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Havenwethouder grijpt z’n kans
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T 085 4861350 | E info@climalogic.nl

Op zoek naar
een baan in
de binnenvaart?
Bel 085 4840200

V O O RT VA R E N D V E R Z E K E R D

De onderlinge specialist
in scheepsverzekeringen

Voor de juiste match,
www.swetsgroup.nl

T. 088 6699500

| eoc.nl

OMVORMERS, ACCULADERS

CONNECTING SPECIALISTS

Tel. 0182 - 38 75 22

Voor nieuwbouw en reparatie
T. +31 (0)416 665 500
www.teamcoshipyard.nl

 



Tien maanden is hij al havenwethouder in Rotterdam, maar een échte kennismaking met de binnenvaart had
nog niet plaatsgevonden. Maandag 16
maart was het dan zo ver. Pex Langenberg keek zijn ogen uit tijdens het
door het Bureau Voorlichting Binnen-

vaart georganiseerde werkbezoek.
Namens het BVB traden voorzitter Annette Augustijn en secretaris Kees de
Vries op als gastheer. Ook Ronald Paul,
COO van Havenbedrijf Rotterdam, Robert Kasteel van CBRB en Hester van
Duuren van BLN-KSV voeren mee.

Met een patrouillevaartuig van Rijkswaterstaat bracht het gezelschap bezoeken aan de motorschepen Carpe
Diem en Laborieux. En natuurlijk liet
Langenberg de kans niet voorbijgaan
om even in de stuurstoel plaats te nemen. (foto BVB)

Ofﬁcieel dealer van:

power passion partnership

Levering en installatie
alle merken motoren
Servicepunt Iveco en All Pumps Holland
Tel. +31 (0)Tel.
184411922
Fax. +31 (0) 184419565
+31 (0) 85-4861340

CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS
GELUIDDEMPERS
VONKENVANGERS
OPHANGSYSTEMEN

TEL: 0166-603285

WWW.AXCES.COM

Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht
Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025
www.koedood.nl - info@koedood.nl

Minister: ‘Met minder
verkeersleiders even veilig’
Voor de verkeersbegeleiding op
het water is minder personeel
nodig, zonder dat het ten koste
gaat van de veiligheid. Dat antwoordde Melanie Schultz van
Haegen afgelopen week op Kamervragen van SP’er Farshad
Bashir.
Het Tweede Kamer-lid stelde zijn
vragen naar aanleiding van het conflict tussen de verkeersleiders en de
directie van Rijkswaterstaat Verkeers- en Watermanagement over
de nieuwe dienstroosters. Daardoor
zouden de verkeerscentrales en patrouilleboten onderbezet zijn en
dat zou onveilige situaties voor de
binnenvaart opleveren.

Volgens de minister wordt er efficiënter gewerkt. ‘Dat betekent dat
hetzelfde werk uitgevoerd kan worden met minder mensen. Rijkswaterstaat vermindert de komende
tijd landelijk het aantal medewerkers via natuurlijk verloop. De serviceverlening en veiligheid zijn
daarbij gewaarborgd.’
Technologische vernieuwingen in
de binnenvaart vergroten de veiligheid, stelt Schultz van Haegen.
‘Schepen krijgen steeds meer en
betere informatie aan boord door
onder meer AIS en elektronische
vaarkaarten.’
De zorgen voor onderbezetting
zijn onnodig, vindt ze: ‘Rijkswaterstaat houdt de situatie nauwlettend

in de gaten. Als er onderbezetting
ontstaat door ziekte, opleiding en
trainingen en vacatures dan worden
maatregelen genomen om het serviceniveau voor de binnenvaart op
peil te houden.’ Dat kan betekenen
dat medewerkers op een andere
verkeerscentrale moeten invallen
en dat administratieve taken worden stilgelegd. ‘De prioritaire inzet
richt zich dan op de begeleiding
van de scheepvaart of de bediening
van bruggen en sluizen.’
In 2010 waren er nog 228 fte's op de
RWS-vaartuigen en 231 fte’s op de
verkeersposten. Nu zijn dat er 197
en 200. In 2018 gaat het om 181
medewerkers op de boten en 189
op de centrales, meldt de minister.

Holland Diesel Maassluis
Verkoop
Inbouw
Onderhoud
Reparatie
Revisie
T 010 591 26 11 | www.hollanddiesel.nl

Service

In binnen- en buitenland
aler

Ofﬁcieel Cummins-de

+31 (0) 85-4861360
info@marinepowerdrechtsteden.nl

Rensen-Driessen
Shipbuilding

www.rensen-driessen.com

E N G I N E

S E R V I C E

Ofﬁcieel dealer van:

Servicestation ABC, Brons,
Bolnes en Stork
+31 (0)10 258 02 80 oes@olthof.eu

WWW.OLTHOF.EU

Scheepvaartweg 9
3356 LL Papendrecht
+31 (0)78 641 68 88
E info@psipiping.com
www.psipiping.com

info@veth.net
Tel. +3178 615 22 66
www.veth.net

(078) 682 12 14
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

De Binnenvaartkrant

www.huizinga-snijder.nl

TE KOOP

TK VAN TIEM

172x9,50 ervaring op Duitse

Nostra Nave 685T, 55x7.18,

Boegschroef schroef 80cm

kanalen een pré .

ingericht voor zand/grind en

350PK.

Patent bij voorkeur tot

bagger vervoer, Naut.

www.botermantechniek.nl
Tel. 06-54287373

TK 2 telescopische

Gezocht:

Upstream Crew B.V.

Mannheim.

compleet, CvO 2022, spudpl

spudpalen

kapitein voor duwboot

Uw betrouwbare bemiddeling

Tel. 06-53895843 of

9,50m

diameter 1m 10 m onder schip Typhoon.

voor Poolse bemanning.

ibovandinter@

Tel. 06-51415378

uit voor 110m of 86m schip.

Rijnpatent een pré.

e: info@upstreamcrew.com

jvandinterenzn.nl

t: +31 (0)858772324

ibovandinter@

BEMANNING NODIG?

Mannheim,

B UYCK TECHNIEK B.V.

jvandinterenzn.nl

Gerwil Crewing Letland SIA

mit ADN und 15 Jahren

HYDRAULIEK en slangenservice

biedt u per direct aan:

Tankschifffahrterfahrung sucht

www.botermantechniek.nl

Weekenden vrij.

Verantwoordelijke uitgever
Riomar BV

Tel. 06-54287373

Tel. 0653895843 of

Adres redactie en acquisitie
Bezoekadres
Pr. Hendrikkade 12e,
3071 KB Rotterdam
T +31(0)10 414 00 60
F +31(0)84 88 44 671
service@binnenvaartkrant.nl
www.binnenvaartkrant.nl

Gezocht LL/Matroos/

Schiffsführer mit Patent bis

Stuurman
voor ms Hendrika. vaargebied

HOLLAND SHIP CLEANING:

(licht)matroos / goede

neue Herausförderung ab den

NL/B. systeem 10dgn/ 4dgn,

Ruimen 500 BAR+ verven,

condities

01 Mai 2015.

reageer naar:

hydrojetten 2500 BAR.

Email: office.nl@gerwil.com, Gerne als erste oder zweite

ms.hendrika@vaart.net

Tel. 06-17324458

T. 0527-690032

WWW.BUYCKTECHNIEK.NL

Kontakt: w_rybicki@tlen.pl

Acquisitie
Tineke Leeuwestein
Vanessa Lingsveld

Shipfix Techniek

Michèl Gonlag
M : 06-53244445
redactie@binnenvaartkrant.nl
Jo Bindels
(Limburg)
T : 0475-468246
F : 0475-468247
jobindels@home.nl
Frank Antonie van Alpen
T : 06-25061913
frankantonie@planet.nl
Dorothé van Geemert
(Noord-Holland)
T : 020-4215917
d.vangeemert@online.nl
Jan Johan ten Have
(Noord-Nederland)
T 0599-331330
F 0599-331534
info@tenhavetekst.nl
Jan Hoek
(Brabant en Drechtsteden)
T : 0162-521303
M : 06-25041629
jan.hoek@planet.nl
Sarah de Preter
(Duitsland en België)
T : +31(0)6-22701893
smjdepreter@gmail.com
Cor Spek
T : 0416-697996
F : 0416-697986
binnenvaart@tekstatelier.nl

300 PERS, 37,35 x 8,20 x 2,0 m, 2 schottels type K 155,
2 x 275 PK, CAT type 3406 PC, 2 gensets Perkins,
gewicht 450 TON, € 69.000,- = recupwaarde

Bijkomende info: nadine.vanderdonck@baeck.be
Tel.(0032)03/546.06.33 • Fax. (0032)03/ 546.06.36

www.autena.nl
RADARpilot 720°
navigeert beter!

Verspreidingspunten
U kunt onze verspreidpunten
vinden op onze site;
www.binnenvaartkrant.nl
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.
Volg ons via:

scheepsmotoren, aggregaten,
drinkwatersystemen, pompen,

tel. 038 4651728

ballastjets, draadankerlieren,
ijzerwerk enz.
Tel. 06-15204640 shipfixtechniek.nl
TK Ballegooy
boegschroef 430PK schroef
1 meter

TE HUUR:
DIRECTIEVAARTUIG

www.botermantechniek.nl

A
gereIS
ed

Tel. 06- 54287373

!

De RADARpilot 720° combineert
informatie van radar, GPS, AIS en
elektronische kaart. Met aanvullende informatie, zoals de snelheid van andere radarecho’s of
scheepsnamen van schepen met
AIS, wordt de schipper zijn eigen
verkeersbegeleider.
RADARpilot 720° is de nieuwe
dimensie in het navigeren!

Ook geschikt voor
langere reizen (Frankrijk-Belgie),
zowel in de zomer als in de winter.

Telefoon: 06-51125174

TE KOOP/ TE HUUR

St. Teunismolenweg 48F
Nijmegen
Tel +31 (0)24 355 94 17
E-mail info@autena.nl

INTERNATIONALE BETRIEB
BIETET PERSONAL
für Arbeit auf Frachtschiffe und
Personalschiffe in dieser Fäche:
Deckmann, Lichtmatrose,
Matrose und Steuermann.
Wir sind:

Firma EUROSHIP Slovakia,
KvK-Nummer 56177844
Kontakt: euroship.sk@gmail.com
Tel.: 00421917114076
fax: 00421356416092

QUALIFIZIERTE UND
SOLID ARBEITSKRAFT
FüR IHRE SCHIFFE.

Hans Heiligers
T : 06-38896270
info@hansheiligers.nl

Druk
Koninklijke BDU Graﬁsch Bedrijf bv,
Barneveld

Prijzen excl. btw

www.terwijn-zwolle.nl
www.gratisborduren.nl

en inbouw van al uw

VEERPONT

Johan de Witte
T : 078-6196761
F : 078-6198002
M : 0681-540818
b.dewitte@chello.nl

Evert Bruinekool Fotograﬁe en
Tekst
T : 035-685 09 50
M : 0622-94 57 43
info@ejbruinekoolfotograﬁe.com

in ‘s-Gravendeel. Voor levering,
service, reparatie, onderhoud

TE KOOP

EN

Redactie
Martin Dekker
T : 06-22871516
redactie@binnenvaartkrant.nl

Scheepsreparatie

10 nieuwe overalls € 99,00
Werkkleding vlamvertragend,
Veiligheidsschoeisel, Regenkleding
Werkjassen

SO
N

Lay-out
Steven Chiang San Lin

Tel. 0048-601591153

4

Secretariaat
Karin Hell (Oﬃce Manager,
Boekhouding)
Mariska Doornkamp
(Administratief medewerker)

0167 - 52 45 65 | Heijningen | info@buycktechniek.nl

Kapitän.

Postadres
Postbus 24202,
3007 DE Rotterdam

GROUP BAECK

ONTWERP - INSTALLATIE - REPARATIE
Voor alle hydrauliek bij u aan boord. Gespecialiseerd in stuurwerken.

R

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

Gezocht: Kapitein voor kvb,

PE

COLOFON
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ACCU’S
Nehmen Sie Platz als KAPITÄN auf der
Flotte der Reederei Somtrans!
Reederei Somtrans bietet Ihnen eine Flotte von 30 modernen,
ausschliesslich eigenen Tank- und Mega-Tankschiffen, die innerhalb
des europäischen Binnenschiffahrtnetzwerkes minerale Ölprodukte,
als auch chemische Produkte transportiert. Wir bieten Ihnen Arbeitssicherheit, 100% Soziale Versicherung, Weiterbildungskurse und
Aufstiegsmöglichkeiten. Wir suchen motivierte Kapitäne mit Rheinpatent bis Mannheim,Radarpatent und ADN-Zertifikat.
Ein C-Zertifikat bietet einen Mehrwert.

SOMTRANS NV

Albertkanaalbaan 9 - B-2110 Wijnegem
Tel: 0032(0) 3 355 16 88

www.somtrans.be
Email: admin@somtrans.be

VARTA
230 Amp. 96801 pr. op aanvr.

DAVECO
120 Amp.
150 Amp.
200 Amp.
230 Amp.
Optima 815

 94, 114, 151, 171, 175,-

TRACTIEBATTERIJEN
520 Amp.
620 Amp.
720 Amp.
820 Amp.
920 Amp.
1040 Amp.
1160 Amp.

 1315,1475, 1695, 1830, 1975, 2180, 2375,-

Prijzen gelden bij inlevering van
gelijkwaardige oude accu,
anders lood toeslag. excl. BTW
Bezorging door geheel
Nederland en in Antwerpen

DAVECO

Leeghwaterstraat 19
4251 LM Werkendam
Tel. 0183-501016
www.daveco.nl

Ponton:
Bwjr: 2009, 55.00 x 11.40 x 1.86 .
Laadverm. 826 ton.
Alle geldige papieren + ADN.
2 spuds elk 12.00 meter.
Met spudpaalkantelaar.
Ponton:
Bwjr: 2009, 45.02 x 10.06 x 2.50 m.
Laadverm: 834 ton. 2 spuds elk 12.00 m.
Alle geldige papieren + ADN.
Ponton:
Bwjr: 2012, 45.00 x 7.50 x 1.62 m.
Laadverm: 362 ton. 2 spuds elke 12.00 m.
Alle geldige papieren + ADN
Ponton:
Bwjr: 1970, 55.00 x 15.80 m.
Zwaar ponton. Geen geldige papieren.
Ponton:
Bwjr: 1972, 68x18.10 m.
Waterverplaatsing: 3200 ton.
Scheepsattest geldig tot 12/2018.
Voorzien van generator 420 KVA
(Deutz BA6M 528)
Brandstoftank: 40 m3.
Diktemetingsrapport: 12/2008.
Ponton:
Bwjr: 2009. 21.00x10.98x1.70 m.
2 spuds elk 12.00 m.
Geldig scheepsattest +
meetbrief (werkvaartuig).
Werkponton:
Bwjr 2012. 18.00 x 6.00 m x 1.25 m.
2 spuds elk 6.00 m. met handlieren.

Tel: 06-53163480
Email: aquatrans@gijsdaanen.nl
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Binnenvaartondernemers vertellen op EICB-middag over hun ervaringen

Wat komt er kijken bij vergroenen van je schip?
praktisch, begrijpelijk en eerlijk.
In het tweede deel geven deskundigen uitleg over de toekomstige ontwikkelingen. Onder meer op het gebied van wet- en regelgeving en
overheidsbeleid. Welke emissieeisen komen er op de binnenvaart af
en kan de bedrijfstak fiscale hulp of
subsidie van de overheid verwachten
om de vergroening financieel draaglijk te maken?

Wens en noodzaak
De middag start in het EICB Innovation Lab.

Scheepseigenaren inzicht geven in
de bestaande mogelijkheden om
hun schip te vergroenen. Dat is
het doel van de EICB-middag “Bewust Vergroenen in de binnenvaart” die 8 april in Rotterdam
plaatsvindt.
Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart organiseert de
bijeenkomst samen met het BVB,
CBRB en BLN-KSV. De informatie
moet schippers helpen een goede
afweging te maken tussen de investeringen en de verwachte opbrengsten
– in de vorm van een lagere uitstoot
en brandstofbesparing bijvoorbeeld.
De druk op de binnenvaart om de
vloot te vergroenen neemt toe. De
maatschappij, de overheid en klanten
verlangen het steeds nadrukkelijker.
Daarvan zijn de meeste binnenvaartondernemers zich terdege bewust.
Maar er heerst ook veel onduidelijkheid. Aan welke eisen moeten schepen in de (nabije) toekomst precies

voldoen? Gaan de scherpere emissieeisen ook voor bestaande schepen
gelden? En als je als ondernemer je
bedrijfsvoering duurzamer wilt maken, hoeveel geld kost dat dan?
Op woensdagmiddag 8 april krijgen
deelnemers antwoorden op die vragen. De bijeenkomst vindt plaats op
RDM Rotterdam. Daar, op Heijplaat,
heeft het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart een Innovation
Lab waar nieuwe technologieën worden getoond die binnenschepen milieuvriendelijker maken.
Te midden van die motoren en katalysatoren begint het programma met
een lunch. Vervolgens komen in het
eerste deel van de middag de verschillende toepassingen aan bod die momenteel al te koop zijn, zoals LNG,
nageschakelde technieken, hybride
aandrijving en GTL. Deze presentaties worden gegeven door schippers
die zelf al hebben geïnvesteerd in
deze oplossingen. Zij geven uitleg
over de techniek, over hun argumenten voor de keuze die ze gemaakt
hebben en vertellen over de ervaringen die ze er
aan boord inmiddels mee hebben.
Schippers voor
schippers dus –
Middelburg

J.J.Geluk
H & S Middelburg

Fazantenhof 63 . 4332 XT
Tel: 0118-613786 . GSM: 06 53 488 479
E-Mail : : jj-geluk@kpnmail.nl

TE KOOP:
MTS. 2805 ton.
Type :C Pv – dubbelwandig
Afm.: 110 x 11,40 x 3,50 m
Middenschip Bouwjaar: 1998
8 RVS centertank,
8 RVS –Deepwellpompen
Kruiphoogte: 4,50 m.
Hoofdmotor: 1250 pk.
Stork – Boegschroef: 350 pk.
MTS. 3500 ton. Bjr: 2005
Type: C – Dubbelwandig.
Afm. 125,00 m x 11,45 m x 3,66 m
Holte : 5,50 m.
2 x 6 tank’s - 4405 M3 bij 100 % met
middenlangsschot
Coating in laadtank’s - spiralen ketel - dubbel leidingsysteem.
Hoofdmotoren:
2 x 1500 pk A.B.C. bij 800 omw. Pm.
Bij verkoop met nieuwe Klasse
geleverd.

