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De coronacrisis raakt alle deelmarkten van de binnenvaart.

De corona-crisis kost de
Nederlandse binnenvaart 120
miljoen euro per maand.
Dat hebben het CBRB en
BLN-Schuttevaer berekend.
Het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat
had de binnenvaartorganisaties
gevraagd om een indicatie van
de economische schade voor de
branche te geven.
“We zien dat de coronacrisis
zeer grote gevolgen heeft voor de
ladingstromen via de binnenvaart,
zowel in de droge lading-, de container- als de tankvaart. In het

personenvervoer is zelfs sprake van
een totale terugval naar nul voor
het hele seizoen. Onze inschatting
is dat ook in het goederenvervoer
over water de komende weken en
maanden sprake zal zijn van veel
vraaguitval.”
CBRB en BLN-Schuttevaer verwachten de komende maanden
een terugval van circa 40 procent
voor het goederenvervoer en 100
procent voor de passagiersvaart.
De omzet van de Nederlandse binnenvaart is normaal circa 2,6 miljard euro per jaar. Daarvan is ruwweg 90 procent goederenvervoer
en 10 procent personenvervoer. In

het goederenvervoer is de schade
circa 80 miljoen euro per maand.
De schade in het personenvervoer
komt uit op ongeveer 37 miljoen
euro per maand.
“Een eerste indicatie van de economische schade voor de binnenvaart als gevolg van de coronacrisis
is dus bijna 120 miljoen euro per
maand”, concluderen CBRB en
BLN. Ze voegen eraan toe dat dit
op basis van de Nederlandse CBScijfers is. “De binnenvaart is een
internationaal opererende sector.
De economische impact zal dan
ook veel groter zijn.”
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Eerste schip schut in nieuwe sluis Eefde
Op 18 maart is het eerste schip
door de nieuwe, tweede sluis in
Eefde gevaren. Het ging om het
werkschip Amer. Deze geplande
schutting maakte deel uit van
een lange testperiode.
“De testperiode van de verschillende onderdelen van de nieuwe
sluis Eefde begon al in de fabriek.
Voordat er water in de kolk stond,
hebben we de diverse onderdelen
(sluisdeuren, seinen, camera’s et
cetera) van de sluis droog getest”,
bericht Rijkswaterstaat.
Tijdens het testen met water in de
kolk zijn diverse scenario’s nagebootst. Met het werkschip worden
alle onderdelen van de sluiskolk
nogmaals getest, nu met water
in de kolk. “Zo zorgen we ervoor
dat er begin april 2020 geen problemen of storingen optreden als
de echte schepen gebruik gaan
maken van de sluis”, aldus Rijkswaterataat.

Ervaring opdoen
Tot eind maart wordt de sluis in
bedrijf getest. Dit houdt in dat de
sluismeesters die verantwoordelijk
zijn voor de sluis – en die eerst
een training hebben gehad – in
de praktijk ervaring opdoen met

de nieuwe sluis. Zo moeten ze vertrouwd raken met het systeem.
De nieuwe sluis gaat nog niet officieel open maar de scheepvaart
krijgt op verzoek van de sluismeester de keuze door de bestaande of
nieuwe sluis te varen. In de eerste
weken van april wordt vervolgens
alleen nog gebruik gemaakt van
de nieuwe sluis. De oude sluis
blijft dan nog standby. Mocht er
een niet-oplosbare storing aan de
nieuwe sluis optreden, dan kan de
oude sluis weer schutten.

Kwetsbaar
Rijkswaterstaat heeft het sluiscomplex bij Eefde uitgebreid
met een tweede sluiskolk. De
wachttijden bij de 130 jaar oude
monumentale sluis waren te lang
en de huidige sluis heeft groot
onderhoud nodig. Bovendien is
één sluiskolk voor de belangrijke
toegang tot de Twentekanalen te
kwetsbaar in geval van onderhoud
of calamiteiten.
De sluis bij Eefde is een essentiële,
logistieke schakel in de Europese
scheepvaartverbinding. De komst
van een tweede sluiskolk zorgt
voor minder lange wachttijden en
daardoor een betere bereikbaarheid van de Twentse havens.

De Amer wordt ingezet om de nieuwe sluis te testen. (foto Rijkwaterstaat)

Daarnaast kunnen straks zwaarder beladen schepen de havens
in Hengelo, Enschede en Almelo
bereiken. Dit maakt de regio voor
bedrijven en kan de Twentse economie en werkgelegenheid een
impuls geven. De nieuwe sluis is
net als het bediengebouw energieneutraal.

De sluizen in Nederland
behoren tot de vitale infrastructuur. Het werk aan en
de bediening van sluizen gaat
daarom ook met het coronavirus zo veel mogelijk door.
Rijkswaterstaat verklaart:
“We creëren een zo veilig

In memoriam

Harrie van Eeuwijk bleef altijd onderwijzer

Harrie van Eeuwijk in 2007 aan het Maas-Waal Kanaal. (archieﬀoto MGR)

DOOR MICHEL GONLAG

Harrie van Eeuwijk is 13 maart
op 88-jarige leeftijd overleden in
zijn woonplaats Nijmegen. Velen
herinneren hem als de directeur
van de KOF-school in Mook,
maar waarschijnlijk nog meer
mensen kennen hem van de zeer
lange reeks interviews die hij
hield met vooraanstaande en/of
opmerkelijke mensen werkzaam
in en om de binnenvaart.
Interviews die werden
gepubliceerd in achtereenvolgens
De Scheepvaartkrant (19891997) en De Binnenvaartkrant
(1997-2010). Hij sprak ook met
ministers en zelfs was er een
uniek interview met toenmalig
minister-president Ruud
Lubbers.
Harrie kwam in 1932 ter wereld in
Drunen, bij Waalwijk. Zijn vader
werd bovenmeester op een school

in Lith en voor Harrie lag een carrière in het onderwijs in het verschiet.
Rondzwervend op de oevers van de
Maas ontwikkelde hij een gevoel
voor de binnenvaart. “Ik was altijd
aan het klauteren op de schepen
die daar lagen”, vertelde hij in een
interview in De Binnenvaartkrant in
2007 ter gelegenheid van het verschijnen van zijn boek Loopplanken
en Bruggen. Hij zag voor zichzelf
wel iets van een varend beroep in
het verschiet. Maar zijn vader had
andere plannen en Harrie werd
onderwijzer: leraar Nederlands in
het voortgezet onderwijs.
“Ik heb daar nooit spijt van gehad”, zei Harrie veel later. Het onderwijs lag hem wel, in Rotterdam
werd deze geboren bestuurder
adjunct-directeur van een scholengemeenschap. Gezien zijn oude
liefde voor de binnenvaart nam
hij de uitdaging aan om in Mook

bij Nijmegen de KOF-school (lbo/
mbo) voor kust- en binnenvaart te
gaan leiden. Die katholieke school
paste precies bij hem en 22 jaar
lang behield hij de functie van
schooldirecteur.
Hij ging met vervroegd pensioen in
1990 en in 1993 werd de school in
Mook gesloten. Dat ging hem aan
het hart. Zozeer zelfs dat hij heeft
meegewerkt aan de lobby om een
dergelijke school opnieuw te starten (wat uiteindelijk resulteerde in
een vmbo-binnenvaartopleiding
bij het Maaswaal College in
Nijmegen).
Getrouwd met Roos Muller stichtte
hij een gezin (inmiddels zijn er
achterkleinkinderen) en was hij op
vele vlakken sociaal actief. Hij zat
in verschillende examencommissies en zette zich in voor de samenleving. Zo richtte hij in Mook/Millingen de stichtingen Welzijnszorg
en Het Kompas op. Hij legde des-

tijds uit: “Dat had niets met de binnenvaart van doen; ik vond het een
mooie naam, een kompas geeft
richting.” Tevens was hij schrijver
voor verschillende kranten, ook al
toen hij nog directeur van de KOFschool in Mook was.
Hij dacht toen ook al na over grote
achtergrondinterviews die hij voor
kranten wilde maken en De Scheepvaartkrant bood hem in 1989 de
mogelijkheid dat plan uit te voeren. Dat werd de serie genaamd
‘Gesprek aan de Loopplank’, later
voortgezet als ‘Ontmoeting op de
Brug’ in De Binnenvaartkrant. In
2007 werden de meest aansprekende interviews die hij had gehouden,
gebundeld in het boek met de
logische titel Loopplanken en Bruggen.
Interviews met honderden mensen
uit zijn rijke netwerk, maar ook
politici, bestuurders en captains of
industry, en natuurlijk schippers.
Ook de ministers Tineke Netelenbos, Maria van der Hoeven, Karla
Peijs en burgemeester van Nijmegen en latere minister Guusje ter
Horst kwamen voorbij. Zijn vijftigste interview was dus met Ruud
Lubbers. “We hebben een uur lang
in het torentje zitten babbelen.”
Harrie was altijd een loyale, vriendelijke collega voor ons op de
redactie. In de wijze waarop hij met
iedereen sprak, is altijd de onderwijzer herkenbaar gebleven. Maar
we moeten wel een beetje voorzichtig zijn met wat we hier over
de oude KOF-directeur schrijven.
“Ik kijk mee vanaf mijn wolkje”,
zou hij breed glimlachend hebben
gezegd.

mogelijke werkomgeving voor
alle medewerkers die dit
belangrijke werk doen en
volgen daarbij de adviezen van
het RIVM.”

Afgelast om
corona
Een van de eerste evenementen in
de binnenvaart die afgelast werd
als gevolg van de coronacrisis was
de Open Scheepvaartdagen Antwerpen. De beurs in Waagnatie
zou van 20 tot en met 22 maart
plaatsvinden.
De organisatie informeerde exposanten op 11 maart over de
afgelasting nadat alle indoorevenementen met meer dan duizend mensen in België waren verboden. Later volgden strengere
maatregelen en de nu nog geldende lockdown.
“Het is voor ons nog niet duidelijk
of de beurs verschoven kan worden naar een later tijdstip dit jaar
of we ze volledig moeten afgelasten”, meldde de OSD-organisatie.

Navingo Career Event
Het Navingo Career Event, dat 28
mei zou worden gehouden, is wegens de uitbraak van het coronavirus verplaatst naar 27 en 28 oktober. Het evenementen zal dan
niet in de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam plaatvinden
maar in de RAI Amsterdam.

Dag van de Binnenvaart
De Dag van de Binnenvaart zou 6
juni zijn. Die word ook verplaatst.
Onbekend is nog of die later dit
jaar kan plaatsvinden of pas volgend jaar.

Havendagen Werkendam
Ook de Havendagen Werkendam,
gepland voor 3 en 4 juli, zijn
doorgeschoven: naar 2021.
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Ook binnenvaartpersoneel
moet kunnen reizen

“Afwikkeling Corona
scheepvaart is
vitaal proces”

Transport en logistiek
zijn cruciaal zijn voor de
economische continuïteit en
voor de beschikbaarheid van
essentiële goederen. Dat heeft
de Europese Commissie gesteld.
In een richtlijn schrijft zij dat
professioneel vervoer mogelijk
moet blijven. Daarvoor moet
ook het grensoverschrijdend
personenverkeer van werknemers
in de sector door kunnen blijven
gaan.

Bij de overheidsmaatregelen
tegen de coronaverspreiding
zijn scheepvaartafwikkeling
en landelijk transport
aangewezen als vitale processen
respectievelijk cruciale
beroepsgroepen. Tankvaart valt
onder de cruciale beroepsgroep
“transport van brandstoffen
zoals kolen, olie, benzine en
diesel, etcetera”.

De Europese Commissie somt in
de rijctlijn op voor welke transportwerkers dat geldt: truckchauffeurs, treinmachinisten, piloten en luchtvaartbemanningen.
Beroepen uit de binnenvaart en
zeevaart worden niet genoemd.
Terwijl dat voor aflossen van bemanningen wel noodzakelijk is.

Onorthodoxe
maatregelen
De Europese Binnenvaart Unie
heeft daarop aangeklopt bij de
Europese Commissie. Die heeft
de EBU lateen weten dat binnenvaartpersoneel nadrukkelijk
ook onder de richtlijn valt, ook al
wordt die niet bij naam genoemd.
De Europese transportministers
hebben afgesproken bereid te
zijn tot “onorthodoxe maatregelen” om de gevolgen van de coronacrisis voor de luchtvaart, het
wegtransport, het spoor en de
scheepvaart zo goed mogelijk op

te vangen. Eurocommissaris voor
Transport Adina Valean onderschreef die doelstelling.

Inreisverbod
EBU-voorzitter Paul Goris (die
tevens CBRB-voorzitter is ) is blij
met het standpunt van de transportministers. “De binnenvaart
wordt zwaar getroffen door nationale maatregelen om de pandemie te beteugelen. Daarom roepen we de lidstaten en de Europese
Commissie op om de sector te
ondersteunen en alle noodzakelijke stappen te ondernemen om
de problemen het hoofd te bieden. Op de langere termijn zullen
ook financiële compensatiemaatregelen nodig zijn om de sector er
weer bovenop te helpen.”
Het inreisverbod voor reizigers
van buiten de EU zou problemen kunnen veroorzaken voor
bemanningsleden.
Vrachtwagenchauffeurs waren bij voorbaat uitgezonderd. Ook bemanningsleden in de binnenvaart uit
niet-EU-landen zouden toegang
moeten krijgen tot het Schengengebied, zo claimden binnenvaartorganisaties.

Minder streng
In Duitsland wordt minder en
minder streng gehandhaafd op
het water, aangezien schepen problemen kunnen hebben om een
voltallige bemanning aan boord

te hebben. Bij constatering van
een overtreding tegen de bemanningsvoorschriften of technische
eisen wordt eerst gekeken of die
aan de coronacrisis gerelateerd
zijn.
Ook heeft het verkeersministerie
aangegeven dat schepen waarvoor
het certificaat of de meetbrief “na
15 maart 2020 niet meer geldig is
en waarvan de vervanging of verlenging op grond van de huidige
COVID-19-pandemie niet mogelijk is”, ook na het verstrijken van
de geldigheidsdatum in bedrijf
mogen blijven.

Zeevaart
In de zeevaart maken rederijen
zich zorgen over hun bemanningen, doordat aflossen nog nauwelijks mogelijk is. Landen gooiden
hun grenzen dicht en het luchtverkeer ligt nagenoeg stil.
Annet Koster, directeur van de
Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders, zei in Forum van
VNO NCW: “Bemanning die van
boord zou moeten, kan ook niet
thuiskomen, of ze moeten weken
in quarantaine. We hebben liever ook zo min mogelijk nieuwe
mensen aan boord. Want stel je
voor: een bemanning is al enkele
weken op zee en niemand is ziek.
Dat betekent dat niemand besmet
is. Dit schip is ‘schoon’. Laat je iemand aan boord en die persoon
is besmet, dan vaart je schip weg
met het virus aan boord.”

Mensen die in de gedefinieerde
categorieën vallen, komen in aanmerking om op hun eigen school
of opvang gebruik te maken van
de kinderopvang, zodat zij zich
kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden.
Provincie Noord-Holland maakte
bekend: “Scheepvaartafwikkeling
is door het rijk benoemd als een
van de vitale processen. Dit betekent dat we de brugbediening
(met name gericht op de beroepsvaart) zo lang mogelijk in stand
houden.”
Ondertussen is de bediening van
bruggen en sluizen in diverse
landen teruggeschaald. Per land,
deelstaat of provincie kan dat verschillen. Zo werkt de Duitse vaarwegbeheerder sinds 20 maart met
aangepaste schuttijden en wordt er
in Scharnebeck en Uelzen ’s nachts
niet meer bediend. „Hopelijk blijft
het hierbij”, reageerde Havenbedrijf Hamburg. “Het is taak van de
overheid om het gebruik van vaarweginfrastructuur zeker te stellen.”

Banken geven uitstel Laatste kwartaal 2019:
Vanwege de impact van het
coronavirus krijgen zakelijke
klanten met een lopend
krediet tot 2,5 miljoen euro zes
maanden uitstel van rente en
aflossingen. Daartoe hebben de
banken gezamenlijk besloten.
In april tot en met september hoeven deze bedrijven geen aflossing
en rente te betalen. De bedoeling
is dat ze deze termijnen later alsnog betalen.
“De financiële nood onder ondernemingen in tal van bedrijfstakken
is groot”, staat in een verklaring
van de Nederlandse Vereniging
van Banken. Om hun zakelijke
klanten meer lucht te geven sluiten de banken met hun gezamenlijke maatregelen aan op het omvangrijke pakket van het kabinet.
“Kleinere ondernemingen die in
de kern gezond zijn, kunnen zes
maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen.”
ABN AMRO, ING, Rabobank, de
Volksbank, Triodos Bank en BNG
Bank doen mee.

Verschillende procedures
Het gaat om gezonde bedrijven;
bedrijven die niet onder Bijzonder Beheer vallen. Per bank verschilt de procedure.
Bij ABN AMRO gaat het uitstel

automatisch in. Ondernemers die
geen uitstel nodig hebben, moeten dat uiterlijk 31 maart melden.
Voor klanten met een krediet van
meer dan 2,5 miljoen euro komen
ook mogelijke oplossingen. Die
bedrijven dienen dan wél een aanvraag bij hun bank te doen.
MKB-ondernemers die bij Rabobank bankieren moeten actie ondernemen en zelf aangeven als
ze zes maanden uitstel van aflossingsverplichtingen willen. Dat
kan door op de site van de bank
een formulier in te vullen.

19 procent minder omzet

Zzp’ers
Het kabinet komt met een compensatieregeling voor kleine bedrijven in branches die direct hard
geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Het
gaat om een directe, vaste tegemoetkoming van 4.000 euro. Dit
is een gift.
Er wordt nog bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt
en welke bedrijven in aanmerking
komen. Als voorbeelden werden
gegeven horeca en bedrijven in
de evenementenbranche. Een eis
is waarschijnlijk wel dat de ondernemer een fysieke inrichting
buitenshuis heeft. De precieze
voorwaarden moeten nog worden
uitgewerkt.

