenschiff

E
IT

Der Ausbau soll die Donau besser
schiffbar machen und gleichzeitig die
niederbayerische Bevölkerung gegen
Hochwasser schützen. „Im Ernstfall zählt

jeder Zentimeter“, so der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber.

E
CH
TS

In Bayern wird der Ausbau der Donau
zwischen Straubing und Deggendorf
vorbereitet. Noch vor dem Sommer
werden die Arbeiten anfangen. Davon
werden sowohl die Binnenschifffahrt
als auch die Einwohner Niederbayerns
profitieren, heißt es in Berlin und
München.

EU
D

Ausbau der bayerischen Donau kann starten
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer
betont die Bedeutung der Donau als
Handelsroute für Europa. “Kein anderer
Fluss der Welt verbindet so viele Länder.
Die Donau bietet ein enormes Potenzial
als umweltfreundlicher Verkehrsträger.”
Der deutsche Staat und der Freistaat
Bayern bauen den 38 Kilometer langen
Streckenabschnitt zwischen Straubing und

Ein Schiff vor der Donaubrücke bei Straubing. (Foto Adobe Stock)

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

i

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

Deggendorf gemeinsam aus. Anschließend
soll der weitere Ausbau bis Vilshofen
erfolgen.
Die Maßnahmen umfassen den Neu- und
Ausbau von Buhnen, Parallelwerken und
Flussinseln. Es werden neue Deiche
angelegt und bestehende Deiche werden
ausgebaut. Der Ausbau soll bis 2030 umgesetzt sein.

über 400 Einwendungen
Bayern investiert hunderte Millionen in
das Projekt, das nach Angaben des

D I E G E L B E N SE ITE N DE R BI NNE NSCH I F F FA HR T

RUBRIKEN
1

Aggregate

2

Alubau

3

Antriebsanlagen

4

Ausbildung und Schulung

5

Bordnetze

6

Brandschutz

7

Bunkerbetriebe

8

Container

9

Datenverarbeitung

10

Electric & Hybrid

11

Häfen und Wasserbau

12

Hydraulik und Pneumatik

13

Konstruktion und Consulting

14

Korrosionschutz

15

Mess- und Regeltechnik

16

Messen und Ausstellungen

17

Navigation und Kommunikation

18

Personal-Dienstleistungen, Lotsendienste

19

Recht

20

Reedereien

21

Ruderanlagen

22

Schiffsersatzteile

23

Schiffsausrüstung

24

Schiffsbefrachter

25

Schiffsfinanzierung

26

Schiffsmakler

27

Schiffsuntersuchung und Kontrolle

28

Schiffsversicherung

29

Werften

3

Antriebsanlagen

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

5

23 Schiffsausrüstung

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

SCHEEPSRAMEN
OMRU schiffsfenster für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

Bordnetze

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

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

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

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

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

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

KÖTTER WERFT GmbH
Industriestraße 2
49733 Haren

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

TARIFE
Anzahl Platzierungen 13x
63x15
63x25
63x30
63x50
63x100

€ 18
€ 36
€ 45
€ 72
€ 144

* Tarife sind pro Platzierung
www.shipping-technics-logistics.de

Binnenschiffer können sich noch bis zum
24. Januar an einer Befragung des
österreichischen Wasserstraßenverwalters
viadonau zu Service und Arbeit an der
Donau beteiligen. Die Ergebnisse sollen dabei helfen, die Donau zu einem noch
attraktiveren Transportweg zu entwickeln.
„Um maßgeschneiderte Services anbieten
zu können, fragen wir die Schifffahrt
streibenden regelmäßig nach ihrer aktuellen Einschätzung zur Qualität der Wasserstraße“, so viadonau.
Also teilen Sie Ihre Meinung mit: Wie
zufrieden sind Sie mit der Instandhaltung
und Kennzeichnung der Fahrrinne oder
der Abwicklung von Schleusungen an den
neun österreichischen Donauschleusen?
Welchen Eindruck haben Sie von der Arbeit
der Schleusenaufsicht aber auch von der
Qualität und Nutzbarkeit digitaler
Informationsdienste wie DoRIS oder der
DoRIS Mobile App? Wie beurteilen Sie das
Angebot an öffentlichen Liegestellen oder
den Bedarf nach Landstromanlagen?“
Mitmachen kann auf www.viadonau.org.
An den Schleusen sind ausgedruckte
Fragebögen erhältlich.

BöB: Rainer Schäfer

SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

Einzigartig in
Deutschland

Viadonau befragt
Donauschiffer

29 Werften

www.a-storm.com

16 Messen und Ausstellungen

bayerischen Verkehrsministers Hans Reichhart die parallel zum Fluss laufende A3
entlasten wird. Dadurch werden
Gütermengen von der Straße auf die Wasserstraßen verschieben.
Dass der Baustart so lange auf sich
warten ließ, liegt unter anderem daran,
dass zuerst über 400 Einwendungen zu
würdigen waren.

26x
€ 16
€ 32
€ 40
€ 64
€ 128

Seit dem 1. Januar ist Rainer Schäfer
Interimsgeschäftsführer des BöB. Er
übernimmt vorübergehend die Aufgaben
von Boris Kluge, der am 1. November
unerwartet verstorben war.
Schäfer war bis April 2018 Geschäftsführer
der Neuss-Düsseldorfer Häfen und bis
September 2018 Präsident des BöB. Seit Mai
2019 ist er ehrenamtlicher Präsident der
Hanse-Gesellschaft Neuss.
„Mit Rainer Schäfer als Interimsgeschäftsführer haben wir einen fachlich
anerkannten und versierten Kollegen an
unserer Seite“, sagt BÖB Präsident Joachim
Zimmermann.

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

Hét vakblad
met het grootste
bereik

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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Wij wensen GEFO
veel succes en een
behouden vaart!

Nieuwbouw

Specialist in ontwerp, engineering
en bouw van luxe riviercruise
schepen. Custom-built en innovatief.

Reﬁt

Eﬀiciënt en duurzaam.
Upgraden van inzetbaarheid,
voor een toekomstbestendig schip.

Havenstraat 7 | 3372 BD Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140 E info@breejen-shipyard.nl

WWW.DCSINT.NL

Reparatie

Adequate oplossingen om continuïteit
te waarborgen. Snelle service met
aandacht voor kwaliteit.

breejen-shipyard.nl

WIR WÜNSCHEN TMS SCHLOSS UPPSALA IMMER
EINE HANDBREIT WASSER UNTER DEM KIEL

Kobelt elektronische und mechanische
Fahrhebel, Wellenbremse und
Lenkgetriebe, Keypower Bugstrahlen
und Accu-Steer Hydraulik Powerpacks.

VERKAUF
INSTALLATION
REPARATUR
SERVICE 24/7

Produktion
Bowdenzügen Kabel

Verteiler
Julianastraat 1
3331 XG Zwijndrecht
+31 (0)78 6192003
info@dcsint.nl
MECHANICAL SEALS

Verteiler Europa

SHIPYARD ORSOVA WENST GEFO
VEEL SUCCES EN EEN BEHOUDEN VAART
MET HET MTS SCHLOSS UPPSALA

SHIPYARD

ORSOVA

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
bouw en levering casco van het MTS Schloss Uppsala
mogen verzorgen voor GEFO.
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.

www.rensendriessen.com

Tufari Street, no. 4
Orsova, 225200
Mehedinti, ROMANIA

T. +40 252 362 399
E. office@snorsova.ro
W. www.snorsova.ro

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com
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Schloss Uppsala: indrukwekkende LPG-tanker
Voor de Duitse rederij GEFO
heeft Den Breejen Shipyard eind
vorig jaar de Schloss Uppsala
afgebouwd. De LPG-tanker is 110
meter lang en 11,40 meter breed.
Het schip is inmiddels volop in
de vaart. De officiële proefvaart
was 22 november. De Schloss
Uppsala is bijna net zo indrukwekkend als het 16e-eeuws koninklijk
kasteel waarnaar het genoemd is.

Dat staat in Uppsala, een Zweedse
stad met een rijke historie, circa 60
kilometer ten noorden van Stockholm gelegen.
RENSEN-DRIESSEN Shipbuilding
ontwierp en leverde het casco.
Dat werd gerealiseerd op de vaste
werf in Roemenië, Santierul Naval
Orsova.
De aandrijving van de Schloss
Uppsala gebeurt met een kracht-

bron van Anglo Belgian Corporation: een: 6DZC-800-173-A die een
vermogen levert van 1.104 kWm.
ADS van STIGT leverde de Masson
Marine-keerkoppeling.
Damen
Marine Components zorgt voor de
roeraandrijving, met twee hydrodynamische profielroeren, een
Optima-straalbuis en het stuurpaneel en hydraulisch aggregaat.
De Kobelt-motorbediening (met
onder Duits folie verwerkte nood-

bediening) is afkomstig van DCS
International. Blokland Non-Ferro
is verantwoordelijk voor de Ubundelkoelers. Verhaar Omega
leverde een Verhaar Omegakanalenboegschroefinstallatie met
omschakeling tussen pomp- en
boegschroefbedrijf en twee startluchtcompressoren (Atlas Copco).
Van All Pumps Holland komt het
complete pompenpakket. DBS
Scheepsservice monteerde de

aluminium machinekamervloeren
voor- en achterop.
Alphatron Marine verzorgde de navigatieapparatuur. Daarvan maakt
onder meer een AlphaRiverTrackPilot deel uit.
Dräger Marine & Offshore Nederland voorzag de Schloss Uppsala
van brandblusmaterialen, blusmonitoren,
adembescherming,
gasdetectie, ADN-veiligheidspakketten, AED en reddingsvesten.

