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Meerdere schepen verzamelden zich bij de invaart van de Amazonehaven. (foto Media-TV)
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Ludiek protest tegen wachttijden in Rotterdam
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Schippers en operators in
de containerbinnenvaart
zijn de lange wachttijden en
vertragingen in de zeehavens zat.
Vrijdag 9 oktober protesteerden
meerdere schepen onder het
motto “Trots op de binnenvaart’
op de Maasvlakte in Rotterdam.
Ze verzamelden – symbolisch
– om 1 minuut voor 12 in de
Amazonehaven en bliezen op
hun scheepshoorn.

nals in Rotterdam. Andere schepen en containeroperators sloten
daar spontaan bij aan. Ook in het
achterland werd de actie ondersteund, onder meer door inland
terminals.

LINc wijst op het onderliggende
structurele probleem: “Er is onvoldoende structurele en specifieke
afhandelingscapaciteit voor barges
beschikbaar. In geval van allerlei
verstoringen, in de containerlijnvaart of op de terminals zelf, is de
Kind van de rekening
binnenvaart daardoor steeds het
kind van de rekening. VertraginHet gaat om “een containerbinnengen zijn niet het probleem maar
vaartbreed probleem, dat door alle
het symptoom.”
barge operators herkend en erkend
“De wachttijden voordat de binwordt”, stelt LINc, het samenwernenschepen zijn afgehandeld zijn
kingsverband van de Vereniging
inmiddels tot soms wel zeven dagen
Het initiatief van deze zogeheInland Terminal Operators (VITO)
opgelopen”, meldt Contargo op
ten ‘congestietour’ kwam van
en het Centraal Bureau voor de
zijn website aan klanten. “De capaDubbelman Container Transport.
Rijn- en Binnenvaart. Er wordt al
citeitsproblemen op de terminals
Zes schepen van de operator die
jaren gepraat over en gewerkt aan
ontstaan door belastingpieken ten
al lang op afhandeling lagen te
verbetering van de afhandeling in
gevolge van grotere ‘callsizes’ van
wachten, vroegen op die manier
de Rotterdamse haven, maar zonzeeschepen in combinatie met de
aandacht voor de structurele verder dat de wachttijden echt korter
huidige maatregelen en gevolgen
tragingen op de containertermiworden.
van de coronapandemie.”
LINc voorziet extra problemen
aangezien het komende half jaar
aanzienlijke (herstel)volumes aan
containers voor Rotterdam worden verwacht. “Haast is dan ook
geboden. Wij roepen alle betrokken stakeholders (rederijen, terKobelt motorbedieningen,
minals, Havenbedrijf, verladers,
T: +31 (0) 78 890 8050
schroefasremmen, trek-/
binnenvaartsector) daarom op
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Subsidie moet aanbod Stage V-motoren vergroten
De nieuwe ‘Regeling Duurzame
Binnenvaartmotoren’ is bedoeld
om motorenfabrikanten te
stimuleren om binnenvaartmotoren met Stage V-certificaat
op de markt te brengen. Nu zijn
er nog nauwelijks motoren te
koop die aan de nieuwe emissieeisen voldoen.
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt 1,5 miljoen euro
beschikbaar voor de ontwikkeling en certificering van Stage Vbinnenvaartmotoren. Zo hoopt
ze de ontwikkeling van duurzame

scheepvaartmotoren aan te jagen.
“De binnenvaart is een goed
alternatief voor het vervoer van
onze goederen over de drukke
wegen”, aldus Van Nieuwenhuizen. “Het is daarbij wel belangrijk
dat de uitstoot van de binnenvaartschepen afneemt. Schonere
motoren kunnen daaraan een
goede bijdrage leveren.”

Struikelblok
In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, afgesloten in
juni 2019, heeft Van Nieuwenhuizen met de sector afgesproken dat
de binnenvaart in 2050 emissie-

vrij en klimaatneutraal is. Om die
ambitie waar te maken zijn motoren nodig die voldoen aan de
nieuwste
emissie-eisen
(nu:
NRMM Stage V).
Alleen zijn er, doordat de binnenvaart een relatief kleine markt
is voor motorfabrikanten, op dit
moment nog niet genoeg motoren beschikbaar die daaraan voldoen. De ontwikkeling van duurzame motoren kost veel geld.
De kosten die fabrikanten moeten maken voor certificering blijken een struikelblok, stelt ook het
Expertise- en InnovatieCentrum

Binnenvaart (EICB). Dat voert
de regeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ uit. De regeling is
bedoeld om motorfabrikanten te
stimuleren om binnenvaartmotoren met Stage V-certificaat op de
markt te brengen.

duurzaming binnenvaartschepen’
is nog in de maak en zal naar
verwachting aan het einde van dit
jaar van start gaan. De uitvoering
komt in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ook subsidie voor
scheepseigenaren

Het aanvraagformulier voor de
‘Regeling Duurzame Binnenvaartmotoren’ is te downloaden
via www.eicb.nl/projecten/sdbm.
Voor meer informatie over de
regeling kan men terecht bij
Niels Kreukniet van het EICB:
(010) 798 98 30 of info@eicb.nl.

Wanneer het aanbod er straks
is, wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook subsidie ter beschikking stellen aan
scheepseigenaren die investeren in zo’n Stage V-motor. Deze
‘Tijdelijke subsidieregeling ver-

Groen licht voor overname APM Terminals Rotterdam
Hutchison Ports Netherlands,
het moederbedrijf van ECT,
mag containerterminal APM
Terminals Rotterdam overnemen.
De Autoriteit Consument &
Markt (ACM) geeft daarvoor
groen licht.

voor de groep waar ECT deel van
uitmaakt. Daarom voorziet de
kartelwaakhond geen grote gevolgen voor de concurrentie.

De ACM ziet geen grote effecten
op de concurrentie als gevolg van
deze overname. “Containeroverslag is een belangrijke pijler van de
Rotterdamse haven”, aldus Martijn
Snoep, bestuursvoorzitter van de
ACM.
“Er blijft na de overname voldoende concurrentie in deze sector tussen de drie overslagbedrijven in
de Rotterdamse haven, die verder
wordt aangejaagd door de sterke
positie van grote zeerederijen. De
concurrentie zorgt voor scherpe
prijzen, goede dienstverlening
en innovatie. De overname zorgt
maar voor een kleine verandering
in het hele speelveld.”

APM Terminals Rotterdam. (archieﬀoto Tekst & Toebehoren)

Door de overname wordt APM
Terminals Rotterdam onderdeel
van de groep waar ook buurman
ECT deel van uitmaakt. ECT is
eigenaar van de ECT Delta-terminal en de ECT Euromax-terminal.
APM Terminals blijft na de ver-

koop van deze containerterminal
actief in de Rotterdamse haven:
met APM Terminals Maasvlakte
II. De derde speler is Rotterdam
World Gateway, eveneens op de
Tweede Maasvlakte gevestigd.
De ACM heeft vooral gekeken naar

de concurrentie bij de overslag
van containers die direct doorgaan naar bestemmingen elders
in Europa. Uit het onderzoek zou
blijken dat het marktaandeel van
het achterlandvervoer door de
overname maar beperkt toeneemt

Zeerederijen hebben bovendien
een sterke onderhandelingspositie, vindt de ACM. Ze zijn veelal
verenigd in allianties en opereren
wereldwijd. “Daarbij maken ze gebruik van meerdere havens en containerterminals van verschillende
overslagbedrijven. Dat maakt dat
er sterke concurrentie is en blijft
tussen de containerterminals in de
Rotterdamse haven en ervaren de
overslagbedrijven ook nog concurrentiedruk van overslagbedrijven
in andere zeehavens.”
De zeerederijen staan volgens de
ACM ook positief tegenover de
overname “en verwachten dat de
overname leidt tot extra overslagcapaciteit. Ook overslagbedrijven
verwachten dat de onderlinge
concurrentie als gevolg van de
overname groter wordt.”

Frites-Express bewijst: modal shift kan wél!
Lovende woorden hadden
minister Cora van
Nieuwenhuizen en de
Zuid-Hollandse gedeputeerde
Floor Vermeulen voor de
Frites-Express van logistiek
dienstverlener Kloosterboer
en fritesproducent McCain. De
containers met diepvroren patat
gaan voortaan per schip in plaats
van met vrachtwagens.
Van Nieuwenhuizen en Floor
Vermeulen brachten maandag 12
oktober een virtueel bezoek aan
Kloosterboer in de Rotterdamse
Eemhaven, waar het bedrijf de

spil is in Cool Port, het nieuwe
logistieke cluster voor geconditioneerd vervoer.
Om files te bestrijden, de verkeersveiligheid te vergroten en de CO2uitstoot te verminderen besloten
Kloosterboer en zijn klant McCain
de lading van de weg naar het water te verplaatsen.

Lelystad
De Frites-Express vervangt jaarlijks 4.500 keer vrachtwagenritten
vanaf de productielocatie van McCain in het Zeeuwse Lewedorp
naar het distributiecentrum van
Kloosterboer in Lelystad. Ook

werden nog eens 2.500 ritten uitgevoerd vanuit Rotterdam naar
Lelystad om containers te laden.
Voortaan levert McCain volle
containers rechtstreeks bij Kloosterboer Vlissingen aan voor transport per binnenschip naar Lelystad. Vanuit Lelystad gaan volle
containers per schip naar Rotterdam. Daarnaast worden vanuit
Lelystad weer containers van
lokale ui- en aardappelproducenten per schip vervoerd richting
Vlissingen voor verder transport
naar Afrika.
“De Frites-Express laat zien dat je
goederen ook goed met een bin-

nenvaartschip in plaats van een
vrachtwagen kunt vervoeren. Een
mooie, nieuwe samenwerking
waarbij we met verladers en vervoerders de verplaatsing van de
weg naar het water waarmaken”,
zei minister Cora van Nieuwenhuizen.

Minder drukte op wegen
Floor Vermeulen, als gedeputeerde
onder meer verantwoordelijk voor
verkeer en vervoer, voegde daaraan toe: “Ook in Zuid-Holland
zullen de komende jaren veel
wegen, tunnels en bruggen worden gerenoveerd. Om de druk op

de wegen te verminderen scheelt
het duizenden vrachtwagens op de
weg als meer containers over water
worden vervoerd.”
Zuid-Holland trekt samen op
met de collega-provincies NoordBrabant, Limburg, Gelderland, het
rijk, verladers en vervoerders om
de modal shift te bevorderen. Het
doel is landelijk de komende jaren
2.000 containers per dag van de
weg naar het water te verplaatsen.
Om verladers te verleiden worden
onder meer binnenvaartlijndiensten opgezet en geïnvesteerd in
overslagterminals.

Jubileumeditie Telematicadag verschuift naar 2021
“Gegeven de Covid-19
omstandigheden hebben we
besloten om de jubileumeditie
van de Telematicadag op 18
december a.s. te laten vervallen.”
Dat meldt de organisatie van de
jaarlijkse informatiedag voor de
binnenvaart.

De Telematicadag wordt elk jaar
in december gehouden aan boord
van het kerkschip van het KSCC
in Nijmegen. Dit jaar zou de 25e
editie plaatsvinden.
Dat jubileum zou extra groots en
feestelijk worden gevierd. Door
corona en de maatregelen daar-

tegen kan de dag dit jaar niet
doorgaan. Daarom verschuift de
Telematicadag door naar december 2021.

Traditie
“We gaan ervan uit dat de omstandigheden dan weer terug

bij ‘zo normaal mogelijk’ zijn
zodat we er een feestelijke jubileumeditie van kunnen maken. Een kink in de kabel voor
onze traditie maar het is niet
anders”, zo klinkt het realistisch
bij het organiserende Bureau
Telematica Binnenvaart.

“Helaas is het dit jaar anders
dan andere jaren dus op 18 december geen leerzame presentaties, geen gezellig samenzijn of
even bijpraten. Ook de erwtensoep en broodjes kroket gaan we
missen. Hopelijk halen we dat
volgend jaar ruimschoots in.”
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Reboot

Dominic Schrijer stopt bij
BLN-Schuttevaer
Dominic Schrijer stopt per 31
december als voorzitter van
Koninklijke BLN-Schuttevaer.
Met het oog op de naderende
fusie met het Centraal Bureau
voor de Rijn en Binnenvaart
heeft hij besloten zich te richten
op zijn andere en nieuwe
toezicht- en adviesfuncties bij
maatschappelijke organisaties,
zo meldt BLN-Schuttevaer op
haar website.

Schrijer is voorzitter sinds februari 2019. Daarvóór was hij zes jaar
burgemeester van Zwijndrecht.
In die hoedanigheid opende hij
in 2016 het nieuwe kantoor van
BLN-Schuttevaer in zijn gemeente.

Fusie
Schrijer is deeltijd-voorzitter:
hij werkte drie dagen per week
voor BLN-Schuttevaer. Dat is nu
al minder: in aanloop naar zijn

afscheid droeg hij al een aantal van
zijn taken over aan vicevoorzitter
Erik Schultz.
Het BLN-bestuur prijst Schrijer
om zijn verbindende instelling.
Daarmee is hij de afgelopen twee
jaar “onder andere van belang is
geweest in de aanloop naar het
samengaan tussen BLN-Schuttevaer en CBRB”.
De organisaties koersen af op een
fusie.

Dominic Schrijer.

Nederlandse en Belgische havens werken
aan uniform walstroomsysteem
Havenbedrijf Rotterdam,
Havenbedrijf Amsterdam,
North Sea Port, Drechtsteden,
Havenbedrijf Antwerpen en de
Vlaamse Waterweg werken aan
één uniform walstroomsysteem
voor de binnenvaart en
riviercruisevaart.
“Dat is bevorderlijk voor het
gebruikersgemak en stimuleert het
gebruik van walstroom, een voorziening die stilliggende schepen
van stroom voorziet”, zo stellen
ze. “De binnenvaart opereert in
een internationale context. Het is
dus wenselijk deze standaardisatie
voor het gebruik van walstroom
over de landsgrenzen heen te bewerkstellingen.”

Aanbesteding
Uit naam van al die zogenoemde
‘walstroompartijen’ is Havenbedrijf Rotterdam een Europese
aanbesteding gestart die moet
leiden tot een leverancier voor
deze dienstverlening. De mogelijkheid bestaat dat ook andere
havens en aanbieders van walstroom aansluiten.
De aanbesteding past in het beleid
van de ‘walstroompartijen’ om
de havengebieden in Nederland
en België “in balans te ontwikkelen”, zoals ze het omschrijven. Dat
betekent dat niet alleen geïnvesteerd wordt in economie, maar
ook in verbetering van leefbaarheid en milieu. Duurzaamheid is
daarbij het sleutelwoord.

Walstroom in Rotterdam.
(foto Ries van Wendel de Joode/Havenbedrijf Rotterdam)

“Gezamenlijk proberen overheden
en bedrijfsleven meer te vervoeren over water en per trein in
plaats van over de weg. Ook het
beperken van uitstoot van CO2,
stikstofoxide en fijnstof staat hoog
op de agenda.”
Daarom is er veel onderzoek
gedaan naar de toepassing van
walstroom voor verschillende
schepen en locaties. "De gedeelde doelstellingen hebben
geleid tot een gezamenlijke aanpak waarbij het aanbod van
walstroom zo eenvoudig en
betrouwbaar mogelijk wordt
aangeboden
en
uitgevoerd.

Bogenda-oprichter D.G. Boer (82)
overleden
Op zondag 4 oktober is D.G. Boer na een kort ziekbed
overleden. De oprichter en oud-directeur-eigenaar van
Bogenda Motorenrevisie en Bogenda Elektra is 82 jaar
geworden.
Boer was Bogenda in 1969 begonnen. Het bedrijf zat eerst in
Ridderkerk en verhuisde later naar Zwijndrecht. In de jaren 80
en 90 was Boer ook betrokken bij TurboNed.
De begrafenis was in besloten kring op maandag 12 oktober in
Hendrik-Ido Ambacht.

Het gaat daarbij primair om de
dienstverlening voor storingen
aan scheepszijde en de dienst-

verlening voor de levering en
facturatie van de elektriciteit via
walstroomkasten."

Meerdere Duitse sluizen
plat door stakingen
Personeelsleden van de Duitse
vaarwegbeheerder (WSV) legden
vanaf 6 oktober op sommige
sluizen het werk neer. Ze deden
dit na een oproep van de
vakbond Verdi, die hiermee zijn
eisen om een loonsverhoging
kracht wil bijzetten. Het gaat
onder meer om sluizen op
de Main, de Neckar en het
Dortmund-Eems-kanaal.
Binnenvaartbond BDB is woest
over de “onverantwoorde” actie
van Verdi. In het ergste geval kan
de binnenvaart stil komen te liggen en daarmee ook de bevoorrading van een ﬂink aantal industriebedrijven.
BDB-voorzitter Martin Staats wijst
erop dat de binnenvaart sowieso
al zwaar gebukt gaat onder achterstallig onderhoud aan de vaarwegen. Renovatieprojecten duren
vaak oneindig lang. Als sluizen

niet meer worden bediend, dreigen transporten grote vertragingen
op te lopen.
Vooral op de Donau, waar de binnenvaart weken last had van laag
water, was de staking een klap in
het gezicht van de sector en zijn
klanten, vindt Staats. Schepen
kunnen vaak niet omvaren als
een sluis wordt stilgelegd. Naast
de goederenvaart raakt dit ook de
passagiersvaart.
De BDB noemt het heel kwalijk om een loonsverhoging af te
dwingen door het saboteren van
de binnenvaart en industrie. De
bond eist dat de vaarwegbeheerder
zijn verantwoordelijkheid neemt
en weer aan het werk gaat. “De oproep van Verdi is puur egoïsme en
zeker in deze coronatijden schadelijk voor de samenleving. Dan
moet je je niet verwonderen dat
mensen geen lid meer worden van
een vakbond.”