In het vierde kwartaal van
2019 daalde de omzet van de
transportsector met 0,4 procent
ten opzichte van dezelfde
periode een jaar geleden. De
binnenvaart viel met 19 procent
het sterkst terug. Dat meldt het
CBS op basis van de jongste
kwartaalcijfers.
Het was voor het eerst in drie jaar
dat de omzet in de transportsector
als geheel daalde. Het wegvervoer
zag zijn omzet nog met 1,5 procent stijgen.
De daling voor de binnenvaart
heeft een logische verklaring: in
het laatste kwartaal van 2019 lagen de waterstanden in de rivieren

op een normaal niveau, terwijl die
een jaar eerder extreem lang erg
laag stonden. Dat gaf toen veel
extra omzet door hogere tarieven
in combinatie met een laagwatertoeslag.
De plus ten opzichte het laatste
kwartaal van 2017 was toen 31,8
procent. In vergelijking met twee
jaar was de omzet eind 2019 nog
bijna 7 procent hoger.
“Voor het eerste kwartaal 2020
verwacht ruim 33 procent van de
transportbedrijven een hogere
omzet.”, meldt het CBS ook nog.
“Slechts 1 procent van de bedrijven verwacht een omzetdaling.”
Maar die cijfers zijn nog van vóór
de coronacrisis.

Wat moet ik nou met 26 tubes tandpasta? Tja als de overheid zegt dat
je niet moet hamsteren, dan kun je
je maar beter voorbereiden op lege
winkelschappen. Net als dat je je
pas echt zorgen moet gaan maken
als een dokter zegt dat je je geen
zorgen hoeft te maken. Zo lijken
gezondheid en economie mooi met
elkaar vervlochten. Binnen één week
spreekt zowel de koning als de minister-president het volk van Nederland
toe. Zou er wat aan de hand zijn?
We lopen het risico de aandoening
aan de luchtwegen COVID-19 op te
lopen omdat er een virus rondwaart,
een coronavirus dat bekend staat als
SARS-CoV-2 of HCoV-19 of COVID-19virus. Nou ja, allemaal één pot nat,
als je coronavirus of kortweg ‘virus’
zegt, weet iedereen waar je het over
hebt. Mensen kunnen erdoor overlijden en de hele samenleving zet zich
schrap door alle gezamenlijke activiteiten te staken om elkaar niet aan te
steken of raken.
Doordat er buiten de deur nog maar
zo weinig te doen is, zijn vele duizenden gezinnen in een soort van quarantaine, in een aantal landen zelfs
verplicht. Vele duizenden ervaren
nu onvrijwillig wat schippersfamilies sinds mensenheugenis dagelijks
beleven.
Het frappante is dat juist de schippers
gewoon door kunnen varen. Hoewel
gewoon? Er is natuurlijk wel veel
loos met het ladingaanbod als een
groot deel van het achterland tot een
‘stand still’ komt. En voor onze trotse
passagiersvaart kan 2020 een rampjaar worden.
Je moet de gevolgen voor de vracht/
container/tankvaart niet onderschatten. Het is niet één-op-één 40 procent
minder lading dus 40 procent minder
omzet, wat op zich al een dreun betekent. De scheefgevallen verhouding
tussen vraag en aanbod zal de vrachtprijs per ton ook nog eens drukken.
Met deze COVID-19-overcapaciteit zal
zelfs een periode van laag water niet
of nauwelijks soelaas bieden.
Ondernemers in de binnenvaart
staan deze keer niet alleen. Je zal
maar net een nieuw restaurant
hebben geopend, van de ene op
de andere dag geen klanten meer
mogen bedienen en niet weten hoe
lang dat gaat duren.
In onzekere tijden zijn er altijd lui die
hun voordeel doen bij de ellende van
anderen. Ik bedoel niet de producenten van mondkapjes, maar politici die mensen gek maken door ‘schuldigen’ aan te wijzen. En natuurlijk
zijn er zieners opgestaan die alvast
een recessie of zelfs een depressie
aankondigen.
Koﬃedikkijken kan ik ook. Hierbij
kondig ik alvast aan dat er een wonderbaarlijk vaccin wordt ontdekt en
dat we ons in juli afvragen waarom
we in hemelsnaam zo druk maakten
over dat virus met de naam van dat
Mexicaanse biermerk.

EÉN POT NAT
DOOR

MICHEL
GONLAG
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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

“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.”

Wij bieden:
• een goed salaris
• goede Zwitserse arbeidsvoorwaarden
• goede Zwitserse pensioenopbouw
• menage en reisgeld (door ons vergoed)
• vakgerichte opleidingen (door ons vergoed)

WORD OOK EEN

CAPTAIN

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

LEER FLUVIA EN ONZE KAPITEINS BETER KENNEN EN
SOLLICITEER DIRECT OP WWW.CAPTAIN.FLUVIA.EU

Werken bij Reederij P. Kooij
in Amsterdam
Van Gogh Nautic Solutions zoekt
enthousiaste en gemotiveerde collega’s

3e Kapitein/Stuurman met patent
Aflos kapitein
Opstappers
Vaargebied hoofdzakelĳk Nederland/België, Rĳn, Moezel,
Main en Donau
Voor deze functie is/zĳn gewenst:
• Ervaring
• Goede contactuele eigenschappen
• Representatief
• Bĳ de betreffende functie behoren
een Rĳnpatent / Radarpatent

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
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.

Wĳ bieden:
Een goede werkplek met fijne collega’s, een Zwitsers
contract met goede voorwaarden en een uitstekend salaris!
Op ZZP basis is ook mogelĳk.

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.

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

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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Ook schippersinternaten dicht door corona
DOOR OLIVIA KOOIMAN

Niet alleen de scholen gingen
dicht op maandag 16 maart. Ook
de schippersinternaten sloten
die dag hun deuren in verband
met het coronavirus.
“Op zondag 15 maart hebben wij
alle ouders gebeld, gemaild of
een bericht gestuurd dat wij, net
als het onderwijs, de maatregelen
moeten opvolgen van het RIVM.
Alle locaties van Limena zijn
gesloten”, vertelt Abco Fierloos,

directeur van Stichting Limena.
De drie vestigingen van Limena,
de Driemaster in Krimpen aan de
IJssel, Eben-Haezer in Dordrecht
en De Merwede in Werkendam,
zijn gesloten. Op het hoofdkantoor van Limena zijn nog enkele werknemers aanwezig voor
afhandeling van de praktische
zaken.

Stil
“Het is erg stil op de internaten en
het is een bizarre situatie. Ouders

tonen hun begrip en ze begrijpen waarom we deze maatregel
genomen hebben. Het is niet alleen voor de veiligheid voor het
kind, maar ook voor ouders, werknemers en de rest van de maatschappij”, zegt Fierloos.

ting tot 6 april. Maar dat zou zomaar langer kunnen duren.
Vooralsnog zijn alle kinderen
aan boord bij hun ouder(s) en/
of verzorger(s) of aan wal bij
ander familieleden.

6 april

“Wij hebben ook jongeren op
het internaat die schoolexamens
moeten afleggen. Er is een kans
dat de scholen vroegtijdig open
gaan zodat deze leerlingen de
toetsen op school kunnen maken.

De internaten bewegen mee met
de scholen en kunnen daarom nog
niet zeggen wanneer ze weer open
gaan. In eerste instantie geldt de
door de overheid opgelegde slui-

Jac Linssen (98) overleden
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Jac Linssen, oprichter van
Linssen Yachts uit Maasbracht,
is donderdagavond 19 maart
op 98-jarige leeftijd in Beegden
overleden. Hij publiceerde veel
artikelen en boeken over het
Maasbrachtse schepenkerkhof
van 30 september 1944 en
bouwde een maquette met
daarop alle 240 gezonken
schepen.
Jac Linssen was ooggetuige van
de scheepsramp die zich aan het
eind van de oorlog voltrok in de
haven van Maasbracht: de Duitsers brachten met explosieven alle
schepen tot zinken.

Laatste interview
In zijn laatste interview in november 2019 zei hij in deze krant: “Ik
zie het schepenkerkhof nog altijd
voor me. Schippersfamilies moesten hun schip en thuis ontvluchten. Eerst vonden zij een tijdelijk
onderkomen langs de waterkant.
Maasbracht zat vol met 1.000
vluchtelingen.
"Het schepenkerkhof heeft mijn
hele leven beheerst. Omdat het
een ramp was die ik niet meer voor
mogelijk had gehouden, zo tegen

het einde van de oorlog. Het emotioneert mij nu nog.”

Bergingsploeg
Hij wilde architect worden. Het
liep anders: zijn baas Sieb Houben
stelde Jac Linssen aan als voorman
van de bergingsploeg voor het
schepenkerkhof. “Toen ik twee
jaar later met de berging klaar was,
kwam de gedachte bij me op: ‘Ik
ga in de scheepsbouw’, een branche, waar ook ontwerpen moesten
gemaakt worden.”
In 1949 richtte Jac Linssen het
bedrijf St. Jozef op. Als scheepstimmerman richtte hij zich
in het begin op de machinale
houtbewerking en leverde hij
stuurhuizen voor de binnenvaart
en teakhouten onderdelen, met
name stuurraderen.
De groeiende activiteiten op de
scheepswerf vroegen om een
metaalafdeling,
zodat
ook
scheepsreparaties uitgevoerd konden worden. En Jac Linssen produceerde vanaf toen kleine stalen
roeiboten, werkboten en vletten.
De stap naar professionele jachtbouw was daarna nog maar klein
voor Scheepswerf en Houtindustrie St. Jozef.

In de tachtiger jaren ging Jac
Linssen met pensioen; zijn zonen
Jos, Harry, Jan en Peter namen het
roer over. Zij investeerden in de
ontwikkeling van de stalen jachtbouw en het bedrijf kreeg een
nieuwe naam: Linssen Yachts.

Eindexamens

Tijdelijke dam bij stuw Linne
is 25 maart klaar

Boeken
De gebeurtenissen in 1944 hielden Jac. Linssen na zijn pensionering nog steeds bezig. “Het schepenkerkhof liet me niet meer los:
De evacuatie van de schippers. Ze
waren ten einde raad. En hoe ze na
de oorlog hun best deden om er
weer bovenop te komen. Dat gegeven zette mij aan het schrijven.”
Zijn schrijverschap stond volledig in het teken van de scheepsramp. Hij schreef er onder meer de
boeken Maasbracht tussen stoffige
steenkool en schoongewassen grind
en Harmke de scheepsjongen over.
Jac Linssen zei onlangs nog dat hij
zich een bevoorrecht mens voelde met zijn 98 jaar en gezonde
verstand. “Ik beoefen mijn bezigheden als historicus en schrijver al
ruim dertig jaar.” Hij hield zich intens bezig met de geschiedenis van
Maasbracht en zijn geboortedorp
Brachterbeek.

Op 25 maart is de tijdelijke breuksteen dam bij de stuw Linne klaar.
De dam is nodig voor het herstel
van de beschadigde stuw, die op 10
februari geramd werd door twee
duwbakken die op drift raakten
tijdens storm Ciara.
Door de bouw van de tijdelijke, met
containers gebouwde breuksteendam kan de stuw goed en veilig

Amsterdam vervangt veerponten op Noordzeekanaal
Amsterdam vervangt de uit 1930
stammende veerponten op het
Noordzeekanaal voor lichtere,
elektrisch aangedreven schepen.
Het gaat in totaal om vijf
ponten. Die zullen worden
ingezet op drie oversteken
richting IJmuiden.

De hoofdstad investeerde al eerder
in schonere IJveren van en naar
Amsterdam-Noord. Die hebben
een hybride voortstuwing. Nu gaat
het om volledig elektrisch varende
schepen.
De gemeente laat weten dat de eerste nieuwe veerpont in de zomer

In dat geval maken wij als internaat een uitzondering en vangen
wij die kinderen weer op.”
Het zijn moeilijke tijden, maar bij
Limena blijven ze optimistisch.
“Ondanks de drastische maatregelen doen we dit wel met zijn allen.
Het voelt goed dat iedereen begrip
toont en dat we met zijn allen
samenwerken om dit probleem
aan te pakken”, sluit directeur
Fierloos af.

van 2021 arriveert en dat er daarna
elk halfjaar eentje instroomt, tot
2023.

Holland Shipyards
GVB Veren is in opdracht van
Amsterdam verantwoordelijk voor
de veerdiensten op het IJ en het

Noordzeekanaal.
Bij de Europese aanbesteding voor
de vijf veerponten over het Noordzeekanaal kwam de aanbieding
van Holland Shipyards als beste
uit de bus. De werf uit Hardinxveld-Giessendam leverde eerder
ook al de hybride IJveren.
De nog te bouwen elektrische
schepen worden 41 meter lang
en 14 meter breed. Ze kunnen
per oversteek twintig auto’s, vier
vrachtwagens of 400 passagiers
meenemen.
Als er meer voetgangers en fietsers
dan automobilisten staan te wachten, dan kan het passagiersdek
daarop worden aangepast met bewegende hekken.

(illustratie Gemeente Amsterdam)

Na elke retourvaart van twintig
minuten zijn de ponten in drie
minuten weer opgeladen. Boven
windkracht 8 is mogelijk extra
vermogen nodig. Dan kan een
generator bijspringen.

onder water geïnspecteerd worden. De dam zorgt er tegelijk voor
dat de waterstand in het stuwpand
goed op peil blijft als de wateraanvoer afneemt.
De dam is circa 60 meter lang en
op het breedste punt, op de bodem
van de Maas, zo’n 30 meter breed.
Hoe de stuw hersteld zal worden,
is nog niet bekend. (foto Noud van der
Zee)

Sluis Rothensee
twee maanden
dicht
In Maagdenburg is de sluis
Rothensee twee maanden lang
dicht vanwege werkzaamheden
aan een van de deuren. Er is
schade vastgesteld die alleen kan
worden gerepareerd door de sluis
compleet droog te leggen. Daarnaast laat de vaarwegbeheerder de
sluis beschermen tegen corrosie.
Het werk kost ongeveer 1 miljoen
euro. Het onderhoud en de reparatie vinden nu plaats, omdat
de Elbe in deze periode meestal
genoeg water afvoert en schepen
kunnen uitwijken via de sluizen
Hohenwarthe en Niegripp.
Mocht het water toch te laag staan,
dan kunnen binnenschepen met
te veel diepgang in de voorhaven
van de sluis Hohenwarthe gedeeltelijk gelost worden.
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KI C KE R / ZO E KE R TJE
Kleine advertentie met een verzoek, aanbod of mededeling. Kicker plaatsen?
Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl of geef uw tekst op via onze website.

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 !

Samen zijn ze weer één.
Het is goed zo.
Na een mooi en voldaan leven is onze lieve vader, trotse opa en mijn
zorgzame partner overleden. Wij hebben hem in liefde losgelaten

Harrie van Eeuwijk

echtgenoot van Roos van Eeuwijk-Muller †
 Drunen, 2 februari 1932

† Nijmegen, 13 maart 2020

BEMANNING NODIG?
Continental Crewing biedt u per direct
gemotiveerde
Filipijnse (licht)matroos.
Vanaf Euro 103 per dag.
Email : sales@continentalcrewing.eu
T + 31108900061
T + 4932221094892
www.continentalcrewing.eu

BEMANNING NODIG?
Gerwil Crewing Letland SIA biedt u per direct
aan :
(licht)matroos/ goede condities.
Email: office.nl@gerwil.com, T. 0527690032

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

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

Schipper GVA, Marifoon, Radar, Waalpatent,
ZZP zoekt vast schip / werk. Week op week af.
Bel 0629 608 608

Upstream Crew B.V.
Uw betrouwbare bemiddeling voor Poolse
bemanning.
e: info@upstreamcrew.com t: 085877 2324

Dianne
Gabke en Gijsbert
klein‑ en achterkleinkinderen
Annie Roording
De laatste 1,5 jaar ging zijn gezondheid achteruit. Hij hield de moed erin en probeerde nog
zoveel mogelijk te genieten, ook al wilde zijn geest nog zo veel meer dan zijn lichaam aan kon.
Wij zijn opgelucht dat hij nu rust heeft en weer samen met mama is.
Het afscheid en de crematiedienst heeft inmiddels plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
De Toverdans 54, 6584 ED Molenhoek.

Al meer dan
20 jaar actief
in waterwerk

Info: T +32 475 499448 T +31 611 370447

HOUSEBOAT & BARGES
FIND YOUR PERFECT VESSEL
Gevraagd voor de
buitenlandse markt.
Luxe motors,
Kempenaars en andere
schepen geschikt voor
bewoning.

• Zinkwerk & bestortingen • Heiwerkzaamheden
• Transport & overslag
Maasdijk 82 • 4261 AL Wijk en Aalburg

Een persoonlijkheid en een geweldig mens heeft ons verlaten. Wij hebben
afscheid moeten nemen van mijn lieve man en onze zorgzame vader.

Evert van der Werf
Delfzijl

Bemanning gevraagd, echtpaar of kapitein voor
motorvrachtschip voor de vaart B-NL
Eventueel overname van het schip is
bespreekbaar, met vast werk.

• Baggerwerkzaamheden • Hijswerkzaamheden

Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn.
Hij wilde hier niet weg,
hij wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht.
Hij wilde graag nog verder,
maar verloor dit gevecht.

 17 december 1948

SCHEEPSMAKELAAR

† 16 maart 2020

Zwijndrecht

Jellie
Cor en Jacqueline
Fokko

Maasboulevard 214
3331 ML Zwijndrecht

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Telefoon +31 (0)6 54936843 • johan@houseboatsandbarges.com
www.houseboatsandbarges.com

DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH
HYBRIDE / FULL ELECTRIC AANDRIJFSYSTEMEN

Biesboschhaven Noord 1b
4251 NL Werkendam
T. +31 (0)183 502688

U ZOEKT PERSONEEL?
ADVERTEREN IS JUIST NU BELANGRIJK!
VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN!
+31(0)10-414 00 60 SALES@BINNENVAARTKRANT.NL

De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.
Bij deze willen we u bedanken voor het medeleven.

Hét vakblad met het grootste bereik
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Bundelen van lading wordt gezien als sleutel tot grotere modal shift

‘Varen in driehoekjes’ biedt
containervaart nieuwe kansen

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.











V LO G

Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag

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

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

Online
www.binnenvaartkrant.nl
www.binnenvaartvlog.nl
www.vlootschouw.nl
www.binnenvaartcijfers.nl

Er kan meer lading van
de weg naar het water
worden overgeheveld. Daar
willen circa 45 bedrijven,
belangenorganisaties en
overheden uit de wereld van
vervoer, handel- en productie
samen werk van maken. Ze
kwamen op 9 en 10 maart in
Bergambacht bijeen voor een
‘snelkookpansessie’ om ideeën
uit te werken.

onder meer bij de aan- en afvoer
van lege en beladen containers bij
handels- en productiebedrijven
die dicht bij een overslagterminal zijn gevestigd. Ook als er een
sterke mismatch is van vraag en
aanbod van containers – zowel
leeg als geladen – is het onderling combineren van lading wenselijk. Het zou goed zijn regionale
samenwerkingsverbanden in het
achterland te stimuleren.