Blokland Non-Ferro B.V. U-bundelkoelers
ClimaLogic B.V. Airco-installatie, overdrukinstallatie, RVS afsluitbare roosters en
machinekamerventilatoren
Damen Marine Components
Stuurpaneel: vol-hydraulische bediening
HP 7000, hydraulisch aggregaat: type HPP
7000-280 } 1-1-1 / 7,5 kW, roeraandrijving:
type 2 DWK 6080/60, hydrodynamische

profielroeren: 2 stuks HD 220 en straalbuis:
1 stuk type Optima Ø 1662 mm
DBS Scheepsservice
Alu machinekamervloeren voor- en achter
DCS International B.V.
Kobelt elektronische motorbediening met
onder folie verwerkte noodbediening
Dräger Nederland B.V., Marine & Offshore Brandblusmaterialen, blusmonitoren,

adembescherming, gasdetectie, ADN veiligheidspakketten, AED en reddingsvesten
Verhaar Omega B.V. Eén (1) Verhaar
Omega Boegschroefinstallatie type kanalen
03100/120-4k (schroefdiam 1015mm) verticale opstelling, 330 kW bij 1800 omw/min.,
bediening wegafhankelijk incl. omschakeling Pomp/Boegschroefbedrijf en twee (2)
Startlucht compressor Atlas Copco LT5-30

Aan mts Schloss Uppsala leverden onder andere:
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Ontwerp, bouw en levering casco
SC Santierul Naval Orsova S.A.
Bouw casco
Den Breejen Shipyard
Complete afbouw van het schip
ADS van STIGT
Masson Marine keerkoppeling type MM
W12000C reductie 2,503:1 Incl.: Ingebouw-

de PTO type 0 t.b.v. stuurwerk
All Pumps Holland B.V.
Complete pompen pakket
Alphatron Marine B.V. Navigatieapparatuur incl. AlphaRiverTrackPilot
ABC, Anglo Belgian Corporation N.V.
6DZC-800-173-A, vermogen: 1104 kWm,
CCR II

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wij feliciteren GEFO van harte met mts Schloss Uppsala

DAMEN MARINE COMPONENTS
REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

SALES & SERVICE

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

Non Ferro bv

Shipyard

Foto: Maritime Filming Group

14 januari 2020

12

Wegens uitbreiding van onze vloot bestaande uit
verschillende schepen zijn we op zoek naar een

Kapitein èn
Schippersechtpaar
voor vaargebied Nederland, België, Duitsland.

Wij vragen

• Vaarbewijs AB
• Rijnpatent tot Mannheim
• ADN
• Marifoon

• Radarpatent
• Beheersing Duits en Engels

Wij bieden
• Vast dienstverband
• Aantrekkelijke (secundaire) arbeidsvoorwaarden
op basis van Zwitserse condities
• Systeemvaart mogelijk, werkschema’s
bespreekbaar
• Opleidingsmogelijkheden
• Dynamische werkomgeving, met een prettige
werksfeer en dito collega’s
• Vrije vaart

Je reactie

Stuur een korte motivatie en een CV naar
personal@amerschifffahrt.ch
t.a.v. Anouk van den Brule – ten Vaanholt.

Ervaring en knowhow in de binnenvaart
Transport contracten • Bouw, Afbouw, Makelaardij en Reparatie
Financierings ondersteuning • Businessplan ondersteuning

De Grave-Antverpia is met een traditie van bijna
80 jaar de toonaangevende binnenvaartonderneming in België. Met hun dienst bevrachtingen
bieden zij te Antwerpen een ruim pakket aan diensten
aan voor alle vervoer in het economische hart van
Europa.
Om het team te versterken zijn wij momenteel
op zoek naar een enthousiaste en commercieel
ingestelde (m/v):

BEVRACHTER BINNENVAART
Als Bevrachter Binnenvaart werk je intensief samen met opdrachtgevers en schippers. Je coördineert
dagelijks de transportopdrachten. Je bent verantwoordelijk voor het bevrachten en plannen van
binnenvaartschepen, het uitwerken en aanbieden van offertes en het opstellen/beheren van ladingdocumenten. Tevens onderhandel je de tarieven met binnenvaartondernemers. Hierbij sta je te allen
tijde in voor een optimale klantentevredenheid, goede klantencontacten en een vlotte acceptatie van
opdrachten. Je voert de dagelijkse controle en communicatie i.v.m. orders en ladingen. Je ziet mee
toe op de goede werking en verstandhouding binnen het ganse team.
Profiel
• Je hebt een bachelor denkniveau
• Je hebt de wil om te leren. Relevante ervaring in de sector is een plus, maar geen vereiste
• Je hebt een goede talenkennis en bent verbaal sterk in het Nederlands, Frans en Duits
• Je bent communicatief, oplossingsgericht en draagt klantvriendelijkheid hoog in het vaandel
• Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden en bent een echte teamplayer
• Je hebt ambitie om (door) te groeien in je functie
Aanbod
• Een interessant en aantrekkelijk salarispakket in functie van kennis en ervaring
• Een uitdagende, boeiende functie met reële verantwoordelijkheden binnen een gespecialiseerd
bedrijf
• Je maakt deel uit van een leuk team met gedreven collega’s die een unieke service leveren aan
belangrijke klanten in de Belgische industrie

Princess Rivercruises AG
Wij zijn voor het nieuwe seizoen
in 2020 op zoek naar:

Kapitein
met Rijnpatent tot Basel

Machinist • Matrozen
met geldig dienstboekje rijnvaart

Vaargebied: Nederland, België, Rijn en Moezel.
Wij bieden: Uitstekende arbeidsvoorwaarden,
Zwitsers arbeidscontract en vrijetijdsregeling.
Wij verwachten van U: Prettige omgangsvorm en
een representatief uiterlijk, goede communicatieve
vaardigheden, kennis van Duitse en/of Engelse taal
en ervaring in vergelijkbare functie.

Mail uw cv naar dga@degrave-antverpia.be
De Grave-Antverpia N.V., Schomhoeveweg 15, 2030 Antwerpen

Uw schriftelijke sollicitatie: kunt U sturen naar nautisch@live.nl

WWW.DEGRAVE-ANTVERPIA.BE

Voor meer informatie:
www.rivercruise-line.eu of bel tijdens kantooruren met Jan de Berg +31 613121609
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UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!
Aan- en verkoop
Nieuwbouw binnenvaart
Nieuwbouw zeevaart
Afbouw begeleiding
Bemiddeling

WWW.SHIPVISION.NL
Van Gogh Nautic Solutions zoekt
enthousiaste en gemotiveerde collega’s

VOOR POTENTIËLE KLANTEN ZIJN WE OP ZOEK NAAR SCHEPEN VAN 1000 TOT 1500 TON.

1ste Kapitein
2de Kapitein
(zzp’ers zijn ook welkom)
vrije tijdsregeling 2-2 / 4-2 / 4-4
Vaargebied hoofdzakelijk Nederland/België, Rijn, Moezel,
Main en Donau
Voor deze functie is/zijn gewenst:
• Ruime ervaring
• Goede technische kennis
• Goede contactuele eigenschappen
• Representatief
• Beheersing van de Duitse/Engelse taal
• Bij de betreffende functie behoren een Rijnpatent /
Radarpatent (patent op de Donau tot Budapest is een pre)
Wij bieden:
Een goede werkplek met fijne collega’s, een Zwitsers
contract met goede voorwaarden en een uitstekend salaris!!