De organisatoren verwachten 8 april
ruim honderd binnenvaartondernemers. ‘Het is een breed thema’, zegt
CBRB-directeur Robert Kasteel. ‘We
merken dat onze leden veel belangstelling hebben voor duurzaamheid.
Dat gaat van het ontgassingsdossier
tot motoren. De binnenvaart moet
zorgen de schoonste modaliteit te
blijven. Dat zijn we van oudsher,
maar het is geen vanzelfsprekendheid. De uitstoot van het wegvervoer
neemt onder druk van steeds strengere overheidsnormen snel af.’
Hij vervolgt: ‘Als het om CO2 gaat,
heeft vervoer over water nog steeds
een duidelijke voorsprong. Bij fijnstof en stikstof lopen we een zeker
risico dat voordeel te verliezen. Het
is niet alleen noodzaak dat de binnenvaart groener wordt; dat is ook de
wens vanuit de bedrijfstak. Dat merk
je aan de partijen die al vooruitlopen
en niet wachten op strengere wetgeving.’

beteringen is moeilijk. En je wordt er
op dit moment niet tot nauwelijks
voor beloond. Je krijgt geen hogere
vrachtprijs. De rekening komt zodoende enkel en alleen bij de ondernemer terecht. Terwijl verladers zeggen dat zij het wel belangrijk
vinden.’
Ook Kasteel merkt op dat het niet
eenvoudig is op grote schaal en in
korte tijd de vloot te vergroenen.
‘Door de financiële situatie zijn de
mogelijkheden om te investeren niet
ruimschoots voorhanden – en ban-

ken zijn ook al niet scheutig. Bovendien moeten die schonere motoren
wél beschikbaar zijn. Daarom hebben we gepleit om aan te haken bij
de Amerikaanse EPA-normen. Dan
kan de binnenvaart met bestaande
motoren een reductie realiseren tot
80 procent.’

Deelname aan “Bewust Vergroenen
in de Binnenvaart” is gratis, maar
men dient zich vooraf aan te melden op www.eicb.nl/bvb.

Schone ﬂuisterstroom als
vervanger voor walstroom

Leen Schipper toont de inhoud van de unit.

Praktijk
Hester Duursema, directeur van BLNKSV, is blij met de EICBbijeenkomst, omdat schippers daar
van collega’s kunnen leren wat wel
en niet werkt. “Als je met verhalen uit
de praktijk laat zien wat er mogelijk
is, stimuleert dat anderen om er ook
over na te denken.”
Ze signaleert wel een dilemma: ‘Het
is geen vetpot voor binnenvaartbedrijven; dus investeren in milieuver-

Donderdag 12 maart werd op de Wilhelminakade een verplaatsbare
unit gedemonstreerd die schone, stille stroom levert op plaatsen waar
geen walstroomaansluiting beschikbaar is. Vandaar de naam: Walstroom zonder Wal. Ondernemer en uitvinder Leen Schipper van
consultancybureau Schipco ontwikkelde de unit met geld van onder
andere Stadsregio Rotterdam.
Namens die stadsregio gaf burgemeester Jan van Belzen van Barendrecht
met een scheepstelegraaf het startsein voor het gebruik van walstroom zonder wal. De spits Manna van Bart Verkade lag voor de wal, met de ELV-vlag
in top, en toonde dat het schip eenvoudig kon aansluiten op de unit.
Deze unit heeft een vermogen van maximaal 200
kiloWatt en wordt van brandstof voorzien door een
aantal cilinders met methaangas (aardgas). De unit
werd door Schipco samen met Qumey Metaalindustrie, Henri Systems Holland, Elma, S-tec en Cofely
Marine & Offshore ontwikkeld. Hij kan zo groot en
sterk worden gemaakt als nodig is en is per vrachtauto verplaatsbaar. De kleinere units kunnen eventueel ook vrij simpel met behulp van de autokraan
aan boord worden gezet.
Havenbedrijf Rotterdam is enthousiast en zal Walstroom zonder Wal ook daadwerkelijk in gaan zetten,
onder andere tijdens de Wereldhavendagen. In Amsterdam werkt men aan een plan om onder andere
bij Sail 2015 een of meerdere units in te zetten om
passagiersschepen van stroom te voorzien. In Schiedam wordt gedacht over een complete duwbak, die
met vijf units in de haven van Schiedam “walstroom”
zou kunnen bieden tot één Megawatt. Ook zijn er
gesprekken met Groningen Seaports voor de levering
van een grotere unit tijdens een evenement.
Leen Schipper: ‘Voor mij is dit weer zo’n klein stapje om de binnenvaart een schoner imago te geven.
Het is toch mooi als een schip stilligt en volledig van
stroom is voorzien terwijl er nergens rook uit een
pijp komt. Ik denk dat dat belangrijk is.’
Henk Voogd van Havenbedrijf Rotterdam wees er op
dat de start van walstroom in Rotterdam niet vlekkeloos is verlopen, maar dat walstroom intussen is
geaccepteerd. De mobiele unit van Schipper heeft
zijn zegen. ‘Ik zie het zitten!’
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NSW Hemiksem
Scheepsreparatiewerf en
Industriele constructies
• Algemene scheepsreparaties
• Hellingcapaciteit tot
6 schepen breed
lengte tot 145 mtr.
breedte tot 22 mtr.
Maximale hellingcapaciteit 2300 ton
Hal capaciteit:
L 90 x br 18 x h 11 mtr
L 45 x br 13 x h 11 mtr
• Nieuwbouw

Herbekestraat 71, B-2620 Hemiksem
Tel.: +32 3 8775528, Mob.: +32 475 831173, info@nswh.be

Pannenkoekenboot Nijmegen
zoekt per direct

fulltime schipper/kapitein
Vereisten: groot vaarbewijs
(bij voorkeur schottelervaring),
marifoon- en radarcertiﬁcaat,
Rijnpatent, gastvrij, ﬂexibel,
representatief en technische
kennis.
Reageren?
Waalkade 100, 6511 XR Nijmegen
nijmegen@pannenkoekenboot.nl
024-3601262

een ervaren SCHIPPERSECHTPAAR voor passagiersvaart

Wij bieden: aangename werksfeer samen met een ploeg gidsen.
Goede verdienste.
Voorlopig: van mei tot oktober 2015, maar een langdurige samenwerking is het
perspectief.

Kandidaturen: Guido Moens . GSM: 0032 (0)475 25 24 65 . E-mail: moens@scaldisnet.be

Rhein-Main-Donau
Schifffahrtsagentur GmbH
Vermittlung von Lotsen und
Ablösern in der Binnenschifffahrt
Wir bieten Ihnen selbständige Kapitäne
an und suchen Kapitäne die auf
selbständiger Basis arbeiten möchten.
Kontakt: rhein-main-donau@t-online.de

Tel.Nr: 0049 (0)1715482268

Voor vragen en interesse:
info@nl-shipbrokers.com
www.nl-shipbrokers.com
T: +31 255 510470
M: +31 654 383998

Rivertours uit Vlaanderen / België zoekt voor snelle indiensttreding:

U houdt van het schippersleven en van contacten met publiek.
De Vlaamse / Belgische waterlopen trekken u aan, weekendwerk schrikt u niet af, u bent
een uitstekende en veilige schipper en beschikt over een aantal technische vaardigheden.
U en uw partner beschikken beiden over de nodige vaarbewijzen. Overnachting op het
schip in de goed uitgeruste woning is een must.

Veersedijk 161
3341LL H.I.Ambacht
Tel:+31 786 818308
info@stolkschepen.nl
www.stolkschepen.nl

Te koop rondvaart /
partyboot “TEXEL 44”
Circa 34 x 8 x 2 meter, 232
BT, capaciteit 150 personen
binnen plus 100 buiten. Zeer
compleet en uitmuntend onderhouden en inzetbaar voor excursietrips,
dagtochten, feesten etc. vaartuig heeft max. 2 m diepgang en 8,25 m
airdraft. Als nieuw machinekamer met o.a. 2x Scania DI13 motoren
bouwjaar 2012. Inclusief certiﬁcaat IVW/ILENT zone 2, 3 en 4 Nederland
max. 250 personen
Eventueel inclusief visserijrechten en/of als compleet bedrijf “going concern”
Inruil kleiner vaartuig is ook bespreekbaar.
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Actieweek zet veren in de schijnwerpers

Veerdiensten verdienen waardering
Bijna 300 veren telt Nederland. Samen zetten ze jaarlijks ruim 32
miljoen personen over. Daarmee
besparen ze 333 miljoen omrijkilometers, en daarmee zo’n 5,6 miljoen euro aan milieukosten.
Daarmee mogen de veerdiensten
een belangrijke link worden genoemd in het secundaire wegennet.
Maar in het beleid van de overheid

ze krijgen lang niet altijd de aandacht en waardering die ze verdienen. Om ze eens goed in de schijnwerpers te zetten, wordt volgende
week de allereerste Week van de
Veerdiensten georganiseerd.
Die organiseert het CBRB, samen
met het Landelijk Veren Platform
(LVP) en de Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzet-

veren in Nederland (VEEON). Zij
willen laten zien dat het belang verder gaat dan alleen op het gebied
van verkeer en vervoer. Ook maatschappelijk en economisch zijn de
veren onmisbaar. Daarnaast vormen de veerdiensten uit toeristisch
oogpunt belangrijke schakels
binnen de toeristisch-recreatieve
infrastructuur.

Ondertussen komen er allerlei uitdagingen af op de exploitanten.
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, de meeste provincies
hebben nauwelijks oog en geen beleid voor veerdiensten en de eisen
van reizigers veranderen. Daardoor
mogen ze niet in de verdrukking
komen.
Over de rol van de sector zelf en wat

men van de overheid kan verwachten (of moet vrezen), organiseren
CBRB, LVP en VEEON donderdag
2 april een themabijeenkomst:
“Beter op weg over water, veerdiensten van nu.”
Op deze pagina drie profielen van
veerexploitanten. Drie uiteenlopende bedrijven die de variëteit van
de sector aangeven.

GVB Veren

Van den Boogaard

Koninklijke NV Texels

naam: Eus Drossaers, directeur Veren
vestigingsplaats: Amsterdam
aantal reizigers per jaar: 2.027.484 voetgangers en
2.669.864 fietsers (alleen op de IJ-veren; op het Noordzeekanaal worden geen voetgangers en fietsers geteld)
301.745 auto’s/vrachtauto’s (alleen NZK-veren; op de IJveren zijn geen auto’s op ponten toegestaan)
aantal vaartuigen: 15
verbindingen: 3 verbindingen op het Noordzeekanaal
(Velsen, Buitenhuizen en Zaandam) en 6 verbindingen op
het IJ (Buiksloterweg-CS, IJPlein-CS, NDSM-CS, NDSMHouthaven, Distelweg-Houthaven, Zamenhofstraat-Azartplein

Veerdienst

Eigen Stoomboot
Onderneming

Wat zijn de belangrijkste veranderingen van de laatste
vijf jaar? ‘Voor GVB Veren zijn de grootste veranderingen
de overgang van de Noordzeekanaalveren van Connexxion
naar GVB en de enorme toename van het aantal reizigers
in Amsterdam.’

(foto GVB Veren)

Wat is de grootste bedreiging voor de veerdiensten en
waar liggen kansen? ‘Als je naar Amsterdam kijkt zie je dat
de veerdiensten nog onvoldoende worden gezien als aanvulling op de rest van het OV-netwerk. Daardoor worden het
aparte kostbare onkostenposten, terwijl het juist in de combinatie een slimme keus kan zijn. Gelukkig zie je dat dit besef
er in toenemende mate komt. Door veerverbindingen als aanvulling te zien kan dit een groeiende bedrijfstak worden.’
Wat zou uw eerste daad zijn als u de nieuwe minister
van Infrastructuur & Milieu bent? ‘Lastige en weinig realistische vraag, maar als ik toch een antwoord moet geven,
zou ik de kosten van het vervoer van personen over water
mee laten wegen in het fileprobleem. Waar nu geïnvesteerd
wordt in asfalt en spoorverbindingen zou meer de vergelijking met vervoer over water gemaakt moeten worden. De
kosten van de transportmiddelen zijn weliswaar hoog, maar
de kosten voor de infrastructuur zijn weer belangrijk lager,
zeker als er standaardisatie komt in de aanlandingen.’

Naam: Cees de Waal, directeur
vestigingsplaats: Den Hoorn (Texel)
aantal reizigers per jaar: 3,6 miljoen
auto’s/vrachtauto’s: 1,6 miljoen
aantal vaartuigen: 2 diesel-elektrische roro-schepen
verbinding: Texel-Den Helder

(foto Van den Boogaard Veerdienst)

Naam: Johan van den Boogaard, eigenaar
vestigingsplaats: Vierlingsbeek
aantal reizigers per jaar: 400.000
voetganger: ± 3.000, auto’s/vrachtauto’s): ± 150.000
fietsers: ± 100.000
aantal vaartuigen: 2 (1 reserve, tevens te koop)
verbinding: Vierlingsbeek (NB) – Bergen (L)
Wat zijn de belangrijkste veranderingen van de laatste
vijf jaar? ‘Dé grote verandering voor ons was de vervanging
van de veerpont in oktober 2011, waarbij alle wensen die
betaalbaar waren, gerealiseerd werden in nieuwbouw. Ten
tweede een substantieel deel van onze omzet wordt gegenereerd door woon-werkverkeer, waardoor ook wij de economische crisis hebben gevoeld. 2014 was alweer wat vriendelijker.’
Wat is de grootste bedreiging voor de veerdiensten?
‘Dat is voor elke verbinding verschillend. Dat kan variëren
van infrastructurele wijzigingen in de regio, het onzeker
zijn van een subsidiegever tot het ouder/onbetrouwbaarder
worden van het varend materieel. Naar mijn mening zijn
de bedreigingen over het algemeen niet zo groot.’
Waar liggen kansen? ‘Ik denk dat op toeristisch gebied
nog terrein te winnen is. Fietsen wint nog steeds aan populariteit, denk aan de opmars van de elektrische fiets. Met
het ontwikkelen van met name nieuwe fietsroutes zouden
we ons actiever bezig kunnen houden.’
Wat zou uw eerste daad zijn als u de nieuwe minister
van Infrastructuur & Milieu bent? ‘Een enkele inspecteur
ontslaan en vervolgens onzinnige regels voor veerponten
schrappen en duidelijke regels maken, die de veiligheid
daadwerkelijk ten goede komen en die niet op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden.’

Wat zijn de belangrijkste veranderingen van de laatste
vijf jaar? ‘In
2014 is in de
veerhaven van
Den Helder de
afmeerinstallatie
vernieuwd. Bij
die gelegenheid
is een duurzaam
afmeersysteem
in gebruik genomen, waarmee
jaarlijks 170.000
liter brandstof
wordt bespaard.
Dit jaar wordt in
opdracht van
TESO de Texelstroom gebouwd, een hybride veerboot
(CNG en 1,6 (foto Pieter de Vries Fotografie)
MW aan batterijen) die in 2016 in de vaart komt.’
Wat is de grootste bedreiging voor de veerdiensten?
‘Er zijn vooral kansen voor de veerverbindingen in Nederland. Wat TESO betreft: wij zijn een veerdienst zonder winstoogmerk en proberen zo goed mogelijk invulling te geven
aan de autonome vervoersvraag. Kwaliteit gaat voor kwantiteit.’
Waar liggen kansen? ‘Het streven naar kostenreductie
hand in hand laten gaan met het streven naar een verdere
verduurzaming van onze activiteiten.’
Wat zou uw eerste daad zijn als u de nieuwe minister
van Infrastructuur & Milieu bent? ‘Blijven inzetten op
degelijk onderhoud van de veerhavens.’
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www.huizinga-snijder.nl

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV

Ruimen 500Bar + verf
spuiten.

GEZOCHT:

Kapitein voor Tanker
Patent tot Mannheim, ADN-C patent
Voorkeur niet-roker
Contact: 0032/ 475 94 54 34
Edmond Van den Abbeele

Gesucht!
Kapitän, Rheinpatent bis
Iffezheim, Radar, Funk,
ADN-Basis info@napese.de

Hydrojetten 3000Bar
Paans komt naar u toe!

voor al uw sloop- & saneringsschepen
en overige drijvende objecten

Bel 06-54340087

Matrozen beschikbaar voor
115 euro per dag
(incl.voeding).
i: www.alfuru.com
t: 06 52 68 82 52

Te Koop: mslb Zuiderzee
Bwj. 1951,
afm. 15,00 x 4,00 x 1,70 mtr.
Motor Klöckner Deutz 155 pk.
Gen Set 4 kVa, SI tot 2020
Vraagprijs 39.750,00 euro
Tel. 0654-305 454 of 0651-353 828

Als Assistent walkapitein op de
eerste plaats bij rederij Somtrans!



Het moderne kantoor, gebouwd in 1996, is gelegen aan het Albertkanaal te Wijnegem bij Antwerpen. Onze medewerkers, op kantoor
evenals aan boord van onze schepen, zijn steeds gemotiveerde
beroepsmensen welke een hart hebben voor de scheepvaart en voor
onze firma. Als assistent walkapitein ben jij het aanspreekpunt voor
kapiteins van de schepen. Je bezit nautische en technische kennis
( zowel praktisch als theoretisch ). Tankerervaring is een pluspunt.
Binnen en buitendienst. Talenkennis: Nederlands, Duits, Engels.
Leeftijd: 25-35 jaar.