Ze verwachten het meest van het
bundelen van lading en vervoersbewegingen. ‘Varen in driehoekjes’
noemen ze dat. Dit bundelen kan

Doorbraak forceren
Op het menu stond het forceren
van een doorbraak in de modal
shift van containervervoer: van de

Navingo Career Event verhuist
naar oktober en Amsterdam
Het Navingo Career Event, dat
28 mei zou worden gehouden,
is wegens de uitbraak van het
coronavirus verplaatst naar
27 en 28 oktober. Op het
event presenteren bedrijven
uit de maritieme, offshoreen energiesector zich aan
werkzoekenden en studenten.
Het evenementen verhuist van
de RDM Onderzeebootloods
in Rotterdam naar de RAI in
Amsterdam.
In de huidige omstandigheden
vindt organisator Navingo doorgang op de oorspronkelijke datum
niet verantwoord. “Navingo stelt
ieders welzijn voorop. Daarom
hebben we het besluit genomen,
met het oog op onze bezoekers,
partners en het team, om het
Navingo Career Event te verplaatsen. Het event zal nu samenvallen met ons andere evenement:
Offshore Energy Exhibition &
Conference,” aldus directeur Coert
van Zijll Langhout.
Offshore Energy Exhibition &
Conference (OEEC) is van 26 tot
en met 29 oktober in RAI Amsterdam. Die beurs richt zich op de
offshore-energiesector. Hieronder
vallen onder meer de deelsectoren
offshore wind, olie en gas, mariene energie en maritiem.

De beurs trekt jaarlijks zo’n 10.000
bezoekers uit binnen- en buitenland.

Combinatie
Het Navingo Career Event was
vorig jaar in de RDM Onderzeebootsloods in Rotterdam. “We
hebben er alle vertrouwen in dat
de combinatie met de beurs Offshore Energy Exhibition & Conference ervoor zorgt dat deze bijzondere editie van het Navingo Career
Event ook in RAI Amsterdam een
succes gaat worden.”
Het vernieuwde online platform
NavingoCareer.com speelt een
belangrijke rol om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. “Juist nu gaan
we extra ons best doen om online
werkzoekenden en werkgevers via
NavingoCareer.com met elkaar te
verbinden, te inspireren en van
kennis te voorzien. In deze uitdagende tijden is het belangrijk om
als sector de schouders er onder
te zetten en wij zullen daarin ons
steentje zoveel mogelijk bijdragen”, aldus Van Zijll Langhout.
De registratie voor het Navingo
Career Event zal op een later
moment weer openen. Bezoekers
die zich al geregistreerd hadden,
worden automatisch aangemeld
voor de nieuwe datum.

weg naar het water. De aanwezigen
keken specifiek naar de corridors
Oost (Rotterdam-Duisburg) en
Zuidoost (Rotterdam-Venlo). Hun
ambitie is dagelijks 2.000 containers van de weg naar het water
over te hevelen.
De 24 uur durende brainstormbijeenkomst was een initiatief van
het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat en Rijkswaterstaat
samen met Logistieke Alliantie,
Connekt Lean & Green en Topsector Logistiek.
Naast het bundelen van containerpakketten zien de deelnemers
kansen in het opzetten van meer

frequente
binnenvaartlijndiensten. Extra aanbod zal tot een
toename van de vraag leiden, zo
redeneren ze.
Het is zaak daarbij te zorgen voor
een hoge frequentie en variëteit
van capaciteit, en dat voor zowel
lege als beladen containers. Hier
ligt vooral een taak voor de overslagterminal, reders en binnenvaartschippers.
Een derde oplossing waaraan
gewerkt zou moeten worden, is
lege containers van de weg en uit
de spits halen. Daar liggen kansen
als de depotfunctie van overslagterminals wordt versterkt.

Haven Waspik wordt
20 meter breder
DOOR NOUD VAN DER ZEE

De haven van Waspik wordt
verbreed. Daarover zijn de
gemeente Waalwijk (waartoe
Waspik behoort), Waterschap
Brabantse Delta en de
havenondernemers van Waspik
het na jarenlang gesteggel eens
geworden.
In een intentieovereenkomst is opgenomen dat de 600 meter lange
haven 20 meter breder wordt en er
bij de invaart een zwaaikom komt.
Daardoor kunnen in de toekomst
grotere binnenvaartschepen de
haven aandoen.

Nieuwe kade
De oude dijk ten oosten van de
haven verdwijnt en in plaats daarvan komt een kade waar schepen
kunnen aanleggen.
Aan dezelfde kant wil de gemeente
Waalwijk een nieuw bedrijventerrein realiseren voor watergebonden bedrijven. Diverse bedrijven
hebben daar al belangstelling voor
getoond.
De haven van Waalwijk is niet
meer bereikbaar voor schepen langer dan 82 meter sinds de restauratie van de sluis daar enige jaren
geleden. Voor sommige bedrijven

in Waalwijk is dat een fiks probleem.
De kosten voor de verbreding
zijn nog niet bekend. Wel is de
afspraak gemaakt dat de havenondernemers samen een miljoen
euro op tafel zullen leggen.
Het waterschap betaalt 350.000
euro. Die ozu het anders kwijt zijn
voor versteviging van de dijk van de
Kerkvaartse haven. Waalwijk wilde
oorspronkelijk dat dat gebeurde
met stortstenen, maar de havenondernemers waren daar tegen
aangezien de haven dan nog smaller zou worden.

Meer vervoer
over water
De overige kosten zijn voor rekening van de gemeente Waalwijk.
Die wil het project financieren
met de verkoop van grond op het
nieuwe bedrijventerrein. Van die
11 hectare is het grootste deel al
eigendom van de gemeente.
Waalwijk rekent daarnaast op
geld van het rijk. Omdat Waalwijk met de ontwikkeling van
het bedrijventerrein ook het
vervoer over water stimuleert.
Verantwoordelijk
wethouder
Ronald Bakker gaat een plan uitwerken. Dst moet over een aantal
maanden klaar zijn.

Redactie / Nieuws
redactie@binnenvaartkrant.nl
Martin Dekker - Hoofdredacteur
+31(0)6-22871516
Michel Gonlag - Eindredacteur
+31(0)6-53244445
Sarah De Preter - Redacteur
+31(0)6-22701893
Olivia Kooiman - Redactiemedewerker
Met bijdragen van:
Frank Antonie van Alphen
Maikel Apai
Menno Bonnema
Evert Bruinekool
Jessy Burgers
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 /
Boekhouding
Karin Hell - Office manager
Mariska Doornkamp Administratief medewerker

Sales / Advertenties /
Marketing
sales@binnenvaartkrant.nl
Ken Rijkers - Commercieel manager
Rica Adjis - Accountmanager

Vormgeving
Jimmy-Dean Hartog
Angela Govers-Bakker

Drukwerk
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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YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

Overslagbedrijf Speksnijder vof
Overslagbedrijf Speksnijder vof is een klein overslagbedrijf met twee kraanpontons in Amsterdam.
Voor deze kraanpontons hebben wij de volgende vacature:

Bobcatrijder
Werkzaamheden in de haven van Amsterdam voor overslag bulkgoederen.
Heeft u verantwoordelijkheidsgevoel en vindt u, net als wij, dat werken met drijvende kranen het
mooiste wat er is, dan hebben wij een geschikte baan voor u. Werkzaamheden zijn het rijden op de
schrankladers, onderhoud/tremwerkzaamheden. Het in de goede staat houden van ons materiaal.
En op een verantwoordelijke manier omgaan met collega’s, klanten, schippers en andere mensen die
bij ons werk betrokken zijn.

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

Functie eisen:
Rijbewijs en ervaring in de scheepvaart.
Daar stellen wij tegen over; loon naar binnenvaart CAO, ploegentoeslag en aangezien wij geen 9 tot 5
bedrijf zijn, een passende overwerk vergoeding en kilometer vergoeding.

Wij zijn actief in het transport van minerale oliën, bulkchemie, fuelcomponenten
en biobrandstoffen.

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

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.

KAPTEINS, STUURMANNEN
& MATROOS
GEZOCHT VOOR ONZE VLOOT

Gelieve contact op te nemen met
Johann de Koning op +31 786 299
490 of +32 473 960 763.

• Nette schepen en Nederlandse
condities
• Goed salaris en groei mogelijk
• Vaargebied ARA met incidenteel
de Rijn
• Ervaring op tankers is een pre
• Rijnpatent is een pre

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

Voor info of solliciteren bel: +40 742 296 900 of mail naar
Marian Bejan: marian.bejan@tradingline.ro

UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!
Aan- en verkoop
Nieuwbouw binnenvaart
Nieuwbouw zeevaart
Afbouw begeleiding
Bemiddeling

WWW.SHIPVISION.NL

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

ORION

WENDELIEN

2x Spudpaal 13 mtr.
Afmetingen : 110 x 11,40 x 3,60 / H 4,03
Tonnage
: 3215 ton
Bouwjaar : 1988
Hoofdmotor : Cat 3512 /1521pk/ bj 2001

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

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

GEVRAAGD:
SCHIPPERS
(ECHT)PAAR

NIEUWBOUW DUWBOOT

NERVIER

Afgebouwd en vaar klaar in 2020
Afmetingen
: 19 x 10
Bouwwerf
: Tinnemans, Maasbracht
Bouwjaar
: 2020
Levering conditie : In overleg

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

: 80 x 9.0 x 2.47 meter
: 1063
: 1995
: Fabr. Cummins, KTA 38M, 1217 Pk,
Bj.2006

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
Volg ons op

• Goede kennis van de Engelse taal
in woord en geschrift
• ADN papieren vereist
• 2 weken op / af
(Evt. mogelijk 3 weken op en af)
• Vergoeding: Reiskosten, kost
en inwoning

• op mvs 750 ton
• vast werk
• ben. Rijn - Nederland
• goed beloningssysteem
• nette ruime woning.
Werktijden van maandag t/m
vrijdag, geen 24 uurs diensten.

T. +31 (0)62 4386544
E. a.krien@zandmij.nl
I. www.zandmij.nl
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Der
niederländische
Wasserstraßen
verwalter Rijkswaterstaat beteiligt sich
mit etwa 20 Patrouillenschiffen an
der kooperativen Fahrtiefen-Messung
CoVadem. Die ersten Schiffe wurden bereits
ausgestattet mit einer CoVadem-Box, die
alle Echtzeitdaten an den CoVadem-Server
sendet.
Am 11. März unterschrieben Nancy
Scheijven, Geschäftsführerin Schifffahrts
verkehr und Wassermanagement Rijkswaterstaat, und CoVadem-Geschäftsführer
Meeuwis van Wirdum die Vereinbarung an
Bord des Patrouillenschiffs RWS 82, das
bereits über eine CoVadem-Box verfügt.
CoVadem ermöglicht das Fahren mit Vorinformationen, indem Schiffer kooperativ

Diese Informationen sind auch hilfreich

aktuelle Fahrtiefen-Daten sammeln, die
mittels intelligenter Big Data-Technologie
kombiniert werden. So entsteht ein aktuelles Bild der Wassertiefe. CoVademMitglieder kennen damit die genaue
Wassertiefe, und zwar für ihre ganze Fahrroute. So können sie besser die Optimale
Abladung für die Reise berechnen. Außerdem wird die Sicherheit erhöht, man kann
energie-effizienter fahren und den Ertrag
steigern.

250 Schiffe
Die Fahrzeuge von Rijkswaterstaat bringen die Zahl der CoVadem-Schiffe auf aktuell 130. „Wir brauchen aber 250, damit
wir genügend Daten sammeln können“,
rechnet Meeuwis van Wirdum vor. “Unser
Ziel ist es, diese Anzahl bis Ende des Jahres

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

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

SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

Einzigartig in
Deutschland

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

www.shipping-technics-logistics.de

EINE KLEINE ANZEIGE MIT EINER

GROßEN REICHWEITE
6

Brandschutz
®

Aggregate

Call us at +49 40 781 293 44
fireprotection@kj-fireoff.com

1

16 Messen und Ausstellungen

WE DELIVER!

RUBRIKEN

FIRE PROTECTION
FOR ALL APPLICATIONS

i

E
IT

Die Vereinbarung wurde unterschrieben an Bord des RWS 82, eines der Patrouillenfahrzeuge, das
bereits über eine CoVadem-Box verfügt. Links Nancy Scheijven, in der Mitte Meeuwis van Wirdum.

für Rijkswaterstaat.
Scheijven:
“Tiefenmessungen gehören zu den Aufgaben unserer Flotte. Damit
halten wir die Schifffahrtstreibenden über die Mindestwassertiefen auf dem Laufenden. Bei Unfällen auf dem Wasser oder hohem Betrieb
kommen wir aber manchmal nicht dazu.
Mit den CoVadem-Informationen können
wir unsere Schiffe und Mitarbeiter hoffentlich gezielter und besser einsetzen.“

SE

„Wir freuen uns auf diese Erneuerung und
Weiterentwicklung“, so Nancy Scheijven.
“Viele Binnenschiffer fahren auf Basis ihrer
Erfahrung. Die Technologie entwickelt
sich aber immer weiter und kann hier sehr
hilfreich sein. Indem wir die Tiefendaten
sammeln und aufwerten, stehen uns mehr
Informationen zur Verfügung.“

E
CH
TS

zu erreichen. Das werden wir schaffen! Wir
sind momentan im Gespräch über etwa 100
zusätzliche Schiffe, von denen sich schätzungsweise 90 sicherlich beteiligen werden.“

EU
D

Rijkswaterstaat misst Wassertiefe für CoVadem

w w w. K J - F i r e O f f . c o m

Erstes Schiff fährt durch
zweite Schleuse Eefde
Am 18. März fuhr das erste Binnenschiff
durch die neue, zweite Schleuse in Eefde.
Es handelte sich um das Arbeitsschiff Amer.
Die geplante Schleusung war Teil einer
langen Testphase.
“Das Testen der verschiedenen Unterteile der Schleuse hat bereits in der Fabrik
angefangen. Wir haben die unterschiedlichen Komponenten (Türen, Kameras usw.)
zuerst trocken getestet,“ so Rijkswaterstaat.

Testen
Beim Testen in der gefluteten Schleuse wurden mehrere Szenarien simuliert. Mit dem
Arbeitsschiff werden alle Unterteile der
Schleusenkammer noch einmal zusätzlich
getestet. „Damit stellen wir sicher, dass es
Anfang April 2020 keine Probleme oder
Störungen gibt, wenn die ersten Schiffe
durch die Schleuse fahren.“
Die neue Schleuse wird noch nicht offiziell
für die Schifffahrt freigegeben. Binnenschiffer können selbst entscheiden, ob sie die
neue oder bestehende Schleusenkammer benutzen. Ab Anfang April wird nur noch die
neue Schleuse benutzt.

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

€ 18
€ 36
€ 45
€ 72
€ 144

* Tarife sind pro Platzierung

26x
€ 16
€ 32
€ 40
€ 64
€ 128

Container
bündelung führt
zu Modal Shift
Es kann mehr Ladung von der Straße auf
die Wasserstraße verschoben werden.
Dafür wollen sich rund 45 Unternehmen,
Branchenorganisationen und Verwaltungen
aus Transport, Handel und Produktion
gemeinsam einsetzen. Am 9. und 10. März
haben sie während einer Sprint-Session
gemeinsam Ideen erarbeitet.
Den größten Nutzen könnte das Bündeln
von Ladung und Transportbewegungen
bringen. Die Beteiligten bezeichnen dies als
„Fahren im Dreieck“.
Das Bündeln ist unter anderem möglich
bei der An- und Abfuhr von leeren und
vollen Containern bei Handels- und
Produktionsbetrieben, die in der Nähe eines
Umschlagsterminals
angesiedelt
sind.
Auch das untereinander Kombinieren von
Ladung wäre chancenreich, wenn es eine
starke Inkongruenz zwischen Nachfrage nach und Angebot von (leeren und
beladenen) Containern gibt.

Erweiterung der Schiffslinien
Das Treffen hatte zum Ziel, den Modal Shift
des Containertransports von der Straße
auf die Wasserstraße voranzutreiben. Die
zusammenarbeitenden
Partner
wollen
täglich 2.000 Container auf die Wasserstraße
verlagern.
Neben dem Bündeln von Containern wäre
auch eine Erweiterung der Schiffslinien
hilfreich. Das würde die Nachfrage nach
Containerbinnenschiffsdiensten erhöhen, so
die Erwartung.

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

BEREIK +
REDACTIE

Laat dat maar aan ons over!

Het laatste
binnenvaartnieuws
altĳd bĳ de hand

BEKIJK BINNENVAARTKRANT.NL
OP AL UW APPARATEN

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

DOWNLOAD ONZE APP

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

binnenvaartkrant.nl
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DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO
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UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

Elk detail klopt
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www.modelbouwgroepdevel.nl

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.:

Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

+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

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

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008
E-mail: info@hoveko.nl

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

YOUR PERSONAL
SHIPBROKER
FOR OVER 40 YEARS
Dé maritieme
verzekeringsspecialist
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

Telefoon: 010 - 411 9595
Kijk op www.overvliet.nl

E. INFO@KAMAR.NL
T. +31 (0)78-2049339

WWW.KAMAR.NL

GASDOKTERS

GA
+31
+31
180
234
030
+31180
180234
234030
030

GECERTIFICEERDE
GECERTIFICEERDE

info@gin-rotterdam.nl

GASDESKUNDIGEN
GASDESKUNDIGEN
TANKSCHEPEN
TANKSCHEPEN
VOOR
VOOR AL
AL UW
UW GASVRIJ-INSPECTIES
GASVRIJ-INSPECTIES

GE

GA

www.gin-rotterdam.nl
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Zeehavens blijven in bedrijf ondanks corona
SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

De haven van Rotterdam is
en blijft open voor business,
ondanks de ingrijpende impact
die het coronavirus (COVID-19)
heeft op samenleving en
economie. Die boodschap
bracht Allard Castelein, CEO van
Havenbedrijf Rotterdam, vrijdag
20 maart.

afvalverwerking en drinkwatervoorziening. Daarom nemen wij
maatregelen en bereiden we verschillende scenario’s voor, om
deze functies te beschermen en
alle havenmensen zo veilig mogelijk te laten werken.”
Tot nader order heeft Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, net
als andere zeehavens, de Amsterdamse haven gesloten voor alle
cruiseschepen.