Als de coronacrisis jaren gaat duren,
misschien wel helemaal niet meer
ophoudt, dan moet de maatschappij
anders. ‘Rebooten’ heet dat tegenwoordig, alsof we met z’n allen een
computer zijn. Hoho, we zijn geen
computer, we kunnen niet even uit
en aan gezet worden. Zoals met alles
verdient de geleidelijkheid verreweg
de voorkeur boven een plotselinge,
revolutionaire verandering. Daar
wringt echter de schoen. Het virus
doet niets geleidelijk. Haast is geboden. Heel veel moet anders en
zoals altijd biedt dit behalve veel
narigheid ook kansen. “Never let a
good crisis go to waste”, aldus Winston Churchill in 1943 op Yalta in
het overleg met Rooseveld en Stalin.
Verspil geen goede crisis, waarmee
hij aangaf dat uit een grote oorlog
iets goeds kan komen, in dit geval de
Verenigde Naties.
Gelukkig hoef ik hier niet in te gaan
hoe alle sectoren er voortaan uit
moeten zien, want ik zou echt niet
weten hoe de horeca in die nieuwe
werkelijkheid gaat functioneren. Of
hoe voetbalstadions virusvrij kunnen worden gemaakt. Ik kan me
op deze plek beperken tot een onderdeel van een onderdeel van de
maatschappij. Eén deelmarkt van de
binnenvaart heeft hard een ‘reboot’
nodig, de overslag van containers
in de Rotterdamse haven van en
naar binnenschepen. Dus we draaien de klok terug naar 1966 toen
de eerste container gelost werd in
Rotterdam. Met de kennis van nu
gaan we de haven zo inrichten dat
tientallen miljoenen TEU’s per jaar
als een sliert olie door die haven kunnen, met slimme terminals die aan
één zijde zeeschepen ontvangen en
aan de andere zijde binnenschepen.
Midden op de terminals worden containers op trucks en treinen gezet, als
ze niet per schip naar hun bestemming kunnen.
De protesten van de binnenvaartondernemers dat de wachttijden alweer de spuigaten uit lopen, zijn natuurlijk volkomen terecht, maar je
kan niet zeggen dat niemand er ooit
over nagedacht heeft.
De overheid heeft de afgelopen 25
jaar miljoenen gepompt in het zoeken naar oplossingen. Het vinden van
een vaccin lijkt gemakkelijker dan
de containerlogistiek in de zeehavens regelen. Een virus interesseert
zich nergens voor, zeker niet voor
de tegenstrijdige belangen van alle
honden die er met het been vandoor
willen gaan.
Hoewel hiermee veel mensen tegen
het zere been worden geraakt, moet
je toegeven dat onze premier vorige
week echt wel een rake opmerking
maakte. We moeten ophouden met
discussiëren over maatregelen en ons
focussen op het virus. Als machtige
clusters van zeerederijen en terminals die focus op het achterlandvervoer van containers konden opbrengen, dan zou een echte reboot niet
eens uitgesloten hoeven zijn.
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Saai van
A naar B?
Nee, dat
doen we
anders

marine

Flexibel & betrouwbaar!

AXXAZ Marine

Binnenvaart medewerkers

Volledige ontzorging
van uw personeelsbezetting

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

WORD OOK EEN

CAPTAIN

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

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

In bezit van de benodigde erkenningen,
vergunningen en accreditaties in België,
Nederland, Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland, Filipijnen en Indonesië

Bel voor meer informatie:

Staffing Solutions

+49 8362 9263300

AXXAZ Marine

Mail
info@axxaz.eu

Een divisie van AXXAZ Europe GmbH
Faulenseestraße 41
87669 Rieden am Forggensee
Duitsland

Web
www.axxaz.eu

FÜR DIE UNTER UNSERER LEITUNG FAHRENDEN
MOTORTANKSCHIFFE SUCHEN WIR:

Schiffsführer,
Steuerleute mit Patent,
Steuerleute und Matrosen
Fahrgebiet: ARA und Rhein
Anforderungsprofil für Bewerber
Schiffsführer / Steuermann mit Patent:
• Rheinpatent
• ADN Zertifikat
• Beherrschen der Deutschen und Niederländischen Sprache
• Berufserfahrung in der Tankschifffahrt
Wir bieten:
• interessantes Salär
• interessante Schweizer Arbeitsbedingungen
• interessante Schweizer Sozialleistungen
(Aufbau Altersvorsorge)
• Vergütung der Verpflegung an Bord und der Reisekosten
• fachspezifische Ausbildung (Vergütung der Kurskosten)
Steuerleute und Matrosen müssen in Besitz
eines gültigen Schifferdienstbuches sein.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte über
jobs@ippersonal.ch
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Verdeling 15 miljoen euro
coronasteun voor varend
erfgoed is niet eenvoudig

Donderdagmiddag 8 oktober
heeft de politie op een
sloopschip aan het Steurgat in
Werkendam een professioneel
opgezette hennepkwekerij
aangetroffen. In het ruim van
het drogeladingschip stonden
ruim 2.000 hennepplanten en
honderden stekjes.

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Er is door de regering een
steunpakket van 15 miljoen euro
toegezegd aan de bruine vloot
en varend erfgoed. Over voor
wie het geld bestemd is en wat
de voorwaarden zijn, spreekt
de sector met het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW). Inmiddels
heeft zich nog een aantal andere
noodlijdende partijen gemeld.
De BBZ en tal van behoudsorganisaties zijn van mening dat hun
leden voor de steun in aanmerking komen. Directeur Paul van
Ommen van de BBZ zegt: “Wij
behartigen natuurlijk de belangen
van onze 250 charterschepen. Met
de niet-leden erbij zijn er totaal
circa 400 schepen die volgens ons
voor die coronasubsidie in aanmerking moeten komen. Maar dat
bepaalt gelukkig het ministerie
van OCW – ook wie wel en niet
geld krijgen.”
Inmiddels blijkt dat tal van organisaties en schippers van mening
zijn dat zij varend erfgoed bezitten en inkomstenderving hebben
geleden door de coronaepidemie.
Een voorbeeld is de Vereniging
Botterbehoud met 141 varende
visserijvaartuigen. Bestuurslid Sybrën de Jeu geeft aan dat ook de
botters veel inkomsten mislopen,
waarvan de schepen onderhouden
worden. Volgens zijn schatting
gaat het bij zijn achterban om één
tot anderhalf miljoen euro. “Veel
botters zitten in stichtingen die
van de inkomsten het onderhoud
en bemanning betalen.”
De FVEN is de overkoepelende
organisatie waar zestien belangenverenigingen bij aangesloten zijn

Er is een verdachte aangehouden.
Het gaat om een 30-jarige man
uit Woudrichem. Aan boord was

De haven van Bazel loopt tegen de
grens van zijn containercapaciteit
aan en plant daarom samen met
Contargo, Hupac en SBB Cargo
de bouw van een nieuwe, grote
containerterminal. Die moet trimodaal worden, zodat containers
rechtstreeks van binnenschepen
op treinen kunnen worden overgeladen.
92 procent van alle containers die
momenteel via de Rijn in Bazel
aankomen, wordt verder vervoerd

volgens de politie sprake van een
gevaarlijke situatie: er lagen niet
afgewerkte stroomdraden en er
stond water in het schip.
Politiemensen stelden een onderzoek in na een anonieme melding
via tiplijn Meld Misdaad Anoniem. De kwekerij is diezelfde
middag nog gedeeltelijk geruimd;
de planten zijn weggehaald. Het
schip is in beslag genomen en
naar een andere locatie gebracht.
Daar werd het verder ontruimd.

De eigenaren van klassieke schepen zitten in zwaar weer.
(archieﬀoto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

en die maakt op dit moment voor
OCW een inventarisatie. Ook boekingskantoren, schippers, rondvaartbedrijven met klassieke schepen en de HISWA hebben zich al
bij het ministerie gemeld.
“Klopt! Iedereen kan hulp gebruiken en meldt zich”, zegt Van
Ommen. “Wij werken in opdracht
van onze leden en niet-leden
nemen wij ook mee. Maar de grotere hoeveelheid partijen maakt de
gesprekken waarschijnlijk alleen
maar complexer.”

Niet meer varen
De BBZ had voor 20 miljoen euro
steun gevraagd, maar is blij met
alle hulp. “Door de grote belangstelling wordt de spoeling wel
dunner en het kan maar zo zijn
dat we ons later weer moeten melden bij OCW”, zegt Van Ommen.
“Iedereen zit gewoon in zwaar
weer.”
Inmiddels heeft de tweede coronagolf de vaart weer bijna tot stilstand gebracht. Daarnaast komt
er voor veel scheepseigenaren een
zware tijd aan met de winter. Circa
25 procent van de schepen moet

gekeurd worden en 50 procent
moet dit jaar nog een mastkeuring
laten uitvoeren.
Veel
scheepseigenaren
zitten inmiddels in zwaar weer;
Ze vrezen het moment waarop
hun banken geld willen zien. Circa 90 procent van de tochten dit
jaar is geannuleerd. Hiervan is een
groot deel met vouchers en uitgestelde tripjes vergoed; hoe lang
hebben die klanten nog geduld
voor ze alsnog hun geld terugvragen? Dit geldt natuurlijk ook voor
andere schuldeisers.
“Op 28 augustus heeft het kabinet, als opgenomen in de brief
over het tweede steunpakket voor
de culturele en creatieve sector, inderdaad 15 miljoen euro beschikbaar gesteld in de begroting van
2021 voor het varende erfgoed, de
zogenaamde bruine vloot”, vertelt
Yannick Riet, woordvoerder van
OCW. “Op dit moment worden
gesprekken gevoerd met deze
sector. Het streven is om zo snel
mogelijk te komen tot een passende regeling. De ministeries van
EZK en OCW werken hierin nauw
samen.”

Bazel: JA oder NEIN tegen derde havenbekken?
In Bazel wordt op 29 november
een referendum gehouden
over de aanleg van een derde
havendok dat bestemd is voor de
toekomstige containerterminal
Gateway Basel Nord. Een
campagnegroep met meer dan
honderd vertegenwoordigers
vanuit de politiek, het
bedrijfsleven en vakbonden
hoopt zoveel mogelijk jastemmers over de streep te
trekken.

Hennepkwekerij
ontdekt op schip in
Werkendam

via de weg. Slechts 8 procent
belandt op het spoor. Om het
wegennet te ontlasten, is het streven op termijn de helft van alle
containers via het spoor te vervoeren.

Weerstand
De Zwitserse overheid en het
kanton Bazel-Noord willen meeinvesteren, maar het besluit van het
kantonparlement om 115 miljoen
Zwitserse frank (circa 107 miljoen
euro) bij te leggen, valt niet overal in goede aarde. De weerstand
komt vanuit verschillende hoeken.
Groene politici en milieuorganisaties hebben problemen met de
locatie van de terminal. Daar ligt
nu een natuurgebied. Inwoners
vrezen dat door de komst van de
terminal het vrachtwagenvervoer
in en rond Bazel sterk zal toenemen. De passagiersvaart voorziet
problemen als er straks meer binnenschepen met containers door
Bazel varen.

De Swissterminal, die nu marktleider is in containeroverslag, vreest
een aantasting van zijn concurrentiepositie.

Referendum
Voor het referendum hebben
tegenstanders van het project zich
georganiseerd in de belangengroep
“NEIN zum Hafenbecken 3”. Als
antwoord hierop is nu ook het
campagneteam “JA zum Hafenbecken 3” van start gegaan met
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de politiek en (vak)
bonden. Ze wijzen op de dringend
noodzakelijke ontlasting van het
Zwitserse wegennet.
“Met de aanleg van het derde dok
neemt het kanton zijn verantwoordelijkheid voor het betrouwbaar en duurzaam bevoorraden
van ons land. In de logistieke sector in en rond Bazel werken tienduizenden mensen. De aanleg van
het dok versterkt de sector en de
werkgelegenheid.”

Het schip lag in het Steurgat. (foto AS Media)

Krachtenbundeling op de
Beneden-Elbe
De Hamburg Hafen und Logistik
AG (HHLA), Brunsbüttel Ports
en expediteur Kruse willen
samen het goederenvervoer
op de Beneden-Elbe een
impuls geven. Ze hebben
dit vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst.
De Beneden-Elbe verbindt het
industriepark ChemCoast in
Brunsbüttel met de haven van
Hamburg.
Het doel van de samenwerking is
verladers te laten kennismaken
met de voordelen van de binnenvaart. Ook wil men andere partners bij het initiatief betrekken om
de discussie over en de ontwikkeling van nieuwe technische en
marktconcepten voor de binnenvaart op gang te brengen.

Brunsbüttel
De haven van Brunsbüttel ziet
nog veel mogelijkheden om meer
goederen aan en af te voeren met
binnenschepen. Die visie wordt

gedeeld door de Hamburgse
haven. In Brunsbüttel kunnen
diverse goederensoorten worden
opgeslagen en verladen op binnenschepen. Momenteel worden
er vanuit Brunsbüttel vooral veel
bulkgoederen naar Hamburg vervoerd via het water.

Containers
Expediteur Kruse heeft in Brunsbüttel een containerdepot en slaat
daar circa 25.000 containers per
jaar over. Het bedrijf is zijn transportketen aan het optimaliseren
en wil daarin de binnenvaart een
belangrijke rol laten spelen.
ChemCoast in Brunsbüttel is het
grootste industriegebied in Sleeswijk-Holstein. De ondernemers
die er gevestigd zijn, dringen aan
op de verruiming van de bestaande transportinfrastructuur. Naast
spoorinfrastructuur gaat het om de
voltooiing van de vijfde schutkolk
in de haven, de verruiming van
het Noord-Oostzeekanaal en de
aanpassing van de Beneden-Elbe.

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
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FAMIL IEB ER ICHTEN

KI C KE R / ZO E KE R TJE

Geboorte • Verloving • Huwelijk • Overlijden • Dankbetuiging • In memoriam
Familiebericht plaatsen? Mail uw bericht naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl

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

Aflosser beschikbaar met Rijn-Patent tot Basel,
Elbe-Patent (ESK-HH) en ADN-B.
Tel.: +49 152 2253 2418

Zijn laatste reis
Ik weet niet hoe het zijn zal in die dagen
wanneer ik scheep ga voor de laatste reis.
Zal dan mijn schip de laatste storm
verdragen en landen aan Gods eeuwig paradijs?
Neem mij, Heer God, het roer dan maar uit handen
en laat me zingend op het voorschip staan.
Dan zal mijn schip niet op de rotsen stranden,
maar veilig in Uw haven binnengaan!

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

Omdat wij dankbaar zijn voor al zijn liefde en zorgen, zijn wij nu intens verdrietig dat na
een lang, en veelbewogen leven, onze vader en opa thuisgehaald is bij zijn hemelse Vader.

Kornelis Hoekman
~Kor~

Gezocht gemotiveerde volmatroos/stuurman
zonder patent voor m/s Taling, 3 weken op
3 weken af. Zondags wordt niet gewerkt.
Loon nader overeen te komen.
Tel. 0654-957645.

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

Gezocht: Schipper en Matroos. Voor mvs
Graveland. 85×9,50m. Nette woning.
Vaargebied NL. Ma t/m vrijdag, dagvaart.
Nadere info Vonk bv. Tel. 026-4432402

Verstrekken Roemeens: Matroos / Stuurman
Tel. 0040 784 651 758,
poseidon.logistic@gmail.com

10 december 1930
16 oktober 2020
Weduwnaar van Hendrika Hoekman-van der Gronden
Papa is nu weer samen met mama, die hij zo miste.

Filipijns óf Roemeens personeel,
vanaf 110 euro per dag. Tel. 06 52 68 82 52 óf
WWW.ALFURU.COM

Gezocht Kapitein. Op MTS Relationship.
14 dagen op 14 af. Lux Con. Tel: 06-53924619.

Jacqueline Hoekman
Vincent
Jessica (in liefdevolle herinnering)
Stefanie en Ricardo

U ZOEKT PERSONEEL?

Gevraagd

Caroline Dokter-Hoekman
Bert Dokter
Daphne en Niels
Joyce en Mark

ADVERTEREN IS JUIST NU BELANGRIJK!

Schipper (evt. ZZP-er)

1500 ton, i.b.v. radarpatent
en evt. Rijnpatent

Correspondentieadres:
J. Hoekman
Bluesdreef 22
3845 BT Harderwijk
info@rederij-randmeer.nl

Binnenlandse vaart, zondags vrij.
Buitendijk BV, H.I. Ambacht
Tel. 078-6812866, (’s avonds) 078-6814982

Kor is opgebaard in het uitvaarthuis van Monuta, Stationslaan 9 te Harderwijk. Daar is gelegenheid
tot afscheid nemen in overleg met de familie.
De afscheidsplechtigheid zal vanwege Corona in kleine kring worden gehouden op donderdag 22 oktober
om 14.00 uur. U kunt deze dienst volgen via de livestream. Deze kunt u opvragen bij de familie.

Kwaliteitsschepen
uit Groningen
 050 - 369 21 00

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 !

 info@gsyard.nl

 www.gsyard.nl

Gezocht
kapitein voor
tankschip
• Bunkerervaring
• 3 weken op / 3 weken af
• Vaargebied ARA &
Zeebrugge
• Vaarbewijs, ADN, RADAR
patent, Rijn patent (extra
plus)

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

Voor meer info, neem
contact op met Nereïde SA:
nereide@inos.lu

www.WindeX.net

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN

DUBBELWANDIGE
TANKSCHEPEN

•
•
•
•
•

Enthousiasme
Ervaring
Transparantie
Open en duidelijke communicatie
Optimalisatie

• Spot of Timecharter
• ARA en/of Rijnvaart
SINCE 1983
Trendco is al ruim 35 jaar
actief in het binnenvaart
transport van minerale
oliën.

Wilt u samenwerken met ons jonge dynamische team of heeft u vragen, aarzel niet en bel of email.
Contactpersonen:
Martijn en Jeffrey Smith

armada@trendco.nl

078-68 18 666

Merwekade 77

3311 TH Dordrecht

trendco.nl
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Het parochieleven voor even op de helling

Colofon
Binnenvaartkrant is een vakblad
voor de Rijn- en Binnenvaart met
een oplage van 23.000 kranten,
verspreid in Nederland, België,
Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk
op ca. 650 plaatsen waar ze binnen
bereik liggen van opvarenden van
binnenvaartschepen.
Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag

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

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

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

(foto Manon Bruininga)

Klantenservice,
Administratie, Boekhouding
Karin Hell - Office manager

DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN

Het is dinsdagochtend 13 oktober,
tien voor negen. De Jos Vranken
drijft net boven de verkeersbrug
van Nijmegen. Het kerkschip van
het KSCC is op weg naar Shipyard
Millingen aan de Rijn. Na het afkoppelen van de elektriciteit, het
veiligstellen van het serviesgoed
en het doorschakelen van telefoon
en internet naar de wal, is het dan
zo ver.
Om zeven uur is het Katholiek
Sociaal Cultureel Centrum losgemaakt van de steiger en achter de
sleep gehangen. Na de Jos Vranken
bij de werf te hebben afgeleverd,
moet dezelfde route nog een keer

worden gevaren om de steigerponton ook naar Millingen te brengen. Dat lukt niet in één tour.
Op de werfhelling moet de volgende dag, op woensdag, een
schatting worden gemaakt wat
de herstelkosten worden. Altijd
spannend zo’n voorgeschreven,
periodieke keuring.