MONDIAL
Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

LABORIEUX
:
:
:
:

90 x 9,53 x 3,27
1.849
1982
Caterpillar, C32, 1200 pk, Bj.2013

:
:
:
:

84,99 x 9,57 x 3,30
1882,639
2013
Fabr. Volvo Penta, 2x D13-500,
500 Pk / 368 Kw

BENZA

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

:
:
:
:

110 x 10.50 x 3.28
2.482 / 156 Teu
2006
Caterpillar 3512, Pk 1379, Bj. 2006

WENDELIEN

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

:
:
:
:

84,97 x 9,50 x 3,17
1712,972
1981
Fabr. Cummins KTA-38-M1, KW 735,
1013 Pk, Bj. 2006, revisie 2018

Merwestraat 4a, 4251 CR Werkendam
Telefoonnummer: +31 (0) 183 50 54 33
Jan Ruijtenberg, mobiel: +31 (0) 651 14 53 39
Dolf Cornet, mobiel: +31 (0) 646 92 12 80
e-mail: info@shipvision.nl

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Patrick van Hengst Tel: 0612344067 of
email je CV naar patrickvanhengst@me.com

Volg ons op

DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

Wij zijn actief op zoek naar
schepen van 1000t tot 4000t
om onze vloot te versterken.
DUTCH BARGING SERVICES BV
Jan Verbergt & Koen Geeraerts
TEL.:

+31 (0)76 303 05 50

E-MAIL: operations@dbsbv.com
Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS
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Elektrische
Elektrische
installaties
Elektrische
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• Een scheepshelling van
170x40m met een hefcapaciteit van1500T
• Een vlottende steiger,
geschikt voor het uitvoeren
van werken boven de
waterlijn
• Opslagterrein en werkplaatsen.
• Drukpers van 300T,
knipstraat tot 3m,
paswerkerij,…

installaties
voor
de
voor
de binnenvaart
binnenvaart
installaties

voor de binnenvaart
voor
voor de
de binnenvaart
binnenvaart

AANBIEDINGEN
AANBIEDINGEN
AANBIEDINGEN

Walvoedingskabel
Motorola
Motorola
portofoon
Lichtgewicht walstroomverlengkabel
portofoon

Explosieveilige
Explosieveilige
Marifoonantenne
dompelpomp
dompelpomp

O.a. voor ADN
schepen.
71.200
l/hr max.
Mp4
coacial
diopole
O.a. voor ADN
schepen.
71.200
l/hr max.
EX II 2 GD EExmarifoon
d kc IIB T4 T135
C IP68.
Explosieveilige
antenne.
EX II 2 GD EEx d kc IIB T4 T135
C IP68.
Explosieveilige
(Dekwas)slang
inmeest
diversegebruikte
maten en
De
(Dekwas)slang in diverse maten en
dompelpomp
uitvoeringen
uit voorraad
leverbaar!)
dompelpomp
marifoon
antenne
inl/hrdemax.
uitvoeringen
voorraad
leverbaar!)
O.a.
voor
ADNuitschepen.
71.200
O.a. voor ADN schepen.
71.200 l/hr max.
EX II 2 GD EEx d kc IIBbinnenvaart.
T4 T135 C IP68.
EX II 2 GD EEx d kc IIB T4 T135 C IP68.
(Dekwas)slang in diverse maten en
(Dekwas)slang in diverse maten en
uitvoeringen uit voorraad leverbaar!)
uitvoeringen uit voorraad leverbaar!)

Vergunningsvrije
50 meter 5 polig.
Met aluminium
Vergunningsvrije
draagbare portofoon.
Motorola
kern.
draagbare portofoon.
Motorola
Kan communiceren
Kan communiceren
portofoon
met de Vertex 241
32A
portofoon
met de Vertex 241
Vergunningsvrije
Vergunningsvrije
draagbare portofoon.
draagbare portofoon.
63A
Kan communiceren
Kan communiceren
met de Vertex 241
met de Vertex 241

265,00
00 00
525,
165,
165,00
00
165,00

00
1.389,
1.389,00 57,50
00
1.389,00

Walstroom
Led
transformatoren
Led
verstraler
verstraler Verkrijgbaar in
120W
32 en 63 Ampere.
120W
Led
Deze krachtige IP67
Led
Deze krachtige IP67
verstraler
heeft een PRIJS OP
verstraler
verstraler
heeft een
verstraler
worp van maar liefst
worp
van maar liefst AANVRAAG
120W
200
meter.
120W
200 meter.
Deze
krachtige IP67

ALUMINIUM EN RVS

Blauw
Blauw bord
bord
motor
motor

Lineair motor tbv
Lineair motor tbv
blauw
bord. Deze
Blauw
bord
blauw
bord. Deze
Blauw
krachtige 24Vbord
lineair
krachtige 24V lineair
motor
motor heeft een slag
Motorola
motor
motor heeft
een
slag
Lineair
motor
tbv
van
150mm.
luidsprekerLineair
motor tbv
van 150mm.
blauw
bord. Deze
blauw bord. Deze
microfoon
krachtige 24V lineair
krachtige 24V lineair
motor heeft een slag
motor heeft
een slag
Met handige
bevestigingsclip.
van 150mm.
van 150mm.

Voeding
9-32VDC
Deze
krachtige
IP67
Voeding
9-32VDC
verstraler
heeft een
verstraler heeft een
worp van maar liefstMotorola
worp van maar liefst
200 meter.
portofoon
200 meter.
Voeding 9-32VDC
Voeding 9-32VDC
Vergunningsvrije
draagbare
Bay15D
Led
Kan
kast
Bay15D Ledportofoon. Reefer
Reefer
kast
communiceren
1in – 4uit Roestvaststalen
naviga1in – 4uit Roestvaststalen
naviga- met de Vertex
kast met handvat 1x in 4x uit
kast met handvat 1x in 4x uit
tielamp
241
max. 32A met omschakeling.
tielamp
Bay15D
max. 32A metkast
omschakeling.
10-30VDC 3,5WLed
6000K
Reefer
Bay15D
Prijs op aanvraag.
Tevens alle
10-30VDC 3,5WLed
6000K
Reefer
kast
Prijs–op
aanvraag.
Tevens alle
300lumen 16x45mm.
1in
4uit
Roestvaststalen
navigasoorten
Reefer
stekkers en
300lumen 16x45mm.
1in
–
4uit
Roestvaststalen
navigasoorten
Reefer
stekkers
enuit
Niet gekeurd in
kast
met
handvat
1x
in 4x
kabels
uit
voorraad
Niet gekeurd in
kast met
handvat
1xleverbaar.
in 4x uit
tielamp
kabels
uit
voorraad
leverbaar.
combinatie
met
tielamp
max. 32A met omschakeling.
combinatie3,5W
met 6000K
max. 32A met omschakeling.
10-30VDC
navigatielantaarn
10-30VDC
3,5W 6000K
Prijs op aanvraag. Tevens alle
navigatielantaarn
Prijs op aanvraag. Tevens alle
300lumen 16x45mm.
300lumen 16x45mm.
soorten Reefer stekkers en
Draadloze bediening
soorten Reefer stekkers en
Niet gekeurd in
Niet gekeurd in
kabels uit voorraad leverbaar.
Professionele afstandkabels uit voorraad leverbaar.
combinatie met
combinatie met
Onderbediening met ontvanger
navigatielantaarn
Ondernavigatielantaarn

99
119,
119,99
99
119,99

99
149,
149,99
99
149,99

BEERENS BV

Beatrixhaven 11
4251 NK, Werkendam

39,90

vanaf

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

/Beerensbvwerkendam

199,
199,
00
199,00

Adereindhulskit
Adereindhulskit
Adereindhuls kit 400-delig
Adereindhuls kit2 400-delig
0,5 t/m 2,5mm2
0,5 t/m 2,5mm

Zoeklicht
led
Adereindhulskit
00
Adereindhulskit
00
Adereindhuls kit 400-delig

19,
19,
00
19,00 00
3.790,

Adereindhuls
kit 400-delig
Electrisch
bediend
led
0,5 t/m 2,5mm22
0,5 t/m 2,5mm
zoeklicht
120W. Worp 1550
meter. Inclusief inbouw
bedieningspaneel

/company/beerensbv

WWW.BEERENSBV.NL

DAALDEROP
BOILER

houdsvrije

houdsvrijeStroomverdeelkast
Boiler 400V 80/120
accu
Liter Beide uit voorraad
accu
OnderVMF225M,
leverbaar. 120 Liter
OnderVMF225M,
12V
225Ah. Vraag 3x230V 16A, 1x400A 32A CEE
houdsvrije
12V
225Ah. Vraag 6h, 1x 400V 16A 6h
houdsvrije
vrijblijvend
naar
vrijblijvend
naar
accu
de
mogelijkheden
accu
de
mogelijkheden
VMF225M,
van
gratis accu’s
VMF225M,
van
12V gratis
225Ah.accu’s
Vraag
wisselen
12V
225Ah. Vraag
wisselen
vrijblijvend naar
vrijblijvend naar
de mogelijkheden
de mogelijkheden
van gratis accu’s
van gratis accu’s
wisselen
wisselen

1.425,00

00
00

John van Maastricht
+31(0)6-30487516

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

of mail direct naar
john@beerensbv.nl

165,00

99
9,
9,99
99
99 00
345,
9,

+32 (0) 499 52 31 32 · info@scheldewerf.be · www.scheldewerf.be

00
225,
225,00
00
225,00

249,00

Insectenvanger
Insectenvanger
Weg met die vervelende plaag-

Weg met die vervelende plaagbeesten! Eenvoudig in te pluggen
beesten! Eenvoudig in te pluggen
in een wandcontactdoos
in
een wandcontactdoos
Insectenvanger
Insectenvanger
Weg met die vervelende plaagWeg met die vervelende plaagbeesten! Eenvoudig in te pluggen
beesten! Eenvoudig in te pluggen
Compressor
in een wandcontactdoos
in een wandcontactdoos

95
7,
7,95
95
7,95

2,2kW 8Bar 400l/min 400V

50Hz
72dB strekt.
Deze aanbiedingen gelden tot het einde van de maand, of zolang
de voorraad
Deze
aanbiedingen
tot hetexclusief
einde van
de maand,
zolang devoorbehouden.
voorraad strekt.
Genoemde
prijzengelden
zijn in euro,
BTW.
Zet- en of
drukfouten
Genoemde prijzen zijn in euro, exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden.

