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ElaadNL: zo haalt binnenvaart doelstellingen uit Green Deal niet

“Overgang naar elektrisch
varen moet sneller”
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Elektrische varen lijkt vooral in de containervaart kansrijk.

“De elektrificatie van
containervervoer in de
binnenvaart biedt grote kansen
voor Nederland, maar is nog
nauwelijks op gang gekomen
en krijgt de komende jaren ook
nog weinig vaart.” Dat stellen
onderzoekers van ElaadNL in
hun op 12 november verschenen
publicatie ‘Tegen de stroom in
varen’.

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.
• ONDERHOUD, REPARATIE EN
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• HERMOTORISEREN

De sector zit ondanks de verwachte technologische ontwikke-

+31 (0) 85-4861360

lingen nog niet op koers om haar
klimaatdoelen te halen. Zelfs niet
in het meest gunstige scenario van
ElaadNL. Dat is het kennis- en
innovatiecentrum voor laadinfrastructuur, opgericht door de
gezamenlijke Nederlandse netbeheerders.

Goedkoper
ElaadNL verwacht dat elektrisch
varen in de toekomst goedkoper
wordt door de technologische
ontwikkeling die batterijtechno-

logie en laadtechnologie zullen
doormaken.
Daarmee kan het een interessant
alternatief worden voor binnenvaartondernemers, schrijven de
onderzoekers. De huidige aandrijvingen zullen steeds vaker modulair worden opgebouwd met
elektrische aandrijving en een dieselgenerator. Verwisselbare batterijcontainers kunnen het opladen
eenvoudig maken.
Lees verder op pagina 2 >>
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“Focus ligt nog steeds op moderne
dieselmotoren”
Vervolg van de voorpagina >>

Zoals bekend wordt, onder meer
door Zero Emission Services, al
gewerkt aan de eerste containerschepen die volledig elektrisch
varen.
Maar deze ontwikkeling gaat zonder aanvullende maatregelen niet
snel genoeg om de doelen van de
Green Deal Zeevaart, Binnenvaart
en Havens te halen, zo verwacht
ElaadNL. In 2030 zou de CO2uitstoot 40 procent lager zijn dan
in 2015 en de emissie van milieuverontreinigende stoffen 35 procent lager in 2035. In 2030 moeten
150 schepen emissieloos varen. En
in 2050 moet er volgens de Green
Deal een nagenoeg emissievrije
binnenvaart zijn. Deze doelstellingen worden zelfs in het hoge
scenario in de ElaadNL-studie niet
gehaald.

Struikelblok
“We zien dat de focus binnen de
sector nu nog steeds op het gebruik van moderne dieselmotoren ligt”, zegt Rutger de Croon
van ElaadNL. “Een binnenvaartschip vervangt eens in de vijftien
tot twintig jaar haar motor. De
financiering van elektrificatie en
een vroegtijdige afschrijving van
de huidige dieselmotoren kunnen
een struikelblok vormen waardoor elektrificatie lang op zich kan
laten wachten.”
In vergelijking met andere sectoren waarvoor ElaadNL een toe-

Binnenvaartorganisatie BDB
voorziet een tekort van tientallen
miljoenen euro voor de
vaarweginfrastructuur in 2021.
Dat heeft de bond vernomen van
betrouwbare bronnen binnen
het Duitse verkeersministerie.
In Berlijn wordt gewerkt aan de
begroting voor volgend jaar.

ElaadNL heeft berekend hoe snel het aantal elektrische
containerschepen kan groeien.

komstanalyse maakte, zoals de
elektrificatie van zwaar transport
over de weg, signaleert De Croon
dat de elektrificatie van het containervervoer in de binnenvaart nog
weinig vaart heeft.
“Voor het stroomnet betekent dit
dat de komende jaren nog maar
weinig capaciteit nodig is voor
laadinfrastructuur op dit gebied.
Maar het betekent ook dat wanneer de ambities er wel komen en
de transitie op gang komt, er misschien te weinig tijd is om alles op
tijd aan te sluiten. Het aanleggen
van de benodigde energievoorzieningen kan veel tijd in beslag
nemen.”

Volgens de onderzoekers van
ElaadNL is bij de elektrificatie van
de binnenvaart een belangrijke rol
weggelegd voor de overheid. Die
kan ervoor zorgen dat de kosten
van elektriciteit ten opzichte van
diesel verbeteren. Daarnaast is er
een sterke vraag naar standaardisatie voor het opladen.
“Nederland heeft ook een bijzondere kans. Met de kleine initiatieven die er nu zijn, tezamen met
het grote aandeel dat Nederland
heeft in de Europese binnenvaart,
kan ons land nu de standaard voor
elektrisch watertransport neerzetten”, aldus ElaadNL.

Gelders cluster wil binnenvaart aan de waterstof
“Als alles meezit varen in
2023 al binnenvaartschepen
op waterstof.” Dat zegt Theo
Hendriks in het AD van
10 november 2020. Hij is
directeur van HyMove, een
waterstofbedrijf uit Arnhem
dat brandstofcelsystemen voor
bussen produceert en deelneemt
in het Gelderse waterstofcluster
Hyned. Hij richt zijn vizier nu
ook op de binnenvaart.

waterstofapparatuur aan boord
te herbergen en ter plekke hun
eigen energie kunnen opwekken”,
aldus het AD.
Hendriks onderzocht in opdracht
van het ministerie van Economische Zaken en de provincie Gelderland – samen met twee gerenommeerde instellingen – waar ze
het beste op kunnen inzetten. Er
bleven twee methodes over, waaronder die uit Wuhan.

Hij noemt die sector een grootvervuiler, want “een gemiddeld
binnenvaartschip verbruikt per
dag tot tien keer zoveel diesel als
een vrachtwagen”, schrijft het AD.
Dat zo’n gemiddeld schip al snel
zestig keer meer lading vervoert,
en dus per saldo veel minder per
ton verbruikt, blijft onvermeld.

Wuhan
Hendriks was vorig jaar mee
met een handelsmissie uit OostNederland naar China. In Wuhan,
inmiddels wereldbekend door corona, kwam hij in contact met het
lokale waterstofbedrijf Hynertech.
Dat heeft een systeem ontwikkeld
om grote hoeveelheden waterstof
veilig te transporteren.
“Hendriks zag gelijk kansen voor
toepassing in de binnenvaart, waar
schepen de ruimte hebben om

Miljoenentekort
dreigt voor Duitse
vaarwegen

Hendriks ging onder meer langs
bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB). Tegenover het AD tempert specialist
Niels Kreukniet de hooggespannen verwachtingen. “Het predicaat
kinderschoenen is van toepassing.
Onze verwachting is dat in de
nabije toekomst 16 tot maximaal
65 schepen met enige vorm van
waterstofaandrijving in de binnenvaart zullen rondvaren.” Dat
zal volgens hem nog niet in 2023
zijn.

Vanaf 2022 zou het tekort zelfs
oplopen tot 200 miljoen euro.
Daardoor dreigen dringend noodzakelijke projecten niet te kunnen
starten of niet op tijd klaar te zijn.
Het gaat onder meer om werkzaamheden aan de Main en het
Main-Donau-kanaal, de vaargeulverdieping op de Neder- en Midden-Rijn, bouwwerkzaamheden in
het West-Duitse kanaalgebied en
de nieuwbouw van sluizen. Onder
andere op de Moezel. Daarvoor
zou dan simpelweg onvoldoende
geld zijn.
Dat is slecht nieuws voor de binnenvaart in Duitsland en ook
dramatisch voor het Masterplan

“Het verruimen en onderhouden
van onze kanalen en rivieren moet
worden geborgd. De WSV heeft
nog steeds zo’n 400 ingenieurs te
weinig om deze herculestaak voor
elkaar te krijgen. Daar bovenop
zijn 200 extra ingenieurs nodig
voor toekomstige bijkomende
werkzaamheden in verband met
de uitvoering van de Europese
Waterrichtlijn. Als je het systeem
vaarwegen niet wil laten instorten,
moet je nu handelen.”
Het verkeersministerie heeft in
de lopende begrotingsonderhandelingen slechts 50 extra FTE’s
voor vaarwegbeheerder WSV ingepland. “Dan hoef je je niet te
verwonderen dat het mis gaat op
de vaarwegen”, aldus de BDB.

Nieuwe Duitse wet
om vaarwegprojecten
sneller uit te voeren
Het Duitse parlement heeft
groen licht gegeven voor een
nieuwe wet die het mogelijk
maakt om grote infrastructuurprojecten versneld uit te
voeren. Ook belangrijke
vaarweginfrastructuur kan
hierdoor sneller worden
vernieuwd of verruimd.
Dan moet er wel voldoende
budget en menselijke capaciteit
zijn. De signalen hieromtrent uit
Berlijn, waar momenteel gewerkt
wordt aan de begroting voor
2021, zijn weinig opbeurend.
Duitsland wil onder meer het
spoor en de vaarwegen sneller
kunnen aanpassen en uitbreiden.
Hiertoe worden vergunningsprocedures en milieuonderzoeken
vereenvoudigd. Juridische trajecten worden korter. Voor grote,
bovenregionale projecten kan na
het verlenen van de bouwvergunning meteen met de bouw worden
begonnen.

Begrotingstekort

Het artikel in het AD van 10 november.

Binnenvaart waarmee het verkeersministerie meer goederenvervoer
van de weg naar het water wil verschuiven. De BDB trekt aan de bel
en vraagt de verantwoordelijken
in Berlijn om voldoende geld uit
te trekken voor de vaarwegen.

Het vaak lange traject van in- en
tegenspraak komt te vervallen. Dit
geldt onder meer voor projecten
uit het Bundesverkehrswegeplan,
de leidraad voor de ontwikkeling
van de transportinfrastructuur in
Duitsland. De huidige versie, die
vooruitkijkt tot 2030, omvat onder
de noemer ‘prioritair’ ook een
aantal grote binnenvaartprojecten.
Een voorbeeld is de verdieping

van de vaargeul op de Rijn. Voor
dergelijke projecten kan het Duitse parlement voortaan bij wet een
vergunning verstrekken.
De vereenvoudiging en versnelling
van allerlei procedurele trajecten
is winst voor de transportsector
in Duitsland. De enorme administratieve complexiteit heeft er
de afgelopen jaren vaak toe geleid
dat infrastructuurprojecten niet of
nauwelijks van de grond kwamen
en/of niet tijdig werden afgerond.
Naast een ‘slank’ vergunningsproces speelt echter ook budgettaire ruimte een rol in de vernieuwing
en uitbreiding van infrastructuur.
De Duitse staatskas was de laatste
jaren goed gevuld, maar is onder
meer door corona wat ‘lichter’ geworden.
Op dit moment vinden in Berlijn
de onderhandelingen plaats over
de begroting van 2021.
Binnenvaartbond BDB heeft van
‘betrouwbare bronnen binnen het
verkeersministerie’ alarmerende
signalen ontvangen. Voor de vaarweginfrastructuur zou er volgend
jaar een tekort van tientallen miljoenen euro's kunnen ontstaan.
Dit zou vanaf 2022 zelfs kunnen
oplopen tot 200 miljoen euro.
(lees artikel "Miljoenentekort dreigt
voor Duitse vaarwegen" op deze pagina). De BDB heeft aan de bel getrokken en de verantwoordelijken
in Berlijn gevraagd voldoende geld
uit te trekken voor de vaarwegen.
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Concordia Damen gaat 40 LNG-tankers
bouwen voor Shell
Concordia Damen gaat 40
nieuwe binnenvaarttankers
bouwen die op LNG varen.
De Werkendamse werf heeft
voor de serie dual fuel-schepen
een contract gesloten met
institutionele beleggers die
daarbij werden geadviseerd door
J.P. Morgan Asset Management.
De schepen zullen worden gecharterd door Shell. De exploitatie
komt in handen van de VT Group
(Verenigde Tankrederij) en Marlow
Navigation. VT wordt verantwoordelijk voor het operationeel
beheer, Marlow voor de beman-

ning. Frachtcontor Capital Partners
trad op als tussenpersoon bij de
onderhandelingen.

Elke maand een schip
De schepen worden 110 x 11,50
meter, krijgen LNG-aandrijving
en een fors laadvermogen bij een
geringe diepgang: 2.800 ton op
3,25 meter. De ‘Parsifal’-tankers
gaan minerale oliën vervoeren
tussen de ARA-havens en de Rijn.
Concordia Damen begint in
december al met de bouw van de
tankers. De oplevering van het
eerste schip staat gepland voor
november 2021. Daarna zal de

werf elke maand een schip afleveren, tot en met december 2024.
CEO Chris Kornet zegt: “We zijn
erg dankbaar dat we deze opdracht
hebben ontvangen en kijken ernaar uit om met de werkzaamheden te beginnen. Dit is wederom een bevestiging voor ons in het
streven naar meer duurzaamheid
in de binnenvaart.”

Eﬃciënt en duurzaam
Freight Trading Manager Martin
van Veen van Shell, legt op de
site van Concordia Damen uit
waarom voor die werf is gekozen: “Concordia Damen heeft een

bewezen trackrecord wat betreft het
leveren van zeer efficiënte en duurzame schepen. Daarnaast hebben
ze hun kwaliteiten laten zien in
het leveren van schepen met een
geringe diepgang – wat voor dit
project van belang is. ”
“We zijn verheugd en vereerd om
met Shell en Concordia Damen
samen te werken aan dit innovatieve en duurzame binnenwaterproject”, aldus Andy Dacy,
wereldwijd verantwoordelijk voor
Transport bij J.P. Morgan Asset
Management, de Amerikaanse
en wereldwijd actieve beleggingsspecialist.

Verwijderingsbijdrage gaat omhoog
Op 1 januari 2021 gaat de
verwijderingsbijdrage die
schippers betalen voor olieen vethoudend afval omhoog
van 7,50 euro naar 8,50 euro
per 1.000 liter gebunkerde
gasolie. Dat hebben de
partijen die zijn aangesloten
bij het internationale
Scheepsafvalstoffenverdrag
afgesproken. De tariefsverhoging
is nodig om de inzameling en
verwerking van bilgeolie en
vergelijkbaar scheepsafval weer
kostendekkend te krijgen.
Sinds 1 januari 2011 betalen schippers de verwijderingsbijdrage, in
de vorm van een toeslag op de gasolie. Er is toen gekozen voor een
bedrag dat voor de komende jaren
voldoende zou zijn om de kosten
te dekken.
Inmiddels zijn de kosten van de
inzameling en verwerking dusda-

nig gestegen dat de verwijderingsbijdrage niet meer volledig de kosten dekt.
Het is de eerste keer sinds de invoering dat de bijdrage stijgt. Er
is gekozen voor een verhoging
van één euro, zodat het tarief naar
verwachting de komende periode
gelijk kan blijven. Hiermee komen
de deelnemende landen tegemoet
aan een wens van de scheepvaart
en het bedrijfsleven. Dit stelt hen
namelijk in staat overeenkomsten
te sluiten zonder deze steeds te
hoeven aanpassen aan de hoogte
van de verwijderingsbijdrage.

CDNI
De verwijderingsbijdrage is onderdeel van het Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV); internationaal aangeduid met de afkorting CDNI.
Hierin staan afspraken over de
inzameling van scheepsafval in

Schippers betalen de bijdrage als een toeslag op de gasolie.
(archieﬀoto Tekst & Toebehoren)

de binnenvaart. Het SAV bestaat
uit drie delen die de verzameling,
afgifte en inname beschrijven van
olie- en vethoudende afvalstoffen
(deel A), afval van de lading (deel

B) en overig afval, zoals huisvuil
(deel C). Het CDNI is van toepassing in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en
delen van Frankrijk.