Vertraging
De grote beurt heeft dit jaar enige
vertraging opgelopen. Door het
lage water van afgelopen zomer.
Eigenlijk was de bedoeling dat
het schip augustus al naar de werf
zou gaan. Tot de laatste week van
oktober zal het kerkschip hoog

en droog liggen ter grondige
inspectie. Na al het schoonspuiten, oplappen en keuren om de
toekomst van het parochieschip
te kunnen waarborgen. Spannend
blijft natuurlijk altijd hoe de romp
eraan toe is. En dan vooral het
onzichtbare gedeelte onder de
vloedbaard.
De Jos Vranken is de vertrouwde,
drijvende kerk voor schippers,
circusmensen en kermislui. Een
welkome thuishaven voor de
trekkende beroepsbevolking. Zo
heeft het kerkcentrum na het uitbreken van corona stevig de noodklok geluid voor de economische
problemen van circus- en kermis-

mensen. Met als beschermpatroon
aalmoezenier Bernhard van Welzenes als voorganger in het aandacht vragen voor al hun sores.
Lopen alle herstelwerkzaamheden
van de Jos Vranken volgens plan,
dan zal ‘de Aal’ op 25 oktober, om
elf uur zondagmorgen, de eucharistieviering als vanouds leiden.
Op de bekende ligplek in de Nijmeegse Waalhaven. Aalmoezenier
Van Welzenes heeft er alle vertrouwen in.

Mariska Doornkamp -

Tot 25 oktober is het KSCC alleen
telefonisch (024 377 7575) en per
mail (info@kcss.nl) bereikbaar.

Drukwerk

Administratief medewerker

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

Vormgeving
vormgeving@binnenvaartkrant.nl
Jimmy-Dean Hartog
Angela Govers-Bakker

Koninklijke BDU
Grafisch Bedrijf bv.
Advertenties worden geplaatst

TMS is winnaar BizAwards Altena
TMS ontwikkelt en produceert
oplossingen op werktuigbouwkundig gebied. Hun opdrachtgevers zijn voornamelijk internationale aannemers uit de offshore,
baggerij, funderingstechnieken en
zwaar transport, alsook in de aanleg van kades, steigers en scheepswerven.

DOOR COR SPEK

Marco van Driel en Cees van
Wendel de Joode van Technical
& Maritime Services (TMS) uit
Werkendam zijn verkozen tot
Ondernemer van het Jaar 2019.
In die categorie betraden zij
donderdag 8 oktober de hoogste
trede tijdens de derde editie van
BizAwards Altena, de jaarlijkse
ondernemersverkiezing in het
Land van Heusden en Altena.
De uitreiking voltrok zich in Service Bioscoop Hollywoud, waar de
finalisten arriveerden in een witte
limousine. De avond in het filmtheater was, vanwege corona, in
drie zalen te volgen op het witte
doek. Wie het ondernemersevent
thuis wilde zien, deed dat via
livestream.
Ondernemer Mark Timmermans
werd in 2018 gelauwerd als Ondernemer van het Jaar. Als oudwinnaar reikte hij daarom de
Award uit. Bij de mannen van TMS
was de vreugde bij de bekend-

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

Marco van Driel en Cees van Wendel de Joode met de Award.
(foto Stichting B2B-platform Ondernemend Altena)

making groot. Zij tilden de prijs
juichend en vol trots boven zich
uit.
Van Driel liet weten volledig verrast te zijn, enkel al door de nominatie. “Geen idee wie ons genomineerd heeft.”

Van Wendel de Joode viel hem bij:
“We vinden het schitterend, hadden er van meet af aan zin in. Want
als je dan genomineerd bent, wil
je maar één ding: winnen. En dat
is gelukt. Het is een prijs voor alle
medewerkers.”

Het juryrapport typeerden de
ondernemers als volgt: “De jury
ziet een goede combinatie van leiderschap. De visie is zeer sterk. De
presentatie is nuchter, maar voelt
als een warme deken. Er is een
prettige sfeer om in te werken met
een no-nonsense mentaliteit.”
Maar ook: “Het aspect van circulair inbouwen in het bedrijf is
prijzenswaardig! Al in de ontwerpfase wordt hier rekening mee gehouden. (…) De ondernemers innoveren continu omdat de markt
daarom vraagt. Zij worden gevraagd door grote spelers om te innoveren tegen zo gering mogelijke
kosten en een hoog rendement.”

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.

www.binnenvaartkrant.nl

B I N N E N VA A RT V LO G
www.binnenvaartvlog.nl
www.vlootschouw.nl
VLOOTSCHOUW

BINNENVAARTCIJFERS
www.binnenvaartcijfers.nl
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SQUARE CITY is een logistiek selectiekantoor. Vandaag zoeken wij
voor een opdrachtgever in de regio Antwerpen een:

BEVRACHTER BINNENVAART

Een coördinerende functie waarin je de bevrachting en
transportopdrachten plant. Je behandelt van a-tot-z de
binnenvaartdossiers van je klanten en je bent mee verantwoordelijk
in het onderhandelen van de prijsafspraken in de uitbouw van de
bevrachtingsafdeling.
Je hebt 5 à 10 jaar ervaring in de logistiek, bij voorkeur in de
binnenvaart. Een hogere opleiding is een plus. Je schrijft en spreekt
vlot Nederlands. Je krijgt de kans je binnen een groeiend bedrijf in te
werken.
Solliciteer via info@squarecity.be
T: +32 3 600 79 70 - www.squarecity.be
Scheldestraat 26/1 - B 2000 Antwerpen

Wat ga je doen?

Dit ben jij:

www.tmlg.eu

Dit zijn wij

https://www.brusse-zn.com/nl/home/

https://www.nwsilo.nl/

info@brusse-zn.com

Wij zijn een uitzendbureau met een
strekking over geheel Europa.

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

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

Van Gogh Nautic Solutions zoekt
enthousiaste en gemotiveerde collega’s

1ste Kapitein
2de Kapitein

SAMEN STERK

(vrĳetĳdsregeling in overleg)
Vaargebied hoofdzakelĳk Nederland/België, Rĳn, Moezel,
Main en Donau
Voor deze functie is/zĳn gewenst:
• Ruime ervaring
• Goede technische kennis
• Goede contactuele eigenschappen
• Representatief
• Beheersing van de Duitse/Engelse taal
• Bĳ de betreffende functie behoren een Rĳnpatent /
Radarpatent (patent op de Donau tot Budapest is een pre)
Wĳ bieden:
Een goede werkplek met fijne collega’s, een Zwitsers
contract met goede voorwaarden en een uitstekend salaris!
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Patrick van Hengst Tel: 0612344067 of
email je CV naar riverimpuls@icloud.com

DE BINNENVAART GAAT DOOR
EN WIJ DUS OOK! ADVERTEER NU OM
ZICHTBAAR TE BLIJVEN!
+31(0)10-414 00 60 SALES@BINNENVAARTKRANT.NL

Hét vakblad met het grootste bereik
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KÖTTER WERFT GmbH
Industriestraße 2, 49733 Haren
T: +49 (0)5932 71033
E: info@koetter-werft.de
www.koetter-werft.de

Die sogenannten
„Landstrom-Partner“ wollen
die Hafengebiete in den Niederlanden und Belgien balanciert
entwickeln. Es soll nicht nur in die
Wirtschaft, sondern ebenfalls in eine
bessere Lebensqualität sowie in die Umwelt
investiert werden.
“Gemeinsam versuchen Unternehmen und
Politik mehr Ladung auf die Schiene und die
Wasserstraße zu verlagern. Auch die Reduktion von CO2, Stickstoffoxid und Feinstaub
steht hoch auf der Prioritätenliste.“ In
diesem Rahmen wurde die
Anwendung von Landstrom für verschiedene
Schiffe und Standorte bereits ausführlich
untersucht. Dies hat zu einer gemeinsamen
Vorgehensweise geführt, damit Landstrom so
einfach und zuverlässig möglich angeboten
werden kann. Es handelt sich primär um den
Störungsservice auf Schiffen und die Lieferung/Abrechnung der Elektrizität.

E
IT

Das EU-Projekt IWT 2.0 hat als Ziel, die
Binnenschifffahrt als potenten Verkehrsträger auf die mentalen Radarschirme der
Logistiker zu bringen.
An der Uni Bremen finden im Moment
verschiedene Seminare über die Binnenschifffahrt statt. Dabei werden Studenten
angeregt, die Binnenschifffahrt von ihrer
eigenen Perspektive aus zu analysieren und
neue Ideen zu entwickeln.
Die Studenten haben auch das Internetportal www.project-iwts20.eu gebaut.
Am 2. Dezember findet ein TransportLab
für die Binnenschifffahrt statt, organisiert
von bremenports, MCN und der
Fachhochschule Ober-Österreich.
Im Januar sollen im Rahmen eines
Praxisseminars die erfolgreichen ModalShift-Projekte vorgestellt werden, die
im Rahmen von IWT 2.0 entstanden
sind.

Jubiläumausgabe Telematicadag auf 2021 verschoben
“Wegen der COVID 19-Lage haben wir uns
entschieden, die Jubiläumausgabe des Telematiktages am 18. Dezember nicht stattfinden zu lassen.“ Das melden die
Organisatoren des jährlichen Telematiktages
über digitale Kommunikation in der
Binnenschifffahrt. Der Telematiktag wird
nach guter Tradition im Dezember
veranstaltet an Bord des Kirchenschiffs des
KSCC in Nimwegen. In diesem Jahr hätte
die 25. Ausgabe stattfinden sollen. Man

w.KKJJ--F i reeO
wwwww.
Offff. c. coomm

Die Studenten präsentierten unter anderem
Konzepte, um Innenstädte über die
Wasserstraßen zu versorgen, wie es bereits in
Utrecht und Amsterdam gemacht wird. Die
Stadt Bremen möchte die Binnenschifffahrt
in die Stadtlogistik einbinden. Dabei sollen
Güter per Binnenschiff bis zum Stadtrand
und anschließend per
Fahrrad weiter in die Innenstadt gebracht
werden.
Darüber hinaus stellten die Studenten eine
Idee für ‘antizipatorische’ Logistik vor.
Dabei werden Güter auf Basis von
Prognosen befördert, nach dem Beispiel
von Amazon. Der ehemalige deutsche
Verkehrsminister und heutige europäische
Koordinator von ‘Motorways of the Sea’,
Kurt Bodewig, unterstrich bei der online
Konferenz die Notwendigkeit, Binnenschifffahrt, Schienen- und Straßentransport
besser zu integrieren. Dadurch kann
Information leichter ausgetauscht werden,
was zu mehr Einsicht in Transportketten
führt.

TransportLab

“Das ist nicht nur benutzerfreundlich,
sondern stimuliert auch den Einsatz von
Landstrom“, heißt es. “Die Binnenschifffahrt ist in einem internationalen Umfeld aktiv.
Standardisierung über die Landesgrenzen
hinaus ist also wünschenswert.“
Im Namen aller Kooperationspartner hat
der Rotterdamer Hafenbetrieb eine europäische Ausschreibung initiiert, um einen
Lieferanten für diese Dienstleistung zu
selektieren. Möglicherweise werden sich
weitere Häfen und Landstromanbieter der
Initiative anschließen.

SE

Im Rahmen des europäischen
Innovationsprojektes IWT2.0 (Inland
Waterway Transport) haben Studenten
der Universität Bremen bei einer
virtuellen Veranstaltung ihre innovativen
Ideen für die Binnenschifffahrt
vorgestellt. Organisiert wurde das
Online-Treffen von bremenports
und dem Maritimen Cluster
Norddeutschland (MCN).

Die Hafenbetriebe in Rotterdam,
Amsterdam, North Sea Port Netherlands,
Drechtsteden und Antwerpen
entwickeln gemeinsam mit dem
ﬂämischen Wasserstraßenverwalter
(Vlaamse Waterweg) ein gemeinsames
Landstromsystem für die Binnenschifffahrt
und die Passagierschifffahrt.

E
CH
TS

(foto Bremenports)

Niederländische und
belgische Häfen entwickeln
ein System für Landstrom

EU
D

Studenten präsentieren
innovative Ideen für die
Binnenschifffahrt

wollte das Jubiläum groß feiern. Wegen
der Coronakrise kann der Tag leider nicht
stattfinden. Er soll nun erst im Dezember
2021 organisiert werden.
“Wir hoffen, dass sich die Situation bis
dahin normalisiert hat und wir eine festliche Jubiläumsveranstaltung organisieren
können. Schade, dass wir unsere Tradition
unterbrechen müssen, aber daran lässt sich
leider nichts ändern“, berichtet der Veranstalter, Bureau Telematica Binnenvaart.

FIRE
PROTECTION
FIRE
PROTECTION
FOR
ALL
APPLICATIONS
FOR
ALL
APPLICATIONS
WEWE
DELIVER!
DELIVER!

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

®

fireprotection@kj-fireoff.com

®

Rhein-Main-Donau
Schifffahrtsagentur GmbH
Vermittlung von Lotsen und
Ablösern in der Binnenschifffahrt
Wir bieten Ihnen selbständige Kapitäne an und suchen
Kapitäne die auf selbständiger Basis arbeiten möchten.
Neue Adresse:
Dyckerhoffstr. 16, 55276 Oppenheim
Neue Festnetznummer: 0049 1715482268
Faxnummer: 0049 61335799044

Kontakt: rhein-main-donau@t-online.de

www.tmlg.eu
Europaweit tätige Personalagentur
Personalvermittlung für die gesamte Binnenschifffahrt
00421 948 699 352
00421 918 828 726

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

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

Wie alles wil weten over

DE BINNENVAART
kijkt op de websites van de

www.binnenvaartkrant.nl

www.vlootschouw.nl
VLOOTSCHOUW

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

BINNENVAARTCIJFERS

www.binnenvaartvlog.nl

www.binnenvaartcijfers.nl
Een coproductie van de Binnenvaartkrant
en het Bureau Voorlichting Binnenvaart
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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 110 X 10.50

NEW YORK CITY

MYSTIQUE

Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

: 1995
: 105 x 10,48 x 3,17 m
: 2305
: Caterpillar 3512 C, 1835 Pk, Bj. 2019 mei

: 1959 / 1997
: 116,50 x 8,20 x 2,47 m
: 1.568
: Fabr. Deutz, 850 Pk, Bj. 2003
(revisie 10-2018)

VAARKLAAR IN 2020!

NERVIER
Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

NIEUWBOUW DUWBOOT 19 X 10
: 1995
: 80 x 9,0 x 2,47 m
: 1063
: Fabr. Cummins, KTA 38M, 1217 Pk,
Bj. 2006

Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

: 2020
: 19 x 10
::-

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





DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

NIEUWBOUW CASCO-TANKER 135 X 17,50 TE KOOP
LEVERING EN AFBOUW 2021

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

WWW.HELLOSHIP.EU
ER IS NIETS ZO HIP …
ALS EEN NIEUWBOUW VAN HELLOSHIP

BUNKERTANKER 110 M. VANAF BOUWJAAR 2010 - 4000 TON

Wij zijn actief op zoek naar
schepen van 1000t tot 4000t
om onze vloot te versterken.

BUNKERTANKER MAX. 86 M. MET MINIMAAL 18 TANKS

DUTCH BARGING SERVICES BV

WIJ ZOEKEN VOOR ONZE KLANTEN:

EETBARE – OLIËTANKER 110 M. VANAF BOUWJAAR 2010

Jan Verbergt & Koen Geeraerts

DUWBAK MAX. 87 M. MET 12 CONTAINERLENGTES

E-MAIL: operations@dbsbv.com

ADN - VRACHTSCHIP MAX. 86 M. VANAF BOUWJAAR 2000

+32 475 83 11 73

|

info@helloship.eu

|

+32 495 79 04 56

TEL.:

+31 (0)76 303 05 50

Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS
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Terminal Venray is met uitbreiding klaar voor groei
dit gebied die op andere BCTNterminals, zoals Nijmegen, terechtkomen, waar we de exportfunctie al wel hadden. We maken
afspraken met de rederijen om de
lege containers niet terug te brengen naar Rotterdam. We maken
gebruik van ons netwerk, zodat
de containers optimaal worden
ingezet. Zo brengen we containers
naar Roermond, waar wat minder
import is. Zo proberen we imen exportstromen zo dicht mogelijk bij elkaar te houden. En dat is
niet altijd vanuit dezelfde terminal.”

DOOR NOUD VAN DER ZEE

Het laatste obstakel voor de
uitbreiding van inland terminal
Venray wordt binnenkort
weggenomen: het verbinden
van het waterbekken van het
oude met het nieuwe terrein.
In november neemt BCTN
de nieuwe verlengde kade in
gebruik. Aan deze kade van 340
meter kan het overslagbedrijf
twee containerschepen achter
elkaar afhandelen.
Het nieuwe, efficiënt ingerichte
terrein in het Westhavengebied
van het dorp Wanssum is 40.000
vierkante meter groot en is voor
dertig jaar van de provincie Limburg gepacht. Managing director
Joop Mijland van BCTN vertelt:
“Met de eerste plannen van de
provincie Limburg kwamen we
in de knel te zitten. De terminal
die in een U-vorm was gebouwd
zou doorsneden worden door de
uitbreiding van het waterbekken.
Ons bedrijf zou dan links en rechts
van het bekken komen te zitten.
Dat vonden wij niet optimaal.”
“We zijn toen in overleg met
de provincie Limburg gaan kijken hoe we aan één kant van het
waterbekken kunnen blijven zitten
en toch voldoende ruimte behouden. Uiteindelijk heeft dat overleg erin geresulteerd dat we 2,5
hectare van het bestaande terrein
behouden. Aan dit gebied is 1,5
hectare vastgekoppeld. In totaal
hebben we nu dus 4 hectare met
nog een optie van 2 hectare erachter.”