SOMTRANS NV

Albertkanaalbaan 9 - B-2110 Wijnegem
Tel: 0032(0) 3 355 16 88

www.somtrans.be
Email: admin@somtrans.be

Adres:
Noordeinde 5
3341LW
Hendrik ido Ambacht

Scheeps Elektro Techniek

Wij zoeken
Zelfstandige Service monteur Elektrotechniek
Functie inhoud
• Zelfstandig repareren
• onderhouden
• vernieuwen
• uitbreiden
van installaties aan boord van
binnenvaart/zeegaande schepen.
• Het begeleiden - uitvoeren van
nieuwbouw projecten.

Proﬁel
Je hebt.
Een opleiding MBO / MTS-Elektrotechniek enkele
jaren ervaring in de scheeps elektrotechniek heeft
de voorkeur.
Bereid te zijn om storingsdienst mee te draaien
- werkzaamheden te verrichten in buitenland.
Beheersing van Nederlandse - Engelse Duitse taal.
Geen 8 tot 5 mentaliteit.
Een geldig rijbewijs.

023 - 5325211
06 - 53187317
Contante betaling
E-mail: treffers@hetnet.nl
Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem
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Als Sales Promotor Marine word je onderdeel van het commerciële team. Je gaat actief aan de slag met
het versterken en verbreden van de huidige klantrelaties en het werven van nieuwe relaties. Je weet wat
er speelt, waar de behoefte ligt en hoe je meerwaarde kunt creëren. Daarnaast weet je huidige en nieuwe
klanten te enthousiasmeren, te overtuigen door je service- en klantgerichtheid en met name door te focussen
PQ7300".QSPEVDULXBMJUFJU+FCFOUWFSBOUXPPSEFMČLWPPSKFFJHFOQMBOOJOH NBBLU[FMGKFBGTQSBLFOFO
[PSHUWPPSFFOHFWVMEFBHFOEB+FXFSLUIPPGE[BLFMČLBMMFFOFOSBQQPSUFFSUBBOEF commercieel directeur.
$ "$$"%$
•"NCJUJFV[FXFSLPNHFWJOH
•1FSTPPOMČLFPOUXJLLFMJOHEPPSPQMFJEJOH
•)PHFCFUSPLLFOIFJE LPSUFMČOFO TUFSLLMBOUHFSJDIUFDVMUVVS
• Zelfstandige functie, ruimte voor ondernemend denken
•&OUIPVTJBTUFDPMMFHBnTEJFKPVNFUQMF[JFSPOEFSTUFVOFO
•)BSEXFSLFO NBBSXFMNFUQMF[JFS HF[FMMJHIFJEFOTBBNIPSJHIFJE
%'!" (

•.JOJNBBM.#0EFOLOJWFBV TUFSLFBGƀOJUFJUFOLFOOJTWBOEFCJOOFOWBBSUFOQMF[JFSWBBSU
• Verkoopervaring is een pre, maar geen vereiste
•+FTQSFFLUPPL%VJUTFO&OHFMT MFHUNBLLFMČLDPOUBDUFOWJOEUIFUMFVLPNNFUNFOTFOUFXFSLFO
• Je bent gedreven, gedisciplineerd en gemotiveerd
• Je bent representatief, ondernemend, resultaatgericht en beschikt over communicatieve en sociale vaardigheden.
•+FLVOU[PXFM[FMGTUBOEJHBMTJOUFBNWFSCBOEGVODUJPOFSFO CFOUBNCJUJFVTFOMFFSHJFSJH
• Je weet van aanpakken en bent woonachtig in de regio Rotterdam
$"##
)FSLFOKFKF[FMGJOCPWFOTUBBOEQSPƀFMFOEFOLKFEBUKČEFFOUIPVTJBTUF4BMFT1SPNPUPSCFOUEJFXČ[PFLFO 
Dan maken we graag kennis met jou! Wacht niet langer en solliciteer vandaag nog!
Stuur dan een motivatiebrief met CV naar nikki@vrooam-lubricants.com

8JMKFOPHNFFSJOESVLWBO7300".LSČHFO 
Ga dan naar www.vrooam-lubricants.com en www.facebook.com/vrooam

HENDRIK-IDO-AMBACHT

PERENLAANTJE 6

• Vrijstaande villa.
• Wijk De Volgerlanden.
• Bouwjaar 2005.

Wij bieden
Een interessante en afwisselende baan in de Scheeps Elektrotechniek waarbij geen dag
het zelfde is.
Waar je in contact komt met veel verschillende mensen en werkomgeving.
Markt conform salaris en secundaire voorwaarden afhankelijk van kennis en ervaring.
Uw sollicitatie richten aan.
Bogenda Elektro B.V.
Postbus 64
3340 AB Hendrik ido Ambacht
t.a.v. Hr R.W. van der Hoek
Of per E-Mail bogenda.elektro@wxs.nl
Tel. 078 - 6823860
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

De villa kenmerkt zich door een bijzondere
architectuur gecombineerd met exclusieve
materialen, een zeer compleet voorzieningenpakket en een riante inhoud van liefst
750 m³. Met een eigen oprit op een ruim
bemeten perceel van 530 m².
Voor degene die wil onthaasten na een
enerverende werkdag en toch in de buurt wil
wonen van alle voorzieningen in combinatie
met een prettige woon-/speelomgeving voor
uzelf en de kinderen is deze woning een
uitstekende keuze. U zult zich snel thuis voelen
aan het Perenlaantje.
Vraagprijs € 798.000,- k.k
De Schoof 8 . 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht . T 078 681 25 66
E info@vanspronsenmakelaars.nl . W vanspronsenmakelaars.nl
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Koedood + Emigreen: kwaliteitsformule voor
energie en techniek
DOOR JOHAN DE WITTE

Sinds 20 februari is Koedood
Dieselservice mede-eigenaar van
Emigreen Emission Control
Technologies. De bedrijven versterken elkaar reeds een aantal
jaren met als focus het reduceren
van emissie middels hybride
systemen en/of katalysatoren en
roetfilters.
Koedood is met deze overeenkomst
dealer voor Emigreen en realiseert
met een eigen RVS-bouwafdeling
uitlaatgassensystemen voor alle
motormerken. Niko Dalpis, is/blijft
directeur van Emigreen en continueert de levering van technologie aan
het eigen klantenbestand.
Op de dag dat de deal getekend
werd, viel het Lloyds Appraisal op de
deurmat, als hooggekwalificeerde
beoordeling voor een innoverend
nabehandelingssysteem. Wanneer
een geleverde installatie voor een
deel bestaat uit materiaal zonder
eigen bedrijfslabel, zijn de kwaliteit
en het vertrouwen waarmee het
wordt gecombineerd essentieel.
Juist hierin hebben Koedood en
Emigreen elkaar gevonden.
‘Samenwerking, daar draait het
om’, volgens Arie Koedood en Niko
Dalpis. Koedood Dieselservice BV
is voor de binnenvaart distributeur
van Mitsubishi- en Wärtsiläscheepsmotoren. Emigreen ontwerpt Selective Catalytic Reductionsystemen (SCR) en Diesel Particle
Filters (DPF): roetfilters als nabehandelingsapparatuur voor uitlaatgassen van verbrandingsmotoren.

Maatwerk
Een katalysator en filter dienen te
worden uitgebalanceerd overeenkomstig het type motor. Hoogtoerenmotoren accepteren een hoge
tegendruk. Niettemin tonen diverse
merken hierin verschil en vragen
om een specifiek ontwerp voor nabehandeling. De lengte van de uitlaatleiding en beschikbare ruimte
zijn eveneens bepalend. In de emissiebranche onderscheidt Emigreen
zich met zijn nabehandelingssy-

Nico Dalpis (links) wijst Arie Koedood op de kwaliteit van Emigreen.

steem. SCR en roetfilter kunnen
worden geïntegreerd in één module, waardoor het systeem compact en minder thermisch inert is.
Dankzij de lage tegendruk worden
de stringente eisen van motorenfabrikanten gerespecteerd.
Voor een nieuwe voortstuwingsinstallatie schrijft de wet een CCR2motor voor. Echter brandstof, eventuele additieven, nabehandeling en
meten in de uitlaat is meer bepalend ofwel: rendement is winst!
Het kenmerk van Emigreen hierbij
is maatwerk. Emigreen componeert
en assembleert systemen in eigen
huis. Koedood realiseert de RVS
behuizing en installeert.

Ttussen techniek en
de markt
Nicko Dalpis, die in z’n vrije tijd
het liefst prakkezeert hoe iets beter
kan, studeerde onder andere in
Delft lucht- en ruimtevaart. Begin
jaren ‘90 ging hij aan de slag bij een
grote uitlaatdemperfabrikant, observeerde de automarkt betreffende
emissie en filosofeerde dat ook de
industriële motor zich in de toe-

komst zou moeten voegen naar het
milieu.
Rond het millennium begon hij op
maat uitgevoerde one-offs nabehandelingssysteem te ontwikkelen.
Emigreen stond hiermee op de
kaart. In 2004 meldde de jachtbouw zich voor zijn systemen. Zeeen binnenvaart volgden.
In 2007 stemde hij katalysator en
filter 100 procent af op de motoren
van MY Nieuwe Maze. Ms Anda in
2010, nu de 22.000 uur gepasseerd
en als bijzondere prestatie nagenoeg geen onderhoud aan de roetfilters, is een referentie voor uitstekend uitgebalanceerde systemen.
Motorschip Goblin is een mooi
voorbeeld van een hybride aandrijving gecombineerd met een brandstof geoptimaliseerde CCR1-motor
in combinatie met katalysator
waardoor het schip niet alleen zeer
zuinig is maar ook superschoon.
Ook in de offshore heeft Emigreen
installaties geleverd. Zo vaart het
Nederlandse schip Glomar Wave
inmiddels met een katalysator en
roetfilter van Emigreen.
Als een kers op de taart kreeg Emi-

Meer veiligheid op Noordzee via ACCSEAS
Eind februari hield ACCSEAS in het
WTC-Rotterdam een conferentie
over de verbetering van scheepvaartveiligheid en -efficiency op de
Noordzee. ACCSEAS is een internationaal samenwerkingsverband van
Noordzeelanden. De ruim 120
deelnemers vertegenwoordigden
overheden (onder meer het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en onderzoeksinstellingen.
Er zijn op deze conferentie belangrijke stappen gezet om te komen tot
heldere en praktische afspraken.
Internationale coördinatie en verkeersbegeleiding van de scheepvaartroutes op de Noordzee staat
hierbij hoog in net vaandel. De informatie-uitwisseling tussen wal en

schip moet betrouwbaarder worden en in het verlengde daarvan
worden ook initiatieven genomen
voor wifi op zee.

Vermoeidheid
Veel nadruk ligt ook op de snelle
ontwikkeling van een robuuste architectuur voor de plaatsbepaling
van schepen. Uitgangspunt hierbij
is dat de verkeersbegeleiding niet
afhankelijk is van (het al dan niet
functioneren van) het GPS-signaal
van het schip zelf.
Een belangrijk thema is ook monitoring the navigator. Niet alleen in
de binnenvaart maar ook in de zeescheepvaart blijken slaap en oververmoeidheid maar al te vaak een
oorzaak van ongevallen. Verschillende veerdiensten op de Noordzee

hebben de afgelopen jaren systemen ingevoerd waarbij sprake is
van machines monitoring men. De
eerste ervaringen zijn positief en
vormen een stimulans voor verdere
toepassing.
De Europese Commissie staat positief tegenover de ACCSEAS-voorstellen en wil in afstemming met
internationale organisaties als IALA
en IMO de verdere ontwikkeling
ondersteunen.
ACCSEAS zal de resultaten van de
Rotterdamse conferentie de komende maanden vertalen in een
stappenplan met concrete acties en
dit aanbieden aan genoemde internationale partijen en overheden.

Meer info over de voortgang is te
vinden op www.accseas.eu.

green opdracht om een 146 meter
lang zeiljacht met 130 meter hoge
mast – u leest het goed – te voorzien van nabehandelingstechniek.
Overigens heeft project X een fabelachtig zeiloppervlak en steekt de
kiel 17 meter diep! Emigreen ontwerpt, ontwikkelt en implementeert een eerlijk Nederlands product, wereldwijd! ‘Missie is de link
tussen wetenschap, techniek en de
markt’, weet directeur Niko Dalpis.
De fase CCR-III (EU fase III-B), die
gepland was voor 2012, is niet
doorgegaan. Motorenfabrikanten
konden niet op tijd voldoen aan de
nieuwe eisen. Daarom is besloten
de invoering van deze fase over te
slaan en in de volgende fase gelijk

naar CCR-IV (EU fase 4) over te
gaan. Deze was gepland voor 2016,
maar ook hiervan is al bekend dat
de fase uitgesteld zal worden met
minimaal drie jaar en waarschijnlijk zelfs vijf jaar.
Het uitstel van de nieuwe, strengere, emissie-eisen lijkt in eerste
instantie goed nieuws, maar het
betekent voor de sector dat het
duurzame imago onder druk kan
komen te staan, wat nadelig is voor
de concurrentiepositie tegenover
andere vervoersvormen. Zonder
actie troeft het wegvervoer de binnenvaart af! In januari 2014 is voor
het wegvervoer de EURO6-norm
van kracht geworden.
Overigens wil de Europese Commissie dat alle motoren in de binnenvaart vanaf 2030 voldoen aan
de, oorspronkelijk voor 2016 geplande, EU fase IV emissie-eisen
(CCR-IV). Waar de CCR-emissie-eisen nu alleen gelden in geval van
nieuwbouw of hermotorisering,
moeten dan ook de bestaande motoren worden vervangen of met behulp van voor- of nageschakelde
technieken zó schoon worden gemaakt dat emissie aan de eisen voldoet. Echter, dit is vooralsnog de
wens. Het zal nog moeten blijken
of dit ook haalbaar is. In ieder geval
zullen hier Europese subsidies voor
nodig zijn. De CCR-IV eisen die in
een volgende fase zullen worden
ingevoerd, zijn niet meer haalbaar
door middel van aanpassingen aan
de motor alleen. De oplossing moet
gezocht worden in nabehandeling
van de uitlaatgassen, eventueel in
combinatie met het overschakelen
op andere brandstoffen.

ADVERTENTIE

Efficiënt
en betrokken
Voelt u zich thuis op het water, dan voelt u zich thuis bij ons

H e e r e n v e e n T. 0 5 1 3 - 6 2 3 0 7 8
www.noordnederland.com
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AWH en Falck Safety Services: training kan ook voor andere bedrijfstakken waardevol zijn

Cursus “Werken op het Water” slaat aan
De Aannemersvereniging Waterbouwkundige
Heiwerken (AWH) heeft samen met Falck
Safety Services een cursus ontwikkeld voor
veilig werken op het water. Zo’n training bestond namelijk nog niet. Onder de eigen leden is de cursus “Werken op het Water” een
groot succes. De AWH en het Falck-trainingscentrum op de Maasvlakte bieden hem nu
ook aan voor andere bedrijven. Voor andere
aannemers op en rond het water en mogelijk
zelfs de binnenvaart kan die waardevol zijn,
stellen ze.
De AWH-leden zijn werkzaam op het water
(hei- en montagewerkzaamheden) voor kademuren, binnenvaartsteigers, dukdalven en
baggerwerken. De bedrijven besteden veel
aandacht aan veiligheid tijdens het werk. Een
tweede doel van de cursus is om de vakbekwaamheid van het personeel te verhogen,
met name bij het afmeren van pontons en
het werken met een kraan.

Praktijk
Twee jaar geleden begonnen als een 3-daagse
cursus is de training steeds verder verbeterd.
Ook bleek dat de cursus in één dag kan worden gegeven. Op de opleidingslocatie van
Falck Safety Services aan de Beerweg op de
Maasvlakte is alles voorhanden. Het programma bestaat uit diverse onderdelen:
- persoonlijke veiligheid, met aandacht voor
de risico’s op en rond het water en de mogelijke beheersmaatregelen
- veilig hijsen, met vooral aandacht voor de
stabiliteit aan boord van schepen en pontons,
alsmede het naar buiten hijsen van lasten en

de daarbij gepaard gaande uitslingereffecten
- brandveiligheid en brandbestrijding aan
boord van schepen en pontons
- scheepvaartregels, markeringen en
(navigatie)verlichting
- overleven in het water
Eerst wordt de theorie behandeld; aansluitend zijn er praktijktrainingen. Vooral het
laatste valt goed bij de deelnemers. Leo van
Wissen, één van degenen die de pilotcursus

Cursus Veilig werken op het water
De Aannemersvereniging Waterbouwkundige Heiwerken (AWH) heeft
samen met Falck Safety Services een cursus ontwikkeld voor veilig werken
op het water. Deze training is bedoeld voor aannemers op en rond het
water zoals werken aan kademuren, binnenvaartsteigers, dukdalven en
baggerwerken.
De volgende onderdelen komen tijdens deze eendaagse cursus aan bod:
• persoonlijke veiligheid, met aandacht voor de risico’s op en rond het
water en de mogelijke beheersmaatregelen;
• veilig hijsen, met vooral aandacht voor de stabiliteit aan boord van
schepen en pontons, alsmede het naar buiten hijsen van lasten en de
GDDUELMJHSDDUGJDDQGHXLWVOLQJHUHƪHFWHQ
• brandveiligheid en brandbestrijding aan boord van schepen en
pontons;
• scheepvaartregels, markeringen en (navigatie)verlichting;
• overleven in het water.
Voor informatie en boekingen neemt u contact op met Falck Safety Services
via 0181 376 600 of boeking@falck.nl

volgde, zegt: ‘Je krijgt natuurlijk regelmatig te
horen dat je een zwemvest aan moet doen,
maar pas als je met een buitentemperatuur
van rond het vriespunt in het Hartelkanaal
wordt gesodemieterd, voel je hoe snel je afkoelt. Zelfs met zo’n pak aan. Het belang van
het dragen van een zwemvest begrijp je dan
veel sneller, want na nog geen minuut kun je
je armen al nauwelijks meer bewegen.’