Containerreus op LNG bunkert in Rotterdam
Woensdag 11 november
arriveerde de Jacques Saade
van CMACGM voor het eerst in
Rotterdam. Een dag later kwam
de Gas Agility van Total langszij
om de containerreus van 18.000
kuub LNG te voorzien. Dat is
het grootste LNG-bunkerschip
ter wereld, speciaal gebouwd om
snel, tijdens het laden en lossen,
dergelijke ULCV’s (Ultra Large
Container Vessels) te bunkeren
met het vloeibaar aardgas.
De Jacques Saade is op zijn beurt
het eerste door LNG aangedreven
schip met een laadcapaciteit van
meer dan 23.000 TEU. CMA CGM

laat nog acht van deze ULCV’s
bouwen. In 2022 wil de rederij een
vloot van 26 op LNG aangedreven
schepen in de vaart hebben: negen
23.000 TEU-schepen; elf 15.000
TEU-schepen en zes 1.400 TEUschepen.
In het Rotterdamse havengebied
varen inmiddels negen LNGbunkerschepen, waarvan er drie
vast in de haven aanwezig zijn.
LNG wint aan populariteit als
brandstof voor de scheepvaart.
Havenbedrijf Rotterdam is enthousiast over die ontwikkeling.
“Net als CMA CGM ondersteunen
wij de transitie van stookolie naar

Andere afbouwkade
In onze editie van 20 oktober stond een artikel over de nieuwe tanker Noordpark van de familie Besjes. De afbouw had in eigen beheer
plaatsgevonden. Maar wel met hulp van een groep vertrouwde leveranciers. Met een hoofdrol voor Oonincx Scheepsonderhoud (OSO).
Anders dan was vermeld konden ze voor de afbouw gebruik maken
van de kade van Den Breejen Shipyard in Hardinxveld-Giessendam.

(foto Havenbedrijf Rotterdam/Jerry Lampen)

vloeibaar aardgas als brandstof
voor de scheepvaart. LNG is op dit
moment de schoonste brandstof
die voor dit type schepen schaalbaar en betaalbaar beschikbaar is.”
Aldus CEO Allard Castelein.
“Bovendien ondersteunt de komst
van de nieuwe LNG aangedreven schepen het streven van het
Havenbedrijf om een belangrijke
hub te zijn voor de import, export,
opslag en bunkering van LNG. Het
is een eer dat de negen nieuwe

schepen jaarlijks zo’n 300.000 ton
LNG in Rotterdam komen bunkeren. Dat is ook goed voor de open overslag van LNG.”
Volgens www.sea-lng.org voeren
begin dit jaar wereldwijd 175 zeeschepen op LNG rond. Daarnaast
gebruiken de meeste van 600
LNG-tankers ook LNG als brandstof (boil-off). Er zijn nog eens 200
LNG aangedreven zeeschepen in
bestelling.

Nieuws
Zoals met alles is de presidentsverkiezing in de USA geslonken als
relevant onderwerp in het nieuws.
Joe Biden wordt de nieuwe president en de verongelijkte kleuter in
het Witte Huis zal blijven briesen
(en met hem al die poppetjes in
Washington die van hem afhankelijk
zijn). Het had nieuws geweest als
Donald Joe keurig had gefeliciteerd
en was vertrokken (waarschijnlijk
naar de gevangenis, ga niet langs
start, je ontvangt geen salaris).
Natuurlijk hebben we nog steeds
veel te veel besmette mensen, maar
zelfs het virus begint aan nieuwswaarde te verliezen, de velen die
hun geliefden, hun bedrijf, hun baan
of heel veel geld hebben verloren ten
spijt.
Dus is er weer plek in de krant voor
het klimaat. Zo’n beetje de grootst
denkbare ramp die de menselijke
beschaving over zich heeft afgeroepen. Gelukkig zijn er mensen met
de ultieme oplossing. Zo legt een
meneer in het AD uit hoe we van die
stinkende schepen af kunnen komen.
Dat kan door ze op waterstof te laten
varen, aldus deze meneer die heel
veel van waterstof afweet maar helemaal niks van de binnenvaart. Alsof
het de jaren 80 (van de vorige eeuw)
zijn, wordt de binnenvaart lekker ongenuanceerd weggezet als veel vervuilender dan het wegvervoer want
een schip verbruikt meer diesel dan
een vrachtauto.
Elke leek mag appels en peren ongestraft inwisselen en de journalist
schrijft dat braaf op, zoals hij ook
ademloos luistert naar mensen die
beweren dat de aarde plat is en dat
het vaccin tegen Covid-19 via G5
door de regering wordt gebruikt als
middel om ons aan te sturen zodat
we allemaal gaan geloven dat zowel de maanlanding als de aanslag
op de Twin Towers helemaal niet is
gebeurd.
Op z’n juiste merites beschouwd,
is de binnenvaart waar het de uitstoot van kooldioxide betreft nog
steeds verreweg een betere optie
dan de vrachtauto, ook al vaart een
schip niet elektrisch. Elektrisch varen
heeft nogal wat voeten in de aarde.
Alle elektrische aandrijving heeft
de keerzijde dat die energie ergens
vandaan moet komen.
Of het batterijen zijn of waterstof,
je moet die energie er eerst in stoppen, voordat je het kan gebruiken.
Het is dus een verschuiving van het
probleem. Waterstof bijvoorbeeld
kost ook nog eens ontzettend veel
geld. We moeten linksom of rechtsom naar dat elektrisch varen, wat
voor brandstof je daarvoor ook
gebruikt, maar het is een lange,
kronkelige weg. Des te meer een
enorm compliment voor de pioniers
die toch hun nek durven uitsteken
(ga naar start en ontvang dubbel
salaris).

EÉN POT NAT
DOOR

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

marine

Flexibel & betrouwbaar!

AXXAZ Marine

Binnenvaart medewerkers

Veilig van A naar B varen, daar begint
het mee. Maar als kapitein weet ik ook

Volledige ontzorging
van uw personeelsbezetting

dat er vandaag de dag méér gevraagd
wordt van een goed leider. Ik kan
manoeuvreren én motiveren. Sta voor,

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

naast en achter mijn bemanning. En
ben ook niet te beroerd om een potje te
koken, als dat zo uitkomt.

VERSTERK ONS TEAM EN WORD OOK

KAPITEIN
BIJ FLUVIA

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

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

FÜR DIE UNTER UNSERER LEITUNG FAHRENDEN
MOTORTANKSCHIFFE SUCHEN WIR:

www.tmlg.eu

Schiffsführer,
Steuerleute mit Patent,
Steuerleute und Matrosen

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

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

Web
www.axxaz.eu

S

GE V R AAGD:

V

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

O

MATROOS / STUURMAN

op mcs Navitas, vaartraject Rotterdam-Köln. Vrijetijdsregeling
14 dagen op - 14 dagen af.

T: 06-51838726

E: JISKOOT@VAART.NET
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CBRB Ledengroep Personenvervoer lobbyt voor eerlijker regeling coronasteun

Passagiersvaart kijkt reikhalzend uit naar 2021
De extra coronasteun die
het kabinet vorige maand
aankondigde voor de
evenementenbranche, zou ook
moeten gelden voor de net zo
hard getroffen passagiersvaart.
Daarvoor pleit de Ledengroep
Personenvervoer van het CBRB.
Het draait om de voorwaarden
van de regeling Tegemoetkoming
Vaste Lasten. Voor de bedrijven
uit de evenementenbranche
wordt voortaan gekeken naar de
juiste referentiemaanden. Dat
zou ook voor de passagiersvaart
redelijk zijn, zo heeft het CBRB
aangekaart in een brief aan de
Tweede Kamer.
Zo’n aanpassing komt tegemoet
aan de situatie van bedrijven met
seizoensgerelateerde activiteiten.
Dit is mogelijk als men zou kiezen
voor een ‘UWV-benadering’ vergelijkbaar met de NOW-regeling.
Daarbij wordt gekeken naar de
omzet over twaalf maanden in
plaats van per kwartaal. Dat egaliseert de dalen en topt de pieken.
Zo ontstaat een gemiddeld en eerlijk beeld, pleit het CBRB.

Verloren jaar
Een extra financiële ondersteuning bovenop de generieke maatregelen vanuit de overheid voor
de passagiersvaartsector is er,
ondanks de lobby van CBRB en
BLN-Schuttevaer, tot op heden
nog niet gekomen. Het lijkt erop
dat de overheid niet voelt voor een
noodfonds maar een sterke voorkeur heeft om vast te houden aan
generieke maatregelen.
Succesvol was het CBRB wel met
de lobby om de SBI-codes (50.10
en 50.30) van de passagiersvaart
en veerdiensten op de lijst te krijgen van sectoren die voor de al-

(foto Trans River Line)

onder. Die liggen gewoon al een
jaar stil.”
Het herstel zal per bedrijf straks
ook deels afhangen van de markt
waarop een rederij zich richt, voorspelt Wagemakers. Als de gasten
van buiten het Europese vasteland
komen, is het vervoer (per vliegtuig, hotelovernachting onderweg
of ferry) een extra belemmering.
Janssen-Verschoor: “Het beeld voor
de dagpassagiersvaart en partyschepen is vergelijkbaar. Ze hebben wel geprobeerd alsnog te kunnen varen, met aanpassingen voor
het houden van anderhalve meter
afstand bijvoorbeeld, maar hun
capaciteit werd dan zó klein dat
het economisch niet te doen was.
Ze moeten het bovendien voor
een belangrijk deel hebben van
de omzet uit eten en drinken – de
horeca aan boord is momenteel
echter gesloten, net als de gewone
horeca.”
De veerdiensten konden nog wel
redelijk door blijven gaan. Die
werden aangemerkt als openbaar
vervoer en mochten passagiers nog
vervoeren, weliswaar met mondkapjesplicht.

Ongelukkig moment

Lotte Janssen-Verschoor: “Ook de
horeca aan boord is gesloten.”

gemene steunmaatregelen in aanmerking komen.
2020 is een verloren jaar voor de
riviercruiserederijen en eigenaren
van dagpassagiers- en partyschepen, constateren voorzitter Peter
Wagemakers en secretaris Lotte
Janssen-Verschoor van CBRB’s
Ledengroep
Personenvervoer.
“Gemiddeld hebben de cruiserede
rijen hooguit 15 procent van hun
normale omzet behaald”, weet
Wagemakers. “Degenen die het
moeten hebben van Amerikaanse
en Britse gasten, zitten daar nog

De coronapandemie brak uit op
een voor de passagiersvaart wel
heel ongelukkig moment. Peter
Wagemakers, zelf directeur van
Trans River Line, vertelt: “Iedereen
was volop in voorbereiding op het
nieuwe seizoen. Nieuw personeel
was aangenomen, dat zou net getraind worden, alle opstartkosten
waren al gemaakt. Denk alleen al
aan de inkoop van levensmiddelen. En brandstof… De prijs van
diesel was niet zo hoog; dus veel
rederijen hadden meteen voor het
hele jaar ingekocht. Die kunnen
ze niet kwijt. Daarbij komt dat
de olieprijs sindsdien alleen maar
verder is gedaald.”
“We dachten toen nog dat het tijdelijk zou zijn”, blikt Wagemakers
terug. “In juni zijn sommige rederijen inderdaad weer gaan varen,
met enkele schepen. Rekening
houdend met de maatregelen die

in het protocol werden geadviseerd dat we als sector zelf hebben
opgesteld.”
Dat internationale protocol heb-

Peter Wagemakers: “We dachten
toen nog dat het tijdelijk zou zijn.”

ben IG RiverCruise en de Europese
Binnenvaart Unie (EBU) samengesteld. Het ging om anderhalve
meter afstand, mondkapjes, minder gasten aan boord et cetera.
Het CBRB heeft zo’n zelfde soort
document gemaakt voor de Nederlandse dagpassagiersvaart.
Na augustus gingen regio’s en
landen achter elkaar weer op slot
of voerden nieuwe beperkingen
in, waardoor de cruisevaart weer
helemaal stil kwam te liggen. “Dat
was voor de dagpassagiersvaart en
partyschepen het geval toen de
horeca op 14 oktober weer dicht
moest”, zegt Jansen-Verschoor.

Ontslaan
De overheidssteun is hard nodig
gebleken, vertelt Wagemakers.
“Om te overleven is vooral de
NOW-regeling (voor de personeelskosten, red.) belangrijk. De
Tegemoetkoming Vaste Lasten is
ook zeker welkom. Maar het verschilt per bedrijf. Als je meerdere
nieuwbouwschepen hebt en van
de Amerikaanse markt afhankelijk
bent, zijn die steunbedragen niet
voldoende.”
“Voor iedereen is het nu overleven.
Ondanks de NOW moet iedereen
toch personeel ontslaan. Dat doet

dubbel pijn. In de eerste plaats
voor die mensen zelf, maar ook
voor de ondernemers: die mensen
gaan je aan het hart en ze zijn het
kapitaal van je bedrijf. We gaan
ervan uit dat ze weer terug kunnen
komen als corona voorbij is en we
weer kunnen varen. In ons bedrijf
hebben we twintig van de bijna
dertig mensen in vaste dienst moeten ontslaan per 1 oktober.”
In een branche die al moeite heeft
om voldoende goed personeel te
vinden, is het afscheid moeten
nemen van goede werknemers
echt ongewenst, vindt JanssenVerschoor. “Ook in de dagpassagiers- en partyvaart. Het is maar te
hopen dat degenen die nu uitstromen, weer daadwerkelijk terug
keren als alles aantrekt.”

Winter doorkomen
Hoe zwaar de omstandigheden nu
ook zijn, Wagemakers verwacht in
de riviercruisevaart geen faillissementen. “Het gaat om grote partijen en investeerders; die zullen
de bedrijven niet laten omvallen.
Wellicht moeten ze er, samen met
banken, wel extra geld insteken.
Kleine bedrijven zitten moeilijker,
maar ook die moeten de winter

wel door kunnen komen, tot het
volgend seizoen. Veel zal ook afhangen van de banken. Wanneer
zeggen die: ‘Nu willen we dat de
aflossingen weer starten.’ Wordt er
dan weer voldoende verdiend?”
“In de dagpassagiersvaart zijn wel
een aantal faillissementen gemeld”, aldus Janssen-Verschoor.
“Maar of dat rechtstreeks door
Covid-19 kwam, weet ik niet. Die
bedrijven waren geen lid van het
CBRB; we kennen de achtergronden niet.”
In de sector wordt reikhalzend
uitgekeken naar het moment dat
weer ‘normaal’ gevaren kan worden. Mét gasten.
Wagemakers: “Wanneer zal dat
zijn? 1 juli? Tot die datum loopt
het steunpakket van de overheid.
Maar eigenlijk hopen we al op 1
april te kunnen varen. Zoals in
normale jaren. Daar kijken we nu
al naar uit.”

Onder druk
Corona is niet het enige probleem waar de passagiersvaart
mee kampt. De verplichte investeringen in vergroening zijn
voor veel bedrijven moeilijk op
te brengen, stelt Lotte JanssenVerschoor, secretaris van de
CBRB Ledengroep Personenvervoer. “Het geld om die investeringen te betalen moet je wel
eerst kunnen verdienen.”
Voorzitter Peter Wagemakers
geeft als voorbeeld dat Amsterdam in 2022 alleen nog ligplaatsen in het centrum gaat toekennen aan riviercruiseschepen met
een Green Award. “Anders moet
je ergens in een industriehaven
liggen. Ondertussen wordt het
havengeld flink verhoogd.”

Ook de eisen voor een afvalwaterzuiveringsinstallatie aan
boord jagen scheepseigenaren
op kosten. En kleinere dagpassagiersschepen, die geen ruimte
hebben voor zo’n installatie,
moeten hun vuilwater straks
afgeven. “Dan moet die mogelijkheid er wel zijn en daar zorgen havens nog niet voldoende
voor”, zegt Janssen-Verschoor.
“Zo zijn er wel meer dossiers
die ondanks corona doorlopen
en waar aandacht aan besteed
moet worden, helaas komt dit
wel onder druk te staan door
de huidige situatie. Er komt ook
weer een post-coronatijd. Daar
moeten we ons nu al op voorbereiden.”