De Rotterdamse haven zorgt voor
ruim 6 procent van het verdienvermogen en 385.000 banen in
Nederland. Daarom is het belangrijk dat de haven in bedrijf blijft –
ook al is het ladingvolume gevoelig afgenomen.
Castelein: “Gelet op de economische betekenis van de haven is het
vanzelfsprekend dat scheepvaartafhandeling door de Rijksoverheid is benoemd als een proces
van vitale betekenis, zowel voor
Nederland als voor consumenten
en producenten in het Europese
achterland. Verladers, rederijen,
maakindustrie, de consument:
iedereen rekent op Rotterdam.
Ik ben er trots op dat het havenindustriële complex deze belangrijke verantwoordelijkheid dag in
dag uit waarmaakt. Van scheepvaartloods en roeier tot wereldspelers in containeroverslag en olieraffinaderijen dragen daaraan bij.”

Antwerpen
CEO Jacques Vandermeiren van
Havenbedrijf Antwerpen wees
ook op de “grote maatschappeRoeiers aan het werk in de Rotterdamse haven. (foto Havenbedrijf Rotterdam/Eric Bakker)
lijke verantwoordelijkheid in het
draaiende houden van ons land,
enkel
de
Divisie
Havenmeester.
onze toevoer, onze economie.
Divisie Havenmeester zorgt voor
Vitale processen
Voor
de
scheepvaartafwikkeling
is
We hebben een multidisciplinair
veiligheid en orde op het water.
In het kader van de maatregelen
het noodzakelijk dat de nautische
en grensoverschrijdend Port of
De haven draait gewoon door en
tegen de verspreiding van het corodienstverleners, de terminals en de
Antwerp crisisteam opgestart dat
is 24/7 operationeel.”
navirus is scheepvaartafwikkeling
bedrijven waar schepen aanmeren
regelmatig samenzit om de situDat neemt niet weg dat Havendoor de rijksoverheid aangewezen
om te laden en te lossen ook woratie op de voet te volgen en de
bedrijf Rotterdam en andere
als een van de “vitale processen”.
den gekwalificeerd als onderdeel
nodige gepaste maatregelen te
essentiële schakels in de logistieke
Dat zijn processen die bij uitval
van de scheepvaartafwikkeling en
treffen. Het is van belang dat we
keten maatregelen hebben getroftot ontwrichtende economische,
daarmee ook kwalificeren als een
in control blijven en permanent
fen om het hoofd te bieden aan de
maatschappelijke en/of sociale
vitaal proces in het kader van de
bijsturen. We engageren ons om,
coronapandemie. “Gezondheid
schade leiden.
beteugeling van het coronavirus.”
waar nodig, tijdig te communicekomt daarbij op plek één. Tegelijren.”
kertijd proberen we de impact van
De Divisie Havenmeester van het
De missie voor de komende weCovid-19 op het functioneren van
Havenbedrijf Rotterdam is zelf
Amsterdam
ken is helder, aldus Vandermeiren:
de Rotterdamse haven en industrie
aangewezen als vitale aanbieHaven Amsterdam stelt dat het
“De
haven
draaiende694
houden. Alle
zo beperkt mogelijk te houden.
der voor de afwikkeling van het
niet alleen voor de goederenstro+31
(0) 183-745
medewerkers
die
onze
operaties
We hebben zeer frequent overscheepvaartverkeer.
Rijkshavenmen van en naar Nederland van
info@sdkdieselsupport.nl
rechthouden
laten
de
haven
leg met de verschillende nautimeester René de Vries interpreteert
belang is dat de haven open blijft.
www.sdkdieselsupport.nl letterlijk draaien. Sluizen worden
sche dienstverleners, bedrijven en
dat ruim. Hij schreef in een persbe“Ons havengebied heeft ook vitale
bediend, schepen gesleept en vastbelangenorganisaties, zowel bilaricht: “Ik zie het vitale proces van
functies die beschermd moeten
24/7 vakkundige
en betrouwbare dienstverlening
gemaakt…”
teraal als in diverse overleggen.”
scheepvaartafwikkeling breder dan
worden, zoals energieopwekking,

MEER WETEN?

Maatregelen
“Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De

Omdat uw schip altijd door moet kunnen varen

Ontwerp, installatie
en reparatie
van hydraulische systemen
voor de binnenvaart.
Stuurwerken
Stuurwerkkeuringen

Stuurwerkpompen
leverbaar uit voorraad

Stuurhuiskeuringen

Nieuw of revisie van cilinders

no ber 24/
od eik 7
ge vo
va or
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n

12, 13 & 14 MEI 2O20
EVENEMENTENHAL GORINCHEM

BEZOEK
DE WEBSITE
WWW.MARITIME-INDUSTRY.NL

Meer weten?
Markweg
Zuid 2A
@Maritime_EH
4794 SN Heijningen

• 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,…

0167 - 52 45 65
buycktechniek.nl

Maritime Industry Gorinchem

Maritime Industry

+32 (0) 499 52 31 32 · info@scheldewerf.be · www.scheldewerf.be
200218 MI19_210x297_Adv_BASIS_Blauw.indd 4

16/03/2020 15:43
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THE CONNECTION
SPECIALIST

‘ Wij wensen het mts Briljant
een behouden vaart. ’
Wij verzorgden de complete afbouw en danken
Rensen-Driessen Shipbuilding en R. Somers NV voor hun vertrouwen!
Bakkersdam 1a • 5256 PK Heusden • The Netherlands • T. +31 (0)416 665500

• info@teamcoshipyard.nl • www.teamcoshipyard.nl

Wij feliciteren
de familie Somers
met hun
m.t.s. “Briljant”
APPROVED

ATEX ZONE 0

+31 (0)10-411 9595

WWW.OVERVLIET.NL

WIJ FELICITEREN FAMILIE SOMERS MET MTS BRILJANT
EN WENSEN DE BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART
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Derde van vier briljante tankers
body) Dekra heeft ook deze serie pompen
voorzien van het ATEX Zone 0-certificaat.
De veertien deepwell-pompen bevatten allemaal universele onderdelen.
In het geval van onderhoud of reparatie
kunnen bijvoorbeeld de lagers, keerringen
en seals gemakkelijk overal worden aangeschaft en zelf worden vervangen. Het
serviceteam van Dutch Well Pumps, dat
dag en nacht bereikbaar is, kan de reparatie
uiteraard ook uitvoeren. Zo hoeft het schip
nooit lang stil te liggen.

Onder toezicht van Lloyd’s Register heeft
de nieuwe tanker Briljant van rederij
Somtrans een succesvolle proefvaart
gemaakt. Het schip is begin deze maand
in Antwerpen officieel gedoopt. De
Briljant is 135 meter lang en 22,85 meter
breed en een zusterschip van de Diamant,
die eind vorig jaar werd opgeleverd.
Somtrans, gespecialiseerd in grote tankvaart,
heeft er weer een schitterend vaartuig bij.
Het laadvermogen is meer dan 12.500 ton.
De Briljant en Diamant zijn zusterschepen
van het mts Somtrans LNG, maar hebben
in tegenstelling tot die tanker geen LNGaandrijving. Ze zijn wel voorzien van alle
andere noviteiten waarmee Somtrans de
Somtrans LNG liet uitrusten.
Voor deze serie tankers is door het DST in
Duisburg een nieuw onderwaterschip ontworpen. Dit was nodig door de combinatie
van een FLEX-tunnel met extra grote schroeven. De tankers hebben twee spudpalen op
het voor- en achterschip en kunnen overal
aanmeren. Ze beschikken ook over twee
koproeren.

Het casco van de Briljant komt uit China.
RENSEN-DRIESSEN Shipbuilding verzorgde
de levering van het complete schip, inclusief
het ontwerp en de bouw. TeamCo Shipyard
in Heusden mocht weer de afbouw verzorgen.
Na de Briljant volgt nog een vierde tanker
uit deze serie. Daar kijkt men bij TeamCo
Shipyard al naar uit, blijkt uit een bericht
op de Facebookpagina van de scheepswerf.
“Wij bedanken iedereen die een bijdrage
heeft geleverd om dit mooie schip af te
bouwen. Samen door naar nummer vier!”

Veilig varen
De veiligheid tijdens het varen is goed geborgd. De radar geeft een alarm als een ander schip met AIS aan boord op aanvaringskoers ligt. Hierdoor kan de kapitein op tijd
bijsturen. Met een laserstraal wordt de doorvaarthoogte gemeten van bruggen die de
tanker nadert, zodat de kapitein de stuurhut
kan laten zakken. Doet hij dat niet, dan gaat
de stuurhut alsnog automatisch omlaag.
Via een wake up-call wordt de kapitein gestimuleerd om alle 15 tot 30 seconden de
stuurhendel aan te raken. Het signaal klinkt
steeds luider als dit niet gebeurt. Na verloop
van tijd kunnen ook andere bemanningsleden het horen en nakijken of alles in de
stuurhut in orde is.

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp, bouw en
levering compleet schip van mts Briljant
mogen verzorgen voor Somtralux.
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.

ATEX Zone 0
De Briljant is het tweede schip dat vaart
met ATEX Zone 0 gecertificeerde deepwellladingpompen. Na de aangepaste wet- en
regelgeving ADN 2019 die op 1 juli vorig
jaar inging, was zusje mts Diamant het eerste schip dat met de gecertificeerde pompen
van Dutch Well Pumps ging varen.
De Nederlandse keuringsinstantie (notified

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

Aan mts Briljant leverden onder andere:
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

Bridgescout Brughoogtedetectiesysteem

incl. lino vloeren, zonwering en gordijnen,

m³/u, F.T. Hydrofoor met luchtgekoelde

Verhaar Omega B.V. Eén (1) Verhaar

Ontwerp, bouw en levering compleet schip

Damen Marine Components

meubels, matrassen en bed textiel, tapijt en

frequentieregelaar, F.T. Hydrofoor met aan/

Omega Boegschroefinstallatie type kanalen

TeamCo Shipyard B.V.

Stuurpaneel: 2 stuks SP2700, incl. roer-

hoekbank stuurhuis en huishoudpakket

uit regeling, F.T. Smeerolie haspelsets, F.T.

31130-4k (schroefdiam 1300mm) horizon-

De complete afbouw

standaanwijzers RI 2700, hydraulisch ag-

Dutch Well Pumps B.V. ATEX Zone 0

gasolie trimpompen en F.T. GVR smeerolie-

tale opstelling, 393kW bij 1780 omw/min.,

ABC, Anglo Belgian Corporation N.V.

gregaat: 2 stuks type HPP 2700-360 } 1-1-2

gecertificeerde Deepwell ladingpompen

pompen

één (1) Verhaar Omega Boegschroefinstalla-

Hoofdmotoren

/ 11 kW (LS), roeraandrijving: 2 stuks type

EPS European Pump Services B.V.

Kampers Shipyard B.V.

tie type VBS1200sr (schroefdiam 1200mm)

ADS van STIGT 2x Masson Marine keer-

2 DWK 6080/75 BOSS™ eco paneel, hydro-

Twee stuks EPS/Bornemann ladingpompsys-

Stuurhuis incl. hefgeleidekokersysteem

horizontale opstelling, 393 kW bij 1780

koppeling type MM W18000 reductie

dynamische profielroeren: 2x2 sets type HD

temen met elk een capaciteit van 100m3/

Lloyd’s Register EMEA

omw/min. en bediening wegafhankelijk incl

3,407:1 Inclusief: elektrische bediening,

240, straalbuis: 2 stuks Optima 2020 mm

uur en aangedreven door drukvaste ABB

Klasse & certificering

omschakeling Pomp/Boegschroefbedrijf

ingebouwde PTO t.b.v. het stuurwerk,

0,5 L/D, schroef: 2 stuks 2000 mm, 5-blads,

elektromotoren, 45 kW in combinatie met

Nassau Scheepsbenodigdheden BVBA

W&O Europe Afsluiters voor de dekleiding-

sleepsmeerpomp en ADS van STIGT bedie-

tunnels: 2 stuks Van der Velden® FLEX

ABB frequentieregelaars. EPS heeft ook

Volledige inventaris

systemen en het ballastsysteem

ningssysteem type CruiseCommand

Tunnel 4 DS 2000 incl. hydrauliek en touchs-

de ATEX en temperatuurbewaking op de

Overvliet Assurantiemakelaars B.V.

Werkina Werkendam B.V. De complete

Berg Maritieme Meetsystemen B.V.

creen bedieningspaneel

pompsystemen verzorgd zodat deze in

Verzekering

elektrische installatie inclusief 2-draads

Installatie tankinhoudsmeting en tankalar-

De Leeuw en van Vugt B.V.

ATEX zone 1 geplaatst mogen worden.

RuGotech Pijpleidingen B.V.

databesturing, monitoringsysteem met

meringen en gasdetectie systeem voor

Scheepsinterieurbouw

Door toepassing van alleen A-klasse com-

Complete dekleiding systeem incl. spiralen

touchscreenbediening, compleet nautisch

stuurhuis en woning

Complete betimmering

ponenten heeft EPS pompsysteem geleverd

Speedheat Breda Vloerverwarming

pakket, camerasysteem, complete airco

Blommaert BVBA

De Wit Bunkering NV

met een hoge mate van betrouwbaarheid

Van Wijk Machinefabriek en Scheeps

installatie, satellietsysteem, tankmeetsys-

Voormast type Improval XL, heklichtbeugel

Mobil smeerolie & gasolie

en bedrijfszekerheid

reparatiebedrijf B.V.

teem, Ecdis Inland Viewer, en AIS installatie

type Nordica, alu Davit, dakradarmast type

Den Breejen Shipyard Schroefasinstallatie

Foresta Trading B.V.

Ankerlieren, koppellieren, spudpalen,

WindeX Engineering B.V.

Loma, 2 stuurhuttrappen met hoogglans en

Dik den Hollander Maritiem B.V.

Complete pakket F.T. VICTOR dienstpom-

koproerkleppen, autokraan en bunkerkraan

Airconditioning, overdrukinstallatie, ventila-

gepolijste RVS leuning

Complete stoffering woning en stuurhuis,

pen, 2x F.T. Ballast/stripping ejector ≈ 300

30 mtr. , 2 x 10 inch leidingen

toren en RVS klaproosters

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

werkendam

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

Breda

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

maritiem

Shipyard

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

SALES & SERVICE
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Wij feliciteren SOMTRALUX van harte met mts BRILJANT
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Vaartuigen Rijkswaterstaat meten voortaan ook
vaardieptes voor CoVadem
Rijkswaterstaat neemt met
ruim 20 patrouillevaartuigen
deel aan CoVadem. De eerste
schepen zijn al uitgerust met een
CoVadem-Box die de gegevens
van de dieptemeter aan boord
doorstuurt naar het platform. Zo
dragen ze bij aan het verzamelen
van actuele en betrouwbare
informatie over de diepte van
vaarwegen, waarmee aangesloten
scheepseigenaren hun voordeel
kunnen doen.
Woensdag 11 maart ondertekenden Nancy Scheijven, directeur
Scheepvaartverkeer- en Watermanagement bij Rijkswaterstaat,
en Meeuwis van Wirdum, algemeen directeur van CoVadem, de
overeenkomst.
De ondertekening vond plaats aan
boord van de RWS 82, een van
de patrouillevaartuigen waarop al
een CoVadem-Box is geïnstalleerd.
Die voer voor de feestelijke gelegenheid met enkele medewerkers
van Rijkswaterstaat en CoVadem
een stuk over de Waal bij Nijmegen. Daar ligt een bekende verondieping in de rivier: de ‘harde laag
van Nijmegen’. Bij laagwater hindert die de beroepsvaart.

Varen met voorkennis
CoVadem maakt ‘varen met
voorkennis’ mogelijk. De naam
is afkomstig van ‘coöperatieve
vaardieptemetingen’. Het vernieuwende concept, voor en door
binnenvaartondernemers, brengt
actuele waterdiepten in kaart door
een ‘varend meetnet’ van schepen
te combineren met slimme big
data-technieken.
Daarmee weet een abonnee exact
wat de waterdiepte is over zijn gehele vaarroute. Op basis van die
informatie kan hij beslissen wat de
optimale hoeveelheid lading is die
hij deze reis kan vervoeren. Daarnaast vergroot het de veiligheid,
kan er zuiniger gevaren worden en
gaat het rendement omhoog.

Met de ruim 20 vaartuigen van
Rijkswaterstaat erbij komt CoVadem inmiddels boven de 130
deelnemende schepen uit. “Om
voldoende data te verzamelen
hebben we er 250 nodig”, vertelde
Meeuwijs van Wirdum. “De doelstelling is altijd geweest dat we
eind dit jaar op dat aantal zitten.
Dat gaan we halen. We zijn op dit
moment in gesprek over circa 100
schepen, waarvan er naar schatting
zeker 90 mee gaan doen. We zijn
dus hard op weg.”

Samenwerking
Van Wirdum: “We gaan ook nog
samen kijken hoe we de data
weer slim kunnen teruggeven aan
Rijkswaterstaat. Net als bij alle andere schepen geldt dat de gegevens
eigendom blijven van de abonnee.”
“Wij juichen vernieuwing en
doorontwikkeling toe”, zei Nancy
Scheijven. “Varen gebeurt grotendeels op ervaring. Maar de techniek
gaat verder en die kun je op meerdere manieren benutten. Door de
dieptedata te verzamelen en die te
verrijken komt meer informatie beschikbaar.”
Ook voor Rijkswaterstaat zelf
kan die informatie nuttig zijn.
Scheijven: “Een van de taken van
onze vaartuigen is dieptepeiling en
het aan de scheepvaart bekendmaken van de Minst Gepeilde Diepten. Maar bij calamiteiten of drukte
door bijvoorbeeld laagwater, is dat
een taak die er weleens bij in dreigt
te schieten. Door de CoVademinformatie kunnen we schepen en
mensen hopelijk beter en doelmatiger inzetten.”