Bredere doelgroep
Vrijwel alle medewerkers van de deelnemende bedrijven zijn enthousiast en geven aan
dat ze de opleiding en praktijktraining als
zeer nuttig hebben ervaren. Voorzitter Hans
Schutte van de AWH: ‘De training voorziet
duidelijk in een behoefte, waardoor we de
vakbekwaamheid van ons personeel naar een
hoger plan kunnen tillen. Maar helaas komt
de cursus door het dichtdraaien van de subsidiekranen niet meer voor subsidie in aanmerking. Terwijl andere, veel minder inhoudelijke, trainingen daar nog wel in aanmerking
komen.’
Desondanks gaan de waterbouwkundige heibedrijven door met het trainen van hun personeel. De deelnemers hebben aangegeven
dat de training geschikt is voor álle bouwvakkers die werken op het water. Dus niet alleen
de heiers, maar ook de ijzerwerkers en tim-

merlieden van bedrijven die kademuren,
steigers et cetera bouwen. De opleiding sluit
aan bij bestaande cursussen, zoals BHV, maar
alle onnodige overlappingen daarmee heeft
men proberen te voorkomen.
De instructeurs van Falck Safety Services merken dat de deelnemers leergierig zijn. ‘De
cursus wordt goed ontvangen en we krijgen
veel feedback vanaf de werkvloer. De deelnemers zijn enthousiast en zeer gemotiveerd.’
Aanvankelijk werd de cursus gegeven in twee
dagen, maar door alle overlappen met bestaande cursussen eruit te halen, bleek het
mogelijk om de cursus in één dag te geven.
Zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en
inhoud. Voor bedrijven blijkt dit een voordeel,
omdat het vaak lastig is om medewerkers twee
dagen achtereen te moeten missen.
Doordat voor het volgen van de cursus fysieke eisen aan de deelnemers worden gesteld, moeten de deelnemers wel een geldige
medische keuring hebben.
Bedrijven die vragen hebben over de cursus
kunnen contact opnemen met Jolanda
Overkleeft van de AWH: (035) 694 28 78.
Men kan zich ook rechtstreeks aanmelden bij
Falck Safety Services via booking@falck.nl of
(0181) 37 66 00.

www.autena.nl
AIS –transponder
kapot of nieuwe
nodig?
Wij repareren of regelen snel
een vervangende transponder
zodat u snel weer door kunt.
Autena is door de Inspectie
Leefomgeving en Transport
(ILT) erkend voor het leveren,
installeren en keuren van uw
AIS -transponder".
St. Teunismolenweg 48F
Nijmegen
Tel +31 (0)24 355 94 17
E-mail info@autena.nl
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TWEEWEKELIJKS GRATIS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING

8GJ

:
>H: HE

8>6A '%&*

Foto: Jonkman Fotograﬁe

11

Supership Maria Theresa is
publiekstrekker bij
De Gerlien van Tiem

35

Vista Interior Projects
bewijst zich in korte tijd

39

Feenstra Rijn Lijn
introduceert “Snoepreisjes
om van te proeven”

DE BINNENVAARTKRANT | www.binnenvaartkrant.nl | www.vlootschouw.nl | tel. 010 414 00 60 | Oplage: 23.000 | Verspreidingspunten: 650

Editie 7 - 24 maart 2015

De Binnenvaartkrant

24 maart 2015

10

www

De Binnenvaartkrant

24 maart 2015

11

Werf in Druten (ver)bouwt en repareert alle typen binnenvaartschepen

De Gerlien van Tiem zorgt met bouw
supership Maria Theresa voor luxe maatwerk
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DOOR JAN HOEK

De aan de Waal, ter hoogte van
kilometerraai 903, in Druten
gevestigde scheepswerf De
Gerlien van Tiem beschikt over
eigen havens. Drie stevendokken, waarmee elk voor- of achterschip droog gezet kan worden, een droogdok geschikt
voor schepen van maximaal
11,45 meter breed 110 meter
lang en 1150 ton, en twee werkpontons nemen een prominente plaats in. Verder zijn er afmeerkades met een lengte van
154 meter en een ruim opgezet
bedrijventerrein met daarop
zeven torenkranen en twee
grote loodsen. Met andere
woorden: een geweldige “allesonder-één-dak-locatie” om alle
typen binnenvaartschepen,
waaronder dagpassagiersschepen en riviercruiseschepen, te
bouwen, verbouwen, repareren
en onderhouden.
Daarnaast levert de werf in eigen
bedrijf ontwikkelde boegschroeven
en spudpalen. Ook het klasse maken en enkelwandige tankers dubbelwandig maken behoren tot de
werkzaamheden. En bij alle werkzaamheden geldt: afspraak is afspraak.

Publiekstrekker

Naast het stuurroostermodel
bouwt De Gerlien van Tiem ook
kanalenboegschroeven met een
diameter van 800 tot 1300 millimeter.
Naast de boegschroeven is men
ook fabrikant van innovatieve
vierkante spudpalen. Wederom
een bewijs van de veelzijdigheid
van de aan de Waalbandijk in
Druten gevestigde werf.

Vijfsterren hotelschepen

hotelpassagiersschepen, aannemen en hebben daarmee inmiddels een goede naam opgebouwd.
We zijn een onafhankelijke werf,
beschikken over vakkundig en
gekwalificeerd personeel en werken samen met gerenommeerde
leveranciers. We blijven een nononsens bedrijf en werken altijd,
zoals gezegd, volgens het principe: afspraak is afspraak.’

schoon water voor de badkamers.
Vervolgens wordt aan boord het
afvalwater gereinigd en gaat het
als schoon water weer terug de
rivier in.’
‘Ook bij deze complexe projecten
werken we er keihard aan om de
schepen op de afgesproken tijd en
geheel volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever in de
vaart te hebben.’

Uniworld Boutique River Cruises.
Het zijn stuk voor stuk prachtige
riviercruiseschepen, die voor onze
werf zonder twijfel varende visitekaartjes zijn.’
In 2012 werd de Maria Sibylla
Merian opgeleverd, een cruiseschip dat afwisselend vaart op de
Main, Rijn en Neckar. De werf
bouwde het achterschip en deed
de complete afbouw. Na zonson-

De enorme diversiteit aan activiteiten van De Gerlien van Tiem is
op dit moment goed zichtbaar.
De dokken zijn bezet voor onderhoud en reparatie van een duwboot en verlenging van een Dieze
Hopper; er wordt in de haven onderhoud gepleegd aan een tanker,
een drogeladingsschip, een werkboot en een passagiersschip.
Je komt ogen tekort, maar de absolute publiekstrekker is toch wel
het door De Gerlien van Tiem geheel in eigen beheer voor rederij
Uniworld Boutique River Cruise
gebouwde vijfsterren supership
Maria Theresa. Daarmee heeft de
werf een wel heel spraakmakend
diesel-elektrisch passagiersschip
gebouwd dat zonder overdrijven
het mooiste op de internationale
binnenwateren varende cruiseschip genoemd mag worden. Van
buiten en qua techniek supermodern, van binnen een 18e-eeuws
drijvend kasteel met een interieur
dat geïnspireerd is op de barokstijl. Geheel gebouwd volgens de
hoge eisen van de klant, ofwel
luxe maatwerk.

Groene vaart
‘We mogen in deze moeilijke tijd
in de binnenvaart zeker niet ontevreden zijn’, stelt Eric Rietveld,
projectleider bij De Gerlien van
Tiem. ‘Door de toename van met
name grotere reparaties merken
we dat de droge lading langzaam
uit het dal komt; er zit weer wat
beweging in de markt. We overleven omdat we specifieke opdrachten, zoals de bouw van superluxe

Voor de Zwitserse rederij Excellence werden de imposante passagiersschepen Excellence Royal
(2010) en Excellence Queen
(2011) gebouwd. Met een lengte
van 110 meter hebben deze schepen een opvallende geringe diepgang van 1,50 meter.
Deze luxe cruiseschepen zijn dubbelwandig en voldoen in zijn geheel aan de strenge regels van de
ILT en de klassebureaus. Ook op
het gebied van groen varen zijn
deze schepen ‘excellent’ te noemen; de uitstoot van de motoren
valt ruim onder de CCR2-norm,
de noodbatterijen worden door
zonne-energie opgeladen en aan
boord is ledverlichting aangebracht.
De grootste uitdagingen voor de
in 1967 opgerichte werf was ongetwijfeld de afbouw van de
vijfsterren luxe-hotelschepen
Catherine en Maria Theresa.
Riviercruiseschepen met als afmeting 135 x 11,40 x 2,05 meter, die
zich onderscheiden op het gebied
van luxe, artisticiteit en technische innovatie.
Voor de 150 passagiers zijn er 64
luxe hutten, tien suites en een
spectaculaire Royal Suite met een
aparte slaap- en leefruimte beschikbaar. Zes Caterpillars C18
Acert en twee 900 kW elektromotoren staan garant voor de dieselelektrische voortstuwing.
SS Catherine is in Frankrijk te
bewonderen op de Rhône en de
Saone, terwijl het vaargebied van
de Maria Theresa van Amsterdam
naar Boedapest vic versa loopt.

Betrouwbaarheid

‘Dat geldt natuurlijk ook voor opdrachten van de onder onze regie
uitgevoerde bouw van de vijfsterren cruiseschepen Catherine en
Maria Theresa voor rederij Uniworld. Qua coördinatie zijn dit
bijzonder ingewikkelde nieuwbouwprojecten. Bij de afbouw
zijn namelijk niet minder dan
zo’n veertig gespecialiseerde bedrijven betrokken.’
‘De bouw van deze diesel-elektrische superships past prima bij ons
streven steeds nadrukkelijker het
accent op de “groene vaart” te leggen. Daarnaast maken deze
cruiseschepen van rivierwater

Varende visitekaartjes
Sinds 1995 is De Gerlien van
Tiem actief in het afbouwen van
casco’s van alle type binnenvaartschepen. De werf beschikt daarvoor over de modernste faciliteiten.
Zo’n twaalf jaar geleden werd het
eerste passagiersschip afgebouwd.
Eric Rietveld vertelt over die werkzaamheden: ‘Gemiddeld hebben
we het afgelopen decennium één
cruiseschip per jaar afgebouwd;
van een 50 meter lang dagpassagiersschip voor de Frankfurter
Primus-Linie tot en met de 135
meter lange superships voor de

dergang zorgt led-binnenverlichting voor een sfeervolle verlichting in dit, volgens de eigenaar,
comfortabele, facettenrijke juweel. Een De Gerlien van Tiemboegschroef vormt het stuwende
hart in het voorschip van het
cruiseschip.
De afgelopen decennia heeft de
werf in totaal ruim 1.500 in eigen
bedrijf ontwikkelde boegschroeven geleverd. De boegschroeven
zijn leverbaar met een vermogen
van 110 tot 1.000 pk en schroefdiameters van 370 tot 1600 millimeter.

In nauw overleg met opdrachtgevers en in samenwerking met tal
van gespecialiseerde bedrijven
zorgen de vakmensen van De Gerlien van Tiem elke keer weer voor
de oplevering van spraakmakende projecten.
Ook bij de superships Catherine en
Maria Theresa was De Gerlien van
Tiem vanaf het ontwerp tot en
met de oplevering betrokken bij
de (af)bouw.
Er moet in alle takken van de binnenvaart en liefst zo snel mogelijk gevaren worden. Daarom is
betrouwbaarheid bij De Gerlien
van Tiem een belangrijk sleutelwoord. Daarbij gaat het waarborgen van kwaliteit bij deze werf
nooit te ver!
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Koersbepalend
in verzekeren

HOOGWAARDIGE
RADARMASTEN

Gespecialiseerd inde
or
verzekeringen vova
art
en
Zee- en Binn

VOOR PASSAGIERS- EN CRUISESCHEPEN
Tevens hebben wij een vestiging in Werkendam NL
Stokerijstraat 35
B 2110 Wijnegem

Tel: 0032 3 353 26 89
Fax: 0032 3 353 35 60

www.blommaertalu.be
info@blommaertalu.be

www.gebrsluyter.nl

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

briljant in
roestvaststaal
Sun heeft een schat aan ervaring in het bewerken
van roestvaststaal en aluminium voor toepassingen in
scheepvaart, industrie en interieur.
:ij maken o.a. loopplanken met NEN-1206 certiÒcaat en mechanisch/elektrisch klapbare zonnetenten,
-schermen en hekwerken. 'aarnaast zijn we oÔcieel
dealer van Tuuci parasols.
Voor meer informatie:

Toepassingen:
• zonnetenten
• zonneschermen
• leuningen/balustrades
• loopplanken
• trappen
• verlichting
• interieurs
• informatiezuilen
• etcetera

www.sun-rvs.nl
of bel 026 - 325 16 66

SUN Roestvast staal B.V. • Nijverheidstraat 58 6681 LN Bemmel • T +31(0)26 - 325 16 66 • E info@sun-r vs.nl • I www.sun-r vs.nl
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Speedheat Breda ‘heet u warm welkom’
Door Johan de Witte
Sinds juni 2014 is Radhish Ramkhelawansing franchisenemer van Speedheat in
Breda. Reeds tien jaar staat Speedheat
prominent op zijn agenda. Voor reparatie
is Radhish in reistijd voor de loopplank;
auto aan boord en varend aan het werk.
Speedheat Nederland in Schoondijke bevoorraadt zeven franchisebedrijven die
samen zo’n 80 procent van de nieuwbouwschepen hebben geïnstalleerd.
Wanneer Radhish Ramkhelawansing je in zijn
privéwoning ontvangt, wil je weten of de twee
“rechter handen” waarmee de inrichting een
fraaie facelift heeft gekregen van hem zijn, en
dus vraag je: ‘Zelf gedaan?’ Als hij bevestigend
knikt, weet je meteen dat hij ideeën heeft, van
gewoon iets onderscheidends maakt en plezier heeft in mooi vakwerk.
Zijn handdruk voelt bij begroeting sympathiek. We zijn bij Radhish omdat hij in 1993
vanuit Paramaribo naar Nederland kwam.
Hij was toen 21 en had bouwkunde gestudeerd, waarmee hij hier direct aan de slag
ging. Al gauw stond hij als voorman voor een
team van veertig collega’s.
Voor een bouwproject bestelde hij op een dag
Speedheat, lette op de werkwijze en kwaliteit
van het product en dacht: dat is iets voor mij!
In 2005 werd deze wens bewaarheid en ging
Radhish als installateur van Speedheat er op
uit. De ins and outs van zijn product beheerste hij snel. Radhish leerde een groot deel van
de scheepvaart- en scheepsbouwwereld,
jachtbouw en vele particulieren kennen, en
zij hem.
Vorig jaar benaderde hij Speedheat Nederland met de vraag om franchise-ondernemer
te worden van een vestiging. Jeroen Sijrier van

aan de kwaliteit van ons product.”

Kwaliteit is voordeel

Speedheat Breda wilde verkopen en kwam
vorig jaar in juni met Radhish tot een deal.
Radhish heeft een Speedheat-hart, verkoopt
warmte maar straalt ook warmte uit naar zijn
omgeving.

Speedheat Breda heeft voor het luxe SS Maria
Theresa 78 badkamers en een massageruimte voorzien van vloerverwarming. Bijzonder
is dat het karwei in drie sessies is afgerond.
Zoiets vraagt planning en geeft de opdrachtgever inzicht! Afhankelijk van de grootte van
het karwei beschikt Radhish over een 5-koppig team. Radhish heeft recent nog het dek
van het blusvaartuig van de brandweer, 70
vierkante meters, voorzien van vloerverwarming. Dit is heel specialistisch werk.
Bij een opdracht om een offshore-werkeiland
van Speedheat te voorzien moet je opschieten. Een oppervlakte van meer dan 662 vierkante meter voorzien van vloerverwarming
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en dit in 2 weken tijd. Efficiency speelt daarbij een rol. Tijd is bij de offshore net zo belangrijk als kwaliteit. Efficiënt betekent ook
dat Radhish voor een grote opdracht de
‘grondmatten’ tekent, zodat deze in de juiste
dimensie uit de productie komen. Vanzelfsprekend existeert Speedheat Breda door opdrachten uit de scheepvaart- en bouwwereld,
maar zegt Radhish nadrukkelijk: ‘Voor een
klein stukje vloer of badkamer bij een particulier, kom ik even graag.’

Voldoening
‘In opdracht of zelfstandig maakt geen verschil in werk. Wel geeft het contact en de afwikkeling met klanten veel meer voldoening.
Ik ben altijd bereikbaar, doe wat ik zeg in tijd
en kwaliteit. En daar krijg je waardering
door.‘
Luisteren naar Radhish wanneer er een vloer
nodig is, betekent meestal: opdracht! Hij
vindt Speedheat uniek. ‘Vanaf het eerste begin
draaien we uitstekend. Hulp daarbij is dat
Speedheat een kwaliteitsproduct is, duurzaam en goed aangelegd, klacht- en storingsvrij! Wordt er bij verbouwing bijvoorbeeld
eens een draad doorgesneden, kunnen we dat
snel verhelpen.’
‘Opdrachten krijgen uit het hoger segment
zoals luxe bungalows en jachtbouw, waarvoor
verschillende offertes zijn gestuurd door concullega’s is voldoening, echter dit ligt puur

Op de nieuwe blusboot Zuid-Holland Zuid zijn de dekken door Speedheat voorzien van
(dek)verwarming.
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Dé Professionele wasserij aan boord
van Rivercruise schepen


Professionele was-, droog- en mangel apparatuur.



Meer kwaliteit. Minder slijtage.



Minder kosten. Laag water-, energie- en zeepverbruik.



Lange levensduur. Uitgebreid servicenetwerk door geheel Europa.

Miele Professional. Een zorg minder.