Elektrisch varen
In de vloot die voor BCTN vaart,
heeft het bedrijf eigen schepen.
Waaronder de dieselelektrisch
aangedreven
Nijmegen
Max.
Verder heeft het bedrijf langdurige
contracten afgesloten met schippers die voor het bedrijf varen.
Joop Mijland: “De Nijmegen Max
doet twee keer per week de terminal in Venray aan. We hebben voor
het schip een scenario gemaakt
hoe het elektrisch kan varen. Als
de Nijmegen Max op de terminal in Roermond begint en via
Venray naar Nijmegen vaart, kan
het schip nieuwe batterijen aan
boord nemen. Vervolgens vaart
het naar Alblasserdam, maakt
het rondje in Rotterdam langs de
deepsea terminals en vaart weer
naar Alblasserdam. Daar laadt
het weer elektriciteit en daarna
vaart het door naar Nijmegen."
"De Nijmegen Max is belangrijk
op de Maasroute. Behalve een netwerk van terminals heb je langs de
rivieren infrastructuur nodig om
elektriciteit aan boord te halen.”

Tweede kraan
Hij vervolgt: “De kade en andere
voorzieningen zijn doorgetrokken en het hele terrein is bestraat.
De kraanbaan op het nieuwe terrein is aangelegd. We kunnen aan
de nieuwe kade twee containerschepen achter elkaar ontvangen. Al met al heeft het hele uitbreidingsproces vijf jaar geduurd
en heeft onze overslagterminal
Venray een facelift ondergaan.”
De directeur verwacht dat de groei
op deze terminal zich doorzet en
hij denkt erover na om er over een
tijdje een tweede kraan bij te zetten. “Aan het begin van de coronaperiode kwam de import zes
weken volledig stil te liggen, doordat alles vastzat in China. Maar

BCTN-directeur Joop Mijland op de vernieuwde en uitgebreide containerterminal in Wanssum. (foto Noud van der Zee)

vanaf mei hebben we bij BCTN
ons normale patroon herkregen.
De goederen die al die tijd klaar
stonden in China, zijn alsnog naar
hier gekomen. Als we in december
het jaar afsluiten, verwacht ik dat
we op het volume uitkomen dat
we aan het begin van het jaar hadden voorzien.”
“In Venray slaan we duizend
containers per week over. Dat
betekent 50.000 containers per
jaar. En ik zie een aantal positie-

ve ontwikkelingen. Vervoer over
water wordt van alle kanten gestimuleerd. Bedrijven blijven
groeien met hun im- en export
en investeren in het gebied tussen
Venray en Venlo met nieuwe warehouses en distributiecentra. Op het
bedrijventerrein in Wanssum heeft
zich een groot bedrijf gemeld met
ﬂinke verwachtingen over im- en
export.”
De producten die vanuit Rotterdam over water naar de regio

Venray-Venlo worden aangevoerd,
zijn zeer divers. Van elektronica tot
kleding.
Joop Mijland: “Noord-Limburg is
gekenmerkt door traditionele import. In het verleden was Venlo het
laatste stukje voor de Duitse grens,
waarbij men de goederen bij de
douane moest inklaren. Vandaar
die import. Gaandeweg zien we in
dit gebied ook exportstromen op
gang komen.”
“Er zijn ook exportstromen uit

“Onze schippers staan helemaal
achter ons verhaal van verduurzamen van hun schepen. We moeten nog wel een slag maken. Hoe
gaan we het doen en op welke termijn?"
"Het zijn hun schepen en zij moeten investeren. Wij zijn in staat
onze schippers te helpen als het
brandstofverbruik omlaag gaat
en wij daarmee een deel van de
investeringen kunnen compenseren. We zijn in gesprek en als
BCTN willen we voor de lange
termijn
een
samenwerkingsovereenkomst met hen afsluiten.”

Antwerpen: containers gaan voorop bij herstel overslag
Over de eerste negen maanden
van 2020 is in Antwerpen 4,4
procent minder overgeslagen dan
in dezelfde periode vorig jaar.
Dankzij de containeroverslag,
die sinds juli opnieuw aantrekt,
beperkt de haven de schade door
de coronacrisis.
Na het dieptepunt in mei en juni
stijgt de containeroverslag weer in
Antwerpen. In september werden
voor het eerst sinds april weer meer
dan 1 miljoen TEU behandeld. In
het derde kwartaal trok vooral de
containertrafiek op het Verre Oosten en binnen Europa aan.

Zodoende bleef de overslag op
jaarbasis bijna gelijk aan die van
2019: -0,2 procent (in TEU’s gemeten). Het aantal geschrapte
afvaarten daalt sinds augustus.
Rederijen organiseren ook juist
extra aanlopen buiten de gewone
vaarschema’s om. Die compenseren grotendeels het effect van de
blank sailings.
Jacques Vandermeiren, CEO van
Port of Antwerp licht toe: “De
impact van het stilvallen van de
globale supply chain door de coronacrisis blijft voelbaar. Ook de
nakende Brexit zorgt voor onzekerheid op de markt.”

“Dankzij de opnieuw aantrekkende containertrafiek blijven de
gevolgen voor de totale goederenoverslag in Antwerpen beperkt.
Een recordjaar zoals de afgelopen
zeven jaar zal 2020 zeker niet worden, maar dankzij onze veerkracht
en de containeroverslag kunnen
we de schade beperken.”
De mondiale handelsperikelen en
de coronacrisis blijven een negatief effect hebben op goederenstromen in het conventioneel breakbulksegment. Vooral op staal, de
belangrijkste goederengroep binnen dit segment. Na enkele betere
maanden in juni en juli, was er

opnieuw een terugval vanaf augustus. Conventionele overslag van
fruit groeide wel, maar deze volumes zijn eerder beperkt. Resultaat:
een daling van de totale breakbulk
overslag met 20,3 procent aan het
eind van het derde kwartaal.
De overslag van droge bulk zit ook
fors in de min: 15,5 procent. Kaoline en schroot houden stand,
maar de overige productgroepen
dalen, waaronder meststoffen
(-4,5 procent), die het grootste
aandeel van droge bulk volumes
vertegenwoordigen. De kolenoverslag is nog maar minder dan de
helft vergeleken met dezelfde pe-

riode vorig jaar.
Vloeibare bulk daalde in totaal
met 5,7 procent ten opzichte van
de eerste negen maanden van
2019. Bij de oliederivaten heeft
zich vooral aan de afvoerzijde,
die zwaar te lijden had onder de
verminderde vraag door de coronacrisis en de sterk gedaalde
olieprijs, een herstelbeweging ingezet. De aanvoerzijde hield altijd
relatief goed stand. De afvoer van
chemicaliën groeide met 2,8 procent, terwijl de aanvoer met 11,5
procent daalde, wat resulteerde in
een totale daling van 7,3 procent.
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Wij feliciteren
de familie Besjes
met hun
m.t.s. “Noordpark”

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
bouw en levering casco van mts Noordpark
mogen verzorgen voor Ms Noordkaap B.V.
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.
www.rensendriessen.com
+31 (0)10-411 9595

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

BURANDO

L e a d i n g i n maritime services

Foto: Media Creators

Burando Barging feliciteert Ms Noordkaap B.V. met het MTS Noordpark
en wenst de bemanning een voorspoedige en behouden vaart

WWW.OVERVLIET.NL

Wij feliciteren familie Besjes met mts Noordpark
en wensen hen en bemanning een behouden vaart

OSO. Sterk staaltje
vakmanschap

Burando Barging
Arie den Toomweg 37
3089 KA Rotterdam
The Netherlands

t. +31 (0)88 501 25 60
e. ops@burando.eu
www.burandobarging.com

Nieuwland Parc 307,
2952 DD Alblasserdam

info@emsbv.nl
www.emsbv.nl

Wij bedanken Ms Noordkaap B.V. voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen mts Noordpark een goede vaart.
Wij verzorgden de complete E-installatie.

Vierlinghstraat 49A 12 | 4251 LC Werkendam
+31 (0)183 50 98 93 | info@oso-bv.nl | www.oso-bv.nl

Partner in afbouw, technisch onderhoud en scheepsreparatie
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Champagne voor (de bouwers van) de Noordpark
Op 30 september heeft het mts
Noordpark zijn proefvaart met
verve uitgevoerd. De geslaagde
missie werd beklonken
met champagne. De tanker,
uitgevoerd met een 29 meter
lange bunkergiek, is eigendom
van de familie Besjes. Het
schip gaat varen voor Burando
Barging.
De Noordpark is 135 meter lang
en 17,55 meter breed. De diepgang is 6,12 meter en de holte
5,00 meter. Het casco is, in Polen, gebouwd door RensenDriessen Shipbuilding. Dat heeft daarvoor een nieuw ontwerp gemaakt,
helemaal naar de wens van de
familie Besjes. Dat ontwerp draagt
voortaan de naam van de Noordpark.
De afbouw deden de eigenaren
in eigen beheer. Maar wel met
hulp van een groep vertrouwde en
kundige leveranciers. Met een
hoofdrol voor Oonincx Scheepsonderhoud (OSO). Het Werkendamse bedrijf deed onder meer de
afbouw van de machinekamers en
realiseerde het dekleidingsysteem.
Dat laatste deed OSO vijf jaar
geleden ook al voor het mts
Noordkaap, eveneens een 135meter-schip van de familie Besjes.
Net als toen vond de afbouw
plaats aan de Sluisjesdijk in Rotterdam. De ruimte en faciliteiten
van de vroegere Tricowerf aldaar
kwamen uitstekend van pas.
Dolderman zorgt voor power: met
de hoofdmotoren (twee Caterpil-

(foto's Media Creators)

lars 3512C) en de generatoren
(twee Caterpillars C18 en twee
John Deere’s 6068). Van Damen
Marine Components komt het besturingssysteem, het Van der Velden- stuursysteem, de 2 x 2 roeren
(type Van der Velden XR) en de
straalbuizen.
Blokland Non-Ferro leverde de
beunkoelers. Veth Propulsion
zorgt voor de wendbaarheid met
twee Veth Jet-boegschroeven (type
4K-1200 met E-motoren van 390
kW).
European Pump Services leverde
zes EPS/Bornemann-ladingpompsystemen van het type HCi 232.
Deze hebben elk een capaciteit
van 300 m3 per uur en zijn geschikt voor het verpompen van
zowel lichte producten als zware

stookolie en dat bij een maximale
werkdruk van 8 bar. Dit type ladingpomp (HCi een in line-model) heeft een lage bouwhoogte.
Een bijkomend voordeel daarvan
is de besparing op het leidingwerk
doordat dit laag gemonteerd kan
worden. De aandrijving is verzorgd door EEx-de ABB-elektromotoren.
Ook de strippomp-unit komt van
EPS. Deze pomp is ook voorzien
van een ABB-elektromotor en
heeft een capaciteit van circa 13
m3 per uur. EPS heeft de pompsystemen voorzien van de componenten die voor adequate temperatuurbewaking zorgen. Hierdoor
zijn ze geschikt voor installatie in
ATEX-zone 1 IIB T4.
Het thermische olie-systeem is afkomstig van Heatmaster. Liquid

Control Trading verzorgde het
pompenpakket voor de machinekamer. W&O Europe maakte
de afsluiters voor de dekleidingsystemen.
Van Wijk Machinefabriek en

Scheepsreparatiebedrijf vervaardigde de bunkerkraan, de ankerlieren en de autokraan. Kampers
Shipyard bouwde het stuurhuis (inclusief hefgeleidekokersysteem).
DBS Scheepsservice installeerde
de aluminium vloeren in het vooren het achterschip. Van Muehlhan
komt de coating.
ClimaLogic is verantwoordelijk
voor de airconditionings-, de overdruk- en de sanitair-installatie,
maar ook voor de machinekamerventilatoren, tankventilatoren en
de rvs klaproosters. EMS Group
deed de complete elektrische installatie.
Speedheat Breda zorgt met zijn
vloerverwarming voor een aangenaam klimaat aan boord.
Theuns
scheepsbenodigdheden
leverde onder meer het ADNpakket, de Dräger-gasdetectie,
de aluminium bijboot, de Norsap-stuurstoel en de Lankhorsttouwen. De Noordpark is verzekerd door Overvliet Assurantiemakelaars.

Aan mts NOORDPARK leverden onder andere:
Rensen Driessen Shipbuilding BV

Damen Marine Components

Theuns scheepsbenodigdheden

systemen, type HCi 232 met elk een capa-

ATEX zone 1 IIB T4. Door toepassing van

Besturingssysteem: SP2700 incl. roer-

citeit van 300m3/uur en geschikt voor het

alleen A-klasse componenten heeft EPS

ADN pakket, Dräger gasdetectie, alumi-

standgever type TMU2700, hydraulisch

verpompen van zowel lichte producten

pompsystemen geleverd met een hoge mate

nium bijboot TS390, Norsap stuurstoel,

Projectbegeleiding, leidingstraat tankdek

aggregaat: type HPP 2700-360 } 2-1-0 / 11

alsmede voor zware stookolie bij een max.

van betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid.

Lankhorst touwen en overige scheepsin-

en inbouwen machinekamers

kW, stuursysteem: type Van der Velden®

werkdruk van 8 bar en kenmerkt zich door

4DWKK, roeren: 2x 2 (4 stuks) type Van der

de lage bouwhoogte, bijkomend voordeel

Thermische olie systeem

Van Wijk Machinefabriek en

Velden® XR en straalbuis: 2x Ø 1760 mm

is een besparing op kosten van het leiding-

Kampers Shipyard B.V.

Scheepsreparatiebedrijf B.V.

Ontwerp, bouw en levering casco
O.S.O. Oonincx Scheepsonderhoud B.V.

Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
Burando Barging
Bevrachting
ClimaLogic B.V.

DBS Scheepsservice
Aluminium vloeren voor- en achterschip
Dolderman B.V.

werk omdat dit netjes laag gemonteerd kan
worden. De aandrijving is verzorgd door
EEx-de ABB elektromotoren.

Complete airconditionings installatie,

2 x CAT 3512C, 2 X CAT C18 en 2 X JOHN

Strippomp unit geleverd met een capaciteit

complete overdruk installatie, complete

DEERE 6068

van ca. 13m3/uur bij 6 bar en voorzien van

sanitair installatie in de accommodatie,
machinekamer ventilatoren, tankventilatoren en RVS klaproosters

EMS Group B.V.
Complete E-installatie
EPS European Pump Services B.V.
Zes stuks EPS/Bornemann ladingpomp-

een ABB elektromotor. De pompsystemen
zijn voorzien van de bijbehorende compo-

Heatmaster B.V.

ventaris

Stuurhuis incl. hefgeleidekokersysteem
Liquid Control Trading

kerkraan 29 mtr. 10 en 12 inch leiding

Compleet machinekamer pompenpakket
Muehlhan B.V.

met E-motoren (390 kW/ !800rpm) 480V

Overvliet Assurantiemakelaars B.V.

nenten voor adequate temperatuurbewa-

Speedheat Breda

king, hierdoor geschikt voor installatie in

Vloerverwarming

Veth Propulsion B.V.
2 st. Veth Jet Boegschroef, Type 4K-1200

Coating
Verzekering

Ankerlieren, autokraan 12-18 mtr. en bun-

60Hz
W&O Europe
Afsluiters voor de dekleidingsystemen

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

MSG brengt brug van Deggendorf naar Berlijn
Dat binnenvaart een prima
alternatief is voor het vervoer
van zware lading via de weg,
bewijst MSG. De rederij uit
Würzburg brengt momenteel een
brug vanuit Deggendorf aan de
Donau naar Berlijn.
Het gaat om de Golda-Meir-Steg,
een stalen fiets- en voetgangersbrug met een lengte van 78 meter.
Ze is 4,50 meter breed en weegt
200 ton. De brug is gebouwd door
de firma Max Streicher in Deggendorf.

Voor het vervoer van de losse
onderdelen over de weg had men
zeven opleggers nodig gehad. Met
het 110 meter lange binnenschip
Bandolina had MSG een beter
alternatief. De brug is onlangs in
haar geheel aan boord gezet en nu
onderweg naar Berlijn. Ze zal daar
op 22 oktober aankomen.
De brug wordt over het BerlijnSpandau-kanaal gelegd in de nieuwe Europacity in Midden-Berlijn.
Op deze locatie ontstaan 3.000
nieuwe woningen, winkels en
kantoren voor zo’n 16.500 men-

sen. 30 jaar na de Duitse Wieder–
vereinigung is het project bijna
klaar. De bewoners kijken uit naar
de nieuwe brug, die ook symbolisch de brug slaat tussen Oost en
West.
In Duitsland zou nog veel meer
zware en ondeelbare lading via het
water kunnen worden vervoerd,
maar om dit mogelijk te maken
moet onder andere het vergunningstelsel worden aangepast. Dit
is een voornemen in het Masterplan Binnenvaart.

Het laden van de brug. (foto MSG)

DAMEN MARINE COMPONENTS

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

Foto: Media Creators

Wij wensen MS NOORDKAAP B.V. veel succes met mts NOORDPARK

14

20 oktober 2020

20 oktober 2020

15

PureBlue Water zorgt voor complete afvalwaterzuivering aan boord van riviercruiseschepen

Christian Mijnders (links) en Sven Wittiber. (foto Jan Hoek)

DOOR JAN HOEK

PureBlue Water is Green Award
Incentive Provider en heeft zich
daarmee vrijwillig aangesloten bij
het programma om de kwaliteit,
veiligheid en milieuvriendelijke
aanpak in de scheepvaart te bevorderen en te ondersteunen. Dit past
uitstekend bij de missie van het in
Kapellebrug gevestigde PureBlue
Water, namelijk het water hergebruiken en het gebruikte water
teruggeven aan de natuur zoals wij
het ontvangen hebben.
Die missie hebben ze inmiddels
handen en voeten gegeven met
de in eigen huis ontwikkelde
InnoPack++ Marine: een compacte, lichte en CCNR-gecertificeerde
afvalwaterbehandelingsinstallatie voor riviercruiseschepen. Om
de werkzaamheden aan boord
aanzienlijk te verlichten, ontwikkelde PureBlue Water het volledig
geautomatiseerde PureControl++,
een systeem waardoor er bijna
geen werk meer is voor de machinist aan de installatie. Kortom:
PureBlue Water biedt een totaalconcept dat de gehele afvalwaterstroom aan boord van passagiersschepen op een milieuvriendelijke
én kostenbesparende wijze dekt.