Doelmatiger
“We blijven innoveren en investeren”, aldus Scheijven. “We hoeven
niet alles alleen te doen als Rijkswaterstaat. Dat doen we liever
samen. Dat is vaak ook beter.”
Als voorbeeld noemde ze dat de
voortdurende metingen door het
CoVadem-netwerk het mogelijk

Nancy Scheijven, directeur Scheepvaartverkeer- en Watermanagement bij Rijkswaterstaat, en Meeuwis van
Wirdum, algemeen directeur van CoVadem, ondertekenden de overeenkomst tijdens een vaartocht op de Waal.

maken om vroegtijdig ondieptes
te signaleren. “Dan kunnen onze
vaartuigen daarop inspelen met
hun dieptemetingen: bijvoorbeeld door vaker op die locaties te
meten. Dan kunnen ze doelmatiger werken.”
Van Wirdum: “Als je vooraf een
ondiepte ziet ontstaan, kan de
baggeraar die voor het onderhoud
op dat traject verantwoordelijk is,
gericht en preventief baggeren.”
CoVadem is een initiatief van
MARIN, Deltares, Autena Marine en Bureau Telematica Binnenvaart. Het is ontstaan uit een
onderzoeksproject met als doel de
binnenvaart beter te maken. Als
bedrijf is dat nog steeds de belangrijkste drijfveer. Gebruikmakend
van innovatieve technologieën en
door het delen van gegevens helpt
CoVadem de binnenvaart transformeren naar een meer winstgevende, schonere en efficiëntere
vervoersmodaliteit.
De kennis van de rivierbodem en

beschikbare waterdiepten kan ook
van waarde zijn voor vaarwegonderhoud en watermanagement.
Bijvoorbeeld om doelgerichter te
baggeren en ondieptes op tijd te
voorkomen.

Deelnemer worden
CoVadem wil de vloot van metende schepen graag verder uitbreiden. “Daarom hebben we op dit
moment een aanbieding: schepen

kunnen kosteloos aansluiten op
ons netwerk, mét allerlei voordelen”, aldus Van Wirdum. “In ruil
vragen we dat het schip tenminste
drie jaar zijn metingen met ons
deelt.”
Scheepseigenaren die interesse
hebben, kunnen voor meer informatie contact opnemen met
CoVadem: Bel (088) 268 23 00
of vul uw gegevens in op
www.covadem.org.

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

Bel van An del 010 4293316

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

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

Corona heeft ingrijpende gevolgen
De wereld leeft in onzekerheid nu
we allen worden geconfronteerd
met de gevolgen van het coronavirus. De transportsector, als een
van de ‘vitale’ sectoren, draait
gelukkig (vooralsnog) gewoon
door. Vervoer over water is een belangrijke schakel om te zorgen dat
Nederland en de economie draaiende blijven.
Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19), volgt ook het

BVB de richtlijnen van het RIVM
en de overheid. Zij raden aan om
sociale contacten zoveel mogelijk
te vermijden.
Om die reden werken de BVBmedewerkers zoveel mogelijk
vanuit huis en beperken we sociale aangelegenheden. Dit in ieder
geval tot nader order van de overheid.
Wij zijn wel gewoon telefonisch
en per e-mail bereikbaar. Dus
heeft u vragen? Neem gerust
contact op.

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

Veel publieke evenementen, waar
ook het BVB bij aanwezig zou zijn
of die het mede organiseert, zijn
vanwege corona uitgesteld. Een
klein overzicht van wat nu bekend
is:
• De Beroepenfeesten On Stage
van Heerenveen, Roermond en
Delft zijn afgezegd. Of er andere
data komen en welke dat zijn, is
vooralsnog niet bekend.
• Het Navingo Career Event, dat
op 28 mei in de Onderzeebootloods zou worden georganiseerd
wordt verplaats naar 27 en 28
oktober en wordt samengevoegd
met een ander event van Navingo:
de Offshore Energy Exhibition &
Conference. Deze vindt plaats van
26 tot en met 29 oktober 2020 in
de Rai Amsterdam. Het BVB zal
contact leggen met de organisatie
om te kijken of en hoe het Binnenvaart Paviljoen in eenzelfde
vorm doorgang zal vinden.

• De Havendagen Werkendam
van 3 en 4 juli worden uitgesteld
naar volgend jaar.
• De Dag van de Binnenvaart op
6 juni wordt verplaatst naar later
dit jaar of volgend jaar.
Zodra we meer weten brengen we
u uiteraard op de hoogte.

Bouwlogistiek in de stad

De logistieke werkzaamheden
gaan in de tussentijd wel door.
Vervoer over water en modal shift
blijven belangrijke onderwerpen
om de economie draaiende te
houden.
Begin dit jaar werd het BVB benaderd door een grote aannemer
in Nederland. Het bedrijf gaat in
Rotterdam een renovatieproject
starten, gelegen aan het water.
Een uitgelezen kans om de binnenvaart in te zetten. Het project
bevindt zich midden in de stad en

zou met het gebruik van vrachtwagens voor overlast kunnen zorgen.
De vraag was dan ook: biedt binnenvaart kansen voor onze aanen afvoerlogistiek? “Natuurlijk!”,
zeggen wij dan direct.
Voor het afvoeren van bouw- en
afvalstoffen lopen al gesprekken
met diverse partijen. Het BVB is
aan de slag gegaan met een analyse van de aanvoerstromen van
diverse materialen. Denk aan betonelementen, isolatiemateriaal,
gips en constructie onderdelen.
De grote uitdaging is om te achterhalen waar alle materialen vandaan komen en wie verantwoordelijk is voor het transport. Want
in de praktijk blijkt vaak dat een
web van aannemers en onderaannemers betrokken is bij bouwprojecten. De planning is om deze
zomer te starten met de aanvoer
van materialen.
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BEVRACHTING IS ONS VAK,
alles wat daarbij hoort regelen
wij snel en deskundig!
www.eurokorbarging.nl | Tel: +31 180 481960

Voor onderhoud
en reparatie in ons
stevendok
TO BE EXACT.

Boegschroefinstallaties
en Voortstuwingssystemen
WWW.VERHAAR.COM

T 0162 - 513 650
E info@asto-bv.nl
I www.asto-bv.nl

ALUMINIUM EN RVS
• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

BEERENS BV

Beatrixhaven 11
4251 NK, Werkendam
John van Maastricht
+31(0)6-30487516
of mail direct naar
john@beerensbv.nl
/Beerensbvwerkendam
/company/beerensbv

WWW.BEERENSBV.NL

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV
“für alle Ihre Abwrackschiffe, Abwracktonnage
und andere treibende Objekte.”
+31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317

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

19.800,20.800,23.300,24.300,25.700,-

38.700,77.500,-
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Wateroﬃcier Machiel Woudman over drukte op het IJ:

“De beroepsvaart moet elkaar wat gunnen”

In verband met het coronavirus
worden de Havendagen Werkendam, oorspronkelijk gepland voor
3 en 4 juli van dit jaar, doorgeschoven naar 2021. “De gevolgen van
de coronacrisis hebben nu al zo’n
grote impact op de voorbereidingen, dat het programma niet gerealiseerd kan worden op de manier
die wij voor ogen hebben”, licht
Dick Hoogendoorn, voorzitter
van de Commissie Havendagen,
toe. “Wij zijn nu in een fase waarin we belangrijke organisatorische
beslissingen moeten nemen. Daarbij realiseren wij ons dat sponsors
hun tijd, geld en energie in de
komende tijd voor belangrijke
zaken nodig zullen hebben.”

Oﬃcier van justitie Machiel Woudman. (foto Maikel Apai)

DOOR MAIKEL APAI

Officier van justitie Machiel
Woudman was in eerste instantie
vooral in de weer met moord
en doodslag en andere zware
zaken uit het strafrecht. Maar
de Amsterdammer had ook een
klein vaarbewijs en een bootje...
“Het was zo’n tien jaar geleden.
Er was al een waterofficier,
maar die ging naar een andere
functie. Toen heb ik mijn vinger
opgestoken om die baan over te
nemen vanwege de affiniteit met
de watersport.”
Het Openbaar Ministerie in
Amsterdam zit er goed bij met
zo’n mooie pand aan het IJdok.
Zijn werkgebied is voornamelijk
de Amstel, het IJ en de grachten.
Er is één uitzondering: Woudman
onderzoekt ook misdrijven die
begaan zijn aan boord van Nederlandse zeeschepen waar ook ter
wereld.

Snelheidsovertredingen
In Nederland 'doet' hij veel snelheidsovertredingen. “Een recent
voorbeeld was laatst hier op het
Noordzeekanaal, waar een coaster een ander zeeschip opliep. Als
gevolg van de zuiging had een
binnenvaartschip schade opgelopen. En volgens meldingen van de
radarpost en andere getuigen liep
die coaster veel te hard."
"Dat is dan een kwestie van het
opvragen van beelden. En het

horen van de loods en de kapitein.”
In de Amsterdamse grachten gaat
het vooral om harde muziek en
hinderlijke waterbewegingen. “De
binnenvaart daarentegen houdt
zich keurig aan de regels. Zo af en
toe heb je een dronken schipper.”

Huurboten
De drukte op het water wordt alleen maar groter. In Amsterdam
vooral door veel extra huurboten.
“Vaak kunnen de huurders absoluut niet varen. Ze hebben totaal
geen verstand van het nautische.
Met alle gevolgen van dien.
Een ander probleem: "Rondvaartschippers die vaak een beetje aan
de lijn moeten lopen van hun tijden. Vijf minuten langer wegblijven, dat scheelt weer omzet."
"De drukte bij de opstapplaatsen
is een heikel punt. En de illegale
rondvaart. Dan zit je deels met
het gemis van toeristenbelasting,
maar ook met de vraag; voldoen
de boot en de schipper aan alle
voorwaarden? Dit speelt allemaal
een rol.”

Kritieke situaties
Op het IJ is het vooral druk op
het stuk waar de veerponten oversteken naar en vanaf het Centraal
Station. Woudman merkt op dat
rondvaartkapiteins daar voorrang
nemen. En dat de pont van het
GVB die voorrang ook moet ver-

lenen, maar dat ze hierdoor soms
halverwege het IJ stil moeten liggen.
“En dat terwijl er van links en
rechts allerlei binnenvaartschepen
aankomen. Dat kan kritieke situaties opleveren.”
Daarvan hebben we nu gezegd:
houd rekening met elkaar. Voorrang nemen mag, maar soms is
het beter voorrang te geven. En
dan heb ik het met name over
de rol van de rondvaartschippers.
Zorg ervoor at de ponten een
onbezorgde doorvaart hebben. De
wetgeving is voldoende, maar de
beroepsvaart moet elkaar af en toe
wat gunnen.”

Volle zaal
“We hebben soms een volle zaal
met mensen die wachten tot zij
aan de beurt zijn.”
Machiel legt uit hoe de behandeling van een snelheidsovertreding
bij de rechtbank kan verlopen;
vaak is er discussie over het bewijs.
Feitelijk draait het om de waarneming van de verbalisant. Die
zegt wat hij gezien heeft, en dit
is bepalend voor de vastgestelde
snelheid.
“Dit vind ik redelijk ouderwets,
want je hebt tegenwoordig AIS,
radarbeelden kun je gebruiken…
Met de snelheidsradar kun je het
meten, of je vaart er gewoon achteraan."
"Ik kan een voorbeeld uit de prak-

tijk noemen... Een boot die te hard
vaart tussen Den Helder en Texel.
Een verbalisant ziet dit, maakt een
foto van de boot. En maakt vervolgens een foto van de AIS waar de
snelheid op valt af te lezen. Dan
is dit onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Dat is dan ook voldoende bewijs.”

Richtlijnen voor
binnenvaart te laag
Een officier van justitie werkt met
richtlijnen. Maar daar mag van
worden afgeweken. Tenminste, als
hij dit kan beargumenteren.
“Wanneer je op zitting staat, houd
je wel rekening met de persoonlijke omstandigheden van degene
die voor het hekje staat. Dan kan
de eis naar beneden bij minder
draagkrachtigen.”
Het Openbaar Ministerie heeft gemerkt dat snelheidsovertredingen
op het Noordzeekanaal vaak uit
economische motieven worden
begaan. “Daar zit een rederij achter waarvoor elke euro er een te
veel is."
"Maar als we kijken naar de standaardrichtlijnen voor snelheidsovertredingen, dan vind ik die te
laag in vergelijking met wat voor
de zeevaart wordt gehanteerd. Dus
dan wijk ik ook af van die binnenvaartrichtlijnen. Naar boven
toe. Anders is het economisch gewin groter dan wat hier als boete
tegenover staat.”

Meer binnenvaart in Beierse havens
Vorig jaar is het de Beierse
havens gelukt meer goederen
die over lange afstanden
worden vervoerd te verschuiven
van de weg naar het water.
Binnenschepen en treinen
vervoerden in totaal 465.833
ton extra lading. De scheeps- en
spooroverslag in de zes havens
van de bayernhafen-groep klom
naar 9,2 miljoen ton.
Vooral de binnenvaart heeft ten
opzichte van het (extreem droge)
jaar 2018 flink wat extra lading
vervoerd. De binnenvaartoverslag
in de havens steeg met 18 procent

naar ruim 2,9 miljoen ton, terwijl
de spooroverslag met 6,3 miljoen
ton nagenoeg stabiel bleef.
De
bayernhafen-groep
werkt
momenteel in al zijn havens aan
de uitbreiding van terreinen voor
logistieke activiteiten en transportinfrastructuur. Dit jaar wordt hierin 22,5 miljoen euro geïnvesteerd.
Van de Duitse overheid ontvangt
de groep subsidie voor het uitbreiden van de TriCon-containerterminal in Neurenberg. Ook in
Regensburg wordt de containerterminal met steun van de overheid uitgebreid.

Havendagen
Werkendam
pas in 2021

Verstekeling
In Rotterdam is op een binnenvaartschip een onbekende man
aangehouden. Hij werd door de
politie van boord gehaald en overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.
Het schip was afgemeerd aan de
Bartel Wiltonkade aan de Nieuwe Maas). Eerst werd gemeld dat
iemand in een ruim was gevallen.
Later bleek het om een verstekeling te gaan. De eveneens gealarmeerde traumahelikopter kon
zodoende al snel vertrekken. Met
grote inzet en gebruikmakend van
een kraan kon de man worden
opgepakt. Hij was ongedeerd.

Schip lek in
sluis Iffezheim
Een motorschip geladen met
1.400 ton grind heeft dinsdagochtend 17 maart schade opgelopen
in het sluizencomplex van Iffezheim. Er vielen geen gewonden.
Bij het invaren van de linker
sluiskolk voer het schip tegen de
stootbalk. Door de schade ontstond een lek in het voorschip.
De brandweer van Iffezheim wist
het water met pompen uit het
schip te krijgen. Het motorschip
werd vervolgens veilig boven de
sluis afgemeerd. Later op de dag
kwamen duikers om het lek tijdelijk te dichten.

Auto met dode man
in ARkanaal
In het Amsterdam-Rijnkanaal is
zaterdag 14 maart bij Breukelen
een auto met daarin het stoffelijk
overschot van een man gevonden. Duikers van de Dienst Speciale Interventies ondersteunden de
recherche.
De 33-jarige man uit Zandvoort
bleek door een misdrijf om het
leven te zijn gekomen.
(foto bayernhafen)
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U ZOEKT PERSONEEL?
Ketelbinkie:

WIJ WENSEN IEDEREEN VEEL STERKTE EN BLIJVEN U
INFORMEREN MET DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN IN
DE BINNENVAART.

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

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

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

9,5 kW

17 kW

Allround specialist in
scheepselektrotechniek

25,7 kW

Ook complete installatie mogelijk

www.maritimebooster.nl

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

24/7
service

Sisalstraat 9
8281 JJ Genemuiden

T: 038-385 7123
M: 06-5329 1879

info@snijderscheepselektro.com
www.snijderscheepselektro.com

(advertentie)

Stremming scheepvaart Wilhelminasluis
Zaandam

De provincie Noord-Holland vernieuwt Tijdens de volledige stremming moet zowel de
de Wilhelminasluis in Zaandam omdat beroepsvaart als de recreatievaart gebruik maken
van alternatieve routes, namelijk via de Nauernasche
deze niet meer voldoet aan de
Vaart of via het Noordhollandsch kanaal via
afmetingen van de scheepvaart en in
Purmerend of het Noordhollandsch kanaal via Den
een slechte bouwkundige- en
Helder. Meer informatie over de omvaarroutes is te
technische staat verkeert. De
vinden op: www.omvarenzaandam.nl. Naar ver
werkzaamheden aan de kolk en de
wachting wordt het drukker op de alternatieve
aangrenzende Wilhelminabrug en
vaarroutes en neemt de vaartijd toe.
Beatrixbrug hebben het komend half
jaar een grote impact op de scheepBloktijden
vaart. De sluis is tot 5 april beperkt
Tot en met zondag 5 april wordt aan de Wilhelmina
toegankelijk voor de beroeps- en
sluis gewerkt in zogenaamde bloktijden. Op werk
recreatievaart. Van 6 april tot en met
dagen kan de beroeps en recreatievaart de sluis
alleen passeren van 6.00 tot 8.00 uur, van 12.00 tot
31 mei is het sluizencomplex, inclusief
14.30 uur en van 18.30 tot 22.00 uur. In de weekenden
de historische Groote sluis, volledig
gelden de normale bedientijden voor de sluis. Van 6
gestremd.
april tot en met 31 mei is zowel de Wilhelminasluis als
naastgelegen historische Groote sluis volledig
gestremd en dus niet toegankelijk voor scheepvaart.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over dit project kijk dan op

www.wilhelminasluiszaandam.nl of Facebook
(WilhelminasluisZaandam). Voor alle vragen over
provinciale (vaar)wegen kunt u bellen met het
Servicepunt Provincie NoordHolland, via 0800
0200 600 (gratis). Of u stuurt een mail naar:
vaartindezaan@noordholland.nl.
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Stimulering overheid zorgt voor Belgische nieuwbouwgolf in visserij

Veel vraag naar vislieren van Luyt
De 38 meter lange schepen worden gebouwd naar een compleet
nieuw ontwerp van de werf in
Stellendam, die hoofdaannemer is
van de Z-91 en Z-84. Het nieuwe
ontwerp moet onder meer zorgen
voor fors meer trekkracht en minder brandstofverbruik tijdens de
trawlvisserij.

Nieuwbouwopdrachten

De neuwe Belgische boomkorkotter Z-91 Franson wordt uitgerust met
10-trommel LUYT vislier. (illustratie Damen Maaskant Shipyards)

Scheepswerf en machinefabriek
Luyt lift mee op de
nieuwbouwgolf in de Belgische
visserij. Het bedrijf uit Den
Oever heeft opdrachten
gekregen voor levering op
vijf boomkorkotters en één
hekkotter.
Zo heeft Damen Maaskant Shipyards onlangs Luyt gecontracteerd
voor het ontwikkelen en leveren
van twee vislieren. Die zijn bestemd voor twee nieuwe Belgische
boomkorkotters, de Z-91 voor
Rederij Atlas (reder/eigenaar Eddy
Cattoor) en de Z-84 voor Rederij
Devan
(reder/eigenaar
Steve
Depaepe). Beide kotters worden

uitgerust met 10-trommel Luytvislieren, inclusief schommelassen
van eigen fabricaat. Ook levert
Luyt rvs loslieren en rvs treklieren
voor beide schepen.
“De Belgische reders Cattoor en
Depaepe hebben een weloverwogen keuze gemaakt. Er is vooraf
veel overleg met Luyts verkoopen engineeringsafdeling gevoerd
om een hoogwaardige vislier uit
te werken conform hun beider
wensen maar ook passend bij de
specificaties van het scheepsdesign
van Maaskant. Die samenwerking tussen alle partijen verliep
zeer constructief”, aldus directeur
Jacoline Luijt.