899,00

Deze aanbiedingen gelden tot het einde van de maand, of zolang de voorraad strekt.
Deze aanbiedingen gelden tot het einde van de maand, of zolang de voorraad strekt.

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

www.oechies.nl
www.oechies.nl
www.oechies.nl
www.oechies.nl

www.oechies.nl

service
service

shop
shop

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

Waalhaven Z.z. 42 - 3088 HJ Rotterdam
T 010 - 297 39 99
F 010
- 484 28uur,
74 Za
- E9.00-12.00
info@oechies.nl
Ma/vrij
8.00-16.30
uur
Ma/vrij
8.00-16.30
uur,
Za
9.00-12.00
uur
Dichtstbijzijnde aanlegsteiger (50mtr) 2242-6
Ma/vrij 8.00-16.30 uur, Za 9.00-12.00 uur

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
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Rijkswaterstaat besteedt onderhoud op Maas aan één partij uit
DOOR NOUD VAN DER ZEE

De aannemerscombinatie
Mourik-Dynniq gaat de komende
vier jaar het vaste en variabele
onderhoud doen aan de sluizen,
stuwen, gemalen en bruggen
op de Maas en verscheidene
Limburgse en Brabantse kanalen.
Het gaat om het onderhoud van
elektriciteit, werktuigbouwkunde
en industriële automatisering.
In de eerste helft van dit jaar start
de aannemerscombinatie uit het
Limburgse Echt met projecten om

zich het werk eigen te maken. Vanaf juni neemt Mourik- de onderhoudswerkzaamheden over van de
huidige vier aannemers.

Vitale onderdelen
Zo komt het onderhoud bij één
gespecialiseerde partij te liggen.
“Bij de Brabantse en Limburgse
kanalen hebben we hier al ervaring mee en dat bevalt goed”,
vertelt Erik van Duijvendijk. Hij
is contractmanager bij het cluster
Natte Centrales van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

Bij deze opdracht gaat het om
specialistisch werk bij vitale
onderdelen van de vaarweginfrastructuur. Dat verschilt wezenlijk
van het ‘groene’ en ‘grijze’ onderhoud in prestatiecontracten.
Om de kwaliteit te borgen, en
risico’s beter te kunnen beheersen,
is ook voor het hele Maasgebied
het vaste onderhoud op het gebied
van elektriciteit, werktuigbouwkunde en industriële automatisering in een apart meerjarig contract afgesloten.
Dit omvat alle reguliere instand-

houdingswerkzaamheden
zoals
monitoren, smeren, verhelpen van
storingen en herstellen van kleinere gebreken.

Bedieningscentrale
De aanbesteding van dit speciale
onderhoud heeft plaatsgevonden
volgens de ‘Best Value-methode’.
Mourik-Dynniq kwam het beste
uit de bus qua prijs-kwaliteitverhouding.
Bijna alle vaarwegobjecten in de
Maas en de Limburgse en Brabantse kanalen behoren tot het

onderhoudspakket van de aannemerscombinatie. Inclusief de
bedieningscentrale in Maasbracht,
van waaruit de operators de sluizen, stuwen en een beweegbare
brug op afstand bedienen.
De ruim honderd objecten liggen in de Maas van Eijsden in
Zuid-Limburg tot Keizersveer aan
de Bergsche Maas. Ook het Julianakanaal, het Lateraalkanaal, het
Kanaal van Sint Andries en de
Afgedamde Maas zitten in het onderhoudspakket.

Stormen en droogte
zitten houtoverslag in
Rostock dwars
In de vracht- en visserijhaven van
Rostock is vorig jaar zo’n 880.000
ton aan goederen overgeslagen.
De houtoverslag, die heel belangrijk is voor de haven, liet een daling
zien. Als gevolg van stormen en
droogte werd vanuit veel bossen
in Duitsland minder hout aangevoerd. Het havenbedrijf Rostock
verwacht niet dat de situatie zich
dit jaar zal verbeteren.

Meer meststoffen
De dalende houtvolumes werden
gecompenseerd door een stijging
bij de meststoffen. Vorig jaar is in
de haven een nieuwe opslagloods

voor meststoffen geopend. De
ijzeroverslag vertoonde seizoensgebonden schommelingen.
Om minder afhankelijk te zijn van
de grillige marktontwikkelingen
en hun gevolgen voor de zeevaart,
ontplooit de haven van Rostock
momenteel nieuwe activiteiten.
Zo wordt er een groot terrein ontsloten voor de dienstverlenende
sector.
De vracht- en visserijhaven was
in het verleden de thuisbasis
voor de vissersschepen van de
DDR. Hij bestaat binnenkort
zeventig jaar en viert dit op 1 mei
samen met de zeehaven Rostock,
die dan zestig jaar wordt.

Mestoverslag in Rostock (foto Havenbedrijf Rostock)

Onderzoek naar restafvalstromen over water
Het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat zou graag zien dat
er meer afval over water wordt
vervoerd. Het heeft in 2019 aan
het BVB gevraagd om te inventariseren welke huishoudelijke
restafvalstromen van gemeenten
hiervoor in aanmerking komen.
Hieruit bleek dat er zes trajecten
vanuit Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg zijn die interessant lijken voor een modal shift.
Echter, uit gesprekken kwam ook
naar voren dat er nogal wat partijen (stakeholders) bij betrokken
zijn om zo’n eventuele modal
shift te realiseren: de gemeenten, de afvalinzamelbedrijven,
de afvalverwerkers en allerlei
samenwerkingsverbanden.
Daarom heeft het BVB voor het
ministerie en de Topsector Logistiek in kaart gebracht welke over-

wegingen de betrokkenen hebben
om dit afval via het water te laten
vervoeren en wat ervoor nodig is
om dit te realiseren. De rapportage hiervan is vóór de kerstperiode
opgeleverd.
Kort samengevat vinden de partijen een duurzame vervoerswijze
erg belangrijk. Maar men wil er
(nog) niet extra voor betalen. De
vraag is dan ook hoe binnenvaart
ingezet kan worden in de logistieke afvalketen zonder dat dit
duurder uitvalt.
Hiervoor is een aantal denkrichtingen aangegeven. Denk bijvoorbeeld aan het anders inrichten
van de transportketen door de
afvaloverslagstations te verplaatsen naar een havenlocatie. Dit
scheelt veel voortransport.
Daarnaast zou de binnenvaartpendel ook opengesteld moeten

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

worden voor vervoerders van
bedrijfsafval, om zo meer volume
te realiseren. Het is ook belangrijk
dat er wordt nagedacht over een
slimme wijze van financiering
van de benodigde investeringen,
bijvoorbeeld in kadefaciliteiten,
maar ook in afvalcontainers. Deze
zouden ook makkelijk uitwisselbaar moeten zijn met andere
gemeenten.
Al met al lijkt een provinciale of
landelijke aanpak noodzakelijk
om meer afval over water te vervoeren, hetgeen nu (nog) niet
gebeurt. Nu zijn individuele gemeenten of samenwerkingsverbanden tussen gemeenten aan
zet. Het BVB houdt zich aanbevolen een rol te spelen in de verdere
uitwerking mocht dit de wens
zijn.

Andere logistieke
activiteiten
Het BVB wordt veelvuldig benaderd voor logistiek advies, zowel door verladers, studenten als
andere geïnteresseerden. Waar
mogelijk helpen wij vragers op
weg. Zo bekijkt het BVB op dit
moment de mogelijkheden voor
de inzet van binnenvaart voor een

betonfabrikant op diverse trajecten in Nederland. Hiervoor werken we diverse businesscases uit
die vervolgens besproken zullen
worden.
Naast logistiek advies voor verladers, wordt het BVB ook vaak
benaderd door logistieke studenten die bezig zijn met een opdracht, onderzoek of afstudeerproject. Het BVB helpt hen meer
wegwijs te maken in de praktische
inzet van binnenvaart. Voor het
BVB en de sector relevant, aangezien dit de logistiek managers van
de toekomst zijn.
Zo heeft collega Kees Modderman
een groep studenten van de Hogeschool Rotterdam geholpen met
het uitwerken van een businesscase voor een aantal chemiebedrijven die de mogelijkheden van
vervoer over water onderzoeken.
Daarnaast begeleidt het BVB nu
een groepje leerlingen van het
Technasium in Alphen aan den
Rijn. Zij voeren een opdracht
uit waarbij ze kijken naar wat
verladers beweegt in hun keuze
voor een transportmiddel, waarom ze binnenvaart zouden inzetten en wat hierin de beslisfactoren
zijn.