17 november 2020

6

KI C KE R / ZO E KE R TJE
“Uw genade is mij genoeg”

In de zekerheid van zijn geloof delen wij u mede dat
de Heer tot Zich heeft genomen mijn man, onze vader,
schoonvader, opa en overgrootvader

Willem van Leeuwen
Wim

* 29 november 1928

† 2 november 2020

Jannie van Leeuwen – Dubbelman
Marlene en Adriaan
Agnes en Dick
Simone †
Cobie
Klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
SDG Uitvaartverzorging, t.a.v. fam. van Leeuwen
van Leeuwenhoekweg 8, 2952 BL Alblasserdam

De begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 6 november 2020
op de begraafplaats te Papendrecht.

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

Vaart u regelmatig via de Kreekraksluizen?
Pik daar dan een exemplaar van de
Binnenvaartkrant mee. Ook nu er geen
sluispersoneel meer is, ligt de krant daar voor
u klaar !

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

Filipijns óf Roemeens personeel beschikbaar
Johnny Saija Tel. 06 52 68 82 52
WWW.ALFURU.COM

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

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

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

Gezocht: Schippers en matroos Voor mvs
Graveland. 85×9,50m. Nette woning.
Vaargebied: NL. Dagvaart, weekend vrij
Nadere info: Vonk bv Tel 026-4432402

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

Gevraagd

Schipper (evt. ZZP-er)

Het bericht dat Willem van den Noort is overleden heeft ons diep
geraakt.
Mede op zijn initiatief is in 1989 de Duwbakkenvereniging
opgericht, later de Vereniging van Europese
Binnenvaartondernemers (V.E.B.). De V.E.B. is, na toetreding in
2014 tot Koninklijke BLN-Schuttevaer, actief als Ledengroep Duw
en Sleepvaart binnen Koninklijke BLN-Schuttevaer.
Mede door zijn visie en doorzettingsvermogen is onze Vereniging
een begrip in de sector. Willem was een warm pleitbezorger voor
de duwvaart in met name de zeehavens.
Als secretaris van onze Vereniging was hij samen met zijn collega
Johan Muller regelmatig in Den Haag en Brussel te vinden. Vanuit
zijn vooruitziend talent wist hij al vroeg dat er daar zaken te regelen
waren die pas op een later tijdstip voor de Nederlandse binnenvaart
van belang zouden worden. Dat zijn vele belangeloze werk niet
onopgemerkt bleef, bleek wel uit het feit dat Willem van den Noort
in 2018 onderscheiden is als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Ook was hij erelid van onze vereniging.
Voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd voor
onze Vereniging heeft gedaan zullen wij hem steeds met grote
dankbaarheid herinneren.

SNACKBOOT LOOSDRECHT

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

Binnenlandse vaart, zondags vrij.

Te koop i.v.m. leeftijd en
gezondheid.
Goede verdiensten, ook tijdens
corona.

Buitendijk BV, H.I. Ambacht
812866, (’s avonds) 078-6814982
078-6
Tel.

Info: Dick Groen - 06-51884929

Wir suchen für unsere Tankschiﬀe per sofort
Schiﬀsführer, welche folgende Qualiﬁkationen
bieten:
• mindestens Patent bis Mannheim
• Tankschiﬀfahrtserfahrung von Vorteil
• Radarpatent
• ADN-Schein
Unser Fahrgebiet erstreckt sich zwischen den
ARA-Häfen und Birsfelden sowie den Nebenﬂüssen des Rheins, wie Main und Mosel und dem
Nordwestdeutschen Kanalgebiet.
Wir bieten interessante Schweizer Sozialleistungen, bspw. 100% Pensionskassenvergütung
durch den Arbeitgeber, Krankenkassenversicherung sowie eine Krankentaggeldversicherung (BU
+ NBU) und fachspeziﬁsche Weiterbildungskurse
(u.a. Übernahme von Kurskosten) an.
Das Arbeits- und Freizeitverhältnis ist 1:1 in einem
festen Schichtsystem von 3 Wochen an Bord + 3
Wochen Freizeit.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Melden Sie sich unter +41 41 511 23 25
oder senden Sie uns eine E-Mail
mit Ihren Unterlagen an info@neco.ch

Zwijndrecht, 7 november 2020

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

Kwaliteitsschepen
uit Groningen

Bestuur Vereniging Europese Binnenvaartondernemers (VEB)
Tevens bestuur Ledengroep Duw en Sleepvaart,
Koninklijke BLN-Schuttevaer.
 050 - 369 21 00

 info@gsyard.nl

 www.gsyard.nl
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Stuw Linne is op tijd hersteld

(foto Noud van der Zee)

DOOR NOUD VAN DER ZEE

De stuw bij Linne is volledig
hersteld na de schade die in
februari ontstond doordat
twee duwbakken de stuw
ramden. Rijkswaterstaat
klaarde de megaklus binnen de
voorgenomen tijd en ook binnen
het budget van 20 miljoen euro.
De stuw is precies op tijd klaar
voor het hoogwaterseizoen.
Tijdens de storm Ciara in februari
sloegen twee duwbakken los, die
verderop in de haven van Maasbracht lagen afgemeerd. Ze dreven tegen de stuw en beschadigden vier van de veertien jukken.
Herstel was noodzakelijk. Als de
stuw niet zou werken, zou het

scheepvaartverkeer tussen Rotterdam en Maasbracht gestremd zijn.
“We hadden hiermee een opgave voor de kiezen, waarvan we
normaal bij Rijkswaterstaat zeggen: ‘Daar beginnen we niet aan.’
Maar nu moesten we aan de bak,
omdat het hoogwaterseizoen
op 1 november van start gaat”,
vertelde Helle Peeters, projectleider bij Rijkswaterstaat, vrijdag 6
november.
“De reparatie van deze stuw was
een megaklus waar normaal
gesproken alleen al aan voorbereidingstijd een paar jaar mee
gemoeid zou zijn. Maar deze klus
moesten we op korte termijn
klaren en dat is ons gelukt.”

Nooddam
Om de stuw bij Linne te herstellen, werd eind februari boven- en
benedenstrooms een nooddam
aangelegd. Eerst werd de stuw
grondig geïnspecteerd, daarna stelde Rijkswaterstaat het herstelplan
samen en in juni begon aannemerscombinatie Mourik-Dynniq
met de daadwerkelijke reparatie.
Peeters: “Dat leidde tot tal van
technische uitdagingen. Door het
ontwerp van de jukken aan te passen bijvoorbeeld, voldoet de bijna
100-jarige stuw na de renovatie
weer aan de huidige norm. De
brugdelen zijn ook nieuw ontworpen en is er een 65-tons lierconstructie aangebracht. Doordat de
jukken onderling verbonden zijn

Colofon
met kabels, kunnen de jukken met
een druk op de knop door de lierconstructie gelijktijdig gestreken
en gezet worden.”
Technisch manager Jens op het
Veld vult aan: “Vanaf juni hebben we de stuw opgebouwd. We
hebben de jukdelen en de schuiven gemonteerd. Dat hebben we
in de ‘droge’ bouwkuip gedaan.
Daarna de schuiven geplaatst. Die
schuiven nemen de waterkerende
functie over en dus konden we de
pompen uitzetten. Daarna zijn we
begonnen met het afbreken van
de breukstenendam, zowel aan de
beneden- als de bovenstroomse
kant met behulp van een hydraulische kraan en een graafmachine. De stenen zijn afgevoerd met
kraanschepen. Aan het einde van
de klus hebben we de eindmontage gedaan, de lier getest en gemonteerd.”

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

Kraan

Michel Gonlag - Eindredacteur

De renovatie is nog niet helemaal
afgerond. “Zo gaan we nog verder
met de bouw van de kraan die
wordt gebruikt om de schuiven te
bedienen die aan de jukken zijn
bevestigd en het water tegenhouden. Deze kraan zal in de zomer
van 2021 worden opgeleverd. Na
plaatsing daarvan is de renovatieopgave voor de stuw in Linne volledig gerealiseerd.”
“Tot die tijd wordt de ‘oude’ kraan
gebruikt”, zegt Helle Peeters.
“Maar het herstelwerk is klaar en
de stuw is weer optimaal. Dus
laat de hoge waterafvoeren maar
komen!”

+31(0)6-53244445
Sarah De Preter - Redacteur
+31(0)6-22701893

Klantenservice,
Administratie, Boekhouding
Karin Hell - Office manager
Mariska Doornkamp Administratief medewerker

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

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

Victrol stapt in poederlogistiek
Victrol stapt in het
poedertransport. Het
scheepvaartbedrijf uit Antwerpen
denkt meerwaarde voor die
markt te kunnen leveren door
het optimaliseren van de
logistieke keten. Victrol gaat
daarvoor een samenwerking aan
met Poedertransport B.V. uit
Terneuzen.
Frederik Selhorst, Business Developer bij Victrol, legt uit hoe het zo
gekomen is: “Een bestaande klant
contacteerde ons of we in poedertransporten konden voorzien. Een
logische volgende stap was een
grondig marktonderzoek.”
“Als we de logistieke keten optimaliseren, is dat gunstig voor
zowel de schipper als de klant”,
aldus Selhorst. “Poedertransport
biedt veel kansen. We kiezen steevast voor kwaliteit en investeren in
betrouwbare eigenaren/partners
met veel ervaring en een goede
vloot. Dat is onze voorwaarde
voor kwaliteit en betrouwbaarheid
voor onze klanten. Zo kwamen
we ook bij Xander Kleine uit van
Poedertransport B.V.”

“Tijd voor nieuwe koers”
Xander Kleine is eigenaar van de
poedertanker Sardana. Het schip
meet 84,70 bij 10 meter en kan

Drukwerk
Koninklijke BDU
Grafisch Bedrijf bv.
Advertenties worden geplaatst
volgens onze leveringsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam
onder nr. 24241388.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor
eventuele fouten in de geplaatste
advertentie bij telefonisch doorgegeven
teksten. Tevens dragen wij niet de
verantwoording voor foutieve of
onvolledige informatie vermeld in de
leverancierslijsten.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt zonder
voorafgaande toestemming van de

De Sardana voor de wal bij Victrol in Antwerpen. (foto Poedertransport B.V.)

uitgever. Dat geldt voor de volledige
inhoud van zowel de papieren als
de online versie van deze editie. Het

1.600 ton laden. Hij zegt: “Als
specialisten kunnen we samen
oplossingen bieden voor de keten.
Dat vergt logistiek anders denken,
maar het levert veel op."
"Poedertransport over water is efficiënt, betrouwbaar, bedrijfszeker
en duurzaam. Er is nog volop
poedervormige lading die heel
efficiënt over water vervoerd kan
worden.”
“Het is tijd voor een nieuwe koers,
om samen met collega-binnenvaartondernemers nieuwe logistieke concepten te ontwikkelen.

Dat maakt de aan- en afvoer van
grondstoffen betrouwbaarder en
vaak ook voordeliger. We moeten naar de complete keten kijken; dus vanaf het moment van
productie in de fabriek totdat het
product bij de klant is. Deze wijze
van marktbenadering levert een
win-win situatie op voor alle partijen.”

Gesloten systeem
Victrol kijkt naar de volledige
logistieke keten en is actief bezig
met duurzaamheid in het trans-

port. Selhorst: “Dat betekent dat
wij deze vragen stellen: Wat gebeurt er in de cyclus? Hoe kunnen
we duurzaam en kostenbesparend
werken?"
"Dat hebben we eerder in
het tanktransport gedaan, in
samenspraak met de eigenaren
van de schepen. En dit werpt
vruchten af. We kijken voor het
poedertransport in een gesloten
systeem niet alleen naar klanten
in de bouw, maar ook naar de
chemie, landbouw, voedingssector,
enzovoort.”

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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NIEUWBOUW CASCO-TANKER 135 X 17,50 TE KOOP
LEVERING EN AFBOUW 2021
zeer gemotiveerd om je verder te ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

(1 fte)
Controleur
Scheepvaart
Breng jij het liefst zoveel
mogelijk tijd door op het water, sta je stevig in je schoenen en ben je
Wat zijn je werkzaamheden als Controleur Scheepvaart?

Wij zoeken een Controleur Scheepvaart die doelgericht handelt en klantgericht is. Je takenpakket
bestaat uit onder andere: het navigeren met provinciale vaartuigen, waaronder elektrische
inspectieschip de PW 18 en het preventieve onderhoud daarvan. Daarnaast heb je ambitie om je
op te leiden tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). In deze functie voer je toezicht- en
(1 fte)
handhavingstaken uit zoals:
• Het toezicht houden en controleren op snelheid, diepgang en vergunningen;
• Het verzorgen
van verkeersbegeleiding
bij aanlegprojecten,
en bijzondere
De binnenwateren
van de Provincie
Groningen evenementen
zijn jouw werkplek
transporten;
De provincie Groningen werkt samen met andere vaarwegbeheerders wat inhoudt dat er regelmatig
• Het toepassen van incidentmanagement bij calamiteiten;
inzet gepleegd wordt op de vaarwegen van deze beheerders. Binnen de afdeling Beheer & Onderhoud
• Het handhaven van de Binnenvaartwet, Scheepvaartverkeerswet en het
houdt een team inspecteurs en controleurs scheepvaart zich bezig met het controleren en handhaven
Binnenvaartpolitiereglement en Provinciale verordeningen;
op de provinciale
vaarwegen.
• Het inspecteren
van vaarwegen,
betonningen en bebording;
• Het analyseren en afhandelen van mededelingen en/of klachten.

Controleur - Schipper

WWW.HELLOSHIP.EU

ER IS NIETS ZO HIP …
ALS EEN NIEUWBOUW VAN HELLOSHIP

Binnen dit team zijn wij op zoek naar een controleur schipper die ambitie heeft zich op te leiden tot
Wat breng
je mee?scheepvaart en buitengewoon
controleur
Je hebt opsporingsambtenaar
de volgende kwalificaties: (BOA). Als controleur
• Je hebt
een relevante
op MBO-niveau;
schipper
ben jeopleiding
verantwoordelijk
voor het schip
• Je hebt
een
Groot
Vaarbewijs
en
geldigje
marifooncertificaat
en radardiploma;
en de bemanning en bestaan
taken uit:
• Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving;
• het navigeren met het provinciaal
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B/E;
inspectieschip;
• Je werkt goed samen
en je bent in staat om feedback te geven en te ontvangen;
• om
hetmeezorgdragen
voor
(preventief)
• Je bent bereid
te draaien in een
piketregeling
en je werkt in roosterdienst ook in de
BUNKERTANKER
weekenden. onderhoud van het schip.

WIJ ZOEKEN VOOR ONZE KLANTEN:
110 M. VANAF BOUWJAAR 2010 - 4000 TON

Daarnaast
heb je:
Daarnaast
assisteer je de inspecteur scheepvaart en de controleurs scheepvaart bij:
BUNKERTANKER MAX. 86 M. MET MINIMAAL 18 TANKS
• Een BOA-getuigschrift
(opsporingsbevoegdheid),
of je bent bereid
binnen een jaar te evenementen
halen;
• het verzorgen
van verkeersbegeleiding
voordit
aanlegprojecten,
en bijzondere
• Afgeronde Nautische leerlijnen Nautop 1, 2 en 3 of vergelijkbaar, of je bent bereid dit te halen.
transporten;
EETBARE – OLIËTANKER 110 M. VANAF BOUWJAAR 2010
• niet
incidentenmanagement
bijkwalificaties,
calamiteiten;
Herken je jezelf
helemaal in de gevraagde
maar ben je ervan overtuigd dat je
• het
inspecteren
van vaarwegen,
eninbebording;
als nieuwe collega
toegevoegde
waarde
kunt leveren?betonningen
Geef dit dan aan
je motivatie.
• het toezicht houden en controleren op snelheid, diepgang en vergunningen.
DUWBAK MAX. 87 M. MET 12 CONTAINERLENGTES
Op onze website staat de uitgebreide vacaturetekst:
https://www.provinciegroningen.nl/bestuur-en-organisatie/werken-bij-de-provincie/vacature/
De afdeling Beheer & Onderhoud
controleur-scheepvaart-3
- VRACHTSCHIP MAX. 86 M. VANAF BOUWJAAR 2000
Als controleur schipper val je onder afdeling Beheer en Onderhoud. De afdeling Beheer en ADN
Onderhoud
wordt gevormd door drie bureaus; Nautisch Verkeer, Beheer & Innovatie en Onderhoud en Materieel.
Goed om te weten
Deze bureaus zijn samen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van wegen, vaarwegen en
• Solliciteren kan tot en met zondag 6 december 2020.
kunstwerken
binnen
de provincie
Groningen
• De gesprekken
vindendie
plaats
in de week
van 14 december
2020.vallen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt
tussen ‘droog’ en ‘nat’. De afdeling bestaat uit ongeveer 200 medewerkers die hun eigen
+32 475 83 11 73
|
info@helloship.eu
|
+32 495 79 04 56
verantwoordelijkheid kennen en dragen.
Je valt formeel onder de afdeling Beheer en Onderhoud. Deze afdeling wordt vooralsnog gevormd door
de volgende drie bureaus: Beheer & Innovatie, Onderhoud & Materieel en Nautisch Verkeer. Later dit
jaar krijgen de bureaus een andere indeling en andere namen. Dit naar aanleiding van een interne
reorganisatie met als hoofddoel om
de efficiëntie
te vergroten
binnen de afdeling en uiteindelijk ook
WIJ
ZIJN OP
ZOEK NAAR
richting het gehele mobiliteitsveld.