De door Maaskant bestelde lieren
zijn grotendeels identiek aan de
10-trommel-vislieren die enkele
weken geleden bij Luyt besteld
zijn door scheepswerf Padmos,
bestemd voor de te bouwen
boomkorkotters: Z-39 (Vita Nova;
reder/eigenaar Karel Ackx), Z-483
(Rederij Nathalie; reder/eigenaar
Dany Vlietinck) en Z-98 (Rederij Aris; reder/eigenaar Geert De
Groote).
De Z-98 zal in Urk bij scheepswerf
Hoekman worden afgebouwd,
de Z-39 en Z-483 op de werf van
Padmos in Stellendam.
Luyt had aan het begin van dit
jaar al van de Belgische werf Bema
in Oostende opdracht gekregen
voor het ontwerp en de bouw van
twee drietrommelige lieren, inclusief twee losse rvs jumperlieren,
bestemd voor de nieuwbouw
Z-19, een 34,50 meter lange hekkotter voor reder/eigenaar Peter
Thysebaerdt.

Naar verwachting zal de hekkotter
Z-19 als eerste Belgische nieuwbouwer begin 2021 in de vaart
komen. De vijf boomkorkotters
volgen halverwege dat jaar.
Er worden nog meer nieuwbouwopdrachten verwacht in de Vlaamse visserijsector. De Belgische overheid stimuleert vernieuwing van
de vloot met (Europese) subsidie
voor maatregelen om de veiligheid
aan boord te verbeteren en energiezuiniger te gaan vissen.

Lierenspecialist
“Voor de keuze van de lierpakketten voor de Z-91 en Z-84 was
onder meer het vertrouwen in de
kennis en ervaring van Luyt als
lierenspecialist van groot belang”,
zegt Jacoline Luijt. Meer dan 1.000
lieren zijn in de loop der tijd door
het bedrijf in eigen beheer ontworpen, ontwikkeld, gefabriceerd en
geplaatst aan boord van vele typen
schepen in binnen- en buitenland.
Luyt levert ook kwaliteitslieren
voor toepassingen in de sleepvaart- en baggersector, de offshore
en de olie- en gasindustrie wereldwijd. De lieren staan bekend als
sterk, stil, betrouwbaar, innovatief
en duurzaam.
“Het eigen fabricaat dat bij ons in
de machinefabriek in Den Oever
geheel op maat wordt ontwikkeld

en door ons zelf wordt gefabriceerd, is een grote pre. De goede
service en betrokkenheid van het
familiebedrijf waren ook doorslaggevend voor de Belgische scheepseigenaren. In de visserij moet je altijd paraat staan. Met half werk is
de visserman niet geholpen. Als er
een problemen aan boord is dan
laten we de visserman niet wachten en kunnen we snel handelen
en behulpzaam zijn. Bij nacht en
ontij.”

60jarig bestaan
“Ons bedrijf is vanouds bekend van
de grote meertrommelige, luchtbediende lieren voor de visserijvloot.
Succes komt niet zomaar aanwaaien, daar moet je hard voor werken. In deze sector veelal niet onder eenvoudige omstandigheden.
Daar bewonder ik onze medewerkers voor, die met elkaar iets
moois hebben opgebouwd met
dit bedrijf. Ook onze oud-collega’s
wil ik hierin betrekken, die met
regelmaat nog even langskomen
in de fabriek of op de haven om
te zien wat ons vakmatig bezig
houdt”, benadrukt Jacoline Luijt.
“Zoveel lieren in opdracht in zo’n
kort tijdsbestek is heel bijzonder
en met recht de kers op de taart
in een jaar dat we als bedrijf zestig
jaar bestaan.”

DMC levert stuur en roersystemen voor drie nieuwe
sleephopperzuigers
Damen Marine Components
(DMC) heeft een order
ontvangen voor drie sets
stuur- en roersystemen voor
drie sleephopperzuigers die
momenteel voor Van Oord
gebouwd worden bij de werf van
Keppel Offshore & Marine in
Singapore.
De vaartuigen worden 138 meter lang en hebben een hoppercapaciteit van 10.500 m³. Ze zijn
ontworpen en uitgerust volgens
de nieuwste inzichten en technieken voor duurzaam, energiezuinig
baggeren. De eerste twee schepen
worden eind 2021 opgeleverd. De
derde komt in het jaar daarna in
de vaart.
Elk schip is uitgevoerd met twee
Van der Velden Commanderstuursystemen van het piston-type
en twee Van der Velden Masterroeren met een roerbulb en visstaartprofiel.

Commander
stuurmachine
De Commander piston-type stuurmachine is zeer betrouwbaar en
van hoge kwaliteit dankzij het
ingebouwde cilinderontwerp. Het
systeem kan volledig op maat
gemaakt worden, met verscheidene opties voor roerstandaansluitingen, roerhoeken en cilinders.
Hierdoor is de installatie eenvou-

diger en is er minder ruimte nodig
in de achterpiek.
Het Master-roer is zeer goed
manoeuvreerbaar en heeft een
specifiek ontworpen, hoogwaardig visstaartprofiel dat kan worden
geoptimaliseerd voor veel verschillende schepen. Bovendien heeft
het geen bewegende onderdelen,
waardoor het ideaal is voor schepen die in ondiep water varen.
De roeren voor de trailing suction
hopper dredgers van Van Oord hebben een oppervlak van ongeveer
14 m². De schepen worden door
Bureau Veritas goedgekeurd voor
snelheden tot 15 knopen en genereren een koppel van 270 kNm.

Roerbulb
Beschikbaar met roerhoeken tot
65 graden, zorgen Master-roeren
voor een hoge lift. Het visstaartontwerp kan worden afgestemd
op het doel van het schip.
Elk roer van deze serie hopperzuigers wordt uitgevoerd met een
roerbulb. Dit verbetert het kielzog
van de propeller, wat energie- en
brandstofbesparend werkt en
meer stuwkracht geeft bij hogere
belasting.
“Het roerprofiel is aan de hand
van diverse modeltesten volledig geoptimaliseerd voor de
beste prestaties op het gebied van
manoeuvreren op lagere snel-

Bij Keppel in Singapore worden drie sleephopperzuigers voor Van Oord gebouwd. (illustratie Van Oord)

heden en in ondiep water”, aldus Bogdan Mocanu, Area Sales
Manager bij DMC.
DMC behoort tot de Damen
Shipyards Group en ontwerpt en
produceert hoogwaardige systemen voor de voortstuwing en
het manoeuvreren van schepen
werkzaam in allerlei takken van
maritieme activiteiten. Hieronder vallen kustvaart, diepzee, offshore, zeevaart, binnenvaart, marineschepen en superjachten. De
primaire producten zijn straalbuizen, lieren, bedieningssystemen en stuur- en roersystemen. De
laatste twee categorieën worden
verkocht onder het handelsmerk
Van der Velden.
Een Master-roer met visstaartontwerp en roerbulb. (Illustratie DMC)

De piston-type sturmachine
Commander. (Illustratie DMC)

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

Shipyard

Non Ferro bv

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

SALES & SERVICE

DAMEN MARINE COMPONENTS

Wij feliciteren GEFO van harte met mts VAN GOGH

Foto: Maritime Filming Group
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Van Gogh:
meesterwerk voor GEFO
Het getuigt van vertrouwen als je de
proefvaart op vrijdag de 13e plant.
Maar in het geval van het roestvaststalen
motortankschip Van Gogh was dat
vertrouwen geheel terecht. De proefvaart
op 13 maart verliep dan ook vlekkeloos.
De Van Gogh is een meesterwerk, dat
goed past in de collectie van GEFO.
Als je weet welke bedrijven voor de bouw
van de 110 meter lange rvs type C-tanker
verantwoordelijk waren, weet je dat het bij
voorbaat goed zat. Zo verzorgde RENSENDRIESSEN Shipbuilding het ontwerp, de
bouw en levering van het complete schip
en fungeerde Dolderman als afbouwwerf.
Het Dordtse bedrijf leverde en installeerde
onder meer ook de voortstuwingsmotor:
een Caterpillar 3512C.
De ladingtanks zijn gebouwd van RVS 316
en het schip is hiermee goed inzetbaar voor
het vervoer van chemicaliën. RENSENDRIESSEN Shipbuilding levert binnenkort
ook het tweede rvs tankschip aan GEFO op,
de Van Dijck. Later dit jaar komt nog een
derde rvs tanker voor GEFO in de vaart. Het
casco van deze Vermeer is momenteel in
China in aanbouw, aldus Wim Driessen.
Van ADS van STIGT komt de Masson
Marine-keerkoppeling, met elastische koppeling en elektrische bediening van Centa.
Den Breejen Shipyard vervaardigde de
schroefasinstallatie. Damen Marine Components staat achter de roeraandrijving,
de hydrodynamische profielroeren en de

straalbuis (type Optima). Exakt Alignment
realiseerde het uitlijnen en funderen van de
motor en de keerkoppeling. Blokland NonFerro zorgde voor de beunkoelers.
Marflex voorzag de Van Gogh van acht
MDPD-80 ladingpompen en acht nazuigpompen. Foresta Trading leverde een compleet pakket F.T. VICTOR-dienstpompen,
ballast-/stripping-ejectors en andere pompen en toebehoren. RuGotech Pijpleidingen
verzorgde het complete dekleidingsysteem.
W & O Europe leverde de afsluiters voor
dit dubbele en zeer uitgebreide dekleiding
systeem, het ballastsysteem en de machinekamers.
De Van Gogh beschikt over een elektrisch
aangedreven Verhaar Omega-boegschroefinstallatie. Kampers Shipyard bouwde het
stuurhuis, dat is uitgerust met hefgeleide
kokersysteem. Alphatron Marine leverde het
navigatiepakket.
Van Wijk Machinefabriek en Scheeps
reparatiebedrijf zorgde voor de ankerlieren,
ankers en kettingen. ClimaLogic leverde de
airconditioning- en overdrukinstallatie, de
machinekamerventilatoren en de afsluit
bare rvs roosters. WindeX Engineering
installeerde de airconditioning- en de
overdrukinstallatie. VE-woning en scheepsstoffering voerde de stoffering van de
woning en het stuurhuis uit, met onder
andere Ve-screen-zonwering.

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp, bouw en
levering compleet schip van mts Van Gogh
mogen verzorgen voor GEFO.
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.
www.rensendriessen.com
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com

Aan mts Van Gogh leverden onder andere:
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

machinekamerventilatoren en RVS

Foresta Trading B.V.

VE-woning en scheepsstoffering

Ontwerp, bouw en levering compleet schip

afsluitbare roosters

Complete pakket F.T. VICTOR

Complete stoffering woning en stuurhuis

Dolderman BV

Damen Marine Components

dienstpompen, 2x F.T. ballast/stripping

incl. Ve-screen zonwering

Afbouwwerf en geleverd Caterpillar 3512C

Stuurpaneel: SP 2700, incl.

ejector ≈200 m³/u per stuk, F.T. voorsmeer-

Verhaar Omega B.V.

en Caterpillar C18

roerstandaanwijzer RI 2700, hydraulisch

/ carter aftappomp, F.T. smeerolie

Eén (1) Verhaar Omega

ADS van STIGT

aggregaat: type HPP 2700-280 } 1-1-1/7,5

haspelsets, F.T. gasolie trimpomp en F.T.

Boegschroefinstallatie type kanalen 31120-

Masson Marine keerkoppeling type MM

kW, roeraandrijving: type 2 DWK 6080/60,

RVS butterwash pomp

4k (schroefdiam 1200mm) elektrisch

W7200 reductie 4,962:1 Incl.: Centa

hydrodynamische profielroeren: 2 stuks

Kampers Shipyard B.V.

aangedreven, 393 kW bij 1800 omw/

elastische koppeling en elektrische

type HD 200 en straalbuis: 1 stuks type

Stuurhuis met hefgeleidekokersysteem

min., bediening wegafhankelijk incl.

bediening

Optima Ø1762

Marflex B.V.

omschakeling en pomp/boegschroefbedrijf

Alphatron Marine B.V.

DBS Scheepsservice

8 x MDPD-80 ladingpomp en 8 x

en schroefcompressor MAS GA11 FF op

Compleet navigatiepakket

Aluminium vloeren voor- en achterschip

nazuigpomp

500L Lloyds gekeurde ketel

Blokland Non-Ferro B.V.

Den Breejen Shipyard

RuGotech Pijpleidingen B.V.

W & O Europe

Beunkoelers

Schroefasinstallatie

Complete dek-leiding systeem

Afsluiters voor de dekleidingsystemen,

ClimaLogic B.V.

Exakt Alignment

Van Wijk Machinefabriek en

ballastsysteem en de machinekamers

Airconditioning installatie,

Het uitlijnen en funderen van keerkoppeling

Scheepsreparatiebedrijf B.V.

WindeX Engineering B.V.

overdrukinstallatie,

en motor

Ankerlieren, ankers en kettingen

Airconditioning en overdrukinstallatie

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Februari: fikse dip binnenvaart in Mannheim
In februari is de aan- en afvoer
per binnenvaart in de haven van
Mannheim met bijna 30 procent
afgenomen. Vooral minerale
brandstoffen, ijzer en staal en
containers gingen flink achteruit.
Na het laagwaterjaar 2018 was de
binnenvaartoverslag in de havens
van Baden-Württemberg vorig jaar
juist aangetrokken; met ruim 14
procent. In totaal werd in 2019
in de deelstaat 30,8 miljoen ton
overgeslagen. Daarmee was het
overslagvolume van 2017 (32,1
miljoen ton) nog niet bereikt.
Door de langdurige droogte was
de binnenvaartoverslag in 2018

gedaald naar het laagste niveau
sinds 1960. In een aantal havens
namen de volumes vorig jaar weer
toe. Dit was onder meer het geval
in Stuttgart, waar de overslag het
sterkst groeide.
In Mannheim, de grootste haven
van Baden-Württemberg, groeide
de binnenvaartoverslag met ruim
5 procent naar 7,8 miljoen ton. In
Ludwigshafen bedroeg de groei 11
procent(ruim 7 miljoen ton).
Op de vaarwegen in BadenWürttemberg zijn vorig jaar
36.600 schepen geteld. Dat waren
er 1.300 meer dan in 2018. Meer
dan de helft van de schepen voer

onder Nederlandse vlag en 38 procent onder Duitse vlag.
De beladingsgraad van de schepen
steeg van 46 naar ruim 52 procent.
De exportvolumes naar het buitenland namen sterker toe dan
de import. Vervoer vanuit en naar
andere Duitse deelstaten bleef
nagenoeg gelijk.
Er werden vooral meer stenen en
aarde, maar ook minerale olieproducten vervoerd. Ook zijn er meer
gevaarlijke stoffen overgeslagen.
De overslag van ruwe olie, kolen
en aardgas nam af.

Sleipnir doet
Rotterdam aan
‘s Werelds grootste half-afzinkbare
kraanschip arriveerde zondag 22
maart voor het eerst in Rotterdam.
De Sleipnir, door Heerema in juli
2019 in de vaart genomen, ligt in
het Calandkanaal. Het schip is
220 meter lang, 102 meter breed
en biedt plaats aan 400 werknemers. De twee kranen aan boord
kunnen elk 10.000 ton tillen.
De Sleipnir kwam uit Trinidad en
bereidt zich in Rotterdam voor op
toekomstige ontmantelingswerkzaamheden op de Noordzee. Het
vertrekt naar verwachting eind
maart weer.

Meer lading over Elbe dankzij corona
Op de Elbe tussen Tsjechië en
Duitsland vindt momenteel extra
binnenvaartvervoer plaats om
de bevoorrading van bedrijven
stabiel te houden. Dat meldt
SBO, de havenbeheerder van
de Sächsiche Binnenhäfen an der
Oberelbe.
In de haven van Riesa lagen
vorige week vijf schepen te wachten om geladen of gelost te worden. Het ging om graan, containers en meststoffen. De SBO treft
maatregelen voor alternatieve
transporten die door de coronacrisis niet kunnen plaatsvinden.
De containeroverslag via de haven

van Riesa gaat door. Met een eigen
vrachtwagenvloot tracht de havengroep knelpunten in de aan- en
afvoer tot een minimum te beperken. Er rijden ook vrachtwagens
direct naar de zeehavens.
De haven van Roßlau wordt momenteel opnieuw ingericht, maar
toch worden er nu goederen overgeslagen die essentieel zijn voor
de staal- en de voedingsmiddelen
industrie. In de Tsjechische SBOhavens zijn de problemen groter.
In Tsjechië geldt een volledige lockdown. Daardoor zijn extra maatregelen in die havens nodig.
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SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

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

Ontwerp, installatie
en reparatie
van hydraulische systemen
voor de binnenvaart.
Stuurwerken
Stuurwerkkeuringen

Stuurwerkpompen
leverbaar uit voorraad

Stuurhuiskeuringen

Nieuw of revisie van cilinders

MAAKT WERK VAN UW TRANSPORT

Voor optimaal en efﬁciënt vervoer van uw goederen. Gespecialiseerd in het vervoer
van bulkgoederen en speciaal transport over alle Europese binnenwateren
Wij staan er altijd open voor om met aanvullende scheepsruimte uit te breiden
Wij wisselen hierover graag van gedachten met u
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Noordeinde 109 • 3341 LW Hendrik Ido Ambacht • info@ystlogistics.nl • +31-(0)78-6811540 • www.ystlogistics.nl

Meer weten?
Markweg Zuid 2A
4794 SN Heijningen

0167 - 52 45 65
buycktechniek.nl
+32 (0) 499 52 31 32 · info@scheldewerf.be · www.scheldewerf.be

• 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,…
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HÉT VAKBLAD MET HET GROOTSTE BEREIK IN RIJN- & BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, RECREATIEVAART, VISSERIJ EN DREDGING

CRUISE SPECIAL

Dit is de cruisespecial
Er waren twijfels op de redactie
van deze krant of we deze cruisespecial wel moesten uitgeven, nu
de sector van de passagiersvaart
zo hard wordt getroffen door de
maatregelen om verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan. We
hebben besloten dit juist wel te
doen.
Op de eerste plaats om deze sector
een hart onder de riem te steken.
Als je in zwaar weer verkeert, hoor
je niet doodgezwegen te worden.
Op de tweede plaats staat ondanks
alle onzekerheid absoluut vast dat
de mens erin zal slagen om ook
dit virus te overwinnen. En als
we weer terug kunnen naar ‘business as usual’ ligt daar nog steeds
een fantastische vloot schepen, de

absolute wereldtop waar het de
riviercruisevaart betreft.
Die riviercruisevaart is een deel
van de binnenvaart waar de afgelopen decennia innovaties zijn
doorgevoerd, die niemand voor
mogelijk had gehouden. Die ontwikkeling is niet stil komen te
staan. Voor ons genoeg aanleiding om bij de ondernemers in
de passagiersvaart wel even stil
te staan. Om hun werk te belichten, zonder voorbij te gaan aan
de huidige, moeilijke situatie. En
als het weer beter gaat, komen
we zeker terug met een nieuwe,
mooi verzorgde cruisespecial 2.0.
MICHEL GONLAG
UITGEVER BINNENVAARTKRANT

Shipyard De Hoop levert 16e riviercruiseschip aan Lüftner Cruises

Amadeus Imperial: weer een stap vooruit in riviercruises
Deze maand levert Scheepswerf
De Hoop haar zestiende
riviercruiseschip af aan Lüftner
Cruises. Het nieuwe schip,
genaamd Amadeus Imperial, is
gebouwd naar het bekroonde
model van de Amadeus Silverschepen, maar is tegelijkertijd
uitgerust met de nieuwste
technieken en voorzieningen.
Het nieuwe vlaggenschip
van de Oostenrijkse
riviercruisespecialist
bevestigt waar Lüftner voor
staat: hoogwaardige en zeer
comfortabele riviercruises in
Europa.

eind deze maand aan Lüftner worden overgedragen.
Nu de cruisemarkten nog veeleisender worden en de concurrentie toeneemt, zijn een goed
doordacht interieur en uitgebreide
faciliteiten nóg belangrijker. Op de
Amadeus Imperial is vastgehouden aan het populaire concept van
ruimtelijkheid, verfijnd design en
eersteklas verlichtingsarmaturen
– waarom de Amadeus-schepen
bekend staan. De nieuwkomer
heeft een modern interieur waarvoor glanzend witte ronde vormen en warm donkerder hout zijn
gecombineerd met lichte stoffen.