Jongerenwerving
Aankomende tijd staan er diverse
evenementen op de planning om
de binnenvaart weer onder de
aandacht te brengen bij aanstormend talent voor de binnenvaart.
Zo was de programmamanager
woensdag 8 januari met Quo
Vadis aanwezig tijdens een beroepenavond op het Driestar College
in Gouda. EXHO was donderdag
9 januari aanwezig tijdens een
beroepenavond op een school in
Breda. Daar is de VR-bril van het
BVB ingezet om bezoekers virtueel te laten varen.
Op de diverse nautische opleidingen vinden komende weken weer
open dagen plaats. In Vlissingen
zal de VR-bril van het BVB worden
ingezet, alsmede voorlichtingsmateriaal. Op de andere scholen,
zoals in IJmuiden en Harlingen,
heeft het BVB diverse folder- en
postermateriaal beschikbaar gesteld om de bezoekers meer mee
te geven over de binnenvaart.
Tot slot staat op 10 februari het
On Stage Beroepenfeest Alblasserwaard op de planning in Sliedrecht. Het BVB zal daar aanwezig zijn met het beroep matroos/
kapitein in de binnenvaart.
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Ketelbinkie:

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

Als het om mensen (op zee) gaat

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

9,5 kW

17 kW

25,7 kW

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!

Ook complete installatie mogelijk

www.maritimebooster.nl

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

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
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EVEN SCHROEF WISSELEN

Continuïteit is van groot belang voor uw onderneming. Daarom bieden wij naast
onze nieuwbouw een uitgebreide reparatie- en onderhoudsservice.
We beschikken over een eigen haven met 2 stevendokken en een deskundig
team van enthousiaste medewerkers.
Of het nu gaat om schadeherstel, klasse maken of schroef wisselen, u rekent
op snelle service en vakmanschap. Wij bieden dat.
Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140.
www.breejen-shipyard.nl
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Nieuwe Oostenrijkse coalitie
gaat voor multimodaal
De nieuwe Oostenrijkse
regering, gevormd door de
rechtse ÖVP en de Groenen,
zet in op een “innovatief
en efficiënt mobiliteits- en
vervoerssysteem”. Vanuit de
logistieke sector in Oostenrijk
wordt erop gewezen dat
hiervoor alle vervoersmodi
versterkt moeten worden.

over te hevelen van de weg naar
andere vervoersmodi.
De nieuwe regering kondigt ook
een Masterplan voor Mobiliteit
2030 aan. Dit moet een geïntegreerde strategie worden voor zowel de lucht- en de scheepvaart als
het spoor- en wegvervoer. Gigavrachtwagens komen er niet op de
Oostenrijkse snelwegen.

ÖVP en Groenen willen het goederenvervoer verduurzamen in
lijn met de milieudoelstellingen
uit het Klimaatakkoord van Parijs.
Digitalisering en alternatieve
aandrijftechniek zijn middelen
om dit doel te bereiken.
Verder worden maatregelen uitgewerkt om verkeer te vermijden en
verbeteren en goederenvolumes

Multimodale aanpak
De Oostenrijkse bond voor expeditie en logistiek ZV stelt tevreden
vast dat de nieuwe regering het
belang van goederenvervoer voor
de Oostenrijkse economie belangrijk vindt en het land als logistieke
hub verder wil ontwikkelen.
Er moet volgens de ZV nog wel
veel detailwerk worden verricht.

Urkersluis negen
weken dicht
De Urkersluis gaat vanaf 17
februari negen weken dicht voor
renovatiewerk. De renovatie van
de sluis maakt deel uit van het
programma Groot
Onderhoud
Bruggen en Sluizen dat Provincie
Flevoland de komende vier jaar
laat uitvoeren. De Urkersluis is
als eerste van de dertien bruggen
en elf sluizen aan de beurt. De
sluis had de afgelopen jaren veel
storingen die overlast veroorzaakten voor het scheepvaartverkeer.

“We gaan het opstellen van het
Mobiliteitsmasterplan 2030 met
raad en daad ondersteunen.”
De bond heeft eerder meegewerkt
aan het Masterplan Logistiek 2025.
Een deel van de maatregelen uit
dit vorige plan kunnen in het
nieuwe plan worden opgenomen.
De focus moet volgens de ZV
liggen op een multimodale aanpak. Uit onderzoek blijkt dat
het wegvervoer in Oostenrijk de
komende tien jaar nog hard gaat
groeien, zelfs als de spoorcapaciteit maximaal wordt benut.
“Op de middellange termijn is het
niet haalbaar om alle goederen
naar het spoor te schuiven. Daarom moeten alle vervoersmodi
worden versterkt.”

De nieuwe Oostenrijkse verkeersminister is Leonore Gewessler (Groenen). Ze heeft naast mobiliteit en infrastructuur ook technologie, milieu
en energie in haar portefeuille. (foto
Parlement Oostenrijk).

Rhein-Main-Donau komt in Beierse handen
De Duitse deelstaat Beieren
neemt de waterbouwkundige
ingenieursorganisatie RheinMain-Donau Wasserstraßen
GmbH (RMD) over om
maatregelen ter bescherming
tegen overstromingen versneld
uit te kunnen voeren.
Het gaat hierbij om de aanpassing
van de Donau tussen Straubing en

Vilshofen. Over dit project is heel
lang gediscussieerd en uiteindelijk
is er niet voor de stuwenoplossing
gekozen die de binnenvaartsector
had gewild, omdat daarmee
de bevaarbaarheid meer dagen
per jaar betrouwbaar zou zijn.
De bevolking in Neder-Beieren,
in het verleden geteisterd door
zware overstromingen, zag dit
niet zitten.

De ‘zachte’ wijze waarop de
Donau nu zal worden aangepast
verhoogt het beschermingsniveau
tegen hoogwater, maar levert
slechts minimale verbeteringen
voor de binnenvaart op. Het project kost 1,4 miljard euro en is een
van de belangrijkste infrastructuurprojecten in Neder-Beieren.
Er is al 495 miljoen euro in vooruitgeschoven hoogwaterwerken

tussen Straubing en Vilshofen geinvesteerd. Dit jaar gaat men voor
70 miljoen verbouwen.
Om de snelheid erin te brengen,
neemt Beieren RMD over. Daar
werken 125 waterbouwkundig
ingenieurs. De organisatie heeft
haar hoofdkantoor in München
en een centraal bouwbureau in
Deggendorf. De overname prijs is
niet bekendgemaakt.

Viadonau peilt tevredenheid van Donau-schippers

(archieffoto Sarah De Preter)

Binnenvaartondernemers
kunnen nog tot 24 januari
meedoen aan een enquête van de
Oostenrijkse vaarwegbeheerder
viadonau over de dienstverlening
op en langs de Donau. Op basis
van de resultaten wil viadonau
de vaarweg aantrekkelijker
maken voor goederenvervoer.
“We brengen regelmatig in kaart
hoe schippers de kwaliteit van
de Donau beoordelen”, aldus de
vaarwegbeheerder. “Met als doel
diensten op maat te kunnen aanbieden.”
Laat dus weten aan viadonau
hoe (on)tevreden je bent met het
onderhoud aan de vaargeul en het

schutten van de negen Oostenrijkse sluizen.
Wat vind je van het sluispersoneel
en hoe goed en bruikbaar is de digitale dienstverlening via DoRIS
of de mobiele app van DoRIS?
Zijn er voldoende ligplaatsen en
walstroominstallaties?
Deelnemen aan de enquête kan
op de website www.viadonau.org
of via de vragenformulieren die op
de sluizen te vinden zijn.

Stabiele waterstand
2019 was voor viadonau een succesvol jaar. De vaarwegbeheerder
focuste zich op het verbeteren van
de nautische omstandigheden,

overstromingsbescherming
en
milieumaatregelen.
Door de stabiele waterstanden
op de Donau heeft de binnenvaart goed gepresteerd. Ook op
de niet-gereguleerde delen van de
rivier, bij Wachau en ten oosten
van Wenen, stond bijna het hele
jaar een minimale vaarwaterdiepe
van 2,50 meter ter beschikking. De
negen Donausluizen hebben zo’n
100.000 schepen geschut.

Hoogwater
Nabij Marchfeld zijn eind vorig
jaar – vroeger dan gepland – grote
projecten voor de bescherming
tegen hoogwater voltooid. Dat
wordt beschouwd als een belang-

rijke stap voor de ongeveer 30.000
mensen die in de regio wonen.
Viadonau saneert sinds 2017
de Marchfeld-dam die de streek
tegen overstroming beschermt.
Ook ten noorden van Rabensburg
is een dam tegen overstromingen
vernieuwd.
Verder heeft viadonau een aantal
meanders opnieuw verbonden
met de rivier. Nabij de grens met
Slowakije is een kiesbank omgevormd tot een eiland dat ruimte
biedt voor dieren en planten.
Zo’n negentig bedreigde dier- en
plantsoorten profiteren van de
milieumaatregelen die viadonau
afgelopen jaar heeft laten uitvoeren.

Blij met Europese
Green Deal
Havenbedrijf Rotterdam is positief
over de Green Deal die de Europese Commissie in december presenteerde. Het is te spreken over
de maatregelen voor onder andere
de binnenvaartsector en vindt ook
de plannen om alternatieve technologieën te stimuleren positief,
zoals waterstofproductie, ontwikkeling van alternatieve brandstoffen en afvang, opslag en gebruik
van CO2.
Europa wil 50 tot 55 procent CO2reductie in 2030. Dat komt overeen met de doelstelling van Nederland. Dat draagt bij aan een gelijk
speelveld voor bedrijven binnen
Europa, aldus het Havenbedrijf.