Compacter en lichter
PureBlue Water is in mei 2008
opgericht door Angelo de Mul.
Het bedrijf werd vanuit de industrie ook actief in de glastuinbouw,
agricultuur, stedelijke watervraagstukken (Green Cities) en de
maritieme sector. In het in ZeeuwsVlaanderen gelegen bedrijf, dat in
Wenen beschikt over een eigen servicedepot, heb ik een afspraak met
Sven Wittiber, sales account manager, en Christian Mijnders, electrical engineer projects/service.
Ze zijn zichtbaar zeer tevreden met
de InnoPack++ Marine. Ze zeggen
daarover: “Dit type is een doorontwikkeling van eerdere types. Deze
vierde generatie is nog compacter
en lichter en er is gebruik gemaakt
van de modernste software. Met
behulp van de vooruitstrevende
MBBR-technologie (Moving Bed
Biofilm Reactor) worden de in het

water aanwezige afvalstoffen op
biologische wijze afgebroken:
door bacteriën. Dat resulteert in
een zeer robuust afvalwaterzuiveringssysteem met een beperkte
slibproductie. Dat slib wordt
vervolgens afgescheiden met behulp van hun innovatief ﬂotatiesysteem, een eigen ontwikkeling.”
“Deze afscheiding heeft twee
voordelen in het opereren en het
beheer. Het eerste voordeel is dat
het systeem niet kan blokkeren,
zodat de klant altijd storingsvrij
zijn afvalwater kwijt kan. Aan de
andere kant is de InnoPack++
Marine energiezuinig, omdat geen
hoge druk hoeft te worden opgebouwd. De lagere slibvolumes
resulteren in lagere verwijderingskosten, minder afvalloopsessies en
kleinere slibtanks.”
“Een bijkomend voordeel van
onze unit is dat deze bijzonder
compact gebouwd is en dat er
geen buffertanks meer nodig zijn.
Daardoor kan er aan boord van
passagiersschepen op die plek
desgewenst een complete hut gebouwd worden.”
Voordeel van werken met PureBlue Water is dat ze alle benodigde
techniek zelf in huis hebben. “De
door ons geleverde afvalwaterreinigingssystemen zijn door ons

zelf ontwikkeld, gebouwd en geïnstalleerd, waarbij maatwerk geen
enkel probleem
is.

branche, waar inmiddels meer dan
25 passagiersschepen zijn voorzien van de InnoPack++ Marine.
Rederij River Advice werkt al jaren
samen met PureBlue Water en
heeft al acht schepen van de vloot
laten voorzien van het systeem.
Egon Winter, technisch directeur
bij de rederij, stelt tevreden: “Het
systeem van PureBlue Water heeft
mij op een positieve manier verrast.”
Christian Mijnders legt uit: “De
InnoPack++ Marine is een combinatie uit een vacuümsysteem
voor de afvoer van het toiletwater, vetafscheider, bioreactor en
het
geurbehandelingssysteem.
Voor de automatisering wordt het
aangevuld met de PureControl++
afstandsmonitoring.
Hierbij
brengt een touchscreen het systeem visueel in kaart. Met behulp
van dit scherm heeft de operator aan boord controle over de
verschillende onderdelen van de
waterbehandelingsunit.”

opgelost. Daardoor is de unit altijd onder controle, óók tijdens de
cruises.”

Ab Initio
PureBlue is bijzonder trots dat het
afvalwaterverwerkingssysteem ook
geplaatst gaat worden aan boord
van het door Concordia Damen te
bouwen opleidingsschip Ab Initio
(Latijn voor: vanaf het begin) voor
de STC Group, die zoals ze zelf
stellen leading in learning zijn.
De Ab Initio, die in 2022 wordt
opgeleverd, wordt volgens de betrokkenen het meest duurzame
opleidingsschip voor maritiem
Nederland. Daarbij worden begrippen als duurzaam, bruikbaar,
innovatief en futureproof niet geschuwd. Woorden die ook perfect
passen bij het door PureBlue Water ontwikkelde en gefabriceerde
totaalconcept op gebied van afvalwaterzuivering.
Naast nieuwbouw hebben de engineers van het bedrijf ook een Revamp-concept ontwikkeld. Hierbij worden bestaande
afvalwatersystemen
volledig
vernieuwd, waarna ze voldoen

De Innopack++Marine 4.0.
(foto PureBlue Water)

We zijn verantwoordelijk
voor de nazorg en beschikken
over een 24/7-serviceafdeling. De
InnoPack++ Marine wordt door
ons compleet geassembleerd aan
boord gebracht, waardoor het systeem snel geïnstalleerd is.”

Afstandsmonitoring
In relatief korte tijd heeft PureBlue
Water een zeer goede naam opgebouwd binnen de riviercruise-

“Bovendien kunnen
onze medewerkers het touchscreen ook van afstand bedienen
via een beveiligde verbinding.
Pure Control++ vereenvoudigt de
communicatie en zorgt ervoor dat
eventuele problemen snel worden

a a n
de
huidige
hoge
standaardeisen. PureBlue Water
zorgt op een milieuvriendelijke,
duurzame en kostenbesparende
manier voor het complete watersysteem aan boord van riviercruiseschepen. Of zoals ze zelf zeggen: let
us take care of your water.

Eerste HGK-vaartuig in nieuwe kleuren
De Franz Haniel 14 heeft al veel
verschillende kleuren gehad:
eerst groen-wit, toen blauw-wit
en nu rood-wit. Het is als eerste
vaartuig uit de vloot van Häfen
und Güterverkehr Köln (HGK)
aangepast aan het nieuwe design
van de organisatie.
HGK, dat dit jaar de Europese
binnenvaartvloot van Imperial
overnam en onderbracht in HGK
Shipping, heeft de huisstijl laten
opfrissen. Na de Franz Haniel 14
krijgen de komende weken nog
meer schepen een nieuwe lik verf.
Dat de Franz Haniel 14 als eerste
aan de beurt was, is geen toeval.

Deze duwboot vertegenwoordigt
een ﬂink stuk van de Duitse binnenvaartgeschiedenis. Hij werd
in 1969 voor Haniel gebouwd
in Duisburg, maar eind jaren 80
uit de vaart genomen. De binnenruimten werden comfortabel
omgebouwd zodat het schip
voortaan
een
representatieve
functie kon uitoefenen. Het stuurhuis bleef wel in de originele staat.
De Franz Haniel 14 heeft een vaste
ligplaats in de haven van Duisburg.
De zusterschepen Herkules IX
en Herkules XII vervoeren nog
goederen voor HGK Shipping.
Nummer 14 is de laatste die onder
de naam Haniel vaart.

(foto HGK)
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SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

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

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

Bij elke bestelling een
exclusieve FKH Accu’s
VLAG cadeau!

FKH ACCU’S

St. Teunismolenweg 50-D
6534 AG Nijmegen
E: info@fkhbatterijen.nl

24/7

KBEREI
BAAR


THE POWER

Dé onderlinge specialist
in scheepsverzekeringen
088 6699500 | eoc.nl

@EOCverzekering/

EOCverzekering

TO TURN YOUR WORLD

360°

QUALITY - SERVICE
INNOVATION - SUSTAINABILITY

AR
180 JA
EN
IS
KENN
G
IN
R
A
V
ER

Nanengat 17 • 3356 AA Papendrecht
+3178 615 22 66 • info@veth.net

21.450,22.450,24.550,25.550,26.450,-

38.700,77.500,-

CCNR2
MARINE MOTOREN
555 kW / 755 pk @ 1840 tpm
610 kW / 829 pk @ 1900 tpm

Direct leverbaar &
vakkundig geïnstalleerd.
SHIPFIXTECHNIEK | 06 1520 4640 | info@shipfixtechniek.nl
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Samskip start shortsea-dienst
tussen Schotland en Amsterdam
Zaterdag 10 oktober arriveerde
het ms Vanquish van Samskip
bij TMA Logistics in Amsterdam.
De aanloop vormde de start van
een nieuwe containerlijndienst
tussen de Schotse haven
Grangemouth en Amsterdam.
Samskip is van oorsprong een
IJslands bedrijf maar het hoofdkantoor staat tegenwoordig in
Rotterdam. Dit jaar heeft het
multimodale vervoersbedrijf zijn
diensten op Amsterdam sterk uitgebreid. Dat past in de strategische
focus van Port of Amsterdam die
het shortsea- en intermodale aanbod verder wil ontwikkelen.

Brexit
Een paar maanden vóór Brexit
is deze nieuwe verbinding een
belangrijke stap. Er is volgens Port
of Amsterdam een toenemende
vraag naar betrouwbare en efficiënte verbindingen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
Samskip ziet een groeiende vraag
vanuit de Schotse markt voor
transportmogelijkheden naar continentaal Europa, onder andere
voor voedsel en dranken, papier
en staalproducten.
De haven van Amsterdam heeft
traditioneel een sterke handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe verbinding biedt
extra mogelijkheden voor exporteurs naar en importeurs vanuit de
Schotse en Noord-Engelse markten.
De shortsea- en intermodale verbindingen zijn in de afgelopen
maanden op meerdere vlakken
gegroeid in de haven van Amsterdam. In augustus werd een directe railservice gelanceerd tussen
Amsterdam en Duisburg en

(foto Port of Grangemouth)

Amsterdam en Wuhan, door
Samskip en Nunner Logistics.
De lading die vanuit Azië richting Amsterdam wordt vervoerd,
is veelal bestemd voor de Britse
markt en sluit dus goed aan op
de shortsea-verbindingen naar
het Verenigd Koninkrijk. Naast
Grangemouth zijn er ook lijndiensten richting Hull en Tilbury.
Daarnaast verwelkomde TMA
Logistics ook een nieuwe lijndienst naar Noorwegen, waarmee
de havens van Stavanger, Haugesund en Bergen verbonden zijn
met Amsterdam.

Shortsea-netwerk
“Europa’s grootste multimodale
transportbedrijf Samskip is een
belangrijke
strategische
partner voor ons als het gaat om het
creëren van nieuwe logistieke
verbindingen”,
vertelt
Koen
Overtoom, CEO van Port of
Amsterdam. “Met de verbinding
naar Grangemouth zetten wij Port
of Amsterdam verder op de kaart
in Schotland en geven wij onze
klanten meer mogelijkheden.”
“Deze nieuwe wekelijkse lijndienst past uitstekend bij onze

gedeelde ambitie met TMA Logistics om ons shortsea-netwerk verder te vergroten. De internationale
partnerships die wij aangaan met
partijen als Forth Ports (eigenaar
van de haven in Grangemouth,
red.) spelen hier een faciliterende
rol in.”

Grangemouth
David Besseling, verantwoordelijk
voor de Britse markt bij Samskip,
zegt: “Afgezien van het geografische voordeel voor een aantal
klanten bieden wij met TMA in
Amsterdam efficiënte crossdocking
en intermodale achterlandverbindingen naast onze diensten vanuit
Rotterdam. Het is fantastisch om
te zien hoe onze klanten ons steunen om deze mogelijkheden verder uit te breiden voor de Schotse
markt."
"De tweede wekelijkse afvaart via
Grangemouth zal de overall shortsea-dienst op Schotland verder versterken en klanten in staat stellen
om hun carbon footprint te verbeteren en meer trailerconversie mogelijk maken.”
Grangemouth is de grootste
containerhaven van Schotland.

BAG: nog steeds onzekerheid
op de markt
De binnenvaart heeft ten
opzichte van de maanden juli
en augustus weer wat meer te
vervoeren. Dat blijkt uit de
laatste marktpeiling van het
Bundesamt für den Güterverkehr.
Toch liggen de volumes nog
steeds veel lager dan vorig jaar.
Ook de vrachten zijn laag, met
alle gevolgen voor vervoerders
van dien.
Vooral op de Donau speelde laag
water de sector in september
parten. Ook op de Elbe moest de
binnenvaart gedeeltelijk worden
stilgelegd. In de Rijnvaart werd
een laagwatertoeslag berekend.
Vervoerders van droge lading zien
een lichte verbetering ten opzichte
van de zomermaanden, maar de
situatie is nog lang niet te vergelijken met dezelfde periode in
2019. Door de malaise in de autoindustrie worden minder ertsen en
metaal vervoerd. Ook het vervoer
van recyclingproducten, machines
en offshore-installaties trekt nog
niet aan.
Hetzelfde geldt voor strooizout.
Normaal gezien wordt er in de
herfst meer strooizout vervoerd,
maar door de milde winter zijn de
opslagtanks bij veel winterdiensten nog goed gevuld.
De marktprijs voor graan is nog
niet gestegen; daardoor is ook het
graanvervoer nog beperkt. Hier
verwachten
binnenvaartondernemers binnenkort wel weer een
stijging van de volumes.

Meer brandstoffen
De tankvaart profiteerde van het
toegenomen wegvervoer. Hierdoor
moet weer meer diesel, biodiesel
en benzine worden vervoerd. Het
vervoer van kerosine is door de
problemen in de luchtvaart nog
steeds erg beperkt. Ook stookolie
wordt maar weinig vervoerd; veel

bedrijven en particulieren hebben die in het voorjaar ingekocht,
toen de prijzen laag waren. Bij de
chemische producten is de vraag
naar tankers eveneens beperkt.
Containerschepen hebben de
laatste tijd weer meer containers
opgehaald in de zeehavens, maar
moeten daar lang wachten bij de
terminals. Operators moeten extra
schepen charteren om hun lijndiensten draaiende te houden.
Door het lage water was er de
laatste weken minder sprake van
overcapaciteit in de containervaart, maar de vrachten zijn laag.
Een deel van de bedrijven kan
hierdoor nog maar moeilijk zijn
financiële verplichtingen nakomen en moet geplande investeringen uitstellen, aldus het BAG.
De financiële planning voor 2021
staat door de huidige onzekerheden bij veel bedrijven onder druk.

Grensvervoer
De stijgende Covid 19-besmettingen leiden inmiddels ook weer
tot beperkingen in het grensoverschrijdend vervoer. Dat is bij de
grens met Hongarije het geval. De
vrees is dat personeelsplanning en
bemanningswissels weer moeilijker gaan worden.
Voor de regelmatige peiling van
de vervoersmarkt in Duitsland
bevraagt het Bundesamt für den
Güterverkehr transportbedrijven
in het weg-, spoor- en binnenvaartvervoer. Bij een aantal binnenvaartbedrijven is inmiddels
weer meer sprake van arbeidstijdverkorting en moeten mensen
thuis werken. Vooral administratieve krachten krijgen hiermee te
maken.
De bijscholing van varend personeel is momenteel moeilijk omdat
er te weinig momenten worden
aangeboden waarop men examens
kan aﬂeggen.

Gastcollege op STC Rotterdam

Kees Modderman (rechts) en STC-docent Johan Tiggeloven.

Op 13 oktober stond Kees Modderman voor een kleine groep
studenten van het STC in Rotterdam. Voor de mbo4-opleiding
Kapitein Manager Binnenvaart

gaf hij een gastcollege Marketing
en Marktobservatie in de binnenvaart.
Onderdeel van de presentatie
is met name hoe je jezelf als

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

binnenvaartondernemer positioneert. Het is belangrijk om jezelf
goed te laten zien, met een eigen
website of op sociale media. Maar
ook door onderscheidend te zijn
in type schip, services en duurzaam ondernemen. Daarnaast
kwam ook aan de orde hoe wij
als binnenvaartsector ons product
promoten via The Blue Road.
De studenten hebben aan de hand
van de marketingmix gekeken
hoe ze hun bedrijf op de markt
kunnen zetten, onderverdeeld in
product, prijs, plaats, promotie en
personeel. Docent Johan Tiggeloven begeleidt deze studenten naar
een carrière in de binnenvaart.

Alpherium),
Robert
Kasteel
(CBRB), Peter Schaberg (Koninklijke BLN-Schuttevaer) en Meine
van der Knaap, de kapitein van
containerschip Alphenaar.
Vanwege corona was het programma aangepast. Zo is het
gezelschap niet gaan varen maar
bezochten zij een stilliggend
schip. Op die manier was het
mogelijk om voldoende afstand
te houden tijdens de rondleiding

op het containerschip. Tijdens
dit werkbezoek is onder meer
gesproken over de problematiek
van de containercongestie: de
ervaringen, wachttijden en het
noodgedwongen bundelen van
containers. Daarnaast is er ook
gesproken over de binnenvaartmarkt en de vergroening.
Wytske Postma vond het een
geslaagd bezoek en was erg
enthousiast over de binnenvaart.

Werkbezoek
Op maandag 12 oktober vond
een werkbezoek plaats bij het
Alpherium in Alphen aan den
Rijn. Dit bezoek was georganiseerd voor Wytske Postma, Tweede Kamerlid van het CDA. Medewerking was er van Marnix Vos
(Combined Container Barging/

Wytske Postma bij Alpherium. (foto’s BVB)
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YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

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

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

VOORRAAD LIEREN VOOR DE BINNENVAART!
AUTOKRAANLIER

DRAADANKERLIER

DRAAIENDE BOLDERKOP

Steenoven 13

•

3911 TX Rhenen

•

0317 681155

•

sales@dromec.nl

WWW.DROMEC.NL

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

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

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

Voor onderhoud
en reparatie in ons
stevendok
TO BE EXACT .

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

Nieuwbouw

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

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

f

in

OMRU

Re ﬁt

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

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

Reparatie

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

breejen-shipyard.nl

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

SCHEEPSRAMEN

OMRU SCHEEPSRAMEN LEVERT:
• Kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen;
• Standaard proﬁelen én geïsoleerde proﬁelen;

• Vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap;
• Enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.

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

HET BESTE ZICHT OP SERVICE, KWALITEIT EN INNOVATIE
Bij deze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt u standaard de allerbeste
U vindt ons aan de Waal bij Kilometerpaal 903

service. Daar zorgen onze vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met
veel aandacht en zorg en informeren u van begin tot eind over de voortgang.

OFFERTE AANVRAGEN?
Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte

De Gerlien van Tiem,
voor schippers die de
vaart erin willen houden.

Kelvinweg 12a, 6101 WT Echt (Afstand vanaf Maasbracht 2 km)

 +31 - (0)487 - 515 544
 info@gerlienvantiem.com  Druten

Telefoon: +31(0) 475 58 04 88 E-mail: info@omruscheepsramen.com
Of kĳk op www.omruscheepsramen.com

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

gerlienvantiem.com

Wij feliciteren GVB AMSTERDAM van harte met de IJVEER 65

Foto: E.J. Bruinekool Fotograﬁe
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IJveer 65 vaart met Stage V-motoren
gevoelens zijn heel positief over het
gebruik en de resultaten gebruiken
we ook bij de ontwikkeling van
de serie volledig elektrische veren
voor het Noordzeekanaal.”
Alles is van invloed op het verbruik van de schepen, ook het
vaargedrag van de schippers. Hard
varen en snel wegvaren zijn medebepalend. “We finetunen de systemen nog steeds”, zegt Weima. In
het begin, bij de IJveer 60, waren
de schippers nog terughoudend
over elektrisch varen. Dat standpunt is nu volledig veranderd. De
meeste schippers willen niets liever dan op de 60-serie varen; ze
zijn enthousiast over de hybride
schepen.