Terwijl nummer zestien op het
punt staat te worden afgeleverd, is
in januari van dit jaar al begonnen
met de bouw van het zeventiende
cruiseschip van De Hoop voor
Lüftner Cruises. Dat gaat Amadeus
Cara heten.

Atrium

Veeleisender
Na de succesvolle tewaterlating
in Foxhol op 14 december 2019
werd de Amadeus Imperial op 31
januari van dit jaar naar Tolkamer
gesleept voor de verdere afbouw.
Na de succesvol verlopen proefvaarten begin maart, zal het schip

De Amadeus Imperial is 135 meter lang en heeft met 84 hutten
plaats voor 168 gasten. De 72 grote hutten met Frans balkon over
de gehele cabinebreedte panoramische ramen, die automatisch
kunnen worden neergelaten, een
inloopkast en ruime, luxe en suite
badkamers. De twaalf grotere, luxe
suites beschikken tevens over een
toegankelijk buitenbalkon met
zitplaatsen en grote panoramische
ramen.
Kenmerkend voor dit schip zijn
de openbare ruimtes. Dat valt

onmiddellijk op als je als gast aan
boord stapt: in het nieuw ontworpen atrium, met de receptie aan
stuurboord op het Strauss-dek en
een niet-gecentreerde grote trap
en lift aan bakboord. Het voorste
deel van dit dek is volledig benut
voor het gerieflijke restaurant, dat
plaats biedt aan 170 personen.

Lekker eten in
de open lucht
Het achterste dek, het Mozart-dek,
is doordacht en goed ingericht,
met de Aft Lounge over de volledige breedte en de schoonheidssalon aan bakboord.
De Hoop koos niet voor een grote
multifunctionele en open ruimte
maar voor kleinere, meer intieme,
afzonderlijke
horecagelegenheden met verplaatsbare scheidingswanden. Het voorste deel van dit
dek is ingericht met de Panorama
Bar, een enkele intieme diner- of
loungeruimtes en het terras aan
het verre voorste uiteinde. Dit gedeelte, bestemd voor ‘lekker eten
in de open lucht’, is door transparante schermen beschut tegen de
wind en heeft een zonnescherm.
De Amadeus Imperial heeft een
efficiënt ontworpen rompvorm.
Er is een relatief hoge maximale

snelheid mogelijk terwijl door een
hoger rendement een lager brandstofverbruik en emissies bereikt
zijn. Het schip kan met behulp van
de twee Caterpillar C32 ACERThoofdmotoren met een vermogen
van 746 kW een kruissnelheid van
15,5 knopen bereiken.
De motoren drijven rechtstreeks
twee Veth Z-drives aan met contraroterende schroeven. Deze thrusters zijn verzonken, waardoor de
minimale operationele diepgang
slechts 1,45 meter is. Zodoende
kan het schip op de meeste Europese rivieren uit de voeten waar de
waterdieptes vaak kritiek zijn.

Vanzelfsprekend was duurzaamheid opnieuw een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling
van dit schip. Shipyard De Hoop
heeft, samen met Lüftner, vol
ingezet op het verminderen
van het energieverbruik en de
uitstoot. Er zijn ook verbeteringen aangebracht aan de klimaatbeheersingssystemen
en
het
afvalbeheer voor vuilwater en in
de keuken.
Hoewel gebaseerd op het beproefde Amadeus Silver-ontwerp, is de
Amadeus Imperial weer een stap
vooruit in de wereld van riviercruises.
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Bekijk onze website www.dijvler.nl
voor meer informatie.

Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen van
ankerlieren voor de scheepvaart.
De lieren maken we naar wens en in overleg met
de klant en kunnen worden aangedreven door een
elektro-, hydro- of dieselmotor.
Tevens zijn wij hèt adres voor de complete
dekuitrusting.

Nautische Crew gezocht!
Geef A-ROSA een gezicht en word deel van ons team op de Rijn.
Als kapitein, navigator, stuurman of matroos: aan boord van de
A-ROSA cruisevloot verbinden onze teamgeest, passie en vooral
het verlangen naar het schip - “Schöne Zeit”.
Meer informatie op www.a-rosa.de/karriere of tel.: +41 81 - 254 38 50
A-ROSA Reederei GmbH • Kasernenstr. 92 • CH-7000 Chur • jobs@a-rosa.de

Dijvler Materiaal B.V. Nijverheidsstraat 30 - 3371 XE Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184-615425 / Fax. 0184-611141 - info@dijvler.nl - www.dijvler.nl

SET SAIL
for your car eer

Steuern Sie mit Viking Cruises in eine ERFOLGREICHE ZUKUNFT

Viking Cruises, der Marktführer der Flusskreuzfahrtbranche, setzt
seinen erfolgreichen Expansionskurs ungebremst fort. Die VikingFamilie wartet auf Sie!
KAPITÄN oder SCHIFFSFÜHRER (m/w)

Bei Eignung werden Sie für die neue Aufgabe intensiv geschult.
Bewerben Sie sich noch heute unter: vikingcareers.com
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Rederij Randmeer tevreden over Panolin
behoort tot de PFAS-groep. Die
zijn schadelijk voor mens en milieu en zijn veel negatief in het
nieuws gekomen.

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Panolin zorgt voor een besparing
in de kosten van Rederij
Randmeer uit Harderwijk.
Drie jaar varen met dezelfde
olie is goed mogelijk, mits je
monsters neemt en de resultaten
onderzoekt.
De rederij vaart met twee schepen.
De Caroline-H heeft twee gemariniseerde New Holland-diesels
uit de landbouw. In de Jacqueline staan twee 12-cilinder, lucht
gekoelde Deutz-motoren.
De oudste motor heeft nu een
kruisje; daarvan zal de olie over
enige maanden vervangen moeten worden, zoals de bemonstering aangaf. De andere motoren
kunnen nog mee tot de volgende
bemonstering.

Leuke besparing
Bert Dokter is schipper en medeeigenaar van Rederij Randmeer.
Hij vaart zelf op de Jacqueline. Hij
heeft de kosten van afgelopen jaren op een rij gezet.
Gezien het feit dat hij weinig olie
in zijn motoren gebruikt, is de besparing klein. “Circa 1.000 euro
over de drie jaar.”
Normaal vervangt hij de olie elk
jaar, samen met de oliefilters. De
oliefilters rekent hij niet mee; die
worden nog steeds elk jaar vervangen. Voor motoren met een grote-

Michael Anslijn, vertegenwoordiger van Duport Lubricare, is zelf
met een onderzoek bezig naar de
gevolgen en effecten van Teflon in
smeermiddelen. Hij vermoedt dat
het vaststaat dat het niet afbreekbaar is, waardoor Panolin weer
een streepje voor heeft ten opzichte van andere smeermiddelen.

Bert Dokter: “Dankzij de bemonsteringservice weet je feilloos
wat de stand van zaken en slijtage van de motoren is.”
(foto E.J. Bruinekool Fotografie)

re carterinhoud is de besparing al
snel vele malen groter.
Naast het financiële voordeel is
het bijkomende voordeel dat er
voorheen minimaal één dag per
jaar olie ververst moest worden.
“Nu heb ik die dagen meer om te
varen.”
“Panolin is duurder dan andere
olie, maar de standtijd is minimaal drie keer zo groot in mijn
situatie. Dankzij de bemonsteringservice weet je feilloos wat de
stand van zaken en slijtage van de
motoren is.”

Geen teflon;
dus afbreekbaar
Milieu en vergroening is iets waar
Dokter wel over nadenkt: “Ik hoop
het nooit nodig te hebben, maar
Panolin is biologisch afbreekbaar
als het per ongeluk in het milieu
komt.”
Het is minder belastend voor het
milieu Er zit ook geen teflon in.
Teflon wordt veel gebruikt vanwege de gunstige eigenschappen voor
het smeren bij smeermiddelen.
Het wordt chemisch geproduceerd
en is geen natuurlijke stof. Teflon
is polytetrafluoretheen (PTFE) en

Duport Lubricare is de officiële
importeur en distributeur voor
Nederland.
Panolin is al geschikt voor gebruik
in de waterbouw en op kranen.
Alle keuringen zitten er al op.
Het niet hebben van teflon maakt
het dan nog beter voor kwetsbare
natuurgebieden. Niet alleen een
voordeel qua standtijd, maar ook
een milieuvoordeel bij calamiteiten en recyclen. Het is volledig
biologisch afbreekbaar.

Nieuw schip
Rederij Randmeer is op zoek naar
een derde schip, dat gegarandeerd
ook op Panolin gaat varen. Dokter
is overtuigd en wil niet meer zonder Panolin.
Het redde hem eerder van een
vastloper. “De GTL-brandstof was
bij de smeerolie gelekt. Zonder
meting had ik dat nooit geweten.

De bemonstering bracht dit naar
voren.”
GTL als brandstof heeft als voordeel dat het schoner is en de
motoren minder roken. Daarnaast
is de biologische afbreekbaarheid
en de kostenbesparing van Panolin belangrijk voor de rederij.
“Het spaart per jaar 250 liter olie
uit, die ik ook niet hoef af te voeren.”
Door het coronavirus is het stiller
dan gebruikelijk. Als de overheidsmaatregelen voorbij zijn, trekt de
markt weer aan, hoopt Dokter.
De schepen zullen dan komende
zomer onder meer de populaire
‘Randmeren Cruises’ en ‘High tea
Cruises’ langs Hanzesteden en op
de Randmeren maken en tochtjes
naar Urk vanuit Elburg.
“Ook SAIL Amsterdam komt er
weer aan”, zegt Dokter. “En met de
Veluwsche Stoomtrein Maatschappij hebben we leuke tochten tussen Zutphen en Dieren.” Tijdens
dit arrangement bekijken gasten
de Veluwe vanuit de stoomtrein
van Apeldoorn naar Dieren. Daar
stappen ze over van spoor op een
schip van Rederij Randmeer, om
daarna met de Arriva-trein terug te
gaan naar Apeldoorn.

www.rederij-randmeer.nl
www.duportlubricare.nl/panolin

A ROOM WITH A VIEW

U ZOEKT EEN KAMER
MET ZICHT OP HET WATER?
DIE HEBBEN WIJ VOOR U!

GEVRAAGD

KAPITEIN
Wij zijn een scheepvaartbedrijf dat reeds 35 jaar minerale oliën vervoert over de
Rijn en zijrivieren. Voor één van onze tankers zoeken wij een kapitein.
Dient in het bezit te zijn van Rijn-, Radar- en ADNR Patent.
Werkschema: 14 dagen op / 14 dagen af.

Sollicitaties te richten aan:
Naviglobe nv
Noorderlaan 96
BE-2030 Antwerpen
Tel: 00-32- 35.42.43.81
E-mail: desk@naviglobe.be
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Het juiste textiel op de
specialist in bed-, bad-, keukenjuiste plek. De
en tafellinnen voor de scheepvaart

Postbus 4 . 1777 ZG Hippolytushoef
Bezoekadres: Molenveld 10 . 1777 HP Hippolytushoef . Nederland
T: 0227-594 694 . E: sales@dintex.nl . W: www.dintex.nl

Beurs-World Trade Center. Beursplein 37
Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000
Mail: casco@gebrsluyter.nl
www.gebrsluyter.nl
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ZORG VOOR UW AFVALWATER

CONTACT
WATER
WATER AFVAL
AFVAL
VERWERKING
BV
VERWERKING BV
Maasboulevard
24-26
Maasboulevard
268
3331 ML ZWIJNDRECHT
ZWIJNDRECHT
The Netherlands
Netherlands
The
T. +31
+31 78
78 625
625 86
86 06
06
T.
F. +31
+31 78
78 68
68 200
200 78
78
F.
info@wavboat.eu
info@wavboat.eu
wavboat.eu
wavboat.eu

van zorg. Want hoe gaat u dit organiseren? WAV biedt de
CONT
ACT

Bewust omgaan met uw afvalwater; daarin neemt Water

Afval Verwerking BV (WAV) het voortouw. Sinds 2011 zijn

oplossing. Wij nemen uw afvalwater én uw zorg van u over.

WATER AFVAL
wij dé milieuvriendelijke partner voor passagiersschepen
VERWERKING BV
HOE GAAN WIJ TE WERK?
in de Amsterdamse haven. Het afvoeren, transporteren en
Maasboulevard 24-26
Water Afval Verwerking BV komt op een afgesproken tijd en
verwerken van afvalwater is bij ons in goede handen. Ook
3331 ML ZWIJNDRECHT
locatie naar u toe. Wij verzamelen het afvalwater bij u aan
als u aanmeert buiten Amsterdam, helpen wij u graag.
The Netherlands
en pompen het veilig naar ons eigen schip. Daarbij
T
. +31 boord
78
625 86 06
hoeft
niets
te
doen.
Ook de verdere verwerking
en het
De nieuwe wet schrijft voor dat
u
zich
op
een
F
. +31 78 68
200
78
transport verzorgen wij volledig volgens de wettelijke norm.
milieuvriendelijke manier ontdoet van uw afvalwater.
Een
info@wavboat.eu
U heeftwavboat.eu
er geen omkijken naar.
goede zaak voor de natuur, maar wellicht ook een bron
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Binnenvaart
Passagiersvaart
Zeevaart
Transport en logistiek
Aansprakelijkheid
Brand- en bedrijfsschade
Pensioen, Zorg en Inkomen
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Wij realiseren
Elektrotechnische
installaties
op schepen
Vragen?  +31 (0)184 611166

Onze diensten

Uw gecertiﬁceerde
partner:

Elektrotechnische installaties

Paneelbouw

24/7 storingsdienst +31 (0)85 743 0270

Heeft u vragen of wilt u meer informate? Neem vrijblijvend contact met ons op.

+31 (0)10-411 9595

WWW.OVERVLIET.NL
Rivierdijk 350 • 3372 BS • Hardinxveld-Giessendam
+31 (0)184 611166 • info@sekobv.nl • www.sekobv.nl

Wij leveren o.a. gereedschappen, verf, smeermiddelen en veiligheidsmiddelen eigenlijk alles
wat nodig is voor de inrichting, onderhoud en veiligheid aan boord van het schip.

Leveringen:
• De leveringen vinden plaats door heel Europa: o.a. in
NL – DU – FR –BE – IT – AT.
Safety:
• De mogelijkheid om de verschillende veiligheidspakketten
aan te bieden voor o.a. de cruise- en beroepsvaart.
• Een eigen gecertificeerd keuringsstation.
Eigen werkplaats:
• Onderhoud van buitenboordmotoren en -machines.
Daarbij kunnen de buitenboordmotoren/machines bij u van
boord gehaald worden en nadien weer afgeleverd worden.

Scheepvaartwinkel Marine BV
Nieuwe Kade 17 | 6827 AB Arnhem | Nederland
Tel : 026-4456597 | info@scheepvaartwinkel.com

www.scheepvaartwinkel.com
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Amsterdam volop in beweging voor cruise- en rondvaart
DOOR EVERT BRUINEKOOL

In Amsterdam wordt de nieuwe
steiger voor het overstappen
van riviercruiseschepen naar
rondvaartschepen, na een
geslaagde proef, op 1 april
deﬁnitief in gebruik genomen.
Passagiers stappen op de
Ruijterkade West voor een
rondvaart langs Anne Frankhuis en Rijksmuseum voortaan
direct op de boot in plaats van
eerst met de bus naar een andere
opstapplaats te rijden.
Ze worden dan met zero-emissieschepen naar de bestemmingen
gebracht. De grote rondvaart is
verheugd over de nieuwe opstaplocatie, de kleine wat minder. “Nu
moeten we een tijdvak en een plek
bespreken tegen betaling”, stelt
Frans Heijn, woordvoerder namens de 42 Verenigde Reders Amsterdam. “In het verleden konden
we er zo even gaan liggen.”