Nieuwe look
In de haven van Bazel is de
St. Johann-terminal gerenoveerd,
die sinds 1989 dienst doet voor
de douane-afhandeling van cruisetoeristen. De binnenruimte heeft
een frisse uitstraling gekregen.
Een eyecatcher is de met mos
beklede wand naast de technische
ruimte. Er is ook nieuwe zitgelegenheid voor de gasten gecreëerd.
Verder zijn de twee aanlegplaatsen
voor cruiseschepen opgeknapt. Ze
werden in de jaren 60 gebouwd en
waren dringend aan vernieuwing
toe.

Meer overslag in
Rijnland-Palts
In de binnenhavens van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts zijn
tussen januari en september 2019
meer goederen behandeld dan in
dezelfde periode in 2018.
Volgens het bureau voor statistiek van Rijnland-Palts klom het
totale goederenvolume met 8,3
procent naar 17,7 miljoen ton.
Zowel de import als de export van
goederen groeide. De belangrijkste
goederengroep was ertsen, stenen
en aarde, gevolgd door chemische
producten.
In Ludwigshafen, de grootste
haven van Rijnland-Palts, groeide
de overslag met 1,5 procent. De
haven van Mainz boekte een plus
van 11,7 procent.
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YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

Importeur van EE malleabele ﬁttingen

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

Van Utrechtweg 29 | 2921 LN Krimpen aan den IJssel | Tel : 0180-551460
Fax: 0180-518711 | Email: verkoop@hilto.nl | www.hilto.nl

Hilto bv is lid van :

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

BUYCK TECHNIEK B.V.
HYDRAULIEK
en slangenservice

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

ONTWERP
INSTALLATIE
REPARATIE

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn
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WERK-safari‘s in 2019
‘Onderwijs’ is een van de speerpunten van WMI.
Dankzij diverse waardevolle samenwerkingen hebben
we in 2019 veel aandacht kunnen besteden aan
techniekpromotie en aan de ontwikkeling van
vraaggericht onderwijs.
Wat hebben we gedaan?
+ Ruim 400 basisschoolleerlingen uit de gemeente
Altena hebben kennis gemaakt met techniek.
We organiseerden daarvoor WERK-safari‘s bij
Werkendamse bedrijven en op schepen. Ook bezochten
we Techniekdock in de Duurzaamheidsfabriek, waar
de kids techniek konden ervaren door zelf technische
opdrachtjes uit te voeren.
+ We hebben bijgedragen aan de ontwikkeling
van maritiem onderwijs in de regio én aan de
totstandkoming van taallessen voor arbeidsmigranten.
Kortom: 2019 was een mooi ‘schooljaar’, met dank aan
de altijd enthousiaste inzet van:
Gemeente Altena | De Waal | Hoogendoorn Maritieme
betimmeringen en Interieurbouw BV | Holland Shipyards
Group | De Klerk Werkendam | Beerens B.V. | Van Oord |
Duurzaamheidsfabriek Dordrecht | TechniekDock | ROC
Da Vinci Gorinchem | ms. Deo Gratias | ms. Yamaya
#techniekpromotie #levenlangleren
#werkenindebinnenvaart

De havens van
Werkendam waren
vol rond kerstmis
Met 118 binnenvaartschepen, met een laadvermogen
dat gelijk is aan ruim 8.800 (!) vrachtwagens, waren de
havens van Werkendam rond kerstmis 2019 echt vol en
kon iedereen gaan genieten van de feestdagen.
(Foto: Gerrit van den Adel / ms. Novatie)

Maritime meets
automotive!
WMI-leden waren te gast bij de Automotive Campus in
Helmond en bezochten Lightyear, InMotion en de Verkeersmanagementcentrale Zuid-Nederland.
De bedrijven van het maritieme cluster waren onder de
indruk van de manier waarop overheid, onderwijs en
ondernemers in het automotive cluster vernieuwende
ideeën omzetten in nieuwe oplossingen. Mooie gelegenheid voor kennisdeling en nieuwe verbindingen!

WERK-bezoeken laten
kracht van maritiem
cluster zien
In 2019 organiseerde WMI tientallen WERK-bezoeken.
Naast de wethouder economische zaken van de gemeente Altena, die zeer regelmatig op bezoek komt,
ontvingen we o.a. ambtenaren van ministeries, provincies
en gemeenten. Ook verwelkomden wij politieke partijen
en ondernemersverenigingen.
Tijdens de WERK-bezoeken laten we de kracht en
potentie van de maritieme bedrijven zien én vragen we
aandacht voor de uitdagingen waar de ondernemers mee
te maken hebben.

6 scheepswerven
18 maritieme toeleveranciers
12 maritieme dienstverleners
werkendammaritimeindustries.nl

4 constructiebedrijven

Alles aan boord.
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SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

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.

MEER WETEN?
+31 (0) 183-745 694
info@sdkdieselsupport.nl
www.sdkdieselsupport.nl

24/7 vakkundige en betrouwbare dienstverlening
Omdat uw schip altijd door moet kunnen varen

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.

Voor onderhoud
en reparatie in ons
stevendok
TO BE EXACT .

ASTO SHIPYARD BESCHIKT OVER EEN EIGEN DOK, MET EEN
INWENDIGE AFMETING VAN 15 BIJ 35 METER EN EEN
TOTAAL HEFVERMOGEN VAN MAAR LIEFST 450 TON.
Boeg of achterschip worden moeiteloos drooggelegd voor
reparatie en onderhoud. Dagelijks worden schroeven gewisseld, roeren geplaatst en schroefasbussen vervangen. Het
dok is efficiënt ingericht, zodat de werkzaamheden in de
uitvoering optimaal op elkaar aansluiten. Gezien de grote
functionaliteit wordt er structureel in geïnvesteerd.

T 0162 - 513 650 - E inf o@a s t o-b v.nl - I www.as t o-b v.n l

f

in

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
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Nieuwe eigenaren verhogen comfort met ingrijpende verbouwing

Merlijn: luxe cruisen op
een luxe motor

Er zijn twaalf 2-persoonscabines.

Het restaurant is compleet vernieuwd. (foto’s Merlijn)

Dat je op een fiets-vaarvakantie
beslist niet hoeft af te zien,
bewijst Merlijn. Al negentien
jaar verzorgt dit Zwijndrechtse
bedrijf, met de gelijknamige
luxe motor, hoogstaande cruises.
Coen van der Vlies en zijn
partner Cristina kochten het
schip (en het bedrijf) in februari
2019 en gooiden er nog een
schepje bovenop. Ze lieten het
bovendek, met de lounge en het
restaurant, helemaal vernieuwen,
zodat het comfort nog hoger is.
De luxe motor werd in 1930
gebouwd bij Scheepswerf Boot in
Leiden. Destijds heette het schip
Adelaar. Na een paar keer te zijn
verkocht, was het 50 meter lange
schip op het laatst in de beroepsvaart actief als Frisica 2.
“De vorige eigenaren hebben het
schip in 2001 succesvol omgebouwd tot passagierschip”, vertelt
Coen. Ze noemden het Merlijn,
met als toepasselijke slogan ‘the
magic of water’. “Met onze ervaring

in de luxe cruisevaart zijn wij vol
energie begonnen met het voortzetten van dit bedrijf.” Het paar
heeft jaren als kapitein gevaren op
grote riviercruiseschepen. Ging het
dan om circa 150 gasten, nu varen
ze met maximaal 24 gasten.

Verrassen
Merlijn stond al bekend als een
van de meest luxe aanbieders van
fiets-vaarvakanties. Die reputatie
willen de nieuwe eigenaren minimaal behouden, maar liever nog
versterken. Vandaar dat ze besloten
om het hele bovendek te laten renoveren. Daarvoor schakelden ze
gerenommeerde bedrijven in: Kim
& Co interieurarchitect, Da-Capo,
Combinatie Interieurbouw en
Vista Interior Projects. Dat laatste
bedrijf leverde het tapijt en de pvc,
de gordijnen en de stoffering van
de banken.
Coen en Cristina willen gasten
verrassen en in de watten leggen.
Veel mensen weten niet dat ook de
kleine passagiersvaart heel luxe kan

zijn. De term ‘fiets-vaarvakantie’
heeft in Nederland – en mogelijk
ook onder schippers – een beetje
een goedkoop imago: de voorzieningen en inrichting zullen wel
basic zijn. “Wij laten zien dat daar
niks van waar is. Wat wij aanbieden
is allesbehalve simpel en goedkoop
namelijk.”