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

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

trendco.nl

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

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

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

3311 TH Dordrecht

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

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn
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“Die Elektrifizierung der
Containerbeförderung in der
Binnenschifffahrt ist eine große Chance
für die Niederlande, sie schreitet aber zu
langsam voran“, heißt es in der am 12.
November veröffentlichten Studie von
ElaadNL mit dem Titel „Gegen den Strom
fahren“. Die Binnenschifffahrt werde trotz
der erwarteten Technologie-Entwicklung
die Klimaziele nicht schaffen. Sogar nicht
im meist positiven Szenario von ElaadNL.
ElaadNL ist das Wissens- und Innovations
zentrum für Ladeinfrastruktur in den
Niederlanden. Die Untersucher erwarten,
dass elektrisches Fahren in Zukunft weniger
kosten wird, weil sich die Akku- und

Ladetechnologie stark entwickeln. Dies
könnte somit eine interessante Alternative
für die Binnenschifffahrt werden. Moderne
Antriebe werden immer mehr modular
gebaut, mit elektrischem Antrieb und
Dieselgenerator. Auswechselbare Akku
container werden das Laden vereinfachen.
Etwa ZES arbeitet bereits an den ersten
Containerschiffen, die komplett elektrisch
fahren.
Aber diese Entwicklung kommt ohne
zusätzliche Maßnahmen nicht schnell
genug voran, um die Zieles De Green Deals
Seeschifffahrt, Binnenschifffahrt und Häfen
zu erreichen, so ElaadNL. 2030 müsste der
CO2-Ausstoß 40 Prozent geringer sein als
2015 und die Schadstoffemissionen

müssten sich 2035 um 35 Prozent gesenkt
haben. 150 Schiffe müssten 2030 einen
zero emission-Antrieb haben. Ende 2050
müsste laut Green Deal die gesamte
Binnenschifffahrt nahezu komplett
emissionslos sein. Diese Ziele werden sogar
im besten Szenario von ElaadNL nicht
erreicht. „Der Fokus der Binnenschifffahrt
liegt immer noch auf modernen Diesel
motoren“, so Rutger de Croon von
ElaadNL. “Ein Binnenschiffsmotor wird
alle 15 bis 20 Jahre ersetzt. Die Finanzierung der Elektrifizierung und die schnelle
Abschreibung der heutigen Dieselmotoren
könnten zu einem Holperstein werden,
wodurch sich die Elektrifizierung
verzögert.“

E
IT
SE

“Elektrisches Fahren kommt nicht schnell genug voran“

E

(Foto BDB)

Dringend notwendige Ausbaumaßnahmen
könnten dann nicht mehr begonnen oder
zeitnah zu Ende geführt werden, weil
schlicht kein Geld mehr zur Verfügung
steht. Einige Beispiele sind Arbeiten am
Main, Fahrrinnenvertiefungen an
Nieder- und Mittelrhein, Baumaßnahmen
am Main-Donau-Kanal und im West
deutschen Kanalgebiet oder Schleusenneubauten, wie zum Beispiel die zweiten
Kammern an der Mosel.
Das ist laut BDB eine Hiobsbotschaft für
die Schifffahrt in Deutschland und
niederschmetternd für den Masterplan Binnenschifffahrt, der unter anderem verstärkt
Güter auf die Wasserstraße lotsen soll.
Im Zuge der Haushaltsberatungen lautet
der Appell des BDB in Richtung Politik und
Verwaltung: „Stattet die Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung mit ausreichenden
Finanzmitteln und qualifiziertem Personal
aus.“
„Ein Baustopp wegen leerer Kassen darf
nicht erfolgen. Über entsprechende
Verpflichtungsermächtigungen im
Bundeshaushalt muss der Flussausbau
sichergestellt werden. Immer noch fehlen
in der WSV rund 400 Ingenieure, um den
Ausbau der Flüsse und Kanäle zu
bewältigen. Und 200 zusätzliche Ingenieure

werden für
zukünftige Zusatzaufgaben für
die Umsetzung der
Europäischen Wasserrahmenrichtlinie benötigt.
Wer das System Wasserstraße
nicht in den Kollaps führen will,
muss nun handeln.“
Dieser Appell richtet sich auch an das
Bundesverkehrsministerium: „Wer in den
laufenden Haushaltsberatungen nur 50
WSV-Stellen anmeldet, braucht sich über
die Missstände im Wasserstraßennetz nicht
zu wundern.“

H
SC

Der BDB befürchtet eine
Finanzierungslücke im zweistelligen
Bereich für die Wasserstraßen im
Bundeshaushalt 2021. Die Organisation
basiert sich nach eigenen Angaben
auf zuverlässigen Quellen im
Bundesverkehrsministerium. In Berlin
finden derzeit die Haushaltsberatungen
statt. Ab 2022 könnten sogar 200
Millionen Euro fehlen.

T
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Deutschen Wasserstraßen droht Millionenlücke

Shell bestellt 40
LNG-Tanker
Concordia Damen baut 40 neue Tanker
mit einem LNG-Antrieb. Die Werft aus
dem niederländischen Werkendam hat für
diese Serie dual fuel-Schiffe einen Vertrag
geschlossen mit institutionellen Anlegern,
die von J.P. Morgan Asset Management
empfohlen wurden.
Die Schiffe werden für Shell fahren. Sie
sollen von der VT Group (Verenigde
Tankrederij) und Marlow Navigation betrieben werden. Die VT übernimmt den operationellen Betrieb, während Marlow für die
Besatzungen verantwortlich ist. Frachtcontor Capital Partners hat bei den Verhandlungen vermittelt.
Die Schiffe werden 110 Meter lang und
11,50 Meter breit, haben einen LNGAntrieb und einen geringen Tiefgang: 2.800
Tonnen bei 3,25 Meter. Die sogenannten
Parcifal-Tanker werden Mineralöl transportieren zwischen den ARA-Häfen und dem
Rhein.
Concordia Damen wird im Dezember mit
dem Bau anfangen. Das erste Schiff wird im
November 2021 fertig sein. Anschließend
wird die Werft jeden Monat ein Schiff
liefern, bis zum Dezember 2024.

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

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

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

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

DAMEN MARINE COMPONENTS

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

SCHIFFSELEKTRIK
ELEKTRONIK
NAVIGATION
KOMMUNIKATION

GmbH

ELECTRIC
MARINE BUILDING
and
ENGINEERING

Kadlec & Brödlin

ONE PLATFORM FOR INLAND NAVIGATION

Wij feliciteren VERSOTRANS AG van harte met mts UVIRASTAD

Foto: Simon Marrink
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Uvirastad, de nieuwe lichtgewicht van Versotrans
DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

De Zwitserse rederij Versotrans kreeg van
een oliemaatschappij een aanbod voor een
nieuwe overeenkomst. Daarbij stelde de
oliemaatschappij wel voorwaarden aan de
verhouding diepgang-laadvermogen. Want
ook in de steeds frequentere tijden van
droogte met bijbehorend langdurig lage
waterstanden moet er olie vervoerd kunnen
worden. Daarnaast was een geringe kruiplijn een vereiste, vanwege de bereikbaarheid
van een deel van het beoogde vaargebied in
België.
Daarom kwam de rederij uit op nieuwbouw
van een Sunrisetanker, hét lichtgewichtconcept in de tankvaart. Op maandag 9
november leverde GS Yard in het Groningse
Waterhuizen het gloednieuwe schip op aan
de klant.

Sunrise-concept
De Uvirastad is het zesde schip in de vloot
van Versotrans, die verder bestaat uit de
Kaminastad, Stanleystad, Elisabethstad,
Leopoldstad en Bumbastad. De namen op
de boeg refereren stuk voor stuk aan de
voormalige kolonie Belgisch Congo, tegenwoordig de Democratische Republiek Congo
Kinshasa. Uvirastad is een havenstad aan
het noordelijke uiteinde van het Tanganyikameer.
Via mevrouw Hochbein, de moeder van GS
Yard-eigenaar Christian Hochbein, kwam
Versotrans op het spoor van deze werf, die
met het Sunrise-concept biedt wat de rederij zocht: tankers gebouwd van speciaal, wat
lastiger te verwerken maar lichtgewicht staal
voor maximaal laadvermogen bij minimale
diepgang. De uitrusting met twee, kleinere

(foto Simon Marrink)

schroeven – elk aangedreven door een eigen
lichte Volvo Penta-motor van slechts 750 pk
– draagt hieraan eveneens bij.
Het resultaat: de met acht ladingtanks uitgeruste Uvirastad transporteert 2.702 ton
olie bij een diepgang van slechts 3,14 meter. Bijkomend voordeel: het brandstofverbruik van de Sunrise-serie is ook nog eens
behoorlijk lager dan dat van tankers van
vergelijkbaar tonnage, wat naast een mooie

kostenbesparing ook nog eens minder emissies met zich meebrengt. Zo snijdt het mes
aan vele kanten.
De bouw van het 110 meter lange en 11,45
meter brede casco vond, net als de afbouw,
plaats op de werf aan de boorden van het
Winschoterdiep. Na ruim twee maanden
cascobouw ging het schip op 25 juni te
water. Door vakantie- en coronaperikelen
duurde de afbouw ruim vier maanden, wat

langer dan gebruikelijk.
Hierbij is het schip voorzien van Van der
Velden-roeren. Schreinerei ML GmbH verzorgde de betimmering en het leidingwerk
was in handen van De Jong's Pijpleidingenfabriek uit Sliedrecht. “Deze onderaannemer schakelden wij in op speciaal verzoek
van de klant.
Lees verder op pagina 12 >>

Dé specialist in pijpleidingen
De Jong’s Pijpleidingfabriek produceert en installeert met veel
expertise elke dag pijpleidingsystemen voor de maritieme sector t.b.v
Baggerbouw, zeevaart, binnenvaart en jachtbouw zoals hopper- en cutter zuigers, containerschepen, sleepboten, chemicaliëntankers en luxe jachten.
Zij kiezen voor het familliebedrijf uit Sliedrecht, omdat het al sinds 1951 de
specialist is op dit gebied.

Advies en ontwerp
Met een deskundig team van engineers lukt het De Jong’s Pijpleidingfabriek uw
aanvraag volgens de geldende eisen goed in kaart te brengen en een product op maat te
leveren. De pijpleidingspecialist heeft ruime ervaring op het gebied van advies en ontwerp
tot prefabricage en montage. Het familiebedrijf levert diverse projecten op, zoals
laad-lossystemen, lens-ballastsystemen en bijvoorbeeld voortstuwings-installaties
voor de maritieme industrie.

Geavanceerde werkplaats
De Jong’s Pijpleidingfabriek beschikt over een moderne en geavanceerde
werkplaats waar de prefabricageen alle pijpleidingwerkzaamheden uitgevoerd
kunnen worden. Compleet prefab van pijpen:
• Diameters van Ø6 mm tot en met ± Ø1600 mm
• Segmentbochten en baggerbochten en -pijpen
• Elektrisch, MIG of TIG lassen (afhankelijk van de toepassing)
• Onder elke gewenste keuringsinstantie
• CNC gestuurd doorn buigen. Wij beschikken over 2 stuks doorn
buigmachines t/m 60,3MM uitwendig met een buigradius van 2D en
1 stuks doorn buigmachine t/m 168,3MM

Deskundig team van monteurs
Een deskundig team van monteurs, dat werkt onder leiding van een
projectleider, draagt er zorg voor dat alle werkzaamheden veilig en
adequaat uitgevoerd worden.

De Jong’s Pijpleidingfabriek B.V. Sliedrecht
Molendijk 80-82 • 3361 EP • Sliedrecht
+31 (0)184 413 644

info@djps.nl
www.djps.nl

Wij wensen
mts Uvirastad
een behouden
vaart!
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Uvirastad is in de vaart
Vervolg van pagina 11 >>

De nieuwe samenwerking verliep prima”,
vertelt afbouwbegeleider John Mulder
van GS Yard.
De Uvirastad is verder voorzien van een
boegschroef van Verhaar Omega, een stuurhuis van Van Wijk Werkendam en twee
JCB-generatoren, geleverd door De Ruyter
Dieseltechniek. De succesvolle proefvaart
van de Uvirastad vond plaats op donderdag
29 oktober, waarna het schip anderhalve
week later werd overgedragen aan zijn
nieuwe eigenaar.

Inmiddels wordt er op GS Yard gewerkt
aan volgende projecten, waaronder een
special: een landingsschip voor bevoor
rading van enkele Duitse Waddeneilanden.
Voor GS Yard is dit een welkome aanvulling
op het portfolio dat voor het overgrote deel
bestaat uit binnenvaarttankers. Mulder:
“Vanwege corona werken veel mensen thuis
en gaan ze minder op vakantie. Dat betekent aanzienlijk minder autorijden en vliegen, dus minder behoefte aan brandstof.
Dat merken wij aan de vraag naar tank
schepen. Maar qua werk kunnen wij gelukkig nog wel even vooruit.”

WIJ FELICITEREN FAM. SOMERS MET MTS UVIRASTAD
EN WENSEN HEN EN DE BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART

Aan mts UVIRASTAD leverden onder andere:
GS Yard B.V. Complete afbouw

Steuerungs- und Automatisationstechnik sowie das

All Pumps Holland B.V.

Tankmess- und Alarmierungssystem und die dazugeh-

Complete Victor pompen pakket

örige Visualisierung sowie die Navigations- und Kom-

Alphatron Marine B.V.

munikationseinrichtungen
Promarin Propeller- und Marinetechnik GmbH

Compleet nautisch pakket
Blokland Non-Ferro B.V. Beunkoelers

The 2 main propellers, diameter 1550mm, 4 blades,

Blue Century – VEMASYS Solutions Software

skew design, the two OPTIMA® propeller nozzles, the

Damen Marine Components

two propeller shaft installations

Besturingssysteem: type SP2700 incl. roerstandaanwijzer type RI2700 Hydraulisch aggregaat: type HPP

Reintjes Benelux bvba
2x WAF 364 met een reductie van 5,435:1

2700-280 } 1-1-1 / 7,5 kW Stuursysteem: type 2DWK

Van Wijk Machinefabriek en

Roersysteem: een set (2 stuks) Van der Velden® vis-

Scheepsreparatiebedrijf B.V.

staartroeren type HDS 200

APPROVED

ATEX ZONE 0

Hefkolom en stuurhuis en autokraan 12-18 mtr.

DJPS (De Jong’s Pijpleidingfabriek B.V.)

Verhaar Omega B.V.