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Bouwer Holland Shipyards
Group leverde op 7 oktober
IJveer 65 met Stage Vgeneratoren af aan het
Amsterdamse GVB. Nog één
pont te gaan; de verwachting is
dat IJveer 66 begin volgend jaar
wordt afgeleverd.
Het zesde schip uit de serie van
zeven vaart nu ook hybride op het
IJ rond. De grote verandering is
dat nu vier Stage V-motoren van
John Deere gebruikt worden als
generatoren. Samen met de twee
vanaf IJveer 60 gebruikte MPATnabehandelingskasten
van
Xeamos voor uitlaatgassen is het
schip nóg schoner en zuiniger.
De op IJveer 64 geplaatste Veththruster met de 5-bladsschroef is
op de IJveer 65 van de partij. Dit
resulteert in een verbeterd vaargedrag.

Stage V
De vier generatoren zijn nu Stage
V-commonrail
6068-motoren
van John Deere. Ze leveren wel
iets minder vermogen dan de andere motoren, maar passen goed
binnen de vermogensrange die het
schip nodig heeft. Ze leveren 108
kW in plaats van 133 kW.
In 2016 werd de eerste veerboot
nieuwe stijl opgeleverd aan GVB,
voorheen Gemeentevervoerbedrijf
Amsterdam. Dat was de IJveer 60.
Daarna volgden in maart 2017
de IJveer 61, in augustus 2018 de
IJveer 62 en in januari 2019 werd
de IJveer 63 gedoopt en vervolgens
in mei van dit jaar de IJveer 64.
Hoewel uniformiteit voor gemak en kostenbesparend onderhoud voorop staat bij het GVB en
Holland
Shipyards,
worden
nieuwe wijzigingen voor het
gebruiksgemak en passagiers niet

(foto’s E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

geschuwd. Ten opzichte van de
IJveer 63 zijn er ook nu weer kleine veranderingen aangebracht:
er is overgestapt naar twee Veththrusters met 5-bladschroeven en
een vermogen van twee maal 250
kW. Die positieve wijziging is in
IJveer 65 voortgezet en zal ook
in de IJveer 66 gebruikt worden,
evenals de Stage V-generatoren.

Schippers denken mee

Betrokken

stappen, is aan de onderzijde een
nieuwe afdichting aangebracht
tussen romp en veerklep. “Met
zwaardere golfslag houden de
passagiers nu ook droge voeten”,
vertelt André Weima, projectleider
bij Holland Shipyards. “Naast de
veerklep is een rvs reling aangebracht zodat mensen niet meer op
die plek kunnen gaan zitten. En ze
hebben houvast, ofwel het is nog
veiliger.”

Langer op
accu’s varen
Het accupakket is ten opzichte
van het eerste IJveer uit deze serie
inmiddels dubbel zo groot geworden: 270 kW. “We proberen meer
op accu’s te varen”, vertelt Weima.
“We gebruiken met varen nog
steeds twee generatoren.”
Panklare cijfers heeft Weima nog
niet, maar de schepen worden
doorlopend gemonitord. “De

“De samenwerking met GVB is van
het begin af aan heel erg goed”,
stelt Weima. “Regelmatig wordt
er ook met GVB en de schipperscommissie gesproken.”
Want de schippers zien vaak als
eerste in de praktijk wat veranderd
zou moeten worden. Veel van de
kleine verfijningen zijn ontsproten aan hun praktijkervaringen en
betrokkenheid. Zij zien dagelijks de passagiers op de veren en
voelen hoe de schepen in gebruik
zijn.

Den Hartog B.V.

Hoogendoorn Maritieme

Stam Constructie

Ook zijn de nieuwste inzichten
van GVB en de schippers voor
dit schip weer gebruikt. Voor de
passagiers is bij de deuren een
klein zeil gespannen dat wind-,
regen- en schaduwvriendelijk is,
bij de Amsterdamse school ontworpen voor de ronding van de
brug. Zo worden de passagiers
beter afgeschermd voor regen en
zon. Dit gaat nu op alle 60-serieveren aangepast worden met het
oog op beter comfort voor de passagiers.
Aan de veerklep, voor op- en af-

Aan de IJVEER 65 leverden onder andere:
Holland Shipyards B.V.

Cooled inverter voor aandrijving van

Bouw casco, stuurhut, buitenboord koel-

voorstuwmotoren, 4 x 133kW VACON NXA

systeem, machinekamerleidingen en pijp-

AFE Drives, generator regeling en omzet-

leidingen

ting AC naar DC, 2 x 150kW VACON NXP

Alphatron Marine B.V.

Liquid Cooled DC/DC converter voor het

Smeerolie
Dijvler Materiaal B.V.
Oliebadliertjes, ankers en ankerdraden
EST-Floattech

Betimmeringen en Interieurbouw

RVS vuilwatertank, RVS drinkwatertank,

Volledige betimmering accommodatie

RVS wandbeplating met zitting frames,

en stuurhuis

RVS railingwerk, alu luiken en deuren, alu

Hybrid Ship Propulsion

navigatiemast en diverse andere alu en RVS
werkzaamheden

laden en ontladen van de accupakketten,

26 Lithium Ion Polymer batteries,

Ontwerp en levering van het hybride

2 x 45kVA VACON NXP Liquid Cooled

producing 136 kWh

aandrijfsysteem, waaronder: permanent

Stralen, coaten en aﬂakken met Sigma PPG

Drive met Microgrid functionaliteit, 2 x

Holland Ship Electric

producten

35kW VACON NXP Air Cooled Drive als

Ontwerp en levering van de elektrische

Brake Chopper Unit en 2 x 30kW VACON

installatie, waaronder: lessenaar en scha-

2 x 500kW VACON NXP Liquid Cooled

NXP Air Cooled Drive voor voorstuwmoto-

kelborden, nautisch pakket, verlichting en

DCGUARD™ voor ultieme DC-bus be-

ren stuurinrichting

oproepinstallatie

Compleet navigatie pakket
Cornet Groep

Danfoss B.V.

magneet motoren, accu pakket, frequentieregelaars en microgrid
JPsurvey B.V.
Classificatie
Rhigo Scheepsramen B.V.

Veth Propulsion
2 st Veth Z-drive, Type VZ-200
(250kW/2000 rpm)
WindeX Engineering B.V.
HVAC installatie, ventilatoren,
RVS Klaproosters + druppelvangers

Scheepsramen en deuren

veiliging, 2x 250kW VACON NXP Liquid

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Veiliger werken door zandzakjes
Bemanningen van zeeschepen
maken voor meertouwen geregeld gebruik van werplijnen die
verzwaard zijn met illegale voorwerpen. Dat is gevaarlijk voor de
bootmannen die de meertouwen
moeten vastmaken.
In Antwerpen kwamen bootman
André Van Mechelen en assistentverkeersleider Alain Vervloet daarom met het idee om veilige zandzakjes te maken en die uit te delen

aan geverbaliseerde schepen. Port
of Antwerp steunt het idee.
Om gemakkelijker te kunnen
gooien worden de werplijnen
verzwaard door een compacte
knoop, of een ‘monkey fist’. Hiervoor gelden bepaalde regels, maar
soms hangen er toch gevaarlijke
voorwerpen aan, zoals metalen
bouten of moeren. Zulke Illegaal
verzwaarde werplijnen vormen
een risico voor de bootmannen.

Als een schip dit doet, krijgt de
bemanning normaal gesproken
een proces-verbaal. Voortaan zal
Port of Antwerp in plaats daarvan zandzakjes met het logo van
de havenbeheerder overhandigen.
Zo wil men de overtreders bewustmaken van de gevaren en krijgen
zij meteen een veilig alternatief.
André en Alain met de zandzakjes. (foto Port of Antwerp)
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Ontwerp, installatie
en reparatie
van hydraulische systemen
voor de binnenvaart.
Stuurwerken
Stuurwerkkeuringen

Stuurwerkpompen
leverbaar uit voorraad

Stuurhuiskeuringen

Nieuw of revisie van cilinders

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

Meer weten?
Markweg Zuid 2A
4794 SN Heijningen

0167 - 52 45 65
buycktechniek.nl

ONZE PRODUCTEN • Scheepsbelettering • Scheepsborden
Vlaggen & Wimpels • Naamborden • Stickers • Signing

UW ADRES VOOR:
Scheepsbeletteringen en Logo’s in vele materiaalsoorten zoals:
Kunststof, Aluminium en RVS. Ook kunt u bĳ ons terecht voor: reclameborden
en naamborden warmte/zonwerende folies en al uw stickerwerk.

VRAAG NIET WAT WĲ MAKEN
WĲ MAKEN WAT U VRAAGT
Einsteinstraat 16A, 3316GG Dordrecht
078 616 74 64

info@shipsigns.nl

06 53655370

www.shipsigns.nl
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Psychosociaal therapeut Bert Slurink:

“Vergeet niet aan de accu te denken”
“Veel mensen laten niet zien hoe
ze zich werkelijk voelen naar
hun omgeving toe. Ze moeten
immers sterk zijn. Ze proberen
een imago op te houden.
Vaak steeds krampachtiger
en daardoor onder vinden ze
mentale en/of lichamelijke
klachten.” Aan het woord is
Bert Slurink, geregistreerd
psychosociaal therapeut. In de
overlevingsstrategie die veel van
zijn cliënten hanteren, lopen ze
op een gegeven moment vast.
Met een burn-out bijvoorbeeld.
“Je kunt het heel lang volhouden,
maar op een gegeven moment gaat
het lampje uit. Het kost domweg
te veel energie. Veel mensen gaan
maar door. Privé, maar ook op
het werk. Ze blijven het gaspedaal
maar indrukken maar vergeten
de accu op te laden en ervaren
chronische stress. Het gaat om de
balans”, aldus Bert Slurink.

Mensen inzichten geven
Hij is nog steeds bij veel mensen uit de binnenvaart bekend,
waar hij jarenlang in de bunkerbranche werkte. Zeven jaar geleden stapte de Dordtenaar uit het
familiebedrijf Slurink BV. Na jaren van bezinning en studie startte hij drie jaar terug zijn praktijk.
“Omdat ik mensen inzichten wil
geven. Ik ben zelf door een crisis
gegaan en weet wat dat is. Met
die persoonlijke ervaring en de
kennis die ik sindsdien heb opgedaan, kan ik anderen inzichten
geven in hun mentale en emotionele problematiek, waardoor een
nieuw uitzicht komt.
In de ‘boomstamhut’ achter zijn
woning in Dordrecht helpt hij
mannen en vrouwen (individuele
of samen) met raadgeving, ondersteuning en begeleiding bij mentale en emotionele vraagstukken.
Vóór corona organiseerde hij
ook meerdaagse verdiepings- en

relaxreizen voor de man of een
groep mannen naar Zuid-Spanje,
waar deelnemer(s) tot inzicht en
innerlijke rust komen.
“Veel mensen blijven te veel
hangen in het verleden. Vooral bij
zaken waar we ons voor schamen.
En dat geeft stress want schaamte
is destructief. Dan zeg je voortdurend dingen tegen jezelf als:
‘Ik ben slecht, fout, zwak, niet
goed, sterk, geliefd of succesvol
genoeg.’"
"Allemaal oordelen die funest
zijn voor je zelfbeeld, want je
doet het toch nooit goed. En
ondertussen blijf je compenseren
om je kwetsbaarheid maar niet te
hoeven laten zien. We stoppen de
schaamte weg, sluiten ons ervoor
af uit angst voor de pijn die eruit
voort kan komen.”
“Je wordt bijvoorbeeld overdreven perfectionistisch of gaat juist
lastige beslissingen uit de weg, in
de hoop dat je daarmee kritiek
kunt voorkomen. Of je gaat heel
erg de baas spelen of jezelf fel
verdedigen, zodat anderen vooral
niet kunnen denken dat er met
jou te sollen valt.”
“Bij veel van de coaching die ik
doe, draait het om communicatie. Communicatie gaat tussen
jou en een ander. In hoeverre stel
je je open en kun je je verbinden
met die ander? Binnen een veilige
zone, die je in staat stelt te zeggen
wat je behoefte is, wat je voelt,
wat je moeilijk vindt en waar de
ander leert te luisteren zonder
oordeel.”

Internaatsperiode
Voor mensen die in de binnenvaart zijn opgegroeid, speelt de
internaatsperiode in sommige
gevallen nog steeds een negatieve rol in hun leven, merkt Bert.
“Vaak onbewust. We hebben in
die gevallen als kind geleerd van

onze ouders dat je sterk moest
zijn en je emoties moest je voor
jezelf houden. Als je gewoon bang
was of verdrietig was, werd dit
ingevuld door ouders (ik herken
het in mijn eigen leven als papa
naar mijn kids). ‘Kom op, sterk
zijn, niet aanstellen, je hoeft niet
bang te zijn, ﬂinke jongen zijn.
Over twee weken word je weer
opgehaald, het kan nu eenmaal
niet anders…’ En feitelijk was het
ook zo: ouders moesten varen.”
“Maar de benadering had anders
kunnen zijn. Als ouders alleen
maar het vermogen hadden om
hun kind te zien… En hadden
gezegd: ‘Ik snap dat je verdrietig
bent, ik snap dat je bang bent.
Het is ook vervelend voor je dat jij
op het internaat moet blijven en
wij weg gaan.’ Het gaat om erkenning. Wordt er naar je geluisterd
zonder oordeel van de ander?”
“Als ouder voed je op zoals jij
denkt dat het hoort. En meestal
is dat zoals je zelf bent opgevoed.
Dat gaat generatie na generatie
door. Het gebeurt op voorwaarden: je bent als kind pas geliefd
als je voldoet aan het beeld van
papa en mama. ‘Niet huilen, maar
sterk zijn.’ Dat gebeurt onbewust;
we leren allemaal te overleven.
‘Het is nu eenmaal zo, je moet
het maar accepteren.’ Dat speelt
mogelijk ook later in het leven
door, als volwassene. Bijvoorbeeld dat je pas oké denkt te zijn
als je succesvol bent. In zaken, in
sport, of wat dan ook.”

Balans
Bert heeft bewondering voor
mensen die op tijd de stap durven
te nemen om er iets aan te doen.
“Om het te doorbreken, bijvoorbeeld met de hulp van een therapeut of coach, of hoe je het ook
noemt, is het nodig de schillen
van identiteit te begrijpen."
"Je wordt geboren in het zijn: vrij,

Bert Slurink: “Op een gegeven moment gaat het lampje uit.”
(foto provécollectie)

ook om te denken en voelen wat
jij wilt. Daarna komen de basisregels van ouders; die liefde met
voorwaarden waarover ik het
had. Waardoor een kind zich gaat
schamen, bijvoorbeeld als een
jongen moet huilen. ‘Huilen is
voor meisjes.’ Daarna volgen nog
meer schillen om je identiteit. Zo
ontstaat een overlevingsstrategie,
en een imago.”
Gevoelens worden weggestopt.
Bert leert mensen om ze toe
te laten, en erop te reﬂecteren:
“Wat voel je, waardoor komt het

en wat doet dat gevoel met je?
Dat is een kwestie van praten én
oefenen. Leer dat je er mag zijn,
dat je het wél waard bent. Zo creeer je de ruimte voor gevoelens.
Aanvaard de pijn die je in je lichaam voelt veroorzaakt door
angst. Zo krijg je de regie over dat
gevoel en datgene waardoor het
veroorzaakt wordt.”

Kijk voor meer informatie op
www.bertslurink.nl.

Voor wie het betreft: transportvirus
Het elan en werk schitteren van
steven tot spiegel. Vanaf de kade
zie je de passie van de bemanning, interessante schepen tegen
het decor van een boeiende maritieme wereld.
Is het rijkdom? Nee, overeenkomstig de netto-opbrengst, is het
schijn!
Maar volgens een ABN Amroprognose valt de coronaschade
voor de binnenvaart wel mee!
Zo’n niet aan boord getoetste
wetenschap heeft nogal een foute
impact. Het geeft een verkeerd
signaal aan Wopke Hoekstra dat
hij voor scheepvaartondernemers
niet in zijn “diepe zakken” hoeft
te tasten.
Mis, een aantal zit reeds aan de
grond! De realiteit is dat de vrachtprijzen in de binnenvaart tot een
‘ziekmakend’ peil zijn gedaald,
ofwel dat er tegen kostprijs of

zelfs met verlies vervoerd moet
worden.
Dat komt niet door gebrek aan
ijver of management aan boord.
Nee, de kwestie is dat het ladingaanbod niet overeenstemt met
beschikbare tonnage en de tussenhandel naast provisie een
onevenredig deel afroomt.
Aanvraagvervuiling, brancheconcurrentie of overmatige dwang tot
zelfverrijking zijn een paar oorzaken waardoor er te veel aan de
strijkstok blijft hangen! Ook bij
een redetwist verliest een contract
al zijn essentie. Aldus de maritieme ‘wandelgang’ en ondernemers
die hun schip in de mottenballen leggen omdat varen geen zin
meer heeft en het verlies beperkt.
2018 gedroeg zich als een uitstekend laagwaterjaar waarin het
merendeel van de scheepvaartondernemers hun achterstallige

verplichtingen konden gladstrijken. In 2019 was het foute boel,
evenals in 2020, nu men amper
het zout in de pap nog verdient.
Hoe moet je dingen beter doen als
onder andere zeevaart leeg voor
Scheveningen en in het Calandkanaal ligt, de auto-industrie op de
rem staat, Walsum nog maar van
06.00 tot 22.00 uur werkt en de
containervaart in de omloop verlaagt, door verminderd aanbod?
Wel, je kan de telefoon eens uitzetten, solidair zijn, je aan je
woord houden, niet onder een
bod door duiken en eerst bellen
voor een nieuwe reis als de laatste
grijper eruit gaat. Dat vermindert
de marktcapaciteit.
Je zit op de lading en hebt een
belangrijke rol in de keten.
Kartelvorming, een blokkade of
het Malieveld zijn de branche
onwaardig. Doelgericht schuiven

met het bestaande is voor overleven onontkoombaar. Hou het
hoofd koel, het hart warm. Verandering begint bij doen.
Natuurlijk, waar onderhandeld
wordt is concurrentie, dat is inherent aan de vrije markt. Eén
procent meer lege ruimte dan
ladingaanbod en de druk is van
de ketel. Een gegeven dat in
beton gegoten is en zo oud als de
wereld.
Niettemin, wegens milieu, volle
wegen en stikstof et cetera focust
Brussel op vervoer over water?