Magical Christmas Cruise
“In de toekomst blijven we hoofdzakelijk Bike & Barge Cruises aanbieden, maar het schip en het interieur zijn nu ook geschikt voor een
cruise only-reis waarbij de fietsen
niet het hoofdthema zijn.”
Die strategische keuze lijkt een
goede. In december was de eerste
kerstmarktenreis in Duitsland. Die
cruise, ‘Merlijn’s Magical Christmas
Cruise’, was meteen succesvol. Zowel qua programma als bezetting.
Voor dit jaar staan er weer twee
kerstcruises op het programma.
Niet alleen het schip is veelzijdig,
ook in de aangeboden routes bieden Coen en Cristina veel variatie.
“Daarin onderscheiden we ons ook.
We doen niet het hele jaar door één
of twee reizen, maar heel veel verschillende! In het Groene Hart van
Nederland, naar Texel, maar ook
over de Rijn, Moezel, Main, Neckar
en Donau. En we hebben ook een
cruise die naar Berlijn en zelfs een
stuk door Polen gaat.”
Daarmee is de Merlijn eveneens interessant voor mensen die zelf hebben gevaren, verwacht Coen. “Ik
denk ook dat veel (oud-)schippers
best eens op vakantie willen naar
een gebied of rivier die ze in hun
varensbestaan niet hebben aangedaan.”

Coen & Cristina van der Vlies,
van harte gefeliciteerd
met mps Merlijn

De Merlijn heeft een ruim aanbod aan vaarroutes.
Zo kun je het schip ook op de Rijn tegenkomen.
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VOORRAAD LIEREN VOOR DE BINNENVAART!
AUTOKRAANLIER

DRAADANKERLIER

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

DRAAIENDE BOLDERKOP

Steenoven 13

•

3911 TX Rhenen

•

0317 681155

•

sales@dromec.nl

WWW.DROMEC.NL

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

www.klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl

√ 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.

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

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

YC6C Serie

info@carronmarine.be

www.carronmarine.be

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

€ 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

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
Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

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

14 januari 2020

23

Ook afmeerplekken voor vijf binnenvaartschepen

Kademuren HES Hartel Tank Terminal zijn klaar
die techniek is het bouwen van
een kademuur voor een tankterminal al een ingewikkelde klus.
Bovendien ging het om één van de
diepst stekende kademuren van de
Rotterdamse haven. Ondanks de
ontdekking van meerdere archeologisch interessante scheepswrakken heeft de Combinatie HHTT
het werk binnen de afgesproken
tijd opgeleverd. Dat verdient een
groot compliment!”

Olieproducten en
biobrandstoffen
(foto Havenbedrijf Rotterdam)

De kademuren, de steiger en
bijbehorende werkzaamheden
voor de nieuw te bouwen
HES Hartel Tank Terminal
op de Maasvlakte zijn klaar.
De Combinatie HHTT heeft
het bouwterrein 17 december
2019, conform planning,
overgedragen aan opdrachtgever
Havenbedrijf Rotterdam. In
totaal is met dit contract een
bedrag gemoeid van ruim 100
miljoen euro.
In december 2017 startte de Combinatie HHTT, bestaande uit Van
Hattum en Blankevoort (Koninklijke VolkerWessels), Mobilis

(TBI) en Boskalis Nederland, met
het project.
Het bestond uit de aanleg van een
diepzeekademuur met een lengte
van 1.200 meter, een aansluiting van de nieuwe kade op een
bestaande kade, een kade
muur
over de lengte van 1.000 meter
voor vijf binnenvaartschepen
(met walstroomaansluiting) en
een steiger van 350 meter met vier
aanlegplaatsen. Bovendien werden
er grond- en baggerwerkzaam
heden uitgevoerd.
Ronald Paul, COO van het Haven
bedrijf, roemt het teamwork met
de Combinatie HHTT: “Door al

Jeroen Bonekamp, directeur bij
Van Hattum en Blankevoort en
woordvoerder namens de combinatie HHTT, is trots op de geleverde prestatie: “De bundeling van
de kennis en kunde van de ‘combinanten’ heeft, dankzij de goede
samenwerking met het Haven
bedrijf, een soepel lopend werk
opgeleverd: technisch perfect,
zonder ernstige ongevallen en op
tijd opgeleverd. We hebben laten
zien wat we waard zijn.”
Parallel aan de werkzaamheden
voor de kademuren en de steiger wordt er sinds eind 2018 ook
volop gebouwd aan de tankterminal voor olieproducten en biobrandstoffen zelf. De verwachting
is dat de HES Hartel Tank Terminal in de loop van 2021 in gebruik
wordt genomen.

Slijtage door vrachtverkeer

Wantijbrug gaat maanden
dicht voor renovatie
Vanwege renovatie
werkzaamheden wordt de
Wantijbrug tot oktober 2020
voor de scheepvaart niet
bediend. De brug is van
zondagavond 19 januari 19.00
uur tot en met vrijdag 3 april
2020 ook volledig afgesloten
voor auto’s, motorfietsen en
vrachtwagens.
De twee beweegbare delen van de
Wantijbrug vertonen slijtage door
de toegenomen belasting door het
vrachtverkeer. Rijkswaterstaat vervangt deze vallen door zwaardere
brugdekken. Daarvoor moet de
constructie van de kelder daaronder worden versterkt.
Daarnaast worden de systemen
voor de bediening, besturing en
bewaking vervangen omdat zij
aan het einde van hun technische
levensduur zitten.

Betonreparaties
Om de werkzaamheden uit te
voeren, moet een zijwand van de
kelder gedeeltelijk worden verwijderd. Daardoor is de brug aan het
begin van de renovatiewerkzaamheden onvoldoende sterk voor het
(zware) vrachtverkeer. Verder voert
Rijkswaterstaat reparaties uit aan
het beton.

“Er is gekozen voor een volledige
afsluiting voor al het verkeer met
uitzondering van de hulpdiensten,
het openbaar vervoer, de (brom)
fietsers en voetgangers, omdat dit
de enige haalbare veilige optie is”,
aldus Rijkswaterstaat.
“De brug is in de eerste maanden
onvoldoende sterk om het gewicht
van het (zware vracht)verkeer te
dragen.”

Dertien bruggen
De Wantijbrug is de eerste van dertien bruggen in Zuid-Holland uit
de grootste onderhoudsopgave in
de geschiedenis van Rijkswaterstaat die gerenoveerd wordt. Veel
bruggen en tunnels stammen uit
de jaren 50 en 60 van de vorige
eeuw en zijn aan groot onderhoud
of vervanging toe.
Om de regio bereikbaar te houden, spreidt Rijkswaterstaat de
onderhoudsprojecten uit over vele
jaren. De planning ligt niet vast;:
"We kijken steeds welke werken
op dát moment de meeste aandacht verdienen. Door het slim
combineren van werkzaamheden
proberen we verkeershinder te
beperken."

Ex-minister Atzo Nicolaï is nieuwe 'Next Level' geeft beurs
Maritime Industry
voorzitter van Deltalinqs
ruimte om te groeien
Atzo Nicolaï is de nieuwe voorzitter van Deltalinqs
(de Rotterdamse ondernemersorganisatie voor
de haven en industrie) en van de Rotterdam Port
Promotion Council (RPPC). De besturen van
Deltalinqs en RPPC hebben daar beide unaniem
mee ingestemd.

Maritime Industry breidt dit
jaar uit met de in 2019
vernieuwde bovenverdieping van
Evenementenhal Gorinchem.
“We zetten hier de toekomst
van de binnenvaart centraal met
exposanten op het gebied van
autonoom varen, alternatieve
brandstoffen, elektrisch varen en
innovaties binnen de maritieme
sector”, zegt Bianca van Grinsven
namens de beursorganisator.

Hij is al begonnen: op 1 januari. Op 20 januari,
tijdens het Deltalinqs-jaardiner in de RDM
Onder
zeebootloods op Rotterdam-Heijplaat, zal
Nicolaï het voorzitterschap officieel overnemen van
Steven Lak. Die vervulde deze rol sinds 2012.

DSM
Atzo Nicolaï was de afgelopen acht jaar president van
DSM Nederland. In die tijd was hij onder meer mede
oprichter van de Brightlands Chemelot Campus in
Geleen en van Chemelot 2025 (de organisatie van de
bedrijven die op Chemelot zijn gevestigd). Daarvóór
was hij onder andere staatssecretaris van Europese
Zaken (2002-2006) en minister van Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (2006-2007) namens de VVD.
Deltalinqs en RPPC zijn verheugd over zijn komst.
Vicevoorzitter Leo Ruijs (CEO van ECT) zegt namens
beide besturen: “Zoveel ervaring in zowel het bedrijfsleven als in de politiek is bijzonder en kunnen we goed
gebruiken. Wij denken dat hij de geschikte persoon
is om de uitdagingen van de Rotterdamse haven- en
industriebedrijven aan te gaan, zoals de energietransitie, de verdere digitalisering en diverse andere vraagstukken.”
Atzo Nicolaï: “Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan
in deze belangrijke en innovatieve wereld met grote
maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast zal ik het
grote belang van de Rotterdamse haven graag nationaal
en internationaal uitdragen.”

De in 2019 verbouwde verdieping
‘Next Level’ beslaat in totaal 5.800
vierkante meter aan beursvloer en
congresruimtes en is met de begane grond verbonden door twee
centrale roltrappen en drie vasten
trappen.
De eerste editie van Maritime
Industry met de uitbreiding naar
de vernieuwde bovenverdieping is
op 12, 13 en 14 mei.