Pijpleidingen t.b.v Laad-/Los en Dampretour, incl. de

Eén (1) Verhaar Omega Boegschroefinstallatie type

installatie van overige dekleidingen, compleet met bal-

kanalen 31120-4k (schroefdiam 1200mm) elektrisch

lastsysteem en RVS tankspiralen

aangedreven, 330 kW bij 1780 omw/min. en bedie-

Dutch Well Pumps B.V. Deep Well ladingpompen
HR Piping B.V. Complete machinekamer installatie
Kadlec & Brödlin GmbH

ning wegafhankelijk incl omschakeling Pomp/Boegschroefbedrijf
W&O Europe Afsluiters voor de dekleidingsystemen

Projektierten, lieferten und installierten wir die

en de machinekamers

elektrische und elektronische Ausrüstung inkl. der

WindeX Engineering B.V. RVS klaproosters

Vierlinghstraat 49A 12 - 4251 LC Werkendam
+31(0)183 - 509 886 info@dwpumps.nl www.dwpumps.nl

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Smart Shipping Hackathon moet innovaties opleveren voor Vlaamse binnenvaart
Op 26 en 27 november
organiseert De Vlaamse
Waterweg in samenwerking
met Antwerp Management
School en EY de allereerste
Smart Shipping Hackathon.
Het doel is ideeën op te doen
en oplossingen te vinden
voor de uitdagingen waar de
binnenvaart tegenaan loopt op
het vlak van smart shipping.
Iedereen die gefascineerd is door
binnenvaart en/of technologie
kan zich online registreren op
www.smartshipping-hackathon.
com en meedoen om te helpen
het potentieel van de binnenvaart
te vergroten.
Vlaanderen beschikt over zo’n
1.000
kilometer
bevaarbare
binnenwateren waarop jaarlijks
meer dan 70 miljoen ton wordt
vervoerd. “Maar we gaan voor
meer binnenvaart, in het belang
van mobiliteit en klimaat”, stelt
De Vlaamse Waterweg. Daarom
zet de vaarwegbeheerder in op
smart shipping: het online delen
van gegevens tussen binnenvaart-,
infrastructuur- en vaarwegbeheerders én het varen met geautomatiseerde schepen.

48 uur
Om dat laatste onderwerp gaat
het bij de online Smart Shipping Hackathon. Een ‘hackathon’

is een creatieve methode om
problemen te benaderen en
innovatie te stimuleren.
De deelnemende teams van vier
tot vijf personen gaan binnen een
tijdsbestek van 48 uur op zoek
naar tastbare oplossingen: nieuwe concepten, businessmodellen,
processen enzovoort voor vier
concrete uitdagingen:
1. Hoe kan een geautomatiseerd
binnenvaartschip veilig door
een sluis varen als er geen
personen aan boord zijn?
2. Hoe moet de communicatie
verlopen om veilig te kunnen
navigeren met geautomatiseerde en conventionele
binnenvaartschepen?
3. Hoe gaan we om met vaarwegmanagement voor zowel
geautomatiseerde als
conventionele binnenvaartschepen?
4. Hoe kan de overheid nieuwe
technologieën integreren en
zich organiseren met het oog
op optimaal verkeersmanagement?
Tijdens het verloop van de hacka
thon kunnen de deelnemende
teams rekenen op ondersteuning van coaches met kennis van
de sector. Aan het einde van de
hackathon worden de teamresultaten gepresenteerd aan een jury
die vervolgens de winnaars kiest.

(illustratie De Vlaamse Waterweg)

Vanwege Covid-19 kozen De
Vlaamse Waterweg, Antwerp Management School en EY ervoor
om de hackathon online te organiseren. Dit heeft als voordeel
dat het gemakkelijker is om een
internationaal publiek aan te
trekken.

nisch en creatief talent ook in
de binnenvaartsector nog meer
inzetten op innovatief denken
en handelen. Deze hackathon
is daartoe een zeer waardevol
initiatief”, aldus Lydia Peeters, de
Vlaamse minister van Mobiliteit
en Openbare Werken.

Binnenvaart
bekender maken

“Naast mogelijke oplossingen
voor de vier uitdagingen hoopt
De Vlaamse Waterweg dat deze
hackathon een platform kan zijn
om de binnenvaart bij een breder publiek bekend te maken en
de sector toekomstbestendiger
te maken. Onze binnenvaartsec-

“Vlaanderen barst van het talent.
Zowel in onze kenniscentra, in
onze kmo’s als in grote ondernemingen wordt dagelijks ingezet
op innovatie en duurzaamheid.
We willen samen met al dit tech-

tor heeft namelijk enorm veel
economische
opportuniteiten
die we maximaal moeten benutten.”
De online Smart Shipping
Hackathon is een FLOAT-evenement. FLOAT staat voor FLanders
On the Automated shipping Track
en is een samenwerking tussen
diverse overheids- en onderwijsinstanties.

Kijk op www.smartshippinghackathon.com voor meer
informatie en om aan te
melden.
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DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

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

+31 (0)76 303 05 50

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

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS

Met Walstroom krijgt
iedereen veel meer lucht

Onze voordelen:

Met Walstroom van Seijsener Techniek gaat het beheren
van havens van de beroepsvaart veel efficiënter verlopen.
Schippers hoeven alleen in te pluggen, een app te
activeren en daarna wordt alles digitaal bijgehouden
en verrekend. Dat gaat veel lucht in de agenda geven!
Qua duurzaamheid gaat er helemaal een enorme
slag gemaakt worden: Walstroom maakt aggregaten
hopeloos ouderwets. Weg is de vervuiling en de stank
van de dieselmotor en ook de geluidsoverlast is
voorgoed verleden tijd.

• Afhandeling via de smartphone
• Geen rompslomp met
havenkantoren, automaten
en kaarten
• Verregaande duurzaamheid
• Ideaal voor de gemeente,

Meer weten over Walstroom en alle
voordelen? We willen u graag een demonstratie
geven. Waarna u zeker zult concluderen:
Walstroom, wat een verademing!

beheerders en de beroepsvaart

Seijsener techniek.
Ga maar genieten!
Seijsenr A5 advertentie_liggend - 8.indd 1

Seijsener
info@seijsener.com

Tel. 075-6810 610
seijsener.com

10/11/2020 13:50:48
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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

NIEUWBOUW DUWBOOT 19 X 10

BALANCE

Bouwjaar : 2020
Afmetingen : 19 x 10
Tonnage
:Hoofdmotor : 2x Caterpillar 3508
4 roeren, onafhankelijk stuurwerk !!!

Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

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

: 2002
: 109,94 x 11,44 x 3,43
: 3.015
: 2x Cummins 38M2 1300 PK, bj 2002

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.
LIBELLE
Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

DUOS
: 1981
: 105 x 9.50 x 3.27
: 2.255
: Fabr. Caterpillar , 1227 Pk, Bj. 1993

Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

: 1963
: 45.99 x 7.24 x 2.64
: 698
: Fabr. GM V12, 360 Pk, Bj.1997

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





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

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

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

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).

ALUMINIUM EN RVS
BEERENS BV

Beatrixhaven 11
4251 NK, Werkendam
John van Maastricht
+31(0)6-30487516

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

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.

of mail direct naar
john@beerensbv.nl
/Beerensbvwerkendam
/company/beerensbv

WWW.BEERENSBV.NL

BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht
TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl
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Maritieme monitor nu al achterhaald
Maar cijfers helpen richting bepalen voor na corona
Op 11 november is de nieuwe
Maritieme monitor gepresenteerd.
De beschrijving en cijfers van
de sector zijn nu al achterhaald.
Dat is elk jaar al wel het geval:
de cijfers zijn minstens een jaar
oud. Nu komt daar bovenop
dat de wereld er door corona
helemaal anders uitziet – en dat
heeft ook grote gevolgen voor
de maritieme sector. Toch helpt
de analyse om de richting te
bepalen voor een tekomst na
corona.
Minister Cora van Nieuwenhuizen
van Infrastructuur en Waterstaat
schrijft over de huidige situatie in
de sector: “Het jaar 2019 heeft met
de ogen van nu veel weg van de
stilte voor de storm. De gevolgen
van Covid-19 op de wereldeconomie zijn ongekend. Natuurlijk
heeft de pandemie ook forse invloed op het gehele maritieme
cluster. De cijfermatige vertaling
daarvan zullen we uiteraard terugzien in de Maritieme monitor van
2021.”
2019 was, zo weten we nu, een
rustig en stabiel jaar. De omzet
van het maritieme cluster, exclusief de zee- en binnenhavens,
bedroeg 70 miljard euro. Dat was
2 procent meer dan in 2018. Ook
de werkgelegenheid steeg licht.
Zo’n 285.000 personen verdienden toen hun boterham in één van
de maritieme deelsectoren. De export groeide hard: met maar liefst
10 procent ten opzichte van 2018.

Daarnaast deden vooral de marineen de scheepsbouw, en dan met
name de bouw van grotere jachten, het goed. De offshore, de binnenvaart en de visserij kenden een
wat minder jaar.
Gelijktijdig met de Maritieme
monitor is ook de Havenmonitor verschenen. Koen Overtoom,
vicevoorzitter van de Branche
Organisatie Zeehavens zei: “De
Havenmonitor geeft wederom
aan dat de zogeheten zeehavens
van nationaal belang een belangrijke rol spelen in de Nederlandse
economie met 4 procent van de
totale werkgelegenheid en 5,54
procent van de totale toegevoegde
waarde.”
“Dit belang hebben we ook
tijdens de coronacrisis centraal g
esteld. Alle diensten en services in
onze havens hebben ongestoord
doorgewerkt. Daardoor konden
we iedereen blijvend van goederen
voorzien. Niet alleen de bedrijven
in binnen- en buitenland, maar
ook ziekenhuizen en onderzoekscentra.”
Nieuw dit jaar is een aanvullende
editie met speciale aandacht voor
de arbeidsmarkt. De cijfers tonen
niet alleen de enorme werkgelegenheidswaarde van de maritieme
sector, maar bieden tevens het
inzicht dat nodig is om binnen
de sector gericht wervinfsacties te
kunnen uitzetten. Bijvoorbeeld
om het relatief lage percentage

(archieﬀoto Tekst & Toebehoren)

vrouwen op te krikken.
Aandacht wordt ook gevraagd
voor de doorstroomkansen binnen de maritieme sector. Dat is
actueel aangezien door de coronapandemie een aantal reorganisaties in de maritieme sector te verwachten is. Er is de bedrijven veel
aan gelegen om ervoor te zorgen
dat de ervaren medewerkers behouden blijven voor de maritieme
sector. Na de coronacrisis zijn ze
vast weer hard nodig.
Rob Verkerk, voorzitter van
Nederland Maritiem Land, lichtte de visie vanuit de maritieme
wereld toe: “De sector wordt hard
geraakt door de coronacrisis. Dat

zal in de cijfers die we volgend
jaar publiceren duidelijk zichtbaar worden. Met het Masterplan
voor een emissieloze maritieme sector wil de sector zich uit de crisis
innoveren door de ontwikkeling
en toepassing van groene technologieën voor de verduurzaming
van bestaande en nieuwe schepen.
Stip op de horizon is dertig nieuwe, emissieloze schepen in 2030.”
“Met dit initiatief wordt de energietransitie voor de gehele sector
versneld, vaart de Nederlandse
overheid als eerste met emissieloze schepen en versterken we de
internationale concurrentiepositie
van de scheepsbouw en de scheepvaart. Wat we willen, is dat Neder-

land wereldleider wordt op het
gebied van duurzame scheepvaart
en dat de Nederlandse maritieme
sector de duurzame schepen van
de toekomst wereldwijd ontwerpt,
bouwt, vaart en inzet!”
Het Masterplan voor een emissieloze maritieme sector moet de sector
een stevige economische impuls
geven. De nieuwe, nog te ontwikkelen schepen en de retrofits van
bestaande schepen bieden ook
kansen voor de export. “Nederland kan hiermee laten zien dat zij
voorop blijft lopen in de ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en efficiënt gebruik van de
waterwegen en haven.”

Nieuwe jongerenambassadeurs promoten maritieme sector

Iris Dikker is jaar lang het gezicht van de binnenvaart
vak onder de aandacht moet brengen. Misschien in de vorm van
gastlessen op de basisschool.”

Iris Dikker, die de mbo-opleiding
Schipper Binnenvaart doet op
het Nova College in Harlingen, is
een van de vier nieuwe jongerenambassadeurs voor de maritieme
sector. Samen met Maxime Abels
(HR & Management Assistant bij
Hatenboer-Water), Reinier van
Setten (student Maritiem Officier)
en Tom Verbist (student Maritieme Techniek) is ze op 9 november
gestart. De bekendmaking was op
Scheepswerf Kooiman Hoebee,
waar meteen een fotoshoot volgde.
“De vrijheid op een schip, dat is
iets wat je niet kunt begrijpen als
je aan wal zit. Je hebt iedere dag
een ander uitzicht, kunt je uren
redelijk vrij indelen en bent aan
het reizen voor je werk,” zegt Iris
op de website van koepelorganisatie Nederland Maritiem Land.
Sinds september 2020 volgt ze de
mbo-opleiding Schipper Binnenvaart. Na deze opleiding is ze van
plan om er de kapiteinsopleiding
van één jaar aan vast te plakken.

“Echt niet alleen
voor mannen”
Als jongerenambassadeur hoopt
Iris andere jongeren enthousiast te
maken voor het maritieme vak. En

Vlog en blogs
Dat is een van de activiteiten die
Iris, Maxime, Reinier en Tom
samen en afzonderlijk gaan doen.
Ze vertegenwoordigen een jaar
lang de maritieme wereld richting
jongeren. Ze gaan onder andere
ook vlogs en blogs delen op social
media.
De gekozen maritieme jongerenambassadeurs hebben natuurlijk hun eigen sector waar zij het
meeste van weten. Maar de ambassadeurs zijn juist geselecteerd om
hun interesse in en enthousiasme
voor de gehele sector.

De vier nieuwe jongerenambassadeurs. Rechts Iris Dikker. (foto Nederland Maritiem Land)

vooral meiden.
“Dit werk is echt niet alleen voor
mannen bestemd. Ik vind het
jammer dat er in mijn omgeving

nauwelijks meiden zijn die zich
in de maritieme sector interesseren.”
Het liefst zou Iris de sector ook

promoten onder kinderen in
groep 7 en 8, als ze een middelbare school moeten kiezen. “Ik
denk dat je al jong het maritieme

Voor de gastlessen bezoeken ze
basis- en middelbare scholen. Hier
gaan de ambassadeurs in op de
diverse opleidings- en carrièremogelijkheden die de maritieme
wereld biedt. Voor de vlogs en
blogs willen zij dit jaar (online of
fysiek) in contact komen met verschillende maritieme organisaties.
Zo geven ze de jeugd een blik op
alles wat er bij een beroep in deze
sector komt kijken.
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BRIDGES2000 maakt met innovatieve gangways
ook de binnenvaart veiliger
DOOR JAN HOEK

De door BRIDGES2000
gebouwde bruggen en gangways
bieden een veilige toegang tot
schepen en pontons. In eerste
instantie leverde het in 1999
door directeur-eigenaar Hendrik
van der Ham opgerichte bedrijf
fiets- en loopbruggen voor
de wegenbouw. Na vijftien
jaar expansie ontwikkelde
BRIDGES2000 ook bruggen,
gangways, fenders en pontons
voor met name de offshoresector. En de binnenvaart.
Het bedrijf bouwt en levert elke
benodigde verbinding zoveel mogelijk uit voorraad of geheel naar
wens van de klant op maat gemaakt.
Hiermee biedt BRIDGES2000
voor elk vraagstuk zo veilig mogelijke tijdelijke of permanente oplossingen, die te koop of te huur
zijn.
Sinds enige tijd wordt die veiligheid met de kleinere gangways
ook geboden in de binnenvaart.
Ze worden desgewenst geleverd
met een in het bedrijf ontwikkeld
draaisysteem, waarmee er onder
alle omstandigheden sprake is van
een veilige op- of afgang van een
binnenvaart- of cruiseschip. Daarnaast heeft BRIDGES2000 een
innovatieve
klap-trap-gangway
ontwikkeld: uitermate geschikt als
naast elkaar afgemeerde schepen
in een haven of aan een afbouwkade een groot hoogteverschil

hebben. Ook hebben ze speciale
uitschuif-varianten, zodat je van
het ene naar het andere schip kunt,
en gangways en loopplanken van
anderhalve meter; met een kleine
fender ertussen ben je met deze
loopplank helemaal klaar.