Voor meer informatie:
www.miele-professional.nl
Telefoon: (0347) 37 88 84
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Cruisen, maar dan heel anders
Flink wat walmensen dromen ervan eens met een binnenvaartschip mee te varen. Kriskras
door Europa, over rivieren en
kanalen. Dankzij Binnenvaartcruises is dat sinds kort mogelijk.
Na een grondige voorbereiding is
initiatiefnemer Alex Mutsaars op 1
maart officieel begonnen. De Tilburger, die persoonlijk de charme
van de binnenvaart in 2009 ontdekte, regelt cruises waarbij gasten
meevaren op een binnenschip. Hij
biedt ook praktijkervaringsdagen
voor beginnende jachtschippers.

Gastvrij ontvangen
Eerlijk is eerlijk: de luxe aan boord
is niet te vergelijken met die van een
zee- of riviercruise. Maar de beleving is misschien nog wel groter en
je wordt aan boord zeer gastvrij
ontvangen door de scheepseigenaren. Je beschikt over een eigen cabine en verblijft op basis van volpension. De fietsen mogen
kosteloos mee.
Mutsaars weet waar zijn doelgroep
naar verlangt. Op de site (www.binnenvaartcruises.nl) staat te lezen:
‘Reizen per vrachtschip betekent
het ultieme onthaasten, vrij van de
dagelijkse beslommeringen. Stap
aan boord en gooi samen met ons
”de lijnen los“ en laat je verrassen!’
En: ‘Reizen per vrachtschip is een
unieke manier om de mooiste ri-

Het koppelverband Sjouwer is een van de schepen waarop mensen kunnen meevaren. (foto’s Binnenvaartcruises.nl)

variëren per schip. Eten en drinken
aan boord zijn inclusief.
‘Het zijn heel verschillende schepen en vaargebieden. Vanuit Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen
kun je op een koppelverband naar
de Rijn en de Moezel; met een spits
kun je naar België en tot diep naar
het zuiden van Frankrijk; er is ook
een klassieke sleepboot die in mei
begint aan een reis die via Rijn en
Donau naar Griekenland gaat –
gasten kunnen een deel van het
traject meemaken.’

Trainingsdagen
vieren en steden van Europa te ontdekken, ervaar het ritme van het
leven op een modern vrachtschip
en maak kennis met onze schippers
en hun partners, die vaak ook de
eigenaar van het vrachtschip zijn en
onderweg zowel uw kapitein als
gastheer/dame zijn.’

Waterﬁets
Mutsaars komt zelf niet uit de binnenvaart. Tegenwoordig werkt hij
in de gasindustrie, maar vroeger
hielp hij bij overzeese jachttransporten en hij is nog opstapper op
en Belgisch zeilschip. In 2009
maakte hij kennis met de binnenvaart: ‘Om geld in te zamelen voor
een goed doel voer ik met een
waterfiets van Athene naar Amsterdam. Het eerste deel ging over zee,
bij Marseille voer ik de Rhône op
en vervolgens binnendoor naar

Nederland. Onderweg zag ik al die
mooie binnenschepen en sprak ik
heel wat schippers.’
In de zeevaart bestond al de mogelijkheid om als passagier mee te
varen op een vrachtschip; in de binnenvaart nog niet. In elk geval niet
georganiseerd. Terwijl er wel belangstelling voor is, ontdekte Mutsaars. Vandaar dat hij Binnenvaartcruises heeft opgericht. Hij start
met vier schepen maar is met meer
eigenaren in gesprek. Hij verwacht
dat het aanbod aan het eind van het
jaar uit tien schepen bestaat.

Voor recreatievaarders start Mutsaars trainingsdagen om vanuit de
stuurhut van een vrachtschip hun
nautische kennis en vaardigheden
te vergroten. Door een dag mee te
varen en de uitleg van de schipper

8GJ

:
>H: HE

8>6A '%&*

leren ze hoe de beroepsvaart omgaat met de zeiljachten en motorkruisers en hoe het samenspel veiliger kan.
‘Deze dagen zijn tevens bedoeld
om meer bewustwording en begrip
te kweken tussen beroeps- en pleziervaart en zo de veiligheid op het
water te vergroten.’
Een andere optie is een training aan
boord van een historische sleepboot, waarmee startende én ervaren
pleziervaarders hun praktijkkennis
kunnen vergroten.

Vanaf één nacht
Meevaren kan al vanaf één nacht.
Boeken kan op de website van Binnenvaartcruises. Daar staan ook de
vaarroutes en beschikbare dagen.
Plus zeer uitgebreide beschrijvingen van de schepen. De prijzen

 #       

De Alberdina vertrekt binnenkort via de Rijn en de Donau naar Griekenland.
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Het cruiseseizoen staat op het punt van beginnen. Ook dit jaar komen er weer meerdere nieuwe riviercruiseschepen in de vaart. Veel daarvan zijn (grotendeels) in Nederland gebouwd. Flink wat rederijen en touroperators
hebben een voorkeur voor schepen van Nederlandse makelij. Hoe komt dat? En welke rol speelt de Nederlandse scheepsbouw in het succes van de riviercruisevaart? Groenervaren laat drie experts aan het woord:
Robert Reitsma van Scylla AG, Gerrie van Tiem van TeamCo Shipyard en Maira Helvoirt van het CBRB. Zij beantwoorden drie vragen: 1) Veel van de nieuwe riviercruiseschepen en onderdelen worden in Nederland gebouwd.
Wat is de kracht van de Nederlandse scheepsbouw? 2) In hoeverre houdt de riviercruisemarkt zich bezig met duurzaamheid en milieueisen? 3) Hoe lang kan de groei nog doorgaan? Is er geen gevaar voor overcapaciteit?
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Rivertech: uitstekende toekomst voor kapiteins
DOOR HANS HEILIGERS

Johan Rijfers ontvangt ons in zijn
kantoor van het nieuwe Rivertechbedrijfspand in Arnhem. Het kantoor ligt boven de volle oppervlakte
van hun magazijn. Daar worden dagelijks veel goederen ontvangen en
opgeslagen, zowel voor transito als
voorraad. Een afgezonderd deel van
het magazijn lijkt wel een showroom
van een handel in nautische bedrijfskleding. Indrukwekkende rijen kapiteinsuniformen en shirts, alles op
maat gemaakt.
Rijfers is director - CEO van Rivertech
nautisch management en het visitekaartje van de eveneens voor het
gesprek aangeschoven André van Olderen vermeldt dat hij managing
director is. Johan en André kennen
elkaar al meer dan 25 jaar sinds ze
beiden op het zelfde passagiersschip
hebben gevaren. Wat die twee in de
passagiersvaart niet kennen moet
nog worden uitgevonden. Rijfers
kreeg al in 2007 door dat het enorme
tempo waarin de meest mooie vijf
sterren schepen werden gebouwd
niet in balans was met de instroom
van het aantal kennis- en ervaringsterren van het nautisch personeel.
Een zorgwekkend beeld omdat de
bemanning verantwoordelijk is voor
de veiligheid en klanttevredenheid
van de gasten aan boord van het
nieuwe schip.
In samenhang met het goede langetermijnperspectief voor de rivercruise
besloot hij tot oprichting van River-
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Vlnr: Johan Rijfers, André van Olderen, Tonnie van Boekel en Frank Hubbers. (foto Hans Heiligers)

tech om daarmee voor de touroperators het management te gaan voeren. Rivertech zet daarbij uitsluitend
ervaren nautisch en technisch personeel in dat zonder uitzondering over
de juiste papieren en patenten beschikt. Die formule betekent dat de
touroperators zich volledig kunnen
blijven richten op hun passagiers en
geen zorg meer hebben over werving
en selectie van personeel, het regelen
van ligplaatsen, bunkers of het verzorgen van onderhoud, reparatie en
schadeherstel. Dat deze formule aan-

slaat en de omvang van de dienstverlening steeds verder uitbreidt, wordt
duidelijk als Rijfers zegt dat er op dit
moment reeds zestien passagiersschepen aan zijn onderneming zijn
toevertrouwd. Daaronder zijn er
veertien van AmaWaterways.
Dit jaar worden er van hen nog twee
schepen aan de Rivertech-vlootlijst
toegevoegd en hetzelfde kan voor
volgend jaar worden gezegd. En nu
die naam toch valt, zegt Johan Rijfers
met trots dat het mps Amaprima dat
zij onder hun hoede hebben de be-

geerde bekroning kreeg als beste
Rivercruiseschip van 2014. De prijs
werd beschikbaar gesteld voor reisorganisaties die de hoogste normen
hanteren voor hun gasten.
Succes smaakt altijd naar meer en dat
brengt Rijfers en Van Olderen tot de
vraag of wij in de branche nog 1e, 2e
of 3e kapiteins kennen die een verdienstelijke switch naar Rivertechs
passagiersvaart zouden willen maken
vanuit de drogelading- of tankvaart.
‘Onze salarissen en bijkomende
voorzieningen zitten in het bovenste
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segment van de rivercruisevaart’, zegt
Rijfers. Zoals gezegd heeft Rivertech
een uitstekende naam opgebouwd
waardoor de vraag naar hun dienstverlening steeds verder toeneemt. ‘Er
wordt bij ons gevaren in 4/2 of 4/4
en die shifts staan onherroepelijk
vast en mogen door het thuisfront
als heilig worden beschouwd’, zegt
Van Olderen. Ziekte van collega’s of
andere onvoorziene omstandigheden spelen nooit een rol voor uitstel
van de aflossing. ‘We hebben daarvoor drie fulltime corporate kapiteins
in vaste dienst die direct kunnen bijspringen’, vult Rijfers aan. Deze kapiteins zorgen eveneens voor de
opleiding van nieuwe collega’s zodat
de kapiteins zich aan boord volledig
kunnen blijven richten op hun eigen
taak. Op het gebied van opleiding
wordt veel gedaan. Bij het begin van
het seizoen worden zo’n honderd
collega’s een kleine twee weken bijgepraat over alles wat de veiligheid
en dienstverlening aan boord raakt.
In dezelfde periode komt elk jaar de
kleermaker aan boord om bij iedereen weer de maat op te nemen voor
de nieuwe uniformen.
Wil jij ook de maat laten opnemen
voor een nieuwe job? Kijk eens op
www.rivertech.nl.

1e / 2e / 3e Kapiteins
voor bovenstaande functie dient u minimaal in het bezit te zijn
van een Rijnpatent en/of Donaupatent
Wat vragen wij van u:
• Rijnpatent tot minimaal Mainz en eventueel Donau patent.
• Ervaring in leidinggevende functies
• Goede communicatieve & Representatieve vaardigheden
• Goede beheersing van de Duitse en Engelse taal

“de management specialist
op het gebied van Riviercruiseschepen”

Ervaring in de Riviercruise vaart is een Pré
Wat bieden wij u:
• Goede verdiensten en arbeidsvoorwaarden
• Vrije tijd 4-2 of 4-4 of 2-2
• Professionele begeleiding
• Zwitsers contract

Machinisten
voor bovenstaande functie bent u minimaal in het bezit van
een dienstboekje “Machinist” en dient u ervaring te hebben op
vergelijkbare schepen
• Opleiding Scheepswerktuigkundige of gelijkwaardig.
• Ruime ervaring met moderne techniek zoals:
Diesel, Elektra & Elektronica, Hydrauliek, Koeltechniek
• Ervaring in leidinggevende functies
• Goede communicatieve & Representatieve vaardigheden
• Goede beheersing van de Engelse en/of Duitse taal
Wat bieden wij u:
• Goede verdiensten en arbeidsvoorwaarden
• Vrije tijd 4-2
• Professionele begeleiding
• Zwitsers contract

Rivertech B.V. Delta 60, 6825 MS Arnhem T +31 (0)26 362 03 40 E info@rivertech.nl
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BV. Scheepswerf &
Machinefabriek Vahali
Postbus 25
6690 AA Gendt
The Netherlands
Telephone:+31 (0) 481 42 15 46
www.vahalishipyards.com
Vahali Production Services
Aleksandra Markovica 227
22201 Zasavica
Serbia
Telephone:+38 (1) 22 656 200
www.vahalishipyards.com
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Scheepswerf Vahali BV Gendt
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Klimaatservice en Willemsen Interieurbouw, om zich op het
werfterrein te vestigen. Dat bevordert de efficiency. Ook willen
we een steiger om in samenwerking met de subcontractors reparaties en refits uit te kunnen voeren. De ANWB van Donau en
Sava, zeg maar. Veel klanten van
ons hebben de Donau als vaargebied en die moeten zo nu en dan
eens naar de werf.’

Willemsen Interieurbouw
& Scheepsbetimmering

DOOR JOHAN DE WITTE

U heeft een afspraak? Met helm
en door de portier aangemeld
mogen we de werf op en zienwe
Wilfried van der Drift onze kant
opkomen. Anoniem ergens binne
komen zit er niet meer in, safety
all around.
Als we projectleider Wilfried vragen hoe het loopt met de scheepsbouw, zegt hij: ‘We gaan met ons
team gewoon ijzersterk verder.
Vahali Mitrovica bouwt de casco’s van passagiersschepen zo
compleet mogelijk. In de tijd dat
Willemsen in Gendt het interieur
voorziet van comfort en Van Tiem
Elektra en Klimaatservice hun
deel aanpakken, installeren wij
onder andere de Veth-thrusters
en ander buitenboordequipment,
machinekamers en hydrauliek.

We sluiten systemen aan en daarna is het opstarten.’
‘Het wordt routine, maar pas op:
equipment en materiaal innoveren voortdurend. Er is een standaard maar het “eenmaal meten
en twee keer zagen” kan je wel
vergeten. Eigenlijk wil men elk
schip uniek maken. We leveren
er jaarlijks twee aan Kamphuisen
Shipping als owner representative
voor Ama Waterways en twee aan
Robert Reitsma van de Scylla
group.’
‘De casco’s worden steeds beter
afgewerkt. De focus ligt op geluid
en milieu. Zo plaatsen we voor
keukenafvalwater een vetafscheider, passen water-geinjecteerde
uitlaten toe voor roet en geluiddemping, generatorsets blazen

De nieuwe hal van Shipyards Vahali Mitrovica.

via een seperator onder het vlak.
Het wordt steeds mooier, duurzamer, maar ook gecompliceerder.’
Omdat we vanmorgen in Arnhem
op de opgeleverde Amavista
mochten kijken, kunnen we dat
beamen. Een luxe en schitterend
schip dat op 18 maart in Amsterdam – “de volle bak” – heeft ingescheept voor Boedapest. Het
seizoen is van start!

Shipyards Vahali
Mitrovica
Vahali-bedrijfsleider Wim Vreeken zit nogal eens in het vliegtuig
naar Servië. Dat komt doordat
CEO Vincent Becker in 2014 een
30 hectare grote werf aankocht in
Sremska Mitrovica en de gehuur-

de werf in Belgrado verliet. De
140 meter slipway en 1.500 meter oever inclusief een loskade
aan de rivier Sava vroegen niettemin om een ingrijpende update. Wim Vreeken werd de onomstreden architect van deze
verbouwing. ‘Achter de tekentafel
in Gendt hebben we alle bestaande inrichting uitgestuft, de koppen geteld en opnieuw ingevuld.
Magazijn, kantoor, keuken, restaurant, was- en toiletgroep zijn
nieuw. Behalve het tegelzetten is
alles met werfmedewerkers opgeknapt.’
‘Tijdens de refit is er enorm hard
gewerkt om zo snel mogelijk op
te starten. Voor grote constructie
hallen zijn twintig loopkranen
per schip uit Holland aangevoerd. Op één zo’n bouwhal hebben we een nieuw dak gelegd.
Oude werkplaatsen werden afgebroken. De wegen kregen een
opknapbeurt, kapotte betonvloeren verwijderd. We plaatsten een
45 tons kraan die de hele slipway
bedient. Buiten de 130 meter
lange bouwhal is de betonvloer
met honderden vierkante meters
vergroot om secties naar de slipway te rijden. Inmiddels is de hal
met 70 meter verlengd. Nu rijden
we met hydraulisch gestuurde
lorries een Rhinecruiser in drie
secties naar de slipway.’
Heeft Vincent Becker nog meer
plannen met de werf? ‘Op zijn
agenda staat dagelijks uitdaging
en zich met Vahali Mitrovica onderscheiden in moderne scheepsbouw. Eerst concentreren we ons
nu op de Rhinecruisers en Beavers voor IHC, die we jaarlijks
bouwen. Wel heeft Vincent Becker overeenstemming met de
subcontractors Van Tiem Elektro,

Willemsen is een totaalconcept
ofwel een one-stop-shop met ontwerp, concept, interieur, meubilair en aankleding in samenwerking met opdrachtgever of
architect. In de scheepvaartbranche, interieurbouw, woon- en
winkelsector is Willemsen Interieurbouw & Scheepsbetimmering
onlosmakelijk verbonden met
stijl, trends, luxe en een uniek
kwaliteitslabel. De werkvloer van
het moderne bedrijf in Huissen
is onlangs uitgebreid naar 13000
m2. Er is onder andere een spuithal geplaatst, speciaal voor hoogglans lak.
De laatst opgeleverde Amavista
en Amaserena (overigens precies
op overeengekomen datum) hebben voor een belangrijk deel een
hoogglans gespoten betimmering. Toine Willemsen: ‘Hoogglans is een bewerkelijk proces en
kost daardoor meer uren, maar
het geeft een mooie duurzame en
luxe uitstraling.’
Welk voordeel biedt een Willemsenafdeling in Mitrovica? ‘Het zal
zeker efficiënter werken. We proberen meer schotten en basismeubilair tijdens de cascobouw
aan te brengen om de afbouwtijd
bij de Vahali Gendt te verkorten.
Ook kunnen we in samenwerking
met Vahali een partij zijn bij reparaties of refits van schepen die
hiervoor niet naar Holland willen varen.’
‘Van Kamphuisen Shipping hebben we voor 2016 de Amastella
en Amaviola reeds in de portefeuille. Voor deze Rhine-/Donaucruisers worden wijzigingen getekend en gerealiseerd in de
corridor en cabine.
Hoeveel uur kost het tekenen van
een cruiser? ‘Er is 1.500 uur nodig
om vanaf de kiel te tekenen!’
We hoorden dat u bij OceAnco aan
het luxe segment timmert. ‘Ja, we
hebben daar onder andere met
het aanleveren van zeer veel tekeningen hard aan gewerkt. Wanneer je dan een opdracht krijgt is
dat een mooie waardering voor
onze kwaliteit. Nu zijn er permanent dertig tot veertig medewerkers bij OceAnco. De werkwijze
bij dergelijk projecten onderscheidt zich extreem van standaard. Het is een grote uitdaging,
maar we hebben ook hele goede
vaklieden!’
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VDI isolatie BV voor advies, levering en montage van
het complete isolatie systeem aan boord van u schip.
• Thermisch en Akoestische isolatie
• A-class Brand isolatie
• Isolatiematrassen
• Plaatwerk
Voor meer informatie of vrijblijvende aanbieding kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Pottenbakkerstraat 11 - 2984 AX Ridderkerk
Tel. 0180-769108 - Mobiel : 06-23615649 - E-mail: info@vdi-isolatie.nl
www.vdi-isolatie.nl