Succesvolle proef
“Vorig jaar april heeft het Havenbedrijf het initiatief genomen om
riviercruiseligplaats
Ruijterkade
West 1 vrij te maken voor de overstap van riviercruisepassagiers op
een rondvaartboot”, vertelt Anja
de Kiewit, woordvoerster van Port
of Amsterdam. “In eerste instantie voor een proefperiode van een
half jaar.”
Om ervoor te zorgen dat deze

Riviercruiseschepen bij het Centraal Station in Amsterdam. (foto E.J. Bruinekool Fotografie)

opstapplek uitsluitend gebruikt
wordt door riviercruisers, zijn
strikte voorwaarden opgesteld.
Zo kan deze steiger bijvoorbeeld
alleen maar geboekt worden via
het reserveringssysteem voor de riviercruisevaart.
“Bij de evaluatie in september
2019 bleek dat er maar liefst 425
busritten waren uitgespaard en
dus is besloten om ermee door te
gaan. Vanaf 1 april wordt het dan
ook een officiële regeling”, aldus
De Kiewit. In samenspraak met de

gemeente wordt onderzocht of het
Havenbedrijf op andere locaties
gelijksoortige
overstapplaatsen
kan realiseren.
Lovers-woordvoerder Sergio Segers
is heel blij met de opstapplaats.
“Het afgelopen jaar is de proef
positief afgerond.”
In een rondvaartschip kunnen
meer passagiers dan in een bus.
Het wordt een ligplaats die gehuurd moet worden in een tijdslot
om passagiers te laten opstappen.
Tijdens de proef was het kosteloos.

“Wij denken mee om de problemen in de stad op te lossen en
minder touringcars te laten rijden.
We willen allemaal dat er minder
verkeer door de binnenstad rijdt.”

SAIL Amsterdam
Tijdens SAIL Amsterdam is de
haven komende zomer van 8 tot
en met 20 augustus gesloten voor
riviercruiseschepen. Dat is twee
jaar geleden al aangekondigd door
Port of Amsterdam. “De rederijen
houden hier ook rekening mee in

hun vaarprogramma’s”, vertelt De
Kiewit.
Daarnaast zal dit jaar Ruyterkade
Oost iets gaan veranderen. Als
gevolg van de verplaatsing van
het IJpleinveer achter Amsterdam
CS zullen op de Ruijterkade Oost
vijf riviercruiseligplaatsen voor
135-meter-schepen verdwijnen.
Er zullen er twee voor terugkomen
voor schepen van 110 meter lengte.
Dit zal ook effect hebben op het
aantal beschikbare ligplaatsen in
seizoen 2021.

Vrijwilligers gezocht voor een unieke locatie
is dit werk een lot uit de loterij.
Het houdt je jeugdig en daarnaast
maak je kennis met de nieuwste
ontwikkelingen op scheepvaartgebied. Ik zou zeggen: grijp die
kans.”
“Je werkt aan boord samen met
de matrozen, helpt bij het meren
en ontmeren, je maakt schoon
schip, je schuurt en schildert.
Tijdens dat werk geniet je met volle teugen van de omgeving en heb
je fijne contacten. En als het werk
geklaard is, ben je vrij om te gaan
of staan waar je wilt.”

Afwisselend
De PWA vaart door geheel
Nederland. Iedere week een andere route; dus wisselende aanVakantieschip Prins WillemAlexander (PWA) Is een vakantie-hospitaalschip dat veertig
weken per jaar met verschillende
zorg- en reisorganisaties vaart
over de wateren van Nederland,
België en Duitsland. Tijdens
deze reizen zijn er verschillende
doelgroepen aan boord: zowel
ouderen als gehandicapten.
Vanaf de Prins Willem-Alexander
ziet men de prachtigste plekjes terwijl men geniet van het
comfort en de luxe van een echt
‘cruiseschip’. Dagelijks meert het
schip aan in sfeervolle havenstadjes en pittoreske dorpjes. De
gasten genieten van het prachtige uitzicht en de faciliteiten aan

boord voor een onvergetelijke
vakantie.
Vakantieschip Prins WillemAlexander is wordt ingezet door
een stichting die naast de vaste
bemanning afhankelijk is van
sponsoring en vrijwilligers ter
ondersteuning van de kwaliteit en
het voortbestaan van het schip.

legt het uit. Hij is sinds tien jaar
nautisch vrijwilliger aan boord
van diverse hospitaalschepen.
Hij heeft hier bewust voor gekozen omdat die werkzaamheden in
het verlengde liggen van zijn nautische ervaring, opgedaan in de
jaren 60 en 70. Met andere woorden: back to the roots.

Van harte welkom

Sinds vijf jaar ondersteunt hij
met veel plezier en gemiddeld
één week per maand de nautische
bemanning op de Prins WillemAlexander.
“Ja, nog steeds met plezier. Als
varen in je bloed zit, je houdt
van sociale contacten en je vindt
het fijn om ervaringen met de
bemanning uit te wisselen, dan

Beschikt u over technische en/of
nautische vaardigheden en bent u
op zoek naar divers en uitdagend
vrijwilligerswerk? Vakantieschip
Prins Willem-Alexander heet u
van harte welkom aan boord!
Maar wat houdt dat nou eigenlijk
in? Een van de vrijwilligers, Ad,

komst- en vertrekplaatsen. Daarnaast doet het schip elk jaar een
aantal Rijnreizen en wordt een
bezoek aan Antwerpen ingepland. Diversiteit alom. Wie wil
dat nou niet?
Wilt u uw ervaring delen met de
bemanning en vrijwilligers aan
boord? Trekt het u aan actief te
blijven in uw vrije tijd, zowel
doordeweeks als in de winterse
weekenden?
Wilt u nieuwe sociale contacten
opdoen en daarmee tegelijkertijd
iets voor een ander te kunnen en
mogen betekenen? Meld u dan
aan via info@vakantieschip.nl.
De stichting en de gasten zijn u
dankbaar.

Ad: genieten van de omgeving en de ﬁjne contacten.
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Wij willen al onze klanten
bedanken voor het vertrouwen en
wensen iedereen een behouden
vaart en een goed seizoen.
We thank all our customers for
their trust and wish everyone a
safe journey and a good season.

Tel. +31 (0)514 55 17 17 • www.hoekstravloeren.com • info@hoekstravloeren.com • www.facebook.com/hoekstravloeren

Cruise Special 31

24 maart 2020

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

Werkendam 0183 67 80 30

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!

NCP erkend REOB onderhoudsbedrijf voor
verkoop en keuring van brandblusmaterialen
en zwemvesten.

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52

Adverteren is juist nu belangrijk
Vraag naar de mogelijkheden

De Binnenvaart gaat door en wij dus ook!
Adverteer nu om zichtbaar te blijven!

Het Vakantie-hospitaalschip Prins Willem-Alexander biedt vaarvakanties
aan voor mensen met een intensieve zorgvraag, die geen gebruik kunnen
maken van een reguliere vakantie. Er is per 01-07-2020 aan boord van het
vakantieschip Prins Willem-Alexander een vacature voor:

STUURMAN
Ben jij die enthousiaste en gemotiveerde collega die wij zoeken? Dan zijn wij op zoek naar jou.

WIJ VRAGEN

WIJ BIEDEN

■ Grootvaarbewijs en (eventueel)
Rijn patent.
■ Radar en Marifoon patent
■ Ervaring met Roerpropellers is een pré
■ Ervaring in de passagiervaart en
gastheerschap
■ Nederlandse taal in woord en geschrift.

■ Rooster met weekenden vrij
(wel weekend/avondwacht)
■ Goede werkomstandigheden
met NL collega’s
■ Salariëring naar aanleiding van
cao Binnenvaart en ORT

TECHNISCH/NAUTISCH VRIJWILLIGER
Om het team van vrijwilligers die nautisch technisch onderlegd zijn uit te bouwen
zijn wij op zoek naar mensen die het leuk vinden om in groepsverband met de
bemanning en andere vrijwilligers samen te werken.

WIJ VRAGEN
■ Technische/nautische achtergrond
■ Regelmatig beschikbaar
■ Geen 9 tot 5 mentaliteit

■ Goede communicatieve vaardigheden
■ Teamspeler

SOLLICITEREN & EXTRA INFORMATIE
Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geraakt en voldoe jij aan
bovenstaande functie-eisen? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren.
Heb je naar aanleiding van de vacature nog vragen, bel dan voor meer
informatie met kapitein telefoonnummer: 06-21 54 75 77
Wij verzoeken je om je motivatiebrief en cv met pasfoto voor 01-05-2020
te mailen naar: info@vakantieschip.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Hart voor de binnenvaart

Postbus 428 ■ 3840 AK Harderwijk ■ info@vakantieschip.nl ■ 06-21 54 75 77 ■ www.vakantieschip.nl
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Verdient uw project ook een perfect interieur?
Wij regelen het voor u!
Wij dagen u uit!
Vult u onze collectie aan met
een nóg mooier ontwerp?
Geen sfeer of stijl is ons te
gek. Op onze website
(www.willemsen-interieurbouw.nl)

waant u zich in verschillende
werelden, maar dan wel
‘Made in Holland’.
Want vakmanschap is en
blijft meesterschap!
Neem vrijblijvend contact
met ons op voor meer
informatie of voor een
afspraak.

Willemsen staat voor vakmanschap, betrouwbaarheid en perfectie.
Of het nu gaat om interieurs voor schepen, winkels, kantoren of luxe woonhuizen,
onze medewerkers zetten uw ideeën om in een uniek project.
Begonialaan 1 6851 TE Huissen +31 (0)26 325 03 36 info@willemsen-interieurbouw.nl www.willemsen-interieurbouw.nl
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Bij Lage Loswal komt een aanlegsteiger van 250 meter lang

Venlo lonkt naar cruisevaart
DOOR NOUD VAN DER ZEE

De Lage Loswal aan de
Maaskade in Venlo ondergaat
een metamorfose. De
voormalige parkeerplaats wordt
omgetoverd tot een locatie
waar mensen op en langs de
Maas kunnen recreëren. Voor
riviercruiseschepen, ﬁetsveren
en rondvaartboten wordt op de
rechteroever van de Maas een
nieuwe aanlegsteiger gemaakt.
In september 2019 is de gemeente
Venlo met het project begonnen.
“Wanneer het opgeleverd wordt,
weten wij nog niet. De werkzaamheden zijn nog in volle gang”,
deelt projectleider Oukje ReijnenSimons mede. “Wij verwachten de
kade dit voorjaar gereed te hebben. Binnenkort begint aannemersbedrijf Vissers-Ploegmakers
ook met de restauratie van de
oude stadsmuur.”
Als zich weer hoog water op de
Maas voordoet, kan dat nog oponthoud veroorzaken. De kade
stond afgelopen weken onder water.
Voor de gemeente Venlo is versterking van toerisme en recreatie

in de stad aan de Maas een van
de uitgangspunten voor de herinrichting van de Lage Loswal. Ook
is het de bedoeling dat het watertoerisme op de Maas hierdoor een
impuls krijgt.
Want de riviercruisevaart groeit
al enige jaren in Limburg. Echter
niet in Venlo, waar in de afgelopen
jaren gemiddeld twintig cruiseschepen afmeerden aan de Lage
Loswal.

Uitnodigend
Beleidsmedewerker toerisme en
recreatie Bas Geurts zegt: “Het
aantal afmerende schepen is
redelijk stabiel de laatste jaren.
Een duidelijke groei is nog niet
waarneembaar, maar het zou alles
te maken kunnen hebben met de
vroegere staat van de Lage Loswal
omdat die allerminst uitnodigend
was voor de riviercruisevaart.”
De Oude Loswal is een overgebleven deel van de vroeg 18e-eeuwse
vestingwerken en werd gebruikt
als kademuur voor aankomende
en vertrekkende schepen. Op deze
plek werden ze vanaf 1904 geladen of gelost. Tot voor kort werd

de Oude Loswal ook gebruikt als
parkeerterrein. Vanaf 2020 krijgt
het terrein naast een recreatieve
bestemming een belangrijke maritieme functie.
Door ook een oude stadsmuur te
herstellen en de oude bestrating
terug te brengen wordt het verleden weer zichtbaar. In opdracht
van de gemeente is hoofdaannemer Vissers-Ploegmakers eind vorig jaar begonnen met de herstelwerkzaamheden aan de Maaskade.
De aanneemsom van de aanlegsteiger bedraagt ruim 2,6 miljoen
euro. Dat is buiten de restauratie
van de stadsmuur en de waterkering. Het project wordt betaald door de gemeente Venlo.
Provincie Limburg draagt bij
met geld uit de subsidiepot voor
recreatie en toerisme in Noord- en
Midden-Limburg.

Schepen van 135 meter
De herinrichting van de Lage
Loswal bestaat uit verschillende
onderdelen, vertelt projectleider
Reijnen-Simons. Bij het realiseren
van de aanlegsteiger voor passagiersschepen horen infrastructurele voorzieningen voor die

Door het hoge water op de Maas kon afgelopen weken
weinig worden gewerkt aan de Lage Loswal.
(foto Noud van der Zee)

schepen. “Er komt verder een
nieuwe kademuur van 200 meter met een wandelpad. Voorts
de restauratie van de stadsmuur.
En tenslotte het vernieuwen van
de openbare ruimte bij de Maaskade. En we denken nog na over
de aanleg van een innovatieve
waterkering, samen met Waterschap Limburg.”
“De nieuwe steiger is bedoeld als
op- en afstapplaats voor de riviercruiseschepen”, zegt ReijnenSimons. “Vandaar dat die steiger
250 meter lang wordt. Hier kunnen dan vanaf deze zomer de
grootste riviercruiseschepen van
135 meter afmeren.”
Andere investeringen zijn het
plaatsen van bolders en nieuwe

damwanden. Volgens ReijnenSimons hebben diverse rederijen
belangstelling getoond om Venlo
straks aan te lopen. Er is overleg
gepleegd met die partijen over de
ideale vormgeving en inrichting
van de nieuwe steiger. Daarbij
wordt ook rekening gehouden met
de hoog- en laagwaterstanden van
de Maas.
Naast de grote riviercruiseschepen
kunnen ook kleinere passagiersschepen gebruikmaken van de
vernieuwde Lage Loswal. Zoals de
regionale Maashopper van Rederij
Odin Travel uit Belfeld. Dat is een
catamaran voor 200 opvarenden.
Het schip fungeert als rondvaartboot en fietspendeldienst tussen
Venlo, Steyl en Arcen.

Chartervaart presenteert zich voortaan als
‘Hollandsche Zeilvloot’
De zeilende chartervaart in
Nederland presenteert zich voor
het eerst in de geschiedenis
gezamenlijk. Ze hebben een
overkoepelende naam en
bijpassend logo gekozen:
Hollandsche Zeilvloot. Met
steun van HISWA-RECRON, de
ondernemersorganisatie voor
watersport en recreatie, hebben
Holland Sail, NAUPAR en Frisian
Sailing Company daarvoor het
initiatief genomen.
“We hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk tot een naam
te komen die we kunnen gaan
gebruiken en vooral ook laden
met wat we zijn: zeilende passa-

giersvaart met schipper”, aldus Stijn
Boode, manager Waterrecreatie
van HISWA-RECRON.

Historisch erfgoed
Volgens Boode was de naam
‘chartervaart’ niet langer geschikt,
omdat niet iedereen zich daarin
herkent. “Het is mooi, maar niet
dekkend voor alles wat we hebben
varen aan prachtig en historisch
erfgoed.” Datzelfde geldt voor andere namen, zoals bruine vloot en
tall ships.
De drie boekingskantoren, aangesloten bij brancheorganisatie
HISWA-RECRON betrokken hun
achterban en enkele andere partijen, zoals de BBZ en watersporton-

dernemers, bij het proces. Dat gebeurde onder meer met een aantal
workshops.
De naam is niet alleen bedoeld
voor de honderd schepen die bij
de drie boekingskantoren zijn
aangesloten. Zelfstandig varenden
en schippers van andere boekingskantoren kunnen de naam ook
gebruiken voor marketing- en
communicatiedoeleinden.
“Hoe meer schippers en boekingskantoren die in de commerciële
zeilende passagiersvaart actief zijn
deze naam gebruiken, uitdragen
en delen, hoe sterker we staan. De
toekomst vraagt om een gezamenlijke aanpak en daar is dit het startpunt van”, sluit Boode af.

(foto Adobe Stock)

Voor iedere situatie een passende oplossing. Wij zijn gespecialiseerd
in het vervaardigen, leveren en monteren van maatwerk liften op
bijzondere locaties, met name aan boord van riviercruiseschepen.
REO liftdesign verzorgt het gehele traject van design tot oplevering!

EXCLUSIEVE MAATWERK LIFTEN
WWW.REOLIFTDESIGN.NL
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Princess Rivercruises AG
Wij zijn op zoek naar:

Wir suchen:

1ste Kapitein & 2de Kapitein

1. Kapitän & 2. Kapitän

(Op ZZP basis is ook mogelijk)

(ggf. als selbständiger Unternehmer)

Vaargebied: Nederland, België, Rijn, Moezel, Main.

Fahrgebiet: Niederlande, Belgien, Rhein, Main, Mosel.

Wij bieden:

Wij verwachten van U:

Wir bieten:

Wir erwarten von Ihnen:

• Vrijetijdsregeling 4/4 – 4/2 – 2/2

• Rijn- en Radarpatent

• Freizeitregelung 4/4 – 4/2 – 2/2

• Rhein- und Radarpatent bis Basel

• Aantrekkelijk netto salaris

• Ervaring in vergelijkbare functie

• Fairer Nettolohn

• Erfahrung in vergleichbarer Position

• Zwitsers arbeidscontract

• Kennis van Duitse en/of Engelse taal

• Schweizerischer Arbeitsvertrag

• Sprache Deutsch und/oder Englisch

• Pensioenopbouw

• Goede communicatieve vaardigheden

• Rente- und Sozialversicherung

• Gute Kommunikationsfähigkeiten

• Ziektekostenverzekering

• Deskundige passagiersvaart is een pré

• Krankheits- und Unfallversicherung

• “Sachkundiger für die Fahrgastschifffahrt” ist ein Pré

• Sociale verzekeringsbijdrage

• Prettige omgangsvorm en Representatief uiterlijk

• Berufliche Vorsorge

Sollicitatie met CV: kunt U sturen naar nautisch@live.nl
Meer informatie: www.rivercruise-line.eu
Telefoneren kan met Jan de Berg +31 613121609

Bewerbung mit Lebenslauf senden Sie bitte an: nautisch@live.nl
Mehr Information: www.rivercruise-line.eu
Telefonische Kontaktaufnahme Herrn Jan de Berg +31 613121609

AlphaRiverTrackPilot
• Automatische koers- en bochtbesturing
• Routelijnen gemakkelijk in te stellen door de gebruiker
• Snelle aanpassing van de koers indien gewenst dmv joystick
• Analyse van het route verloop dmv voorspellingslijnen
• Minder brandstof verbruik door minder roerbewegingen

alphatronmarine.com