Anderhalve-metermeer-man
Het hoofdkantoor is weliswaar
in Rotterdam gevestigd, maar de
productie, de logistieke activiteiten en het interview met
Hendrik van der Ham en Albert de
Koning, business development manager, vinden plaats aan de Koekoeksedijk in Zevenbergen (gemeente
Moerdijk). Direct wordt duidelijk
dat door de opvallend grote voorraad zeer snel geleverd kan worden. Zonodig zelfs nog dezelfde
dag. Over snelheid gesproken: binnen een uur ontvangt de klant een
prijsopgave voor de meest gangbare producten.
Uit de tijd dat Van der Ham voornamelijk fiets- en loopbruggen
leverde kreeg hij de bijnaam ‘de
anderhalve-meter-meer-man’. Hij
legt uit: “Bij de aflevering van een
fietsbrug vielen tussen de uitvoerder van de betreffende gemeente
en de aannemer de nodige scheldwoorden. Ze hadden een brug
van 14 meter lengte besteld en bij
nameting bleek dat 15 meter te
moeten zijn. Niet geheel toevallig
had ik nog een deel van de brug
op de wagen liggen zodat de brug

Albert de Koning (links) en Hendrik van der Ham.

Sichere
und effiziente
Navigation
durch
Automatische
Bahnführung

Hendrik laat zien hoe het draaisysteem van de gangway werkt. (foto’s Jan Hoek)

uiteindelijk anderhalve meter langer was dan de bestelde. De brug
paste perfect en dit redde daarmee
zowel de gemeente als het aannemersbedrijf.”
Van der Ham maakt zijn bijnaam
nog steeds waar, want tijdens het
interview hield hij zich keurig aan
de anderhalve meter afstand.

Innovatief draaisysteem
“Voor veel klanten is de aanschaf
van een brug of gangway voor de
civiele, maritieme en/of offshoremarkt te duur en dan is leasen
een heel goede oplossing. We
onderscheiden ons verder door
ook specials in kleine aantallen te
fabriceren. Naast de gestandaardiseerde producten leveren wij zeer
snel ook veel maatwerk, precies
passend voor gebruik. Overigens
merken we nog regelmatig dat er
scheepswerven en rederijen zijn
die niet weten dat bijna al onze
producten ook te koop zijn”, vertelt Albert de Koning.
In de productiehal wordt het aan
een gangway bevestigd draaisysteem gedemonstreerd. “Het
gebeurt met regelmaat dat een
binnenvaartschip niet goed afgemeerd ligt en aan de kade soms

Die Kombination von
RADARpilot720° mit
argoTrackPilot bietet ein völlig
neues integriertes System.
Die Leitlinien aus dem
RADARpilot720° werden direkt für
die Schiffssteuerung verwendet.
Führt das Schiff automatisch
entlang des Flusses, präzise und
wiederholbar, bei Tag und Nacht
Die Bahnvorgabe wird durch seitliches Verschieben unmittelbar auf eine
aktuelle Verkehrssituation eingestellt
Erstellung der Leitlinien durch einmalige Fahrt auf der gewünschten Bahn,
Anpassung durch Drag&Drop der Punkte

Navigation der nächsten
Generation: BAHNFÜHRUNG
+ KARTE + RADAR + AIS
integriert in einer Anzeige

meerdere meters voor- of achteruit beweegt. Met het door ons
ontwikkelde draaisysteem, dat
wordt vastgemaakt aan de bestekrand, blijven de rollen onder de
gangway niet alleen aan de grond,
maar worden ook beschadigingen
daaraan voorkomen. En het allerbelangrijkste: onder alle omstandigheden is er sprake van een veilige op- en afgang.”
“Het systeem wordt niet alleen
gebruikt bij binnenvaartschepen,
maar zelfs bij riviercruiseschepen
en bij cruiseterminals”, aldus een
trotse Van der Ham, die vervolgens
ook nog de verrassende mogelijkheden van de klap-trap-gangway
uitlegt. Ook de pleziervaart wordt
bij BRIDGES2000 niet vergeten,
want voor die markt zijn er kleine
en uitschuifbare gangways leverbaar. Het bedrijf werkt voornamelijk met aluminium; het lichte
materiaal is goed hanteerbaar,
sterk en roest niet.

Pontons, fenders en
werkschip
Naast bruggen en gangways levert
BRIDGES2000 ook pontons, van
kunststof tot staal, onder andere
geschikt voor het onderhoud aan

schepen. Verder meerdere soorten en maten fenders, waaronder
fenders met een touw-geknoopt
omhulsel, perfect voor cruiseschepen en boten met een wit geschilderde buitenkant. En de slingfender, die zowel horizontaal als
verticaal gebruikt kan worden. De
rib-fender is te gebruiken ter bescherming van kades en is goed
passend tussen iets kleinere schepen.
De aluminium Multicat (11 x 5
meter) die BRIDGES2000 voor
de verhuur heeft, is uitgevoerd
met een kraan, ankers en een lier.
De opdeelbaarheid in drie delen
zorgt voor eenvoudig vervoer over
de weg van dit multifunctionele
werkschip. Na aankomst op locatie ligt deze Multicat binnen één à
twee uur ‘werkbereid’ in het water.
Elke aanschaf begint met een passend advies, waarbij voor alle
producten geldt: laat u goed informeren over de mogelijkheden
van koop, huur of (long)lease.
BRIDGES2000 is creating safe connections; dat leveren zij snel, veilig
en altijd precies passend.

Kijk voor meer informatie op
www.bridges2000.nl.

Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

www.innovative-navigation. de

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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Gefeliciteerd, KLAAS VAN DEN BERG! En een behouden vaart
met uw kotter GY-127 HENDRIKA JACOBA
Straathof
ontrols

Foto: Arjan Buurveld, ©ﬁshermen4friends.nl

Foto: Arjan Buurveld
fishermen4friends.nl

Koersbepalend in
verzekeren
Gespecialiseerd
in maritieme
verzekeringen

Wij wensen de bemanning van
Gebr. Sluyter wenst eigenaar en bemanning goede
vangsten maar bovenal een behouden vaart.

Beurs-World Trade Center. Beursplein 37, Rotterdam.
Telefoon: 010-405 2000 E-mail: casco@gebrsluyter.nl

www.gebrsluyter.nl

Hendrika Jacoba veel succes
en een behouden vaart.
0321 382315
Dronten, Flevoland
info@straathofcontrols.nl

www.straathofcontrols.nl
Leverancier van ZF motorbedieningen
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Padmos levert mooi staaltje werk met Hendrika Jacoba
Machinefabriek Padmos uit Stellendam
heeft eind oktober de GY 127 Hendrika
Jacoba opgeleverd aan Klaas van den Berg
uit Urk en zijn rederij Mountain Scotland.
Het is een (bijna) 25 meter lange
twinrigger/ﬂyshooter.
Door de coronamaatregelen was de overdacht in kleine kring. Het maakte de vreugde
bij de doop en vlagwissel er niet minder om.
De GY 127 is het derde schip in Padmos’
succesvolle serie van 25-meter-schepen. Dit
is de eerste nieuwbouw voor Klaas van den
Berg. Het schip is op de toekomst gebouwd:
Klaas’ 22-jarige zoon Klaas Jan treedt in de
voetsporen van zijn vader en kiest ook voor
de visserij. Ondanks Brexit en teruglopende
vangsten durfde de familie de investering
daarom wel aan.
De vorige GY 127, daterend uit 1982, was
inmiddels op leeftijd. Daardoor liepen de
onderhoudskosten op. Voor flyshooten was
het schip met een lengte van 40 meter bovendien eigenlijk te groot. Het is de bedoeling om de helft van het jaar te flyshooten.
De andere helft wordt het twinriggen.

(foto Arjan Buurveld / www.ﬁshermen4friends.nl)

Goede bekenden
Van den Berg wist wat hij had aan Machinefabriek Padmos. Hij komt er al meer dan
twintig jaar. De hoofdaannemer heeft in

Foto: Arjan Buurveld
fishermen4friends.nl

goede harmonie samengewerkt met de diverse leveranciers en onderaannemers.
Het resultaat mag er zijn: de Hendrika Jacoba is een prachtig schip geworden, bovendien duurzaam en energiezuinig.
Het tekenwerk is verzorgd C-Job en MARIN.
Het casco is gebouwd door Casco- en Sectiebouw Rotterdam. Het schip beschikt over
twee kranen: één op het voorschip en één op
het achterschip.

De keerkoppeling komt van Reintjes. Straathof Controls is verantwoordelijk voor de
motorbediening.
All Pumps Holland leverde een compleet
pompenpakket. Hora leverde de scheepsramen (onder keur). De Hendrika Jacoba is
verzekerd door Gebr. Sluyter.

Aan kotter GY-127 HENDRIKA JACOBA leverden o.a.:
All Pumps Holland B.V.
Complete pompen pakket
Gebr. Sluyter B.V.

Wij wensen Van den Berg veel succes
met GY 127 Hendrika Jacoba en een
behouden vaart.
Waterdicht. Betrouwbaar. Maatwerk.

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

In de droge lading is sprake van
een ‘stabiel aanbod’ van secundaire grondstoffen en bouwstoffen.
Dit kan echter niet de volumeverliezen in de auto- en staalindustrie
compenseren. De graanvolumes
zijn volgens binnenvaartbedrijven
vrij normaal voor deze tijd van het
jaar. Door de stijgende prijzen in
de wereldhandel zal vermoedelijk
de komende weken meer tarwe
naar de zeehavens moeten worden vervoerd. Varkensbedrijven in
Brandenburg kampen met uitbraken van de Afrikaanse varkenspest.
Wellicht zou dit de komende tijd

het vervoer van veevoeder kunnen
gaan beïnvloeden.
Het vervoer van brandstof voor de
transportsector ligt volgens tankvaartvertegenwoordigers op een
voor dit seizoen normaal niveau.
Alleen bij kerosine is dit niet het
geval. Een aantal tankvaartbedrijven hoopt in het laatste kwartaal
van het jaar meer stookolie te kunnen vervoeren. Veel landbouwers
vullen na de oogst hun voorraad
aan. Bovendien stijgt volgend jaar
de BTW op stookolie en wordt
er vanaf 2021 ook een CO2-taks
berekend.

Lage vrachten
In de containervaart zijn de volumes al enige tijd aan het groeien, maar ze liggen nog absoluut
niet op het niveau van vóór de
coronacrisis. Opvallend hoog is
het vervoer van hout in containers,
en dan met name sparrenhout.
Door de droogte en de schorskever
in Duitsland moeten veel bomen
worden geveld. Deze houtvolumes

1x WGF 863 met een reductie van 14,286:1.
Straathof Controls B.V.

Verzekering

Motorbediening

Hora BV
Scheepsramen onder keur

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Corona zet nog steeds rem op lading
De Duitse industrie trekt
weer aan, waardoor ook de
binnenvaartvolumes stijgen.
Toch liggen ze nog ver onder het
niveau van voor de coronacrisis.
Dat blijkt uit het jongste rapport
van het Duitse Bundesamt für
den Güterverkehr (BAG) over de
effecten van de coronapandemie
op het goederenvervoer in
Duitsland.

Reintjes Benelux bvba

kunnen
slechts
gedeeltelijk
de adname bij de machinebouw
compenseren.
Over het algemeen liggen de
vrachttarieven in de binnenvaart
laag. In de spotmarkt zelfs zo laag
dat schippers soms nauwelijks
hun vaste kosten kunnen betalen.
In alle segmenten is er sprake van
overcapaciteit, wat in de droge lading tot leegvaart leidt.
De aangescherpte coronamaatregelen in Duitsland en de verschillen in het coronabeleid binnen de
EU baren de sector zorgen. Vooral
in het grensoverschrijdend vervoer
kan dit tot problemen leiden. Het
aantal binnenvaartbedrijven dat
voor personeel werktijdverkorting
moet aanvragen is de laatste weken weer gestegen. Voor varend
personeel is dit vaak complex,
omdat deze mensen niet altijd een
Duitse arbeidsovereenkomst hebben.

Bazelse woonwijken staan
achter derde havendok
Op 29 november vindt in
Basel-Stadt het referendum
plaats over de aanleg van een
derde dok in de haven voor de
toekomstige containerterminal
Gateway Basel Nord. Voor- en
tegenstanders van het project
voeren campagne. De stads- en
havenwijken Kleinhüningen en
Klybeck zijn voor.
Een comité van bewoners, bedrijfsvertegenwoordigers en politici
lichtte tijdens een persconferentie
toe waarom dit project volgens
hen zo belangrijk is voor stad en
haven. Door de aanleg van het dok
kan de Rijnvaart zich verder ontwikkelen, en dat is belangrijk voor
de nationale economie. Meer binnenvaart en de mogelijkheid om
containers over te slaan van binnenschip op spoor leidt tevens tot
minder vrachtwagenvervoer en de
bijbehorende milieu-, lawaai- en
verkeerstechnische overlast.

De voorzitter van het plaatselijke
wijkcomité is Hannes Baumgartner, schipper en voormalig kantonparlementariër. Hij bevestigt
– anders dan wat tegenstanders
beweren – dat het toekomstige
havendok perfect toegankelijk zal
zijn voor containerschepen.
Het invaren van een sluis,
het passeren van het nautisch
moeilijke Midden-Rijndal of de
middelste Rijnbrug zijn volgens
hem veel grotere uitdagingen voor
schippers dan de invaart van het
dok. Dat dit laatste een probleem
voor de binnenvaart zou vormen,
doet hij af als een ‘zeemansfabel’.
Volgens Balz Herter, parlementslid en voorzitter van de christendemocratische volkspartij (CVP)
in Basel-Stadt, maakt het dok de
haven klaar voor de toekomst. Het
zou de eerste grote investering in
de Zwitserse Rijnhavens zijn sinds
de Tweede Wereldoorlog.
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SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

OMRU
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.

HET BESTE ZICHT OP SERVICE, KWALITEIT EN INNOVATIE
Bij deze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt u standaard de allerbeste
service. Daar zorgen onze vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met
veel aandacht en zorg en informeren u van begin tot eind over de voortgang.

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

MEER WETEN?
+31 (0) 183-745 694
info@sdkdieselsupport.nl
www.sdkdieselsupport.nl
Kelvinweg 12a, 6101 WT Echt (Afstand vanaf Maasbracht 2 km)

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

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

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

U vindt ons aan de Waal bij Kilometerpaal 903



QUALITY - SERVICE
INNOVATION - SUSTAINABILITY

THE POWER
TO TURN YOUR WORLD
 +31 - (0)487 - 515 544
 info@gerlienvantiem.com  Druten

360°

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

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

gerlienvantiem.com

DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen
T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736
info@femm.be - www.femm.be

24/7

KBEREI
BAAR

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
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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

Dé onderlinge specialist
in scheepsverzekeringen
088 6699500 | eoc.nl

@EOCverzekering/

EOCverzekering

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

www.WindeX.net
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Boek over de allerlaatste parlevinker

De avonturen van de Time is Money
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Time is Money, de allerlaatste
parlevinker, zo heet het deze
maand verschenen boek over de
familie Van Hooren. Die voer 77
jaar als parlevinker op de Maas,
met als thuishaven Belfeld. Drie
generaties die de scheepvaart van
eten voorzagen – en veel meer.
Een boek over hun avonturen
en die van hun trouwe vaartuig
Time is Money.
Wim van Hooren was de laatste
parlevinker van Europa. Hij begon
zijn loopbaan in dienst van zijn
vader in 1964. In 2008 maakte
hij zijn laatste tochtje. Maar de
geschiedenis begint met zijn opa
Willem, die door het idee van Jan
van Hooren, de vader van Wim, in
1930 een parlevinker kocht voor
400 gulden.