De Europese beleidsmakers staan
onder gezag van “kapitein” Timmermans op het voordek om de
koers aan te geven. De banken
hebben aﬂossing en rente twee
termijnen opgeschoven… Dat
helpt.
Prima, maar er is ook dringend
een collegiaal ’WIJ-vaccin’ nodig
waarmee de maritieme wereld in
het vaarwater blijft.

Een bezorgde schipper
(naam bekend bij de redactie)

INGEZONDEN
BRIEF

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

SALES & SERVICE

Foto: Maritime Filming Group

Wij feliciteren FAM. BROUWER EN VAN LANG van harte met mts SARDONYX
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Sardonyx: goed varende geluksbrenger
Sardonyx is een kwartsvariëteit.
Deze edelsteen zou integriteit
en deugdzaamheid bevorderen
en geluk en stabiliteit in relaties
brengen. Daarmee is het een
positieve naam voor een schip.
Vrijdag 9 oktober bewees de
tanker tijdens de officiële
proefvaart dat de Sardonyx
gewoon ook heel prettig vaart.

bare tanks en kan circa 2.600 ton
vervoeren.

De nieuwe tanker is eigendom
van de families Brouwer en Van
Lang en gebouwd voor het vervoer van plantaardige olie. De
Sardonyx is 86 meter lang en
11,45 meter breed. Het schip telt
zeven roestvaststalen en verwarm-

Terlouw Rotterdam leverde de
twee Volvo Penta-voortstuwingsmotoren, type D16MH, en een
generatorset met een Volvo Penta
D16MG als hart. ADS van Stigt
leverde twee keerkoppelingen
(Masson Marine type MM W2900)

Net als het onlangs in de vaart
gekomen zusterschip Ommoord
gaat de Sardonyx varen voor Qwave, het nieuwste label van Maaskade Bevrachters. Ook nu is de
afbouw uitgevoerd door Zeeland
Maritime Services.

met alle toebehoren. Berger
Maritiem Sales & Service en
Fischer Abgastechnik zorgden
voor SCR-katalysatoren die Stage
V-klaar zijn. De Verhaar Omegaboegschroefinstallatie is van het
type VBS1200sr.

der en de davit.
ClimaLogic is onder meer verantwoordelijk voor de airconditioning, de overdrukinstallatie, de
sanitair-installatie, de rvs-klaproosters, machinekamerventilatoren.

Alubouw de Mooy bouwde het
stuurhuis en de kolom daarvoor.
Van Alphatron Marine komt het
complete nautische pakket. Hora
leverde de scheepsramen.
Beerens Handelsonderneming leverde de voorsierradarmast, stuurhuistrap, aluminium heklich
tvleugel, de scharnierbare boordlichtbakken, de vlaggenstokhou-

De
twee
EPS/Bornemannladingpompsysteme van European Pump Services hebben een
capaciteit van 300 tot 500 m³/uur
en zijn uitgevoerd in rvs. Dit bedrijf leverde ook de machinekamerpompen, het ballastsysteem,
de butterwash-pomp, de frequentieregelaars en het automatiserings-/beveiligingssysteem. Van

Heatmaster komt de heet
waterladingverwarmingsinstallatie van
1.600 kW, met warmteterugwinning van het motorkoelwater.
Van Koeveringe Kunststoffen leverde en installeerde het kunststof leidingwerk en de appendages voor het lens-/ballastsysteem.
W&O Europe voorzag de Sardonyx van afsluiters voor de dekleidingsystemen, het ballastsysteem
en de machinekamers.
LWC Group verrichtte diverse
werkzaamheden. JPsurvey deed
de certificering.
Overvliet
Assurantiemakelaars
heeft de verzekering geregeld.

Aan mts SARDONYX leverden onder andere:
Zeeland Maritieme Services
Afbouw complete schip
Alubouw de Mooy B.V.
Stuurhuis met kolom
ADS van STIGT
2 stuks Masson Marine keerkoppeling type
MM W2900 reductie 5,417:1 incl. Vulkan
elastische koppeling, elektrische bediening,
PTO type 0 t.b.v. stuurwerk, trailingpomp,
ADS bedieningssysteem gebaseerd op
de ZF CruiseCommand incl. MC2000-4
bedieningshendel gemonteerd op een
brugpaneel
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket

Beerens Handelsonderneming B.V.

sanitair installatie machinekamer, RVS

van 1600 KW met motorkoelwater warmte

Voorsierradarmast type Reintrade S, stuur-

Klaproosters, machinekamer ventilatoren

terugwinning

huistrap, alu heklichtvleugel Base, Davit

en tankventilator

WLL 300 kg incl. CE-keur, scharnierbare alu

Boegankerlier, achterankerlier, ankers,

bare vlaggenstokhouder

ankerdamkettingen en ankerdraad
Twee stuks EPS/Bornemann 300-500m3/

Fischer Abgastechnik

uur ladingpompsystemen uitgevoerd in
RVS en geleverd machinekamer pompen,

EU Stage V-ready SCR-katalysatoren
Blokland Non-Ferro B.V.

ballastsysteem, butterwash pomp, frequen-

Beunkoelers
ClimaLogic B.V.
Complete airconditionings installatie,

Eén (1) Verhaar Omega Boegschroefinstalla-

Certificering

tie type VBS1200sr (schroefdiam 1200mm)
verticale opstelling, 441 kW bij 1800 omw/

Diverse werkzaamheden

min., bediening wegafhankelijk incl om-

Overvliet Assurantiemakelaars B.V.
Verzekering

schakeling Pomp/Boegschroefbedrijf en
schroefcompressor Atlas Copco MAS GA11

Terlouw Rotterdam B.V.

FF op 500L Lloyds gekeurde ketel
W&O Europe

tieregelaars en automatiserings-/beveili-

2x VOLVO PENTA D16MH Propulsion

gingssysteem

Motor en 1x VOLVO PENTA D16MG

Afsluiters voor de dekleidingsystemen,

Marine Generatorset

ballastsysteem en de machinekamers

Heatmaster B.V.

complete overdruk installatie, complete

JPsurvey B.V.
LWC Lagendijk B.V.

EPS European Pump Services B.V.

EU Stage V-ready SCR-katalysatoren

en appendages voor lens/ballast systeem
Verhaar Omega B.V.

Scheepsramen onder keur

boordlichtbakken en RVS naturel verstelBerger Maritiem Sales & Service V.O.F.

Aanleg en levering Kunststof leidingwerk

Hora BV

Dijvler Materiaal B.V.

Van Koeveringe Kunststoffen

Heetwater ladingverwarmingsinstallatie

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

WIJ WENSEN
MTS SARDONYX

Wij feliciteren
de familie Brouwer
en Van Lang met hun
m.t.s. “Sardonyx”

EN BEMANNING EEN
BEHOUDEN VAART
NOORDEINDE 3, 3341 LW H.I. AMBACHT
TEL.: (078) 682 12 14 ¤ FAX: (078) 682 12 17
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

Wij wensen fam. Brouwer en Van Lang
veel succes met het mts Sardonyx
en een behouden vaart.
Waterdicht. Betrouwbaar. Maatwerk.

Hora BV
Hamersveldseweg 137
3833 GN Leusden
T 033-4941295
F 033-4941131
E info@hora.nl

+31 (0)10-411 9595

WWW.OVERVLIET.NL
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Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

Importeur van EE malleabele ﬁttingen

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

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

Uw werf in het Noorden voor: hellingen (nu 80 mtr.), keuringen, reparaties-,

Hilto bv is lid van :

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

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

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

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

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

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn
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Rotterdam wil zeeschepen sneller aan de stekker
De gemeente Rotterdam en
het Havenbedrijf Rotterdam
gaan samen walstroom voor
zeeschepen uitrollen. Hun doel
is dat in 2030 een groot deel van
de zeeschepen ‘aan de stekker’
gaat als ze aan de kade liggen.
De komende vijf jaar moet een
reeks projecten zorgen voor een
versnelling en opschaling van
walstroom. Afhankelijk van de
ervaringen daarmee, kunnen in
2025 de doelen worden bijgesteld.

Minder luchtvervuiling
Volgens de Rotterdamse wethouder Arno Bonte (verantwoordelijk
voor duurzaamheid en luchtkwaliteit) is het plan een belangrijke stap in het verduurzamen
van de haven. “Met walstroom
sluiten we schepen aan op een
schone energiebron. Daarmee
voorkomen we luchtvervuiling en
geluidsoverlast. Dat is fijn voor
omwonenden en prettig voor
natuurgebieden. De haven wordt
weer een stuk groener.”
“Onze visie is ambitieus, maar
ook pragmatisch”, vindt Allard
Castelein, CEO van Havenbedrijf
Rotterdam. “We gaan nu acht tot
tien walstroomprojecten opzetten
voor diverse typen zeeschepen.
Dat doen we samen met de bedrijven in de haven en met de
rederijen. Van die projecten leren

we en dan zal blijken of het sneller kan of langzamer moet.”
Boordelektriciteit wordt doorgaans opgewekt met dieselgeneratoren. Zo’n generator zorgt voor
luchtvervuiling, CO2-uitstoot en
geluid. Als schepen aan de kade
liggen, kun je ze in principe ook
aansluiten op het elektriciteitsnet.
Daar moeten zowel de schepen,
de terminals en kades en het elektriciteitsnet geschikt voor zijn.

200.000 ton CO2
In de Rotterdamse haven gebruiken zeeschepen jaarlijks net zoveel elektriciteit als 250.000 tot
300.000 huishoudens. Daardoor
komt onder andere 600.000 ton
CO2 en 8.000 ton stikstof in de
lucht. Door de walstroomstrategie wil Rotterdam in 2030 zo’n
200.000 ton CO2 besparen.
In de afgelopen jaren zijn bij
bijna alle Rotterdamse openbare ligplaatsen voor de binnenvaart al walstroomaansluitingen
gerealiseerd. Ook de ferry van
Stena Line in Hoek van Holland
gebruikt al langere tijd walstroom. Voor de offshore-schepen van Heerema die regelmatig
bij Rozenburg liggen, bouwen
Eneco en het Havenbedrijf op dit
moment een walstroomvoorziening op de Landtong.

Grote stappen
Omdat er grote verschillen zijn
tussen schepen en locaties waar

(foto Port Pictures)

Havenbedrijf Rotterdam en Eneco leggen walstroom aan op de Landtong Rozenburg voor de schepen van Heerema.

ze afmeren, heeft de walstroomstrategie drie pijlers. De eerste
is met name gericht op de kwaliteit van de leefomgeving door
publieke kades in stedelijk gebied
van walstroom te voorzien. Doel
is dat die in 2030 voor 90 procent
gebruikt wordt door de bezoekende schepen.
De tweede pijler kenmerkt zich
door ‘grote stappen waar dat kan’.
Het streven is om voor ferries,
roro-, offshore- en cruiseschepen
walstroomvoorzieningen aan te

leggen die in 2030 ook voor 90
procent gebruikt worden. Voor
de containersector ligt de ambitie op 50 procent gebruik van
walstroom in 2030 voor de grote
schepen (meer dan 10.000 TEU).
In de derde pijler gaat het om het
ontwikkelen van innovaties voor
schepen waarvoor nu nog onvoldoende mogelijkheden voor walstroom zijn. Bijvoorbeeld tankers.

vijf jaar acht tot tien walstroomprojecten te realiseren, verdeeld
over de drie pijlers van het programma. Naar verwachting is
daarvoor in totaal circa 125
miljoen euro nodig. 75 miljoen
daarvan zal worden opgebracht
door de betrokken bedrijven, de
gemeente en het Havenbedrijf.
Daarnaast is ook nog zo’n 50
miljoen euro subsidie nodig.

125 miljoen euro
Het doel is om in de komende

TRANS EXPO ODESSA
INTERNATIONAL BLACK SEA TRANSPORT FORUM

27-29 October 2020

Ukraine, Odessa, Primorskaya, 6

Main information partner is
International sea magazine «Shipping»

«MediaCompass Ukraine»
65033, Zhelyabova str. 4a, Odessa, Ukraine
tel./fax. +38(0482) 355-999,
e-mail: info@mku.com.ua,
www.mku.com.ua,
www.trans-expo-odessa.com

International Black Sea Transport Forum
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Wij bedanken Bagger- en overslagbedrijf M & M Heuvelman voor het vertrouwen tijdens de voorbereidingen en realisatie van de nieuwe innovatieve Stormvogel.
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Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft de bouw en levering
casco van ms Stormvogel mogen verzorgen voor
Bagger- en Overslagbedrijf M&M Heuvelman B.V.
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

PLM 2020 E

www.plmcranes.com
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Stormvogel is nieuwe milieuwetgeving al voor
Oeverwerken B.V. heeft een nieuw
schip laten bouwen: deze Stormvogel is
ontstaan vanuit de wens om de nieuwe
milieuwet- en regelgeving (ook de
Duitse) voor te zijn, in combinatie met
een groter hijsvermogen. Dat maakt het
86 x 11,45 meter grote schip ook voor
bergingswerkzaamheden en grotere
klussen inzetbaar. Daarnaast was snel
en efficiënt baggeren een belangrijk
uitgangspunt.

CDF-berekeningen zorgen voor mooie,
vloeiende lijnen om de weerstand zo laag
mogelijk te houden en zuiging bij ondiep
water zo veel mogelijk te elimineren.

Doordachte constructie
Verder moest er rekening gehouden worden met de eisen van Lloyds Register, een
kraan die 90 ton mag hijsen en over de kop
heen kan werken, en de zijbeunen die voor
anti-heeling gebruikt worden.
Dat vroeg om een bijzonder doordachte
en stijve cascoconstructie. RensenDriessen
Shipbuilding zorgde ervoor dat scheepswerf Santierul Naval Orsova dit tekenwerk

In samenwerking met KME uit Zwijndrecht
zijn de ideeën en wensen vertaald in een
compleet nieuw ontwerp.

(foto Afresh)

body gaf. Afgelopen maart kwam het casco
in Nederland aan.

SHIYARD ORSOVA
SHIPYARD ORSOVA WENST OEVERWERKEN B.V.
VEEL SUCCES EN EEN BEHOUDEN VAART
MET HET MKS STORMVOGEL

Afresh verzorgde de afbouw. Het bedrijf uit
Krimpen aan den IJssel was vanaf het begin
van het tekenwerk bij het project betrokken
en gaf de (af)bouw tot en met de uiteindelijke oplevering praktisch handen en voeten.
Voor de afbouw mochten gebruik worden
gemaakt van de locatie van de leverancier
van de kraan: PLM Cranes in Heijningen.
Onder toezicht van Afresh hebben de
onderaannemers en zzp’ers daar hun werkzaamheden verricht.

Elektrische PLM-kaan
Tufari Street, no. 4,
Orsova, 225200, Mehedinti,
ROMANIA

De nieuwe elektrische PLM-kraan met
een deelbare giek van 42 meter kan tot 90
ton hijsen. Op de cabine staat de naam
‘Benjamin’, ter nagedachtenis van de zoon

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

van de eigenaren, die op 5 augustus overleed.
De energie voor deze kraan komt uit één,
twee of drie generatoren, het PLM-vliegwiel
en/of de accu’s. Zodoende kan voor elke
klus het juiste vermogen worden gekozen,
en zelfs volledig emissievrij worden gewerkt.
In de praktijk zal er veelal met één generator gedraaid worden, in combinatie met
het vliegwiel, om de pieken tot 500 kW op
te vangen.
Het schip is verder uitgerust met accu’s van
EST-Floattech, die samen goed zijn voor
368 kWh en geladen worden met een 125
ampère walvoeding.
De Stormvogel beschikt over twee stortkokers en zandzeven. Die zorgen dat baggerwerk van iedere viscositeit verwerkt kan
worden.

Aan mks STORMVOGEL leverden onder andere:
SC Santierul Naval Orsova S.A.
Bouw casco
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Bouw en levering casco
Afresh

voormast type Celandro
Cumarine Scheepsmeetsystemen
Diepgangmeetsysteem en hoogtemeting
Dijvler Materiaal B.V.

Kampers Shipyard B.V.
Stuurhuis incl. hefgeleidekokersysteem
Kramer Marine Engineering BV
Ontwerp met de optimalisaties door mid-

Boegankerlier, achterankerlier, ankers,

del van CFD, basis engineering, detail

Projectbegeleiding en afbouw. Tekenwerk,

ankerdraden, koppellieren, acera koppel-

engineering en de schema’s voor de MKS

keur tot oplevering

draden, afmeerkikkers en dekrollen

Stormvogel

Alphatron Marine B.V.
1x JMA 610 rivierradar, MFM line, Alphacam, Alphachart
Beka Constructiebedrijf B.V.

EST-Floattech BV
336kWh Energy Storage Solutions
Hoogendoorn Maritieme
Betimmeringen en Interieurbouw

Achter- en voor machinekamer aluminium

Volledige betimmering woning en

vloeren

stuurhuis

Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
Blommaert BVBA
Heklichtbeugel type Nordica met Celandro
koker, boordlichtvleugels type Portello,

Hybrid Ship Propulsion

Leeuwestein Scheepsinstallaties B.V.
2x telescoop spudpaal installaties
Oechies Elektrotechniek
• Elektrische voortstuwingsinstallatie
i.s.m. Hybrid Ship Propulsion
• Accupakket t.b.v. elektrische
voortstuwing

Elektrische voortstuwingsinstallatie met

• Elektrische installatie

Oswald motoren

• Nautisch pakket

Kalkman Scheepstechniek B.V.
Ballastpompen (Ballastjet 1200)

• Schotel installatie
• Airco

Type VSG-1300 met E-motor

• Vloerverwarming

(478kW/1800rpm)

• Screens
Oliehandel J.Terlouw B.V.

• 2 st. Veth L-drives, roerpropellers, type
VL-550 (533kW/900 rpm)

Gasolie en Castrol smeermiddelen
PLM Cranes B.V.

• 1 st. Veth Generatorsets, Scania

• Kraan 90 ton op 11 meter, 45 ton op 19

DC13 320A + HCM534F1 (470kVA)

meter, baggeren tot 40 meter diepte, giek

500V/50Hz Inclusief omkasting & Sca-

36 of 42 meter

nia EU stage V nabehandeling installatie

• Vliegwiel 500Kw, grijpers bagger, trem

(Diesel elektrische voortstuwing)
• 2 st. Veth Generatorsets, Scania

en poliep
Speedheat Breda

DC13 320A + HCM534F1 (470kVA)
500V/50Hz Inclusief Scania EU stage V

Vloerverwarming
Tresco Engineering bvba

nabehandeling installatie (Diesel elektrische voortstuwing)

Tresco Navigis Survey

WindeX Engineering B.V.