Paradepaardje

Atzo Nicolaï. (foto Danny Cornelissen)

Volgens van Grinsven kunnen
bezoekers aanschuiven in het
kennistheater waar de verduurzaming en vergroening van de
maritieme sector worden belicht.
“Daarnaast richten we hier een
centraal, nieuw foodcourt in voor
een hapje en een drankje.”
Evenementenhal Gorinchem rea-

liseerde de compleet vernieuwde
bovenverdieping, omdat een aantal vakbeurzen uit hun jasje zijn
gegroeid.
Van Grinsven: “Daar is Maritime
Industry er één van. De oorspronkelijke beursvloer raakte
vroegtijdig volgeboekt, omdat
we simpelweg niet meer ruimte
konden bieden. Dat is nu verleden tijd. Sterker nog: de bovenverdieping is nu ons nieuwe paradepaardje van Gorinchem. Het is
een hypermoderne beurshal die
van alle technische snufjes is voorzien.”

Visitekaartje
De vakbeurs heeft intussen ook
een volledig nieuwe website gekregen. De exposanten hebben op
de website hun eigen ruimte waar
ze zichzelf kunnen presenteren
aan professionals. “Daar zijn we
erg blij mee, want de website is in
aanloop naar de beurs ons visitekaartje. Exposanten zijn vanaf nu
niet alleen tijdens, maar ook voor
en na de beurs zichtbaar”, aldus
Van Grinsven.
Vijf maanden vóór Maritime
Industry 2020 hebben al meer dan
300 bedrijven zich ingeschreven.

www.maritime-industry.nl

OSO. Sterk staaltje
vakmanschap
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Familie Den Herder na tien jaar terug bij De Waal voor nieuwe Deo Gratias

Samen sterk, leren van elkaar
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Ms Deo Gratias is een plaatje, met
veel roestvaststalen accenten. Dag in
dag uit was de familie Den Herder
bij de werkzaamheden betrokken. Ze
hadden zelfs hun eigen kantoorunit
naast het schip, vertelt Cees Verheij,
de afbouwcoördinator van De Waal in
Werkendam waar de afbouw plaatsvond.
“Scheepsmakelaar Mark Roodhart van G en
R Scheepsbouw gunden ons de opdracht”,
vertelt Johan Verlaan, directeur van de Waal.
“Tien jaar geleden bouwden André en Anita
den Herder hier ook al een ms Deo Gratias.
Ze beloofden toen terug te komen bij de volgende afbouw”, voegt Verheij toe.

Doordacht geplaatst
roestvaststaal
Samenwerken is samen sterk. Roodhart
heeft naast het casco ook veel delen geleverd
en werkzaamheden gecoördineerd, zoals
de motoren, generatoren, het timmerwerk,
stuurhuis, de luiken en luikenwagen, boegschroef, elektrische aansluiting, radarmast
en de navigatie-instrumenten.
“Oonincx Scheepsonderhoud is een fijne
ploeg die alle leidingwerk, kleine ijzerwerk
en beplating heeft gedaan. Dat is voor ons
een van de vaste onderaannemer waar we
plezierig mee samenwerken”, vertelt Verlaan.
“Als De Waal hebben wij de roeren geleverd,
de stuurinstallatie en de stuurmachines ofwel de voortstuwing,” vertelt Verheij. “De
eigenaar wilde heel veel roestvaststaal… Het
is een van de weinige binnenvaartschepen
met zoveel doordacht geplaatst roestvast-

staal.” Als timmerman koos Den Herder
voor De Leeuw & Van Vugt. Ook andere
leveranciers waren stuk voor stuk oudgedienden, die aan het vorige schip ook hadden meegewerkt.

Degelijk en mooi
De opdracht was simpel aan de bedrijven
waar de schipper tien jaar eerder ook mee
samenwerkte: “Ik wil een identiek schip
hebben, aan de huidige eisen aangepast,
zei hij tegen ons”, zegt Verheij. “Maar wel
met het Easyflow-roer, omdat het zo goed
manoeuvreert en het schip zuiniger maakt.”
De reling op de achterboeing, de bolders,
de halfronden voor wrijfhouttouwtjes, de
deuren en toegangsluiken en de pet om de
stuurhut zijn van roestvaststaal. Volgens
Verheij is dit mede te danken aan Anita den
Herder. Samen hebben zij de hoogglans
details en het rvs ontworpen.
Het schippersechtpaar leeft en werkt aan
boord en brengt daar dus ook de meeste tijd
door. “Ze stammen echt uit een schippers
familie en hebben hun ziel en zaligheid in
het schip gestoken.”
Daardoor krijg je een schip dat zó goed is
afgebouwd. “De schipper stond toen het casco aankwam al met de kwast in handen en
liet hem pas los toen het schip af was”, zegt
Verheij. “Ook zijn zoon werkte van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat aan het schip.
Alles is in goed overleg gegaan en zo hebben
we alles overbrugd.”
“Het is een kritische klant; daar worden
we beiden sterker van. Je leert van elkaar”,
vertelt Verlaan. “Daar wordt iedereen beter
van.”

Modern jasje
Het is bijna hetzelfde product als tien
jaar geleden, wel in een modern jasje met
modernere apparatuur. Het vorige schip
beviel uitstekend en Den Herder heeft daar
voor zijn bedrijfsvoering alleen aanpassingen op gemaakt. “De schippersfamilie was
gewoon tevreden over de vroegere bouwers
want ook Rullens Installatie was er weer.
Bij ons heeft hij met het achterschip in de
loods gelegen en dus eigenlijk overdekt
afgebouwd.”
Vlak vóór Kerst voer de Deo Gratias weg uit
Werkendam, volgens planning en met een
tiptop, klaar en afgeschilderd schip, alles
strak en in hoogglans. “De schippersvrouw
was de motor al aan het schoonmaken toen
wij de laatste hand eraan legden”, vertelt
Verheij. “Deze mensen genieten gewoon van
hun werk en van een mooi schip.”

"Bij ons heeft hij met het achterschip in de
loods gelegen en dus eigenlijk overdekt afgebouwd." (foto De Waal)

Vlak vóór Kerst verliet de Deo Gratias Werkendam. (foto De Waal)

Voor het ms Deo Gratias leverden wij
de complete elektrische installatie en
de sanitaire installatie

Wij wensen schip en bemanning
een behouden vaart.
Kantoor en werkplaats:
Sterrekroos 11
4941 VZ Raamsdonksveer
Telefoon (0162) 51 25 36
Telefax (0162) 51 76 25

(foto familie Den Herder)

Boterman Techniek B.V.

Foto: Media Creators

Wij wensen familie Den Herder veel succes met ms Deo Gratias
 Zuthemerweg 5 • 8015 PG Zwolle •  (+31) 6 54 28 7373
 boterman-techniek-bv@planet.nl •  www.botermantechniek.nl

Aan ms Deo Gratias leverden onder andere:
Galle & Roodhart Scheepsbouw
Levering compleet schip
De Waal Machinefabriek B.V.
Deelafbouw verzorgd en geleverd; Stuwa Schroefasinstallatie met schroefasrem, Stuwa Schroefasseals, Easyflow Roersysteem, Stuwa Stuurmachine en leidingwerk
A. Rullens Installatiebedrijf
Complete elektrische installatie en sanitaire installatie
Artco Painting B.V. Compleet schilder/coating-werk
Blommaert BVBA Roeftrap, stuurhuttrap met RVS
leuningwerk, boordlichtvleugels doosmodel, gepolijste
uitvoering, heklichtbeugel type Isis, gepolijste uitvoering, dakradarmast type Futura, gepolijste uitvoering,
voormast type Improval, gepolijste uitvoering en 1
hydraulische luikenwagen type HLW 10/6000 en 22 FRK
luiken type 10.100/3670/2,5 Derkiena-patent
Boterman Techniek B.V. Spudpalen
ClimaLogic B.V. Airconditioning installatie, overdrukinstallatie, machinekamerventilatoren, RVS afsluitbare
roosters en ruimventilatoren

De Leeuw en van Vugt B.V. Scheepsinterieurbouw
Complete betimmering
Kampers Shipyard B.V. Stuurhuis en hefkolom
Liquid Control Trading BV Brandblus/dekwaspomp,
machinekamerpompen, hydrofoor en smeermiddelen
O.S.O. Oonincx Scheepsonderhoud B.V.
Inbouw machinekamers
Radio Holland Netherlands BV
2 x Furuno kleuren TFT rasterscan rivierradar, type
RHRS2014TFT, Falcon line, Radio Zeeland Falcon II 550
autopiloot, Radio Zeeland Falcon II 120 dieptemeter,
Radio Zeeland Falcon II 130 windmeter, Radio Zeeland
Falcon II 700 scheepsintercom, Sailor AIS, type Sailor
6281, Marifoon Sailor 6248/ATI, Furuno GPS kompas,
type SC-70 en camerasysteem, inclusief HD Recorder en
monitoren type RZD
Speedheat Breda Vloerverwarming
Sygo B.V. Scheepsladingmeter en hoogtemeting
Van Wijk Machinefabriek Autokraan en ankerlieren
Van Wijk Stuurhuizen B.V.
De aluminium woningdeuren

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Breda

Stuurhuizen B.V.

S ch eep slad in gmet ers
Hoogt emet ers
Diep gan gmet ers
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