Meer schepen op de Maas
De opkomst van de scheepvaart
op de Maas door het kolenvervoer
bood de kans voor Van Hooren
als parlevinker te starten. Na de
teloorgang van de kolen en het
einde van de oorlog zat de zanden grindvaart stevig in de lift.
In 1964, op 16-jarige leeftijd, ging
Wim bij zijn vader werken, nadat
het varen er met de paplepel ingegoten was.
Ze voorzagen schippers niet alleen
van levensmiddelen, maar ook
van ankers, sigaren en scheepstoebehoren. De parlevinker bracht
zo nodig als een soort taxi ook
mensen en kinderen aan boord
van de passerende schepen. Hij

De cover van het boek.

haalde ook, samen met de dokter,
overleden mensen van boord. De
sociale functie was breed.
De nodige grappen, anekdotes
en grollen komen aan bod in het
boek. Zoals een schipper die biggetjes aan boord had, die hij in
het ruim van de sleepkempenaar
slachtte als ze vet waren. Zo zorgde hij voor zijn eigen vers vlees.

parlevinker met hoornsignalen,
lichtsignalen of door te zwaaien.
De service aan boord scheelde
uren stilliggen voor schippers; ze
kochten vanuit het gangboord
hun boodschappen.

derden parlevinkers. In 2008 nog
maar één. Eigenlijk kon Wim van
Hooren in die tijd nog net iets
verdienen, door de goodwill en
gunning van trouwe schippers.

De klad kwam in het parlevinken
toen de auto’s aan boord kwamen
en de mobiele telefoons. De schippersvrouw kon zelf snel en gemakkelijk boodschappen doen aan
de wal. De vriezer en de koelkast
maakten voor weken inkopen
makkelijker. Door de schaalvergroting verdwenen er ook veel
schepen op de Maas.
In de dertiger jaren waren er hon-

Wim van Hooren is nog steeds de
trotse, gepensioneerde schipper
van de Time is Money, die sinds
2015 op de Museumwerf Vreeswijk
te bezichtigen is. En op tal van evenementen waar Wim de inmiddels
beroemde Limburgse vlaaien verkoopt.
Helaas kon de geplande presentatie van het boek op de Museumwerf niet doorgaan door Covid-19.

Over 2020 en Covid-19 zegt
beursmanager Raymond Siliakus:
“De impact is enorm en ongekend, en de maritieme wereld is
geen uitzondering.” Hij legt uit
hoe de tentoonstelling zowel actuele zaken in de sector behandelt als de toekomstige uitdagingen: “Onze rivieren en zeeën
zijn gevuld met uitdagingen en
kansen. We nodigen branchegenoten van over de hele wereld
uit om de kracht van technologie
en transparantie te ontdekken;
om te creëren, samen te werken
en te innoveren en om duurzame
(relation)ships te bouwen en onderhouden.”
Hoewel live en face-to-face-erva-

Het boek is te koop op
www.deparlevinker.com.

Hard bestaan
Ook het harde bestaan en de lange
dagen van de parlevinker komen
aan bod. Dagelijks meerdere keren
goederen aan boord sjouwen
van het kleine bootje, dat later
vervangen werd door een groter
exemplaar. De inkoop van eieren,
vlees en veel meer gebeurde bij de
lokale middenstand. Al met al was
hij dag in dag uit van vroeg tot laat
aan het werk.
Koelkasten waren er vroeger niet.
Evenmin als mobiele telefoon of
marifoon. Schippers bestelden de

Met zijn boot bezoekt Wim van Hooren nog veel nautische evenementen, al gooit corona ook daar roet in het eten.
(archieﬀoto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

Vol optimisme en ambitie aftellen
naar Europort 2021
Rotterdam Ahoy is vol
vertrouwen over het doorgaan
van Europort eind volgend
jaar. Precies een jaar vóór de
start van de beurs in Rotterdam
werd de nieuwe campagne
gelanceerd. Voor de 40e editie,
die van 2 tot en met 5 november
plaatsvindt, stuurt Europort
een open uitnodiging naar de
maritieme wereld om “deel uit te
maken van de reis van maritieme
transitie”.

Museumstuk

Maar op vrijdag 6 november vond
de boekpresentatie van Time is
Money, de allerlaatste parlevinker alsnog plaats. In kleine kring.
Schrijver Jan Peeters overhandigde
het eerste exemplaar aan oudsluismeester Ad van Duinen van
Sluis Belfeld.
“Precies in de week dat het veertig jaar geleden is dat de parlevinker losraakte van de steiger en
sluismeester Van Duinen de boot
op spectaculaire wijze redde van
de ondergang”, lichtte Wim van
Hooren toe.

ringen de focus zullen blijven,
zal de tentoonstelling ook op
data gebaseerde tools bieden die
matchmaking en aanvullende
hybride modellen mogelijk maken, voor het geval de coronapandemie iedereen ook over een
jaar nog in zijn greep heeft.

DNA
Europort richt zich op een aantal kernwaarden die allemaal
essentieel zijn voor het maritieme
platform. Ten eerste Craftmanship en Entrepreneurship: op basis
van jarenlange ervaring in een
land dat nauw verbonden is met
water, zit scheepsbouw en techniek in het DNA van Europort.
Daarom is het de plek om alles
over schepen voor speciale toepassingen en high-tech oplossingen te laten zien en te ontdekken,
stelt de beursorganisatie. "Sterker nog, het voortouw nemen in
innovatie en het uitstippelen van
de weg naar de toekomst is een
van de primaire ambities van
Europort, leidend tot de waarden
Thought Leadership en Ownership."
Het platform daagt scheepseigenaren en brancheoverschrij-

dende pioniers uit om het
podium te betreden en hun visie
te delen op de weg die voor ons
ligt.
"Maar de laatste essentiële waarden Partnership en Friendship zijn
net zo belangrijk." Europort legt
het doel uit om verder te gaan
dan alleen een netwerkkans: ze
faciliteren een omgeving om
de juiste mensen te ontmoeten,
nieuwe zakelijke kansen te creëren en de return on investment te
maximaliseren.

Thema’s
Hoewel Europort nog niet alle
onderwerpen en thema’s wil vastleggen om in te kunnen spelen
op de actualiteit, zijn de headlines voor het 2021-programma
gedefinieerd, volledig in lijn met
enkele van de belangrijkste transitiepaden in de branche. Digitalisering, Energietransitie en het
betrekken van de Next Generation.
"Deze zijn essentieel om de
maritieme toekomst opnieuw
vorm te geven en zullen leidend
zijn in de Europort 2021-agenda;
van special ships en innovatieve
technologie tot havenlogistiek en
aangrenzende industrieën."

Duitse deelstaten krijgen
geld voor walstroom
In Duitsland is de richtlijn van
kracht geworden voor het realiseren van walstroominstallaties in
zee- en binnenhavens. Hierdoor
kunnen deelstaten per direct een
beroep doen op een steunpakket
van de bondsregering. Die stelt tot
2023 in totaal 176 miljoen euro
ter beschikking voor de bouw van
walstroominstallaties.
Walstroomvoorziening in alle havens is een onderdeel van het
Duitse regeerakkoord.
“Hoewel de scheepvaart al een van
de meest milieuvriendelijke vervoersmodi is, willen we de maritieme energietransitie nog verder
brengen”, aldus de Duitse minis-

ter van Economische Zaken en
Energie, Peter Altmaier.
Als schepen walstroom kunnen afnemen, hoeven ze tijdens het stilliggen in havens hun eigen dieselgenerator niet meer te gebruiken.
Ze veroorzaken daardoor minder
vervuiling en lawaai.
Walstroominstallaties zijn duur,
maar met de steun van de bondsregering kunnen deelstaten ze nu
beter betalen. De bondsregering
draagt dit en volgend jaar 75 procent van de kosten voor een nieuwe walstroominstallatie. Vanaf
2022 is dat 50 procent.

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

B el van An del 010 4293316

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

Van Andel zorgt al ruim 80 jaar
voor de juiste spanning aan boord!
www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl
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Ontwerp, installatie
en reparatie
van hydraulische systemen
voor de binnenvaart.
Stuurwerken
Stuurwerkkeuringen

Stuurwerkpompen
leverbaar uit voorraad

Stuurhuiskeuringen

Nieuw of revisie van cilinders

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

ASTO SHIPYARD BESCHIKT OVER EEN EIGEN DOK, MET EEN
INWENDIGE AFMETING VAN 15 BIJ 35 METER EN EEN
TOTAAL HEFVERMOGEN VAN MAAR LIEFST 450 TON.
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.

Meer weten?
Markweg Zuid 2A
4794 SN Heijningen

0167 - 52 45 65
buycktechniek.nl

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

f
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POST MARINE HEATING STAAT
VOOR KORTE LEVERTIJDEN,
GOEDE SERVICE DOOR
GEMOTIVEERDE VAKMENSEN EN
BOVENAL EEN SCHERPE PRIJS!
Nederlands fabrikaat van DUURZAME KWALITEIT

DE SPECIALIST IN SCHEEPSVERWARMING!
Post Marine Heating: nuchter en innovatief

Post Marine Heating is een nuchter en innovatief familiebedrijf dat kan bouwen op meer dan veertig jaar ervaring
in het ontwerpen en fabriceren van olie gestookte verwarmingssystemen voor de plezier- en beroepsvaart. We
staan echter niet stil en blijven zoeken naar manieren om onze scheepsverwarming nog verder te verbeteren.

Rentabiliteit met een plus Blue-Line

Met de ontwikkeling en implementatie van de Blue-Line-ketels heeft Post Marine Heating een uiterst doelmatig
en betrouwbaar C.V. systeem op de markt gebracht. Jarenlange ervaring en gemotiveerde vakmensen hebben,
met behulp van moderne apparatuur en hulpmiddelen de C.V. ketels gemaakt tot wat ze zijn; betrouwbare marine
C.V. systemen. Dankzij het uitgekiende ontwerp, de duurzaamheid, eenvoudige bediening en de materiaalkeuze,
staan deze ketels borg voor jarenlang probleemloos functioneren. De C.V. ketels doorstaan alle door de overheid
opgelegde eisen ten aanzien van veiligheid (CE), rendement en uitstoot van schadelijke stoffen.

“ De Blue-Line is de schoonste en
efficiénste diesel (olie) gestookte
CV ketel van deze tijd. De ketel
wordt gekenmerkt door zijn hoge
rendement van meer dan 95%,
zijn lage stroomverbruik en zijn
roetvrije krachtige werking.

Productie in eigen fabriek

Alle modellen uit ons assortiment worden geproduceerd in onze eigen moderne fabriek in Gorinchem. Hierbij
werken we nauw samen met Post Metaalbewerking, waar u ook terecht kunt voor andere bootonderdelen van
aluminium of (roestvast) staal zoals tanks voor vuil- en/of drinkwater.
Boezem 20a, 4206 CB Gorinchem
+31 (0)183 - 610 211

info@postmarineheating.com
www.postmarineheating.com
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HERMOTORISEREN?
OP ZOEK NAAR EEN CCR2 MOTOR?
Zeer betrouwbare mechanische
binnenvaart motoren
Uit voorraad leverbaar!
755 pk / 1840 tpm
829 pk / 1900 tpm
1400 pk / 1900 tpm
Vraag vrijblijvend een offerte voor een motor of een
dealer voor de binnenvaart.
complete inbouw bij uw

Wim Steenbergen
Tel: 06-15204640 | info@shipfixtechniek.nl | www.shipfixtechniek.nl
Werklocatie: Werkschip Janny, gemeentehaven ‘s-Gravendeel
0131-Yanmar-CM-Shipfix adv Binnenvaart-130x92mm.indd 1

19-05-2020 15:07

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

ADVERTEER IN ONZE
BEKENDE KERSTSPECIAL!

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

Scheepsbouw
zit in ons
DNA
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IN DEZE ROERIGE TIJD IS DIT
HET MOMENT OM ELKAAR TE
“OMARMEN” MET EEN KERSTGROET
IN DE BINNENVAARTKRANT!

Nieuwbouw

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

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

Vraag naar de mogelijkheden via:
E-mail: sales@binnenvaartkrant.nl
Tel: Rica 06 11 36 34 93 of Ken 06 11 36 35 19

Hart voor de binnenvaart
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SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

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

√ 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.

FKH ACCU’S

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

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV
“voor al uw sloop- & saneringsschepen
en overige drijvende objecten”

Contante betaling

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

Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem
E-mail:
treffers@hetnet.nl
www.treffers-haarlem.com
Rivierradar
RHRS2014 Advert.pdf
2 . Web:
13/11/2020
16:43

info@carronmarine.be

+31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317
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WAAROM DE RHRS2014?
Nieuw display, voorzien van hoogwaardig ontspiegelt glas
Al meer dan 7 jaar een begrip en gewaardeerd door menig schipper
Seamodus: Onderdruk en verminder de ruis van de golfslag
Koersvoorspelling: Krijg inzicht hoe het schip door een bocht komt
Dual combine: Verklein de dode hoek en vaar veiliger
Docking modus: Schadevrij afmeren

www.carronmarine.be
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Saluté is met reﬁt een droom die uitkomt
DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

Het casco is meer dan een halve
eeuw oud, aanzienlijk ouder dan
de nieuwe eigenaren. En toch is
duw- en sleepboot Saluté het magnum opus voor Christiaan Huizing en zijn vrouw Maiken. Het in
1968 als Britse marine-sleepboot
gebouwde vaartuig onderging
een complete refit: het ijzerwerk
gebeurde bij shipdock Draaisma
in Franeker en de afbouw bij
Scheepstimmerbedrijf Admiraal
in het Overijsselse Hasselt, waarbij
Huizing acht maanden lang ook
zelf dagelijks de handen uit de
mouwen stak om er het beoogde
droomschip van te maken.
Dat is gelukt, zo vertelt hij: “Een
duw-sleepboot die helemaal naar
eigen inzicht is gebouwd, is voor
mij een droom die uitkomt. Wat
mij betreft haal ik mijn pensioen
met deze duw-sleper.” De Saluté
gaat varen voor verschillende
opdrachtgevers, waaronder Hebo
Maritiemservice en sleepagent
Provaart Logistics.

Monopoolsleepboot
Christiaan Huizing is geboren
op het water, zijn ouders waren
binnenschippers op vrachtschip
Liberté. Als kind was hij al gefascineerd door duw- en sleepvaart,
een fascinatie die altijd bleef. Na
zijn opleiding tot kapitein, stuurman en schipper aan het STC in
Rotterdam ging hij aflossen voor
verschillende werkgevers. In 2008
wilde hij een sleepbootje aanschaffen om op te gaan wonen. De
toen tachtig jaar oude, deels gemoderniseerde monopoolsleepboot
die hij kocht, was echter een te
grote investering om alleen maar
op te wonen. Daarom doopte hij
de naam van het schip om van
Lotus tot Saluté en ging er ook
mee aan het werk.