Uw pompenspecialist voor de scheepvaart
Ballasten / ontballasten – Ejectors . Drinkwatervoorziening – Hydrofoors . Zwart- en grijswater pompen – Dompelpompen
Brandbluswater – Zelfaanzuigende centrifugaalpompen . Dekwas – Luchtgedreven membraanpompen
Brandstof en smering – Tandradpompen . Dek layout – Kleppen en afsluiters . Pomp-onderdelen
Service & Onderhoud
All Pumps Holland B.V.
Achterdijk 84a
4243 TM Nieuwland
Nederland
www.allpumpsholland.nl

Tel. +31 (0) 345 621344
Fax +31 (0) 345 599090
info@allpumpsholland.nl

De specialisten in kleur
en kwaliteit!
• Schilderwerken
• Glasservice
• Wand-, plafond- en vloerafwerking
Sportlaan 255 | Sliedrecht | Tel. 0184 41 27 03 | Fax 0184 42 02 30 | E-mail info@breejen.com
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Passagiersvaart ontdekt vuilwaterzuivering PureBlue
DOOR HANS HEILIGERS

Binnen het gebied Vlissingen, Terneuzen, Antwerpen en Oostende
vind je de allergrootste (petro-)
chemische installaties van wereldwijd bekende- en beursgenoteerde
ondernemingen. Duizenden hectares terrein en miljarden aan kapitaal dat is geïnvesteerd in hightech
installaties. De engineers van deze
industrie hebben samenwerkingsverbanden met de universiteiten
van Antwerpen, Gent en Leuven.
Gelukkig is er nog veel meer te zien
en te beleven in deze Zeeuws-Bourgondische provincie. Kilometers
lange schone stranden, kreken,
schorren en slikken. In die omgeving is Angelo de Mul opgegroeid,
oprichter en eigenaar van PureBlue
in Kapellebrug. Zijn verbondenheid met de natuur en de wetenschap dat daar voor alle partijen
nog zo veel te winnen valt, heeft De
Mul voorgoed samengesmeed binnen zijn niet aflatende interesse
voor alles wat te maken heeft met
waterzuivering en hergebruik van
water. ‘Water moet je teruggeven
aan de natuur in dezelfde staat
waarin je het mocht gebruiken’, is
voor hem en zijn team het missiestatement van PureBlue geworden.
Na afronding van zijn universitaire

Vlnr Sara Jansen (marketing & communicatie) en Angelo de Mul, oprichter eigenaar van PureBlue. (foto Hans Heiligers)

studie begon Angelo de Mul de opgedane kennis commercieel te vertalen naar zakelijk succes. De naam
van PureBlue was enkele jaren later
stevig verbonden met de proces- en
chemische industrie. De onderneming veroverde in deze bedrijfstak
goede posities door zich van anderen te onderscheiden met de manier waarop zij met hoogtechnologische kennis installaties bouwt
voor de zuivering van water.
‘Als deze industrie niet overtuigd
zou zijn van de betrouwbaarheid
en efficiency van onze ontwerpen:
dan zullen ze nimmer dit meest

kwetsbare onderdeel van hun procesgang aan je toevertrouwen’, zegt
De Mul. Als wij zeggen dat het knap
is dat hij op dit niveau acteert gaat
meteen alle lof naar het volledige
team van PureBlue.
Via zijn relatiekring kreeg PureBlue
vorig jaar zomer de vraag of het een
waterzuivering kon leveren voor
een nieuw passagiersschip. De Mul
was meteen geïnteresseerd in een
nieuwe side stream voor zijn onderneming. Inmiddels zijn hun installaties al werkzaam op drie schepen.
PureBlue zuivert met levende ma-

terie uitsluitend op biologische
wijze het afvalwater uit keukens,
wasmachines, douches, wastafels
en toiletten. ‘De zuivering is daarmee een samenspel van techniek en
technologie, innovatief, compact,
flexibel en betrouwbaar’, zegt De
Mul.
Simpel gezegd: ‘Is er voeding in het
vuilwaterreservoir dan begint de
bacterie terstond aan zijn taak en
zorgt er voor dat ie groeit. En als er
niets te eten valt, dan is het gewoon
klaar. Zet dat maar eens af tegen
systemen die bij einde seizoen alles
moeten afsluiten en opstarten. En
dat opstarten gaat bij onze zuivering meteen voor de volle 100 procent en niet zoals elders met stapjes
van 5 procent voordat daar na zes
tot acht weken pas volledig kan
worden ingezet.’
De installatie wordt online gemonitord zodat vrij snel bekend is hoe
de werking van de installatie is. Dat
hangt samen met het gedrag van de
gasten aan boord. Binnen de kortste tijd zijn daarmee voorspelbare
“bulk”-tijdstippen bekend waardoor de zuivering optimaal kan
worden ingezet en haar werk
doet.
‘Bovendien zijn we hierdoor in
staat een perfecte service te leveren’,
zegt De Mul. Leuk om te horen was
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dat Pure Blue een van de schepen
waarschuwde dat een van de online-sensoren een afwijking in de
toevoer van grijs water meldde. Wat
bleek: de pomp van een wasautomaat was stuk.
De installaties van PureBlue hebben afhankelijk van het passagiersaantal waarvoor ze bestemd zijn
een levertijd van vier tot acht weken. De installatie kan overal worden geplaatst en wordt redundant
opgeleverd onder strenge Europese
certificering.
Angelo de Mul heeft nog veel meer
plannen voor de passagiersvaart.
‘Ook die zullen voldoen aan onze
strategie om hoogwaardige installaties te leveren met een uitstekende
service’, zegt hij. ‘Onze installaties
moeten onze klanten ontzorgen en
garanderen dat al het afvalwater
gezuiverd geloosd wordt.

www.pureblue.nl

De Blauwe Wimpel
In de gouden tijd van de oceaanstomers voerde het schip dat de
trans-Atlantische oversteek in de
kortste tijd aflegde de Blauwe
Wimpel. De laatste keer dat de trofee werd veroverd was in juli 1952
toen het ss United States het snelheidsrecord opeiste. Het Amerikaanse stoomschip maakte de
oversteek ‘om de Oost’ in 3 dagen,
10 uren en 40 minuten en terug in
3 dagen, 12 uren en 12 minuten.
Heen gemiddeld 35,59 knopen en
‘om de West’ met 34,51 zeemijlen
per uur. Het is lang geleden, maar
spreekt nog steeds tot de verbeelding.

Ongekende snelheden
Het traject werd gemeten vanaf het
Ambrose lichtschip bij New York
tot aan Bishop’s Rock bij Land’s
End, een afstand van 2.942 zeemijlen heen en 2.906 terug. De trofee
kwam in 1938 in handen van het
Engelse ss Queen Mary dat destijds
de oversteek maakte met 31,69
knopen en terug met 30,99. De
Engelsen hadden met gering verschil het Franse stoomschip Normandie onttroond. Dat was ook de
reden waarom de wimpel 30 meter
lang was, symbolisch voor een meter per knoop.

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

De United States vestigde veertien
jaar later op haar maiden trip het
nieuwe record en de Engelsen werden met duidelijk verschil door de
Amerikanen afgetroefd. Een zeemijl is 1.852 meter en omgerekend
haalde The Big U toen de, ook nu
nog, ongekende snelheden van
65,9 en 63,9 kilometer per uur.

Stookolieslurper
In die tijd waren er wel dieselmotoren maar voor grote vermogens
was men aangewezen op stoom-

turbines. Acht oliegestookte Babcock & Wilcox ketels produceerden
stoom voor vier Westinghouse turbines, die met een maximaal vermogen van 247.785 pk, met vier
schroeven een snelheid van 38
knopen (70 kilometer per uur)
konden genereren. Er werd dan
zo’n 1.300 ton stookolie per etmaal verbruikt.
Tenminste als alle turbines in gebruik waren want het schip had
twee gescheiden machinekamers.
Dat was een eis van de Amerikaanse regering die het schip zwaar had
gesubsidieerd met als oogmerk er
in oorlogstijd troepen mee te vervoeren. Het was in de tijd van de
Koude Oorlog en het schip moest
binnen 48 uur aangepast kunnen
worden tot troepentransportschip
voor 14.000 manschappen. Normaliter was de capaciteit 1.928

passagiers en 900 bemanningsleden.

weer in de vaart te brengen. In
1994 is het zelfs naar Turkije en
Oekraïne gesleept om te ontdoen
van asbest, waarna het in 1996 opnieuw werd opgelegd in Philadelphia. Tot op heden ligt het daar
aan Pier 82.
De SS US Conservancy tracht fondsen te verwerven om het schip op
te knappen en te behouden als publieksattractie. Dat lukt niet erg,
maar is wel succesvol gebleken met
de Queen Mary, het schip waarvan
in 1952 de Blauwe Wimpel werd
afgetroefd. Dat ligt al jaren als hotelschip in Long Beach bij Los Angeles. Eind 1967 werd zij verkocht
en maakte de driepijper haar laatste reis naar Californië, waar zij
werd gerenoveerd. Frappant genoeg hebben dus de laatste twee
wimpeldragers kans gezien de
sloopdans te ontspringen.

Tweepijper en driepijper
Met een lengte van 302 meter en
31 meter breed was het een rank
schip dat snelheid uitstraalde en
door de immense schoorstenen
liet de tweepijper een onvergetelijke indruk achter. Op de transAtlantische trafiek was het Amerikaanse vlaggenschip erg geliefd en
in de beginjaren voer het voorspoedig.
Eind vijftiger jaren werd het straalvliegtuig geïntroduceerd en meer
en meer werd de concurrentie voelbaar. In 1969 werd The Big U uit
de vaart genomen en opgelegd in
Norfolk als eenheid van de VSreservevloot. Dat duurde tot 1978
en daarna hebben diverse investeerders vergeefs getracht het schip

Tekst: Cees de Keijzer
Foto’s: Archief World Ship Society
www.wssrotterdam.nl
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LEZERSREIS
NU MET
10% KORTING

8-DAAGSE CRUISE NEDERLAND

ZUIDERZEE EN HANZESTEDEN
Vaarschema Amsterdam - Kampen - Urk - Enkhuizen Harlingen - Texel - Deventer - Zutphen - Arnhem
Vertrekdatum 28 mei 2015
LEZERSREIS
• Speciaal voor de lezers van
de binnenvaartkrant
• U krijgt 10% korting als u
voor 18 april boekt
• Vaar mee met de Switzerland II
door prachtig Nederland
• Deel verhalen met elkaar
over de binnenvaart
• Meet en Greet met de kapitein
• Inclusief volpension en bus
transfer Arnhem-Amsterdam

Per persoon vanaf

799,00

MS SWITZERLAND II
VERTREKDATUM

28 MEI 2015

HUTTYPE

PRIJS P.P.*

Voordeelhut

€

799,00

Emerald

€

899,00

Emerald Single

€

899,00

Emerald Minisuite

€ 1049,00

Ruby

€

Texel

Enkhuizen

Harlingen

Urk

Amsterdam

999,00

Ruby Minisuite

€ 1149,00

Ruby Suite

€ 1449,00

Deventer
Zutphen
Arnhem

Singletoeslag in 2 persoonshut is 35%
* incl. busreis Arnhem-Amsterdam

T +31 (0) 85 - 273 30 13 | info@select-voyages.nl | www.select-voyages.nl/opendag

Kampen

Select Voyages
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VEKA Bijlsma Shipyard bouwt binnen acht
maanden compleet cruiseschip Charles Dickens
dankzij het organisatietalent van
onze manager projecten, John van
Cappellen en zijn rechterhand Pieter Postma gaat dit zeker lukken.’

DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

In slechts acht maanden bouwt
VEKA Bijlsma Shipyard in Lemmer het complete cruiseschip
Charles Dickens voor Select Voyages. Daarmee vinden cascobouw
plus afbouw van dit schip nog
een maand sneller plaats dan de
bouw van zusterschip William
Shakespeare, dat VEKA Bijlsma
in juni 2014 afleverde. Snelle
bouw is bij deze projecten van
levensbelang, zonder dat er concessies worden gedaan aan de
kwaliteit.
VEKA Bijlsma heeft een weldoordacht concept in de steigers gezet
om dit gegarandeerd te realiseren.
Het geheim van de smid? ‘In de
aanloop naar dit project hebben
wij een planner in dienst genomen
die zich fulltime bezighoudt met
monitoring van het bouwproces.
Op basis van zijn inventarisaties
passen wij de inzet van mensen aan
vertelt managing director Erik van
Prooijen van VEKA Bijlsma. ‘Wij
stellen altijd het proces bij, nooit
de planning.’

Eﬃciënter
Zo’n vier maanden na de oplevering van de William Shakespeare
kwam Select Voyages opnieuw bij
VEKA Bijlsma met een opdracht

Piramidebouw

Managing director Erik van Prooijen van VEKA Bijlsma bij de Charles Dickens in
aanbouw. (foto Jan Johan ten Have)

voor de bouw van een nieuw cruiseschip, dat in het hoogseizoen ingezet moet worden. Op 1 oktober
werden de handtekeningen gezet
en in juli stappen de eerste passagiers aan boord.
Het was in eerste instantie de bedoeling dat de Charles Dickens volledig identiek zou worden aan de
William Shakespeare, maar op basis van voortschrijdend inzicht,
maakte de opdrachtgever inmiddels wat aanpassingen. Zo worden
de ruimtes voor klimaatbeheersing
en sanitair omgewisseld.
Van Prooijen: ‘Dat klinkt eenvoudig
maar heeft toch behoorlijk wat ef-

fect op staalwerk, leidingenwerk en
elektra.’
‘Ten opzichte van de William
Shakespeare moeten we de Charles
Dickens nog een maand sneller
bouwen’, licht Van Prooijen toe.
‘Maar er is natuurlijk ook sprake
van een leereffect. We werken met
dezelfde onderaannemers en hebben samen al eens een soortgelijk
project gebouwd. Daardoor kunnen we nog efficiënter plannen.
Ook gaan we de levering van componenten nog beter afstemmen op
de productie, dankzij werken met
dezelfde onderaannemers kennen
we de bestelmomenten. Mede

Van Prooijen noemt de toegepaste
bouwmethode ‘piramidebouw’. Hij
bedoelt hiermee dat de afbouw al
begint tijdens de cascobouw. ‘Zodra het metaalwerk van een sectie
plus de aangrenzende secties klaar
is en je in die sectie geen last meer
hebt van las- en slijpwerk, beginnen
we gelijk met de afbouw. Bovendien kunnen wij hier heel snel werken dankzij onze overdekte, geconditioneerde bouwlocatie, waar wij
zestien uur per dag mogen werken.
Met zo’n dertig man vast personeel
en een grote flexibele schil – een
mix van Nederlanders, Duitsers,
Polen en Roemenen – werken wij
in twee ploegen. Soms zijn de metaalwerkers en mensen van onderaannemers in de afbouw gelijktijdig aan het werk. Dan werken er zo
maar 150 man tegelijk aan het
schip.’
Voor de cascobouw werkt VEKA
Bijlsma samen met Snijtech Joure.
Over deze samenwerking is Van
Prooijen zeer enthousiast: ‘Snijtech
Joure levert een compleet gesneden
en gevormd staalpakket, dat past
tot op de millimeter nauwkeurig.
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Wat dit bedrijf echt bijzonder
maakt, is dat het uitstekend kan
werken met het dunne staal waarvan deze cruiseschepen worden
gebouwd. Ze zijn zeer flexibel ingesteld en leveren goed werk.’

Geoliede machine
Zoals gezegd nam VEKA Bijlsma
voor deze klus dezelfde onderaannemers in de arm als voor de bouw
van de William Shakespeare. Zo
wordt de elektra weer verzorgd
door Werkina Werkendam, komen
de klimaatbeheersing en sanitaire
systemen voor rekening van WindeX Engineering uit HardinxveldGiessendam en levert en verzorgt
Willemsen Interieurbouw het interieur van hutten tot horeca. De
Charles Dickens wordt aangedreven door Caterpillars, geleverd
door Pon Cat.
Cement tussen de stenen zijn Van
Cappellen en Postma. Van Prooijen: ‘Samen laten zij deze groep
mensen uit verschillende disciplines en van verschillende bedrijven
opereren als één geoliede machine.’