Verstegen Grijpers B.V.

Airconditioning- Overdrukinstallatie-

Grijpers voor het nieuwe kraanschip
Veth Propulsion B.V.

RVS Klaproosters- Ventilatoren

• 1 st. Veth Stuurrooster, boegschroef,

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

‘Thuiswedstrijd’ voor Willem Eerland: expo in Galerie Kinderdijk
Vanaf zaterdag 6 november
toont Willem Eerland een
selectie van zijn beste werken in
Galerie Kinderdijk. Het is voor
de maritieme kunstenaar een
‘thuiswedstrijd’ want de galerie
is gevestigd in zijn woonplaats
Nieuw-Lekkerland.
Willem Eerland is oud-sleepbootkapitein en voormalig directeur
van een veerdienst. Dertig jaar
geleden exposeerde hij voor het
eerst. Dit jaar had hij maar liefst
twee exposities in het Zee- en
Havenmuseum
in
IJmuiden.
“Door de coronabeperkingen en
het wegvallen van SAIL Amsterdam zijn die exposities niet hele-

maal uit de verf gekomen”, vindt
hij zelf. Vandaar de herkansing in
Galerie Kinderdijk.

Opvarenden
Eerland laat daar een eigen keuze zien van de twee IJmuidense
exposities, plus een aantal nieuwe werken. Het gaat onder meer
om drie- en viermasters, visserijschepen, sleepboten en jachten,
met deze keer ook veel aandacht
voor de opvarenden. Ditmaal
heeft hij naast zijn eigen werk ook
een gedeelte van de ruimte ingericht voor fraaie pastellen die zijn
dochter Carolina maakte. Zij heeft
zich voornamelijk toegelegd op
het afbeelden van dieren.

Net als Eerlands schilderijen
zijn ook haar werken te koop.
“Tegen, met het oog op de Kerst, zeer
acceptabele prijzen”, zo belooft hij.
De expositie wordt, vanwege
corona, niet officieel geopend.
Maar indien geïnteresseerden dat
wensen, zal de kunstenaar indien
mogelijk aanwezig zijn als ze hun
komst aanmelden.
De expositie is te bezoeken van
zaterdag 7 november tot donderdag 24 december, tijdens de openingstijden van de naastgelegen
Primera (tussen de middag gesloten!). Het adres van Galerie Kinderdijk is Planetenlaan 11, NieuwLekkerland. Telefoon: (0184) 68
42 22.

Foto: Wim Blonk

Wij wensen OEVERWERKEN B.V. een behouden vaart met mks STORMVOGEL
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Prijzen vanaf
€2.200,- excl. BTW

DE SPECIALIST
IN SCHEEPSVERWARMING!

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

SMART-LINE
•
•
•
•
•

Hoog rendement >91%
Schone verbranding LOW NOx principe
Multifunctionele installatie
Klein in formaat
Compactste olie
gestookte CV ketel
ter wereld

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

CAMINUS
•
•
•
•
•

Hoog rendement >92%
Laag brandstofverbruik
Degelijke constructie
Onderhoudsarm
Goede prijs/
kwaliteitverhouding

BLUE-LINE
•
•
•
•
•

Hoog rendement >95%
Lager stroomverbruik >35%
Eenvoudige bediening
Roetuitstoot 0%
Schoonste ketel in
zijn klasse*
* voldoet aan strengst
gestelde milieueisen

Boezem 20a, 4206 CB Gorinchem
+31 (0)183 - 610 211
info@postmarineheating.com
www.postmarineheating.com

www.carronmarine.be
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Advies Bremense studenten: bevoorraad binnenstad over water
In het kader van het Europese
innovatieproject IWT2.0
(Inland Waterway Transport)
presenteerden studenten van
de Universiteit Bremen onlangs
tijdens een online bijeenkomst
hun vernieuwende ideeën
rondom de binnenvaart. De
virtuele bijeenkomst werd
georganiseerd door bremenports
en de Maritieme Cluster NoordDuitsland (MCN).
De studenten stelden onder meer

concepten voor om binnensteden
via de waterwegen te bevoorraden.
Ze deden inspiratie op in Utrecht
en Amsterdam.

Stedelijke logistiek
De stad Bremen wil binnenschepen betrekken bij haar stedelijke logistiek. Goederen die via
het water tot aan de stadsrand
worden gebracht kunnen dan
per fiets verder worden vervoerd
naar hun eindbestemming in de
stad.

Daarnaast presenteerden de studenten een idee rond ‘anticipatorische’ logistiek. Hierbij worden
goederen op basis van prognoses
vervoerd, naar het voorbeeld van
Amazon.
Kurt Bodewig, voormalig Duits
verkeersminister en huidig Europees coördinator voor de Motorways of the Sea, wees tijdens de online bijeenkomst op het belang om
binnenvaart-, spoor- en wegvervoer beter te integreren. Hierdoor kunnen meer data worden

uitgewisseld en krijgt men meer
inzicht in transportketens.

TransportLab
Het EU-project IWT 2.0 heeft tot
doel de binnenvaart sterker in
beeld te brengen bij logistieke
bedrijven. Aan de universiteit van
Bremen staan momenteel diverse
seminars in het teken van binnenvaart. Studenten krijgen de opdracht om de binnenvaart vanuit
hun perspectief te analyseren en
met eigen ideeën te komen.

De studenten hebben ook het
platform www.project-iwts20.eu
gebouwd.
Op 2 december vindt er een TransportLab voor binnenvaart plaats,
waarbij Bremenports de krachten
bundelt met MCN en de beroepshogeschool Ober-Österreich.
Tijdens een praktijkseminar in
januari zullen de succesvolle
modal-shift projecten worden gepresenteerd die in het kader van
het project zijn ontstaan.

Vlaamse Waterweg wil verladers verleiden
De Vlaamse Waterweg heeft twee
‘marktdevelopers’ aangetrokken
voor de binnenvaart. Het
doel: meer verladers kennis
laten maken met de voordelen
van vervoer over water en de
mogelijkheid om binnenschepen
in te passen in hun logistieke
ketens.
Luc Geerts en Johan Grutman
hebben allebei veel ervaring
in de logistieke sector. Vooral
Geerts is in de binnenvaart geen
onbekende. Hij was onder
meer hoofd van de binnenvaartvloot bij het mineralenbedrijf Sibelco en directeur van
het Belgische filiaal van de Franse
binnenvaartgroep CFNR. Verder
werkte hij als commercieel mana-

ger bij Shipit, als transportdeskundige bij Waterwegen en Zeekanaal
en als projectmanager voor het
Europese project Watertruck+.
Grutman werkte voor grote internationale logistieke bedrijven. De
laatste jaren zette hij zich via de
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg en het Logistiek
Platform Limburg in voor de verdere ontwikkeling van de logistieke sector in de provincie Limburg.
Als marktdevelopers bij De
Vlaamse Waterweg gaan Geerts
en Grutman praktijkgerichte bedrijfsscreenings aanbieden: ze
brengen de kansen en behoeften
in kaart van verladers die nu nog
geen gebruik maken van de binnenvaart. Om vervolgens passende
oplossingen aan te bieden voor

het integreren van binnenschepen
in de logistieke ketens van deze
bedrijven.

Goederenstromen
analyseren
Bedrijven die de mogelijkheden
willen verkennen, kunnen vrijblijvend een beroep doen op deze
service en hun goederenstromen
laten analyseren. Het inzetten van
de marktdevelopers sluit aan bij
de strategie van De Vlaamse Waterweg om meer lading naar de
vaarwegen te trekken.
“We mikken resoluut op het verhogen van het aandeel van de
binnenvaart in het Vlaamse goederenvervoer”, aldus de vaarwegbeheerder.
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Wij wensen Unibarge en bemanning
veel succes en een behouden vaart
met het mts Baltimore
Gebr. De Jonge Shipbuilding Services B.V.
Markt 13A
7241 AA, Lochem (Nederland)
T: 0031 573 250 680
E: info@shipbuildingservice.nl
www.shipbuildingservice.nl

Shipyard Kladovo
Djerdapskiput b.b.
19320 Kladovo (Serbia)
T: 00381 19 801 024
E: office@shipyardkladovo.com
www.shipyardkladovo.com

Wij leverden de complete tankmeting en -alarmering met behulp van
Saabradars, alsmede de temperatuur- en drukmeting.

Wij feliciteren Unibarge
van harte met mts Baltimore
Stormsweg 8
2921 LZ Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008
E-mail: info@hoveko.nl
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Breko Shipbuilding & Repair levert milieugroene tanker op

Mts Baltimore in de running voor Unibarge
DOOR JOHAN DE WITTE

Alweer een Eco-Nomy-casco van
Gebr. De Jonge uit Kladovo. Breko
Shipbuilding & Repair, met afbouwregie van Alex Mutsaars’
team, realiseerde er in combinatie
met Volvo-motoren en een dubbele
Mourik EGP-emissienabehandelingsinstallatie, een milieugroene
tanker van.
Baltimore in ‘Papecity’ vraagt om
Wikipedia-info. Over de havenstad aan de Cheasepeake Bay lees
je daar onder ander dat Edgar
Allan Poe er is geboren. Hij zou
over deze tanker met corona-intriges op de werkvloer wellicht een
spannend verhaal hebben geschreven. Ons plot is: kwaliteit en duurzaamheid.
Ook had de schrijver geen notie
van vergroening, katalysatoren en
filters. Even voor de duidelijkheid:
de wetgeving eist dat een motor
10.000 uur op de proefstand moet
draaien, waarna die ingebouwd
in het schip en voorzien van een
nabehandelingsinstallatie, voldoet
aan Stage V en als zodanig door
een geaccrediteerd klassenbureau
wordt gecertificeerd. Inbouw zonder 10.000 uur proefstand, maar
eveneens met nabehandeling,
genereert een ‘Stage V-normering’
en vraagt na circa drie maanden
‘meting aan de pijp’ door bijvoorbeeld SGS. Bij een resultaat overeenkomstig wettelijk normering
volgt dan eveneens een Stage Vcertificaat!

NOx-reductie
Alex Wanders, met de nieuwbouwportefeuille van Unibarge
op zak, zegt: “De meting bij de
drie maanden geleden in de vaart
gekomen New Orleans resulteerde
in een NOx-reductie van 75 procent. Een gegeven waardoor wij
als Unibarge op groen afstemmen. Onze ervaring met emissienabehandeling is nog jong en dat
is de reden waarom we focussen
op de technische resultaten, func-

(foto Media Creators)

tie en natuurlijk de kosten van
brandstof én onderhoud. Je levert
een bijdrage aan het milieu en dat
geeft een tevreden gevoel.”
Volgens het EICB is er vanaf 1
september 79 miljoen beschikbaar voor vergroening van binnenvaartschepen. Deze maatregel
gaat uit voor het installeren van
SCR-katalysatoren op bestaande
motoren in binnenvaartschepen.
Het budget wordt beschikbaar
gesteld voor stikstofreductie van
motoren. Roetfilters vallen in
beginsel buiten deze maatregel,
evenals het plaatsen van een compleet nieuwe Stage V-motor. Voor
de nieuwbouw zoals de Baltimore
sneuvelt dus het spaarvarken!
Mourik EGP uit Groot-Ammers
heeft engineering, productie en
service onder één dak. Dit maakt
het mogelijk een emissienabehandelingsinstallatie te leveren waar-

bij de modules roetfilter en katalysator gecombineerd zijn. Door
jarenlang testen werkt het systeem
optimaal met zo min mogelijk
onderdelen en is het zeer compact
geëngineerd: voor krappe ruimten.
Vraagje: functioneert zo’n installatie
uniform op elk type motor?
“Nee, je spuit ureum in dat een
reactie op het materiaal heeft. De
vloeistof zet zich af op de katalysator die een bijna ‘fysieke’ reactie
heeft en daaraan moet wennen,
hetgeen na een hoeveelheid draaiuren vraagt te worden afgeregeld.”
De Stage V-emissienorm gaat een
enorme stap verder dan voorganger CCR2. Vergelijk het met de
stap van euro-2 naar euro-6 in de
auto-industrie, maar dan ineens.
“De meeste motorleveranciers
in de scheepvaart kunnen op dit
moment nog niet voldoen aan de

norm, dus ongeacht de aanschaf
van een nieuwe of tweedehands
motor moeten de uitlaatgassen
worden nabehandeld om compliant
te zijn”, aldus algemeen directeur
Gerrit van der Linde van Mourik
EGP.
Als jochie schroefde hij met Meccano constructies in elkaar, later
werkte hij bij DAF en stond daar
aan de wieg van Stage II-III-IV en
inmiddels V. Immers: de techniek
waarmee de scheepvaart vergroent,
komt uit de autowereld.

‘Vóóruit’strevend
ontwerp

De schroefaslijnen lopen ten opzichte van de kiel 5 graden schuin
naar achter met als positief gevolg
natuurlijke aanstroming naar de
schroeven met een diameter van
1,40 meter. Er zijn geen tunnels!
Het 3-roerensysteem is door Van
der Velden geleverd overeenkomstig het Aqua Logic-systeem. Door
deze ultradunne roeren binnen
te voorzien van vleugelprofiel en
buiten recht te houden, met daarbij een roerschep van 16 tot 21
graden naar buiten ten opzichte
van de roerblad-centerline te realiseren, wordt het rendementseffect
versterkt.

De 86 x 9,60 meter grote Baltimore heeft een afwijkend, niettemin gerenommeerd model: groot
draagvermogen,
manoeuvreert
uitstekend en duikt met ballast
onder de 4 meter. Er zijn vijf centertanks met spiralen.

In de machinekamer is het ‘even
zoeken’ naar de Volvo’s met Reintjes-koppelingen. Het is er ruim
en clean. Het mts Baltimore is een
type C die klaar is voor de toekomst.

Tresco Engineering bvba

Aan mts BALTIMORE leverden onder andere:
Breko Shipbuilding & Repair
Afbouwwerf
Shipyard Kladovo Service
Bouw casco
Gebr. de Jonge Shipbuilding Services B.V.
Levering casco
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Alubouw de Mooy B.V.
Vaste aluminium bovenbouw, navigatie
beugel, stalen onderbouw, hefkolom,
voormast, boordlichtbakken, boot David,
RVS gepolijste uitlaten voor- en achterschip
en RVS lekbakken
Berger Maritiem Sales & Service V.O.F.

custom build lessenaar, automatische

van 6 bar en aangedr. door drukvaste 63kW

Hoogendoorn Maritieme

pompbediening in EXd dekbehuizing en

ABB elektromotoren, strippomp unit in

Betimmeringen en Interieurbouw

complete PLC installatie

ATEX uitvoering met een capaciteit van

Damen Marine Components
wijzer RI2700, hydraulisch aggregaat:

voorzien van de bijbehorende componen-

De complete tankmeting en -alarmering

Eén (1) Verhaar Omega Boegschroefin-

type HPP 2700-280 } 0-1-2 / 11 kW (LS),

ten voor adequate temperatuurbewaking,

met behulp van Saabradars, alsmede de

stallatie type VBS1000sr (schroefdiam.

stuurmachine aandrijving: 3DWKK 70

hierdoor zijn de pompsystemen geschikt

temperatuur- en drukmeting

1000mm) verticale opstelling, 282 kW bij

kNm, drie-roerenaandrijving: “Aqua-Logic”

voor installatie in ATEX zone 1 IIB T4

roerontwerp
Den Breejen Shipyard
Schroefasinstallatie
Dolpower B.V.

Beunkoelers
C-Systems B.V.
De complete elektrische installatie, stalen

Volledige pakket F.T. VICTOR dienstpompen, 2x F.T. ballast/stripping ejector ≈ 200
m³/u per stuk, gasolie trimpomp, smeerolie
haspelsets, F.T. Hydrofoor met luchtge-

6135A en Stamford HC434, 1x 120kVA

koelde frequentieregelaar en F.T. smeerolie-

Stamford UC274 en 1x 60kVA generator-

schroeven

Foresta Trading B.V.

1x 370kVA generatorset, met John Deere
generatorset, met John Deere 4045H en

Blokland Non-Ferro B.V.

Verhaar Omega B.V.

ABB elektromotor. De pompsystemen zijn

schroeven
Twee CFD geoptimaliseerde scheeps-

Ve-screen zonwering t.b.v. stuurhuis

& stuurhuis
Hoveko B.V.

Stuurpaneel: SP2700 incl. roerstandaan-

Twee CFD geoptimaliseerde scheepsVICUSdt

ca. 13m3/uur bij 6 bar en voorzien van

Tresco Navigis
VE-woning en scheepsstoffering

Volledige betimmering achterwoning

set, met John Deere 4045H en Stamford
UC224
EPS European Pump Services B.V.
Twee stuks 250m3/uur EPS/Bornemann

pompen
Groenendijk & Soetermeer
Lek- en stabiliteitsberekening
Havenschilders B.V.
Antislip en coatingwerkzaamheden
Heatmaster B.V.

ladingpompsystemen, type HC 180, ge-

Thermische olie ladingverwarmingsinstal-

schikt voor zowel lichte producten alsmede

latie van 800 kW

voor zware stookolie bij een max. werkdruk

Kampers Shipyard B.V.

1800 omw/min. en bediening wegafhanke-

Stuurhuis incl. hefgeleidekokersysteem
PSI Pijpleidingen
Dekleidingwerk en machinekamers
RAFA Scheepsramen B.V.
Ramen
Reintjes Benelux bvba
2x WAF 164 met reductie van 4,560:1
Root Painting
Verf werkzaamheden
Sensor Maritime
Brughoogtedetectiesysteem
Speedheat Breda
Vloerverwarming
‘t Catshuis
Stoffering, meubelen en accessoires

lijk incl. omschakeling Pomp/Boegschroefbedrijf
Visscher Scheepsreparatie B.V.
2 Volvo Penta motoren type D13-500 KC +
2 Reintjes keerkoppelingen type Waf 164
Vrooam Powersports Lubricants
International B.V.
Totaalleverancier van VROOAM marine
smeermiddelen en onderhoudsproducten
W&O Europe
Appendages voor de dekleidingsystemen
en de machinekamers
WindeX Engineering B.V.
Airconditioning, overdruk installatie,
RVS Klaproosters en ventilatoren

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

SCHILDERS
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DAMEN MARINE COMPONENTS

Wij feliciteren UNIBARGE van harte met mts BALTIMORE
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