Twaalf jaar lang werkten Huizing
en zijn vrouw met dit schip. Nadat
de verouderde Deutz-hoofdmotor
in 2018 werd vervangen door een
gloednieuwe Caterpillar, kreeg
Huizing een jaar later out of the
blue een bod op zijn schip: “Het
stond niet te koop, maar de geïnteresseerde meldde zich spontaan
omdat het een mooi schip was, dat
in goede staat van onderhoud verkeerde.”
Huizing realiseerde zich dat hij
die duw-sleper ooit toch eens zou
moeten vervangen. “De boot was
negentig jaar en ik nog maar 35.
Het bod dat we kregen was goed
en niet veel later was de koop
rond.” Op dat moment had hij
geen idee wat de toekomst zou
brengen. Daarom ging hij weer in
de aflossing varen. “Als kapiteineigenaar ben je altijd met je eigen
boot en bedrijfsvoering bezig. Na
zo veel jaren vond ik het wel prettig om weer eens te ervaren hoe
het is om voor anderen te varen.
Het was een mooie ervaring die
mij leerde dat ik toch echt in de
wieg ben gelegd als zelfstandig
ondernemer.”
Bij de aankoop van zijn eerste eigen duw-sleper in 2008 viel zijn
oog al op een sleepboot uit 1968:
een 250 ton zware, oersterke en
onder Lloyds gebouwde Britse
marine-sleepboot, eentje uit een
serie van zes. Destijd ging de koop
niet door en inmiddels was de
boot in handen van een Belgische
eigenaar. Huizing trok de stoute
schoenen aan. Verkoop bleek bespreekbaar: “Het was dit of nieuwbouw. Want ondanks de leeftijd
van ruim vijftig jaar is dit een van
de jongste duw-sleepboten op de
markt. Nieuwbouw was bedrijfseconomisch gezien eigenlijk geen
optie. Daarom waren wij bijzonder blij dat de eigenaar deze wilde

Christiaan Huizing. (foto Jan Johan ten Have)

verkopen. Niet in de laatste plaats
omdat het een mooi gebouwde
boot is met prachtige lijnen. En
doordat deze Saluté met 6,60 meter ruim een meter breder is dan
de vorige, biedt deze voelbaar
meer stabiliteit en behoorlijk wat
extra ruimte aan boord.”

Totale reﬁt
Met het oog op de lange termijn
besloot het koppel om het schip
niet gelijk in gebruik te nemen,
maar eerst een totale refit te geven.
Die begon in april van dit jaar voor
de wal bij Draaisma en Admiraal.
Huizing nam zelf de bouwbegeleiding op zich. De grondige renovatie begon met het strippen van
de boot. Maar liefst 40 ton staal
werd eruit gesloopt. Het ijzerwerk
werd uitgevoerd door Scheepswerf
Draaisma en de eigenaar zelf. “Ik
voer mijn hele leven al werkzaamheden in de metaal uit. Ik wilde
graag zelf meewerken om erbij te
zijn voor vragen en er voor te zorgen dat alles tot in detail zo zou

worden als wij het zelf wilden.”
Onder meer de schacht werd uit
de machinekamer gehaald; de
vrijgekomen ruimte werd aan
de woning toegevoegd. Er zijn
nu drie slaapkamers aan boord.
De accommodatie voldoet aan
de nieuwste geluidsnormen. De
betimmering is uitgevoerd door
Admiraal, terwijl het idee voor
de woninginrichting afkomstig is
uit de koker van partner Maiken.
De complete elektra aan boord
is door de eigenaar samen met
Navibus uit Zwolle vernieuwd. Er
is geen centimeter oude stroomkabel blijven zitten. Hetzelfde
bedrijf leverde en installeerde ook
de moderne, digitale nautische
apparatuur.
Verder is de ‘nieuwe’ Saluté door
de firma Wessels uit het Duitse
Haren (Ems) voorzien van een
nieuwe brug en leverde Verwer
Aggregaten uit Blokzijl de nieuwe
Yanmar- en Deutz-generatoren.
De 730 pk sterke Caterpillar 3412
hoofdmotor bleef: die draaide

sinds een grondige revisie nog
maar 3.500 uren en kan dus nog
wel even mee.
Voor de financieringsbegeleiding
van het project deed Huizing een
beroep op financieel adviesbureau Arend Jetten uit Meppel. De
inmiddels gepensioneerde Jetten
pakt nog af en toe een klus op
voor trouwe relaties. En trouw is
de familie Huizing. Want zelfs al
bij de financiering van de Liberté,
waarop Christiaan Huizing werd
geboren, was Jetten als financiële
man betrokken, destijds nog als
medewerker van een bank.
“In die tientallen jaren is er veel
veranderd”, weet Jetten. “En dat
zeker niet in alle opzichten ten
goede. Ook het financieringsvraagstuk van dit schip was erg complex.” Maar het is gelukt, waarmee
voor de trotse bezitter van deze
karakteristieke duw-sleepboot de
cirkel helemaal rond is.

Kijk voor meer foto’s op
www.binnenvaartkrant.nl.

De Binnenvaartagenda 2021 is uit!
De Binnenvaartagenda is uit! Deze
week zal het Bureau Voorlichting
Binnenvaart de sponsors een editie toesturen.
Als uw collega-ondernemer die
geen sponsor is van het Bureau
Voorlichting Binnenvaart ook
interesse heeft in de Binnenvaartagenda van 2021, kan hij of zij
deze voor 14,50 euro bestellen via
info@skridmedia.nl.

Vervoer van huishoudelijke
reststromen over water

Het BVB doet sinds begin 2019 in
opdracht van de Topsector Logistiek onderzoek naar het vervoer
van huishoudelijke reststromen
via de binnenvaart. De focus ligt
hierbij op gemeentes gelegen
aan of nabij waterwegen tussen
Rotterdam en Zuid-Limburg en

Duitsland (de goederencorridors) en op het afval dat verbrand
wordt bij de afvalenergiecentrales
(AEC’s).
Deze AEC’s verwerken jaarlijks
zo’n 7,5 miljoen ton reststromen,
waarvan 2,4 miljoen huishoudelijke reststromen zijn. De binnenvaart neemt daarvan al een klein
deel voor haart rekening, maar er
is veel meer mogelijk.
In de periode tussen april en september 2020 is er een vervolg gegeven aan de aanbevelingen uit de
onderzoeken van 2019 en is een
drietal acties opgepakt, namelijk:
• het uitwerken van binnenvaartconcepten en bijbehorende kostenvergelijking voor
drie individuele trajecten
• het inventariseren van huishoudelijke reststromen bij

gemeentes aan/nabij vaarwater
buiten de goederencorridors
• tenslotte een inventarisatie
van motivaties, mogelijkheden
en huidige beleidskaders van
duurzaam vervoer van reststromen op landelijk niveau.

Hieruit komt naar voren dat er
weinig tot geen landelijke sturing
is op het vervoer van huishoudelijke reststromen en dat die wel
noodzakelijk is om de individuele gemeentes en afvalverwerkers te
bewegen naar vervoer over water.

De verwachting is dat dit project
in 2021 weer verder kan worden
opgepakt.

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl
De reststromencorridors. (bron: topcorridors.com, 2020)
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MTS CHRIS
VEKA WENST ROJAS TANKERS B.V. EN DE BEMANNING
VAN MTS CHRIS EEN BEHOUDEN VAART.
VEKA SCHEEPSBOUW LEVERDE HET COMPLETE SCHIP.

VEKA Scheepsbouw B.V. | T: +31 (0)183 505 230 | info@vekagroup.com | www.vekagroup.com
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Mts Chris in de vaart
DOOR EVERT BRUINEKOOL

VEKA levert de Chris af aan
Rojas Tankers B.V. Het schip
gaat varen bij het Belgische
Hazes, onder Belgische vlag. Na
de proefvaart begin november
moest er in de laatste dagen
alleen nog geschilderd worden
aan het schip. Het is een 110 x
11,45 meter type C-tanker met
een holte van 4,90 meter.
In juli startte VEKA met de afbouw
van het schip in Werkendam. Het
casco is gebouwd op de VEKA-werf
in Plock, Polen, en heeft acht tanks
met een totale capaciteit van circa
3.024 m³. De onderbouw van de
stuurhut is gemaakt van staal met
een bovenste sectie aluminium die
op de onderbouw is geplaatst.
De hoofdmotor is een Mitsubishi
S12R met een output van 1.414
pk, geleverd door Koedood
Dieselservice. De boegschroef is
een 4-kanalenboegschroef van het
merk Verhaar.

Klantwens
“Het leidingsysteem is een gegalvaniseerd dubbel leidingsysteem en volledig in overleg met
en naar wens van de klant ontwikkeld voor het laden en lossen van acht ladingtanks over
vier manifolds”, vertelt Raymond
Wennekes, woordvoerder van
VEKA. “Aan boord staan twee
Bornemann-pompen met een
capaciteit van elk 500 m³/u.”
De betimmering en inrichting zijn
niet standaard, maar volledig naar
de smaak van de eigenaar ingevuld
door Willemsen Interieurs.
Heatmaster leverde de ketel voor
de ladingsverwarming en VEKA
bouwde zelf de spiralen in de
acht tanks. Het schip wordt aangedreven met het gepatenteerde en
zuinige VEKA Vortex-systeem dat,
gebaseerd op onderzoek, volgens
VEKA 20 procent zuiniger is dan
een reguliere romp en aandrijving.
De vorm van het achterschip zorgt
voor een efficiëntere aanstroming
van water naar de schroef en lost
het water ook beter.

(foto Media Creators)

Dit effect ontstaat door het compleet opnieuw ontworpen achterschip dat in 2017 in productie is
gekomen.
Het zorgt voor een korte waterstroom van de romp naar het
mondstuk, wat resulteert in een
efficiëntere stroom naar de
schroef. In het huidige ontwerp
versmalt de tunnel vlak voor de
schroef. Dat zorgt voor een hogere
stroomsnelheid en dus een beter
rendement.
Een hogere waterstand zorgt voor
minder kielzog en een betere
afvoer van water bij het achterschip. De tunnel is dieper gemaakt
om een goede doorstroming naar
de grotere schroef te garanderen.
De schroef is vernieuwd naar een
5-bladsschroef. De diameter van
de schroef is vergroot tot 1.900

millimeter in een straalbuis.
Rutger Vergouwen, afbouwcoordinator bij het mts Chris voor
Rojas Tankers, is in zijn nopjes
met het nieuwe schip. De woning is in tweeën gesplitst voor de
privacy van de bemanning.
“We hebben alle hightech die
mogelijk is in de woning laten
inbouwen, van bluetooth tot het
nieuwste ‘koken op inductie’,
was- en vaatwasmachine. Ruime
hutten met vloerverwarming en
tweepersoonsbedden. Als je stilligt, kan het gezin ook nog even
langskomen. Ruimte genoeg.”
In de woningen van bemanning
en kapitein kan je live meekijken
aan dek. Als je wakker wordt en
als je laad- en losactiviteiten moet
overnemen, kan je zien waar je
moet beginnen en hoe lang ze

nog nodig hebben. “Dat is fijn,
dan weet je dat je nog een bakje
koffie kan doen”, vertelt Vergouwen. “Wij hebben geen luik naar
de stuurhut. We moeten altijd
buitenom naar de stuurhut, omdat het een laag kanaalschip is.”

Door het flexibele leidingsysteem
kan de bemanning heel soepel
omgaan met de lading en gemakkelijker de producten blenden. Het schip heeft een ruime

machinekamer. Met een LNGruimte die goed toegankelijk is
door de deur in de machinekamer.
In deze ruimte staat onder andere
de ketel voor de ladingverwarming.
Voorlopig zal het mts Chris voor
Burando in het ARA-gebied varen. Er is voor dezelfde kleurencombinatie als vroeger gekozen: koningsblauw, grijs en wit.
Vergouwen is blij met Eelke van
’t Hof, Harm Bles, Wout Bliek
en Jaymie Sandifort: “Door hen
hebben we het werk beter en
efficiënter kunnen afmaken. Vanaf
dag één waren ze trouwe steun en
toeverlaat en zeer betrokken bij de
bouw.” Daarnaast is hij dankbaar
“dat wij het vertrouwen hebben
gekregen van Peter van de Waal en
Burando”.

• Generatorset 3 t.b.v. boordnet 80kVA,

Koedood Dieselservice B.V.

Werkina Werkendam B.V.

De naam van grootvader
In 2021 bestaat Rojas Tankers veertig jaar. De Chris is vernoemd naar
Vergouwens grootvader, die het
bedrijf is begonnen in 1981. “Het
vorige mts Chris is eruit gegaan in
2019 omdat het een enkelwandige
tanker was.”

Aan mts CHRIS leverden onder andere:
VEKA Scheepsbouw B.V.
Afbouwlocatie en afbouwbegeleiding,
tekeningen en ontwerp, inbouw machine-

Blommaert BVBA
Voormast Improval en roeftrap
Damen Marine Components

motor John Deere, type 4045 en genera-

Mitsubishi S12R motor met een output van

De complete elektrische installatie inclusief

tor Stamford UCM274

1.414 pk@ 1650 OMW

2-draads databesturing, monitoringsys-

EPS European Pump Services B.V.

Promarin Propeller- und

teem met touchscreenbediening, compleet

Marinetechnik GmbH

nautisch pakket, camerasysteem, complete

kamers, leidingen machinekamers, lood-

Besturingssysteem: SP2700 incl.

gieterswerkzaamheden en spiralen

roerstandaanwijzer type RI2700, hydrau-

Het complete pompsysteem, bestaande uit

lisch aggregaat: type HPP2700-280} 1-1-2 /

2 stuks EPS/Bornemann ladingpompen

The main propeller, diameter 1900mm,

airco installatie, satellietsysteem, tank-

Masson Marine keerkoppeling type MM

11 kW, stuursysteem: type Van der Velden®

voor zowel stookolie als gasolie toepassing

5 blades, skew design

meetsysteem, Ecdis Inland Viewer en AIS

W7200 5,281:1, nIncl.: Vulkan elastische

2DWK en roeren: 1 set (2 stuks) type

met elk een capaciteit van 500m3/uur en

koppeling en PTO type 0 t.b.v. stuurwerk

Van der Velden® HD

aangedreven door 230 kW ABB elektromo-

Den Breejen Shipyard

toren en EPS/Bornemann strippomp voor

Van Wijk Machinefabriek en

het legen van de dekleidingen. De door EPS

Scheepsreparatiebedrijf B.V.

ADS van STIGT

All Pumps Holland B.V.
Complete Victor pompen pakket
Artco Painting B.V.
Schilder-Coatingwerk
Beerens Handelsonderneming B.V.

Schroefasinstallatie
Dijvler Materiaal B.V.

geleverd pompsystemen zijn geschikt voor

Riwa Boating International

installatie
Willemsen Interieurbouw &

Bijboot RIWA 4000 "River Explorer"

Scheepsbetimmering B.V.
Isolatie en betimmering
WindeX Engineering B.V.

Autokraan 11-17 mtr. 2000 kg
Verhaar Omega B.V.

Airconditioning, overdrukinstallatie en RVS

Boegankerlier, achterankerlier, ankers,

installatie in een ATEX zone 1 G IIB T4.

ankerdamkettingen en ankerdraad

Door toepassing van uitsluitend A-klasse

Eén (1) Verhaar Omega Boegschroefinstal-

Dakradarmast type Dortsman, stuurhuis-

Dolpower B.V.

materialen is een lange levensduur en

latie type kanalen 41120-4k nieuw type

trap, heklichtbeugel type Millennium,

• Generatorset 1 t.b.v. aandrijving boeg-

hoge mate van bedrijfszekerheid voor deze

(schroefdiam 1200mm) horizontale opstel-

pompsystemen gegarandeerd

ling, 393 kW bij 1780 omw/min. en be-

Davit WLL 300 kg incl. CE-keur, scharnier-

schroef en ladingpompen 525kVA, motor

bare alu boordlichtbakken, RVS hoogglans

Caterpillar, type C18 en generator

uitlaten en RVS railing stuurhuis

Stamford HCM534

Beka Constructiebedrijf B.V.
Voor- en achter machinekamer vloeren

• Generatorset 2 t.b.v. boordnet en ladingpompen 140kVA, motor John Deere, type
6068 en generator Stamford UCM274

Heatmaster B.V.
1750 kW thermische vloeistof ladingverwarmingsinstallatie met secundair systeem
Kampers Shipyard B.V.
Stuurhuis incl. hefgeleidekokersysteem

klaproosters

diening wegafhankelijk incl omschakeling
Pomp/Boegschroefbedrijf
W&O Europe
Appendages voor de dekleidingensystemen
en de machinekamers

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

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

SALES & SERVICE

DAMEN MARINE COMPONENTS
REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

Foto: Media Creators

Wij wensen ROJAS TANKERS B.V een behouden vaart met mts CHRIS

28

17 november 2020