Select Voyages: succes mps William Shakespeare
verklaart bouw zusterschip
DOOR HANS HEILIGERS

Drie jaar terug werd Roderik van
Veelen managing director van
Select Voyages. En zoals het met
iedereen gaat die een nieuwe stap
op het carrièrepad zet krijg je altijd
te maken met een niet te vermijden
hobbel. Sommige relaties binnen
je nieuwe netwerk ken je reeds jaren
en bij anderen moet je vanaf het
nulpunt weer enorm je best doen
om te laten zien wat je waard
bent.
Vanaf dag één heeft het management van Select Voyages zich unaniem verbonden om keihard voor
de onderneming te werken en goede resultaten te bereiken. Achteraf
gezien is die periode snel voorbij
gegaan en zijn alle contacten al uitgegroeid tot een stevige vertrouwensrelatie met iedereen die bij
Select Voyages is betrokken. Het
speelveld om nieuw perspectief te
presenteren lag daarmee open en
het duurde niet lang of Van Veelen
kreeg de handen op elkaar voor zijn
plannen om te komen tot een gefaseerde vernieuwing van de bestaande vloot.
Al vorig jaar zomer kon het resultaat van die strategische keus worden bekeken in de haven van
Werkendam. Na een recordbouwperiode van negen maanden werd
daar het mps William Shakespeare
gepresenteerd aan de markt. Het
schip kon na de doop meteen volop

Roderik van Veelen tussen zijn twee naaste medewerksters: Brielle Jones (links) en Lisette van Veelen. (foto Hans Heiligers)

worden ingezet in de tweede helft
van het seizoen. Het aantal boekingen kende geen opstartproblemen
en leidde meteen tot succes voor
Select Voyages, haar charteraars en
touroperators.
‘De combinatie van de inrichting
en accommodatie van ons eerste
nieuwe schip voor 152 passagiers
bleek een schot in de roos’, zegt
Roderik van Veelen op zijn kantoor
in Arnhem. Met gepaste trots maakt
hij zijn zin af: ‘...en dat bleef niet

onopgemerkt binnen de branche.’
Het werd een schip met karakter en
kreeg een inrichting met volledige
aansluiting bij de gasten van de
twee grootste charteraars, het Britse
Riviera Travel en de Thurgau Travel
Flotte uit Zwitserland.
De optelsom van al dit goede
nieuws vormt het bewijs dat de strategie van Select Voyages succesvol
is voor alle betrokken partijen. En
dat leidde eind vorig jaar meteen

tot een aantal handtekeningen die
vol vertrouwen werden geplaatst
onder een contract voor de bouw
van een zelfde schip. Net als het
vorige wordt het eveneens zonder
vertragende weersinvloeden gebouwd in de grote overdekte hal
van VEKA in Lemmer. Het zal onder
de naam mps Charles Dickens deze
zomer zijn eerste passagiers verwelkomen.
‘Behalve de kleurstelling van het
interieur hebben we aan het schip

en de accommodaties niets veranderd. De aantrekkelijkheid van het
exploitatie concept blijft daarmee
onverminderd in stand’, zegt Van
Veelen.
Ondanks alle commerciële doelstellingen die uiteindelijk bij iedere
ondernemer de boventoon voeren,
blijft Select Voyages voor de gasten
en de medewerkers met dezelfde
gedrevenheid het karakter van een
familieschip bewaken. Daar ligt de
kern van het kwaliteitslabel waarbinnen hun gasten terugkerend
boeken en over hun fijne vakantie
blijven spreken.
‘Om die kwaliteit te bewaken zijn
er bij toerbeurt altijd medewerkers
van Select Voyages aan boord om
alle denkbare trajecten te volgen
waaraan de gasten hun klanttevredenheid kunnen afmeten. Daarbij
vindt direct aan boord terugkoppeling en overleg plaats met de reisleiding van de touroperators. En als
het nodig mocht zijn kunnen we
terstond een situatie bijstellen.’
Van Veelen bezoekt regelmatig de
werf in Lemmer en stelt vast dat hij
zich geen zorgen hoeft te maken
over de voortgang van de bouw. Het
is het zelfde schip; waar nodig
wordt er op niveau van kleine details voor wat aanpassing gezorgd.
Iedereen kent zijn plaats en rol bij
de bouw en weet precies hoe lang
het duurt voor het eindproduct gereed is. Nog een paar maanden geduld.
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NAVIGATION & COMMUNICATION WITHOUT BORDERS

VOOR SERVICE, ONDERHOUD &
INSTALLATIE VAN:
• Navigatie app
• Communicatie app
• Vsat internet
• Entertainment /PA systems

Dutch Marine Technology B.V.
Industriestraat 6-G • 3371 XD Hardinxveld-Giessendam
Tel: 010-890 00 41 •info@dmtbv.nl • www.dmtbv.nl

Perfectie waarop
u kunt vertrouwen
Innovatief design met een perfecte afwerking tot in de kleinste details.
Volledig afgestemd op uw persoonlijke wensen. Wij geven uw schip
uw handtekening.
Begonialaan 1 6851 TE Huissen +31 (0)26 325 03 36 info@willemsen-interieurbouw.nl www.willemsen-interieurbouw.nl
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De afgelopen jaren hebben wij op

ACHTERMASTEN, SCHUIFDEUREN

diverse passagiers schepen veel van

EN RAMEN.

onze produkten mogen leveren zoals:

Wij hopen dan ook om in de toekomst

STUURHUIZEN, ZONNENTENTEN,

nog veel eigenaren blij te maken met

WINDSCHERMEN, VOORMASTEN,

onze produkten en service diensten.

NOORDEINDE 7, 3341 LW H.I. AMBACHT
TEL.: (078)
682 12
FAX: (078). 682
12(078)
17 682 12 14
NIEUWE BOSWEG
4, 3341
LH14
H.I.¤AMBACHT
TEL.:
INFO@ALUBOUWDEMOOY.NL
¤ WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL
FAX: (078) 682 12 XX . WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL
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Kostenbesparing op energiekosten
(airconditioning)
Comfortabele omgeving voor zowel
uw gasten als uw medewerkers
Vermindert schittering van de zon
via het water
Beschermt uw kostbare interieur
tegen verkleuring

3HUVSHFWLHI:LQGRZ¿OP
¿OWHUGHNRVWHQXLWGH]RQ
%DV6DQGHUVYDQ3HUVSHFWLHI.XQVWYHU]RUJLQJLVDOYHOHMDUHQDFWLHI
LQ KHW YHU]RUJHQ YDQ DOOHUKDQGH VFKLOGHULMHQ NXQVWGHFRUDWLHV HQ
VSLHJHOV RS SDVVDJLHUVVFKHSHQ 7LMGHQV GH]H ZHUN]DDPKHGHQ
EOHHN%DVGDWHURSSDVVDJLHUVVFKHSHQHHQJURWHEHKRHIWHEHVWDDW
DDQ ]RQZHUHQGH JODV¿OP HQ VXQVFUHHQV YRRU VWXXUKXL]HQ 'LW RP
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Deelnemer Maritime Industry 2015
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Technoship: volledig gecertiﬁceerde brandveiligheid
DOOR HANS HEILIGERS

Mariecke Siezen staat sinds 2010 aan het
hoofd van Technoship, de onderneming die
in 1968 door haar vader Hans Siezen werd
opgericht. Als kind vergezelde ze haar vader
vaak op de proefvaarten van schepen waaraan
hij had geleverd. De maritieme sector heeft
haar nooit meer losgelaten.
Technoship levert Ultra Fog hogedruk watermist brandblusinstallaties en Steen-lieren en
-kaapstanders. De reputatie en kennis van de
onderneming zijn naast de binnenvaartsector
bekend binnen alle takken van de zeevaart
zoals de marine, grote ferries, offshore en
jachtbouw. Aan de binnenvaart werden al
meer dan honderd Ultra Fog-installaties geleverd.
In het kantoor zien we eveneens veel foto’s
van de mooiste luxe jachten die door Technoship werden beveiligd tegen brandschade.
‘Er is daar soms voor vele miljoenen aan
kunst aan boord’, zegt Mariecke Siezen.
‘Daarom wordt in die wereld eveneens voor
onze systemen gekozen’, licht ze toe. Ga maar
na: ‘Met traditionele blusmiddelen zou je
naast de brandschade nog veel meer schade
aanrichten.’
Ook op de wal werd de reputatie van Technoship stevig verankerd door installaties die
zij ondermeer plaatsten bij de industrie, hotels, ziekenhuizen en kantoren. Ook het kantoorgebouw van Damen Shipyards werd er
mee uitgevoerd.
De optelsom van al het succes vertaalde zich
reeds in 1991 toen aan Technoship de exclusieve vertegenwoordiging werd toegekend
van het Ultra Fog hogedruk watermist brandblussysteem. De werking van Ultra Fog hogedruk watermist is even simpel als doeltref-
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Bernhard Bakker en Mariecke Siezen. (foto Hans Heiligers)

fend. Aan het plafond van een ruimte wordt
een nozzle geplaatst die een oppervlakte bestrijkt van zo’n 50 m2. Een nozzle is een RVSsproeikop met minuscuul kleine openingen.
De nozzle is aangesloten op RVS leidingwerk
met een diameter van 12 millimeter. Wanneer
in een compartiment hitte van een brand
wordt gesignaleerd wordt daar de afsluiting
van de nozzle op fysieke wijze doorbroken,
waarna de brandblussing onmiddellijk aanvangt.
De nozzle krijgt zijn voeding van een op de
drinkwatertank aangesloten pomp. Die geeft
het water in de toevoer naar de nozzle een
druk van zo’n 100 tot 120 Bar. Binnen de
kortste keren wordt de enorm opgebouwde
waterdruk door de nozzle verneveld, zodat

het compartiment volledig in een allesbedekkende watermist is gehuld. Deze watermist
koelt de warmte en brengt daarmee de brand
binnen één minuut onder controle.
In tegenstelling tot traditionele sprinklerinstallaties die op meedogenloze wijze vele
honderden liters tegelijk in een ruimte pompen blijft de ruimte waarbinnen met Ultra
Fog hogedruk watermist is geblust redelijk
droog.
‘Tijdens het blussen met de nevel kun je gewoon een opengeslagen krant blijven lezen
zonder dat ie echt nat wordt’, zegt medevennoot Bernhard Bakker. De geringe diameter
van het RVS leidingsysteem zorgt er voor dat
het aan boord altijd probleemloos gemon-
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teerd kan worden. Als we over de passagiersvaart spreken, voldoet één kleine nozzle al
voor de grootste suite en met enkele stuks
heb je de complete machinekamer onder bereik.
Aan het eind van ons gesprek horen we van
Mariecke Siezen dat een klassiek motto nog
steeds actueel is: ‘Hoedt u voor namaak.’ In
de praktijk ziet ze helaas dat er bedrijven opereren die spotten met de veiligheid van passagiers door te besparen op kosten bij het
ontwerp, de aanleg en het onderhoud van
een systeem. Bijvoorbeeld door gegalvaniseerde in plaats van corrosievrije aanzuigleidingen.
‘En dat geeft oneindig veel kans op corrosie
waardoor de nozzles niet kunnen functioneren. Soms gaan ze nog een stap verder door
de installatie aan te sluiten op beperkt gefilterd rivierwater. Ook daar zijn die minuscuul
kleine gaatjes in de nozzles niet voor geschikt.
Er wordt getornd aan redundantie van systemen. En het verplichte jaarlijks onderhoud
wordt uitgevoerd door niet door de fabrikant
gecertificeerde monteurs.’
Technoship levert haar Ultra Fog hogedruk
watermist installaties altijd redundant en onder volledige certificering. Aan het systeem
werden onder meer de volgende classificaties
toegekend: IMO Res.A800(19) en Res.
MSC265(84) voor accommodatie en IMO
MSC Circ.1165 en MSC/Circ.913 voor machinekamers.
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Proud to be aboard

Communicatie, observatie en navigatie
Radar, Multi Function Display lijn, Binnenvaart AIS, Camera’s, Satelliet
televisie, Tracking/tracing, Joystick systemen, Portofoons
T 010 453 4079 E binnenvaart@alphatronmarine.com W alphatronmarine.com
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TeamCo Shipyard ook top in passagiersvaart
In deze periode van het jaar is de
gehele planning van TeamCo Shipyard
in Heusden gevuld met passagiersschepen. Topdrukte om de nieuwbouwschepen voor het seizoen in de
vaart te brengen en om diverse bestaande passagiersschepen aan te passen c.q te updaten om aan de steeds
hogere eisen te voldoen die in de passagiersvaart gehanteerd worden. Maar
liefst zeven schepen liggen aan de werf
in Heusden en dat roept beelden op
van enkele jaren geleden toen er acht
tankers tegelijkertijd werden afgebouwd op deze locatie.
Afgebouwd op dit moment worden
de River Voyager, Emerald Sun en
Emerald Dawn, de laatste twee in opdracht van Shipyard Den Breejen. Aan
de Excellence Princess, Excellence
Queen, Olympia en de Switserland
worden de nodige service, reparatie en
updates doorgevoerd.
Dagelijks zijn enkele honderden mensen bezig om de schepen tijdig en
geheel klaar in de vaart te brengen.
Connecting specialist is de slogan die
TeamCo gebruikt en ook hier doorvoert. Aansturen van geselecteerde
subcontractors en leveranciers om samen met de mensen van TeamCo de
schepen af te bouwen. Een goede locatie, een juiste planning en logistiek
zijn onontbeerlijk om de gestelde doelen te verwezenlijken. Kortom een
kolfje naar de hand van het team van
TeamCo.
Reeds meer dan negentig schepen verlieten Heusden compleet afgebouwd,
TeamCo bouwde de afgelopen jaren

8GJ

een klinkende naam op als afbouwwerf in Nederland. Chemicaliëntankers, bunkertankers, gastankers,
vrachtschepen, beunschepen, containerschepen...allemaal werden ze afgebouwd in het korte bestaan van TeamCo. Maar ook passagiersschepen
verlieten Heusden de afgelopen jaren.
In 2007 werd de Serenade-2 opgeleverd die in zijn geheel in negen maanden compleet werd gebouwd en opgeleverd in Heusden. Een lange
periode hierna werd door TeamCo
hard gewerkt aan de bouw van tankers

en vrachtschepen. In 2013 werd weer
een begin gemaakt met de bouw van
passagiersschepen; de Excellence Princess, een 135 meter 2,5 dekker passagiersschip voor Zwitserse rekening,
werd voorjaar 2014 opgeleverd.
Het casco van dit schip werd in Servië
gebouwd. In de tussentijd had TeamCo zijn vleugels uitgeslagen om een
groter marktaandeel in de passagiersvaartmarkt te krijgen. In samenwerking met Rensen-Driessen werd een
eigen lijn uitgezet en zodoende kan
TeamCo sinds 2015 schepen leveren

van eigen tekeningen specifiek geënt
op de wensen van de eigenaar.
Schepen van onder andere 135 en 110
meter in 2,5 en drie dekken uitvoering, elke combinatie behoort tot de
mogelijkheden.
Ook hier voert TeamCo de pijlers van
zijn bedrijfsvoering door. Aandacht
voor de specifieke wensen van de
klant. Platte organisatie waardoor gemaakte afspraken een op een doorkomen op de werkvloer. Optimale planning en geoliede samenwerking en
aansturing van de disciplines welke
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benodigd zijn voor een perfect product.
Vooral in het voortraject wordt erg veel
zorg besteed aan de engineering van
het casco. Dit om er voor te zorgen dat
als het casco in Heusden arriveert er
minimaal ijzerwerken uitgevoerd hoeven te worden en er direct met volle
vaart kan worden begonnen met de
afbouw. Eersteklas werven in het buitenland zorgen voor de bouw van een
strak casco. Dit onder toezicht van een
eigen surveyor die dagelijks rapporteert. Zo werd het casco van de River
Voyager in drie maanden gebouwd in
Roemenië. De Nederlandse subcontractors troffen reeds op de bouwwerf
de nodige voorbereidingen voor een
geoliede afbouw.
In 2016 gaat TeamCo het 110 m passagierschip Monarch Empress opleveren. De bouw van het casco is reeds
begonnen in Roemenië en het schip
wordt medio september in Heusden
verwacht.
TeamCo heeft zijn plaats gekregen in
het rijtje van werven die kwalitatief
hoogwaardige passagiersschepen leveren, op maat voor elke klant. Diverse
aanvragen en projecten zijn lopende
voor 2016 en 2017. In Heusden zien
ze de toekomst met vertrouwen tegenmoet.

Connecting Specialist, also for River Cruisers

TeamCo Shipyard BV · Bakkersdam 1a · 5256 PK Heusden · T: +31(0) 416 665500 · F: +31(0) 416 665505 · www.teamcoshipyard.nl · info@teamcoshipyard.nl
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ONDERSTEUNING
DOOR SPECIALISTEN
DIE UW TAAL SPREKEN
Waar uw servicebehoefte ook ligt, het uitgangspunt
voor Pon Power is altijd hetzelfde: motoren tegen zo
laag mogelijke kosten in goede conditie houden,
zonder concessies te doen aan de betrouwbaarheid
van de installatie om zo bij te dragen aan uw succes.

TAKING CARE OF IT.

PON POWER BV
pon-cat.com/scheepvaart
©2015 Caterpillar All Rights Reserved

Traditie combineren met moderne kennis
Luxe passagiersschepen, grote jachten en binnenvaartschepen
worden door Da-Capo voorzien van een volledig interieur.

Da-Capo BV | Rivierdijk 423 | 3372 BV Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184-613150 | Fax 0184-618601 | info@da-capobv.nl | www.da-capobv.nl
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Van Galen Marine bespaart energie
en verhoogt prestaties
Van Galen Marine is de jongste telg
van Van Galen Klimaattechniek. De
ambitie is de HVAC-installaties te
verduurzamen op luxe passagiersschepen en jachten. Dat resulteert in
het besparen van brandstofkosten,
het reduceren van CO2- en NOxemissies en verhoogt tegelijkertijd
de betrouwbaarheid. De energiebesparing en prestatieverbetering
zijn haalbaar bij zowel nieuwbouw
als retrofits.
Directeur Marc Speijer vertelt enthousiast over het familiebedrijf met
45 jaar ervaring in het ontwerpen,
uitvoeren en onderhouden van
complexe en duurzame HVAC-installaties. ‘De familiecultuur maakt
dat onze 220 medewerkers erg betrokken zijn bij onze klanten. Onze
kernwaarden zijn niet voor niets:
kwaliteit, betrokkenheid, respect en
vertrouwen. En dat met de Rotterdamse no-nonsense mentaliteit.’

Slim combineren
Speijer ziet volop kansen voor de
maritieme sector om te verduurzamen. ‘Duurzaamheid is geen containerbegrip voor ons.’ Met de toenemende regel- en wetgeving om de
uitstoot van schadelijke stoffen te
beperken kunnen goede resultaten
worden bereikt door de energieopwekkingsinstallaties in de maritieme

sector. ‘Wij zien dat de energieopwekkingsinstallaties voor elektriciteit, warmte en koude vaak uit
separate installaties bestaan. Door
optimale engineering kunnen de
verschillende energieopwekkingsinstallaties worden gecombineerd.
Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van de generator als warmtekrachtkoppeling; naast de elektriciteitsopwekking wordt ook het
koelwater gebruikt voor de warmtevraag. Hiermee wordt een aanzienlijke besparing gerealiseerd op de
brandstofkosten!’
Er zijn meer verbeteringen mogelijk
in het ontwerp van de installaties,
die een return on investment bereiken
van slechts één tot twee jaar.

Eigen engineering
Van Galen Marine heeft een sterke
engineeringsafdeling, die op maat
oplossingen kan bieden. Met behulp van de nieuwste engineeringstools in combinatie met 3D
CAD-systemen is Van Galen Marine
in staat om alle HVAC-vraagstukken
op te lossen.
‘Naast het pluspunt van onze engineeringsafdeling kunnen wij de installaties realiseren in vaak korte
tijdsbestekken en beperkte ruimte’,
vervolgt Speijer. ‘Dat vraagt een
juiste mentaliteit bij de montageploeg: hard werken en in goede ver-

standhouding met alle andere
bouwpartners. LEAN-planningsmethodieken zijn dan ook bekend
bij ons.’

8GJ
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Onderhoud en beheer
Naast het ontwerpen en realiseren
van de duurzame HVAC-installaties
is het onderhouden, beheren en servicen van de installaties misschien
nog wel belangrijker. ‘De helft van
ons bedrijf houdt zich bezig met het
beheren van de installaties. Onze
servicetechnici hebben ruime ervaring met het uitvoeren van correctief
en preventief onderhoud van alle
HVAC-installaties in de breedste zin
van het woord.’
‘We zijn altijd bereikbaar en overal
inzetbaar (24/7). Daarbij zijn de
online/IP-meet- en regelsystemen
voor het optimaal functioneren van
alle installaties een belangrijke ondersteuning. Deze werkwijze geeft
ook goede diagnostische inzichten
in het functioneren van de installaties. Bovendien is het zo mogelijk
om op afstand interventie te plegen
op installatieonderdelen en dat verkort de tijd om eventuele storingen
op te lossen aanzienlijk.’
Van Galen Marine: innoveren doen
wij elke dag. Neem voor een nadere
kennismaking contact op met
Van Galen Marine:
www.vangalenmarine.com.

Directeur Marc Speijer, boegbeeld van familiebedrijf Van Galen Marine.
(foto Johan de Witte)

BEZOEK ONS
TIJDENS

OFFSHORE NL
24/25.03.2015

STAND

128

duurzaamheid

HVAC

energieoplossingen
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service en onderhoud

INNOVEREN DOEN
T. +31 (0)10 487 88 00
M. rotterdam@vangalenmarine.com
I. www.vangalenmarine.com
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engineering/3D

advies en monitoring

regeltechniek

waterbehandeling

WIJ ELKE DAG
Van Galen Marine
Van Maasdijkweg 66
3088 EG Rotterdam
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Gordijnenatelier ontzorgt de klant vanaf inmeten tot en met de realisatie van projecten

De kracht van Confexx:
levering op maat én op tijd

8GJ
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DOOR JAN HOEK

Volgens Van Straalen van gordijnenatelier Confexx, met vestigingen in
Zoeterwoude, Velp en Brunssum,
heeft het bedrijf de afgelopen jaren
68 riviercruiseschepen – gemiddeld
meer dan zes per jaar – voorzien van
gordijnen. Confexx is als ambachtelijk atelier gespecialiseerd in het
verzorgen van hoogwaardige confectie van onder andere gordijnen
(elf modellen) vouwgordijnen, vitrages, panelen, kussens, bedspreien
en allerhande soorten interieurtextiel zoals tafellakens.
Vanuit de drie ateliers, waarvan één
gespecialiseerd atelier voor de confectie van vouw- en paneelgordijnen
en de assemblage van rails en bedieningssystemen, confectioneert het
bedrijf voor onder meer woninginrichters, binnenhuisarchitecten,
projectinrichters, hotels, vakantieparken, zorginstellingen, cruiseschepen en decorateurs.
De afgelopen periode heeft Van
Straalen veel contact gehad met de
creatieve sfeerbedenkers aan boord
van de bij De Gerlien van Tiem afgebouwde ss Maria Theresa. Confexx leverde in samenwerking met
Willemsen Interieurbouw- en
Scheepsbetimmering voor dit
vijfsterren superschip alle gordijnen
en vitrage aan boord en de tafelkleden voor het restaurant. En zoals
altijd werd het ambachtelijk vakwerk perfect op maat én op tijd geleverd en ingehangen.
Aanvankelijk specialiseerde Van
Straalen zich met zijn bedrijf in interieurbouw en het leveren van
meubelen voor onder andere hotels, ziekenhuizen en grote villa’s.
Pas als laatste onderdeel van de
veelal grote projecten, konden de
gordijnen en vitrages gemeten, gemaakt en geleverd worden. Tot zijn
grote ergernis moest Van Straalen
telkens weer constateren dat de
meeste ateliers niet op tijd of op
maat leverden, er was altijd wel gedoe. Hij vertelt daarover: ‘Het was
maar zelden in één keer goed op
maat en daardoor liepen de levertijden altijd uit. Die problemen waren
opgelost toen ik in contact kwam
met Gerard en Beppie Janssen die
een gordijnenatelier in Hilversum
hadden. Samenwerken met die vakmensen, met de juiste mentaliteit
en inslag, was een verademing.’
‘Helaas werd Beppie ernstig ziek en
niet veel later overleed zij. Ik heb
wat later het gordijnenatelier van
Gerard overgenomen. Door een
groeiende orderportefeuille beschikte ik op een gegeven moment
over te weinig naaisters. Die waren
in de regio van Hilversum moeilijk
te vinden, omdat de echte vakmensen in de eigen decorbedrijven van
John de Mol, Joop van den Enden
en de NOB werkten. Ik ben toen,
min of meer door de omstandigheden gedwongen, op overnamepad
gegaan. Met succes, want ik heb
door het hele land, waaronder in
Amsterdam, Arnhem, Eindhoven,
Heerlen, Hengelo en Leiden, in to-

bleem. De door ons geleverde
gordijnen en vitrage in barokstijl
aan boord van superships als de Antoinette, de Catherine en de Maria
Theresa van rederij Uniworld zijn
daar spraakmakende voorbeelden
van’, aldus een trotse Van Straalen.
Onder de door Confexx geleverde
speciale confectie valt te denken aan
embrassen, bedrokken en -spreien,
kussentjes, stoel- en bankhoezen en
draperieën. Confexx is met 65 medewerkers in staat om binnen een
zeer kort tijdsbestek opdrachten te
realiseren, zelfs als het om de meest
complexe en grootschalige opdrachten gaat.

Samenwerking

taal zestien ateliers inclusief de daar
werkzame naaisters over kunnen
nemen.’
‘In 2002 ben ik met de meubelen
gestopt, omdat er te veel concurrentie uit met name de Oost-Europese
landen, China en de Filippijnen
kwam. Vanaf die tijd zijn we ons
gaan richten op de confectie van
gordijnen. Ik heb de bedrijven samengevoegd en voor de continuïteit
in een stichtingsvorm geschonken
aan het personeel. Het zijn stuk

salon en het restaurant van het bij
Den Breejen afgebouwde cruiseschip Hemingway kwamen te hangen. Hij had slechts één maar: het
passagiersschip vertrok al op vrijdagmorgen. Jan Vissia had de stof
in zijn bezit en we zijn nog diezelfde middag gaan inmeten. We hebben dag en nacht doorgewerkt en
op donderdagmorgen vertrokken
onze stoffeerders met de eerste gordijnen richting Hardinxveld-Giessendam. Vrijdagmorgen om precies

maritieme markt en was actief aan
boord van tal van passagiersschepen
die afgebouwd zijn op werven als
De Gerlien van Tiem in Druten, De
Hoop in Lobith, Veka Werkendam
(Lemmer), Vahali in Gendt, Den
Breejen en IHC de Merwede in Hardinxveld-Giessendam en De Schelde in Vlissingen. Daarnaast werden
onder meer werkboten, booreilanden en marineschepen door Confexx voorzien van gordijnen en vitrage.

voor stuk ambachtelijke en gemotiveerde vakmensen die hart voor de
zaak hebben.
De handelsnaam Confexx (Confidence and experience in curtain production) werd in 2008 ingevoerd.

9.00 uur was het hele schip voorzien
van gordijnen.’
‘Vanaf het begin werken we volgens
het “Beppie Janssen-principe”: we
vallen onze klanten niet lastig met
onze problemen, maar leveren op
maat én op tijd. Dát is de kracht van
Confexx.’
Van Straalen vindt het heel spijtig
dat het scheeps- en projectinrichtingbedrijf van Jan Vissia het niet
heeft kunnen redden. ‘Als ik iemand
in de branche hoog heb staan, dan
is het Jan wel. Hij kwam altijd na
wat afgesproken was. Gelukkig heeft
zijn zoon een doorstart gemaakt.’
Confexx bleef werkzaam voor de

Haute couture

Beppie-principes
In 2003 kwam Van Straalen in contact met Jan Vissia van Bovi b.v. uit
Tubbergen. Het interieurbedrijf leverde onder andere veel spiraal- en
klapbedden voor passagiersschepen. ‘Ik kreeg op een maandagmiddag een telefoontje van Jan of wij
ervoor konden zorgen dat er gordijnen en vitrage in 120 hutten, de

Voor Confexx is het confectioneren
van gordijnen, vitrages en vouwgordijnen de kernactiviteit. Klanten
hebben hierbij de keuze uit standaard, haute couture en projectconfectie. Daarnaast worden ook vitrage-, voering- en een aantal
projectstoffen op voorraad gehouden. De collectie bestaat naast meerdere kwaliteiten en kleuren en uit
brandvertragende en desinfecterend
gemaakte stoffen.
‘Onze ervaren confectioneurs zijn in
staat om zelfs de meest speciale opdrachten te realiseren. Aparte creaties zijn dan ook geen enkel pro-

‘De meiden van onze ateliers onder
de gedreven leiding van Riet Verboom kijken elke keer weer uit naar
een opdracht voor een passagiersschip. Daarvoor wordt ambachtelijk
vakwerk gevraagd en is het voor het
hele team telkens weer een geweldige uitdaging om op maat en op
tijd te leveren. Wij besteden niets
uit, maar bemoeien ons niet met het
design; daar zijn uitstekende ontwerpers en designers voor.’
‘We werken erg nauw samen met
interieurstoffeerders en interieurbouwers, waaronder Willemsen
Interieurbouw- en Scheepsbetimmering. Een goed geleid en strak
georganiseerd bedrijf, met kundig
en gemotiveerd personeel, onder de
bezielende leiding van Toine Willemsen. We begrijpen elkaar en kunnen daarmee elke job telkens weer
tot een succesvol einde brengen. Wij
werken het bestek dat we krijgen uit
en geven het exacte aantal benodigde vierkante meters op. Vervolgens voeren wij het uit zoals de
klant het wenst’, aldus Van
Straalen.
Gemiddeld doen de riviercruiseschepen zo’n zeven jaar tot acht jaar
met de stoffering. Het allereerste
passagiersschip dat door Confexx
geconfectioneerd is, was de in 1999
bij De Hoop in Lobith gebouwde
River Queen.
Van Straalen zegt tot besluit: ‘Op
een groot aantal schepen doen we
ook de renovaties en het onderhoud
van de gordijnen en/of vitrage. Dat
verrichten we desgewenst ook op
locatie, zoals op dit moment in het
Oostenrijkse Linz met de River
Beatrice en de River Princess, de
River Countess in Venetië en de
Barones in Parijs. Wij zijn bij de
meeste projecten ook afhankelijk
van toeleveranciers, zoals aan boord
van ss Maria Theresa met bedrijven
als Willemsen voor het aftimmeren
en Droste voor het elektrische van
de rails en Groen Deventer voor de
vloerbedekking en wandbespanningen. De onderlinge verstandhouding en samenwerking, ook op de
meeste hectische momenten, vind
ik in deze branche geweldig. Met
elkaar willen we er aan boord van
de meest luxueuze passagiersschepen het mooiste van maken.’
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het onderhoud. Hierin geven wij u graag advies, liefst in
een zo vroeg mogelijk stadium.
De Marine-afdeling van Klimaatservice Holland is actief
in het nieuw bouwen, renoveren en onderhouden van
technische installaties aan boord van passagierssche-

Vèrgaande service
Klimaatservice Holland onderscheidt zich in de branche

treatments. Eveneens worden onder onze verantwoordelijkheid sprinklerinstallaties gerealiseerd. Dit zijn zowel
conventionele sprinkler-systemen als systemen waarbij
het water onder hoge druk verneveld wordt, waardoor er
met relatief kleine hoeveelheden water een groot nevel-

pen, veerponten, binnenvaartschepen, bagger- en werkschepen. Kwalitatief goede en bedrijfszekere installaties

effect bereikt wordt. De waterschade is dankzij dit laatste
systeem derhalve aanmerkelijk minder. Wij beschikken

zijn essentieel en aan boord van cruiseschepen is voor
onze klanten de luxe en het comfort voor hun gasten

over ervaren specialisten die het hele traject verzorgen.
Vanaf ontwerp en installatie van de systemen tot en met

zeer belangrijk. Het realiseren van installaties aan boord

ter niet meer los te denken van andere specialisaties.
Wij leveren koel- en vriescellen, het sanitair, warm- en
koud-waterinstallaties, de vacuümsystemen en sewage

tachtig, over een moderne afdeling afstandbeheer. Iedere
installatie kan op zijn functioneren vanuit onze centrale
post worden gecontroleerd en indien noodzakelijk
bijgestuurd. Bij storingen geeft de regelinstallatie aan
boord automatisch de melding door. Klimaatservice
Holland is 24 uur per dag paraat waardoor tijdig actie

Klimaatservice Holland met vestigingen in Amsterdam,
Delft, Helmond en Hardinxveld-Giessendam is het moe-

ondernomen kan worden. Als het noodzakelijk is komen
wij naar de klant toe. Vroeger wist de machinist zelf de
meeste problemen aan boord op te lossen, tegenwoordig

branche die samen de Klimaatgroep vormen.

derbedrijf van andere ondernemingen in de installatie-

Van de KLIMAATGROEP maken mede deel uit:

is de technische ervaring met de steeds complexer

dag service door heel Europa. Snelheid van reparatie is
veelal heel belangrijk. Indien de ligplaats binnen redelijke
tijd per auto te bereiken is wordt hiervoor gekozen, echter
bij grotere afstanden gaan onze servicespecialisten
MPS Excellence Royal

de bijbehoren-de regeltechniek zijn de oorspronkelijke
disciplines van Klimaatservice Holland. Deze zijn ech-

Foto: Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

in een hotel, altijd warm water, een goed functione-

daarvoor. Verwarming, luchtbehandeling, koeling en

telefonisch op te lossen. Het beheren op afstand van
installaties aan boord van cruiseschepen is betaalbaar
geworden door de komst van webbased regeltechniek.
Klimaatservice Holland beschikt, al sinds de jaren

wordende installaties vaak onvoldoende. Daarom hebben
wij een aparte servicegroep die wij in de vaargebieden
van onze klanten kunnen inzetten. Wij verlenen 24 uur per

van cruiseschepen is een van de specialismen van Klimaat-service Holland. De gasten verwachten, evenals
rende airco en verwarming in de hutten, het restaurant
en de salon. De basis is behaaglijkheid en wij zorgen

Foto: Oceanco Alblasserdam

MPS Inspire

Foto: Scylla Tours

MPS Amaverde, Amacello en Amalegro

Foto: Amawaterways

waarborgen. Om onnodige kosten voor onze klanten te
voorkomen wordt eerst geprobeerd eventuele problemen

Alfa Four

doordat het een snelle service in de vaargebieden kan

per vliegtuig. Met andere woorden: Wij verlenen zowel
letterlijk als ﬁguurlijk vèrgaande service!

Nijverheidsstraat 31
3371 XE Hardinxveld-Giessendam
Postbus 118 - 3370 AC Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184 -613911
Fax. 0184-614230
E-mail: info@klimaatservice.nl
internet: www.klimatservice.nl

scheepsinstallaties
TOTAALOPLOSSINGEN PASSAGIERSSCHEPEN:
 VERLIJMDE BEGLAZING
 GEPATENTEERDE KLEMPLAKBEGLAZING
 SOLARCONTROL & HOOG
RENDEMENTSBEGLAZING
 ALUMIN*6M RAMEN, DEUREN  POORTEN
 STALEN RAMEN, DEUREN  POORTEN
 VERTICAAL ELECTRISCH SCHUIVENDE
ALUMINIUM PUIEN
 HORIZONTAAL HANDMATIG SCHUIVENDE
ALUMINIUM PUIEN

60 JAAR ERVARING,
PASSIE EN EXPERTISE

 AUTOMATISCHE TOEGANGSDEUREN
 3D INMEETSERVICE
 MONTAGE OP LOCATIE
 SERVICE OP LOCATIE
 CERTIFICERING
 HOGE KWALITEIT
 CONCURRERENDE PRIJSSTELLING

RAFA SCHEEPSRAMEN

TROTS OM BIJ TE DRAGEN...

Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN
T: +31 33 4945040
E: info@rafa.nl
W: www.rafa.nl
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Vista Interior Projects: specialisme en vernieuwing
in scheepsinrichting en projectmanagement
DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

8GJ

Vista Interior Projects, in 2013 opgericht door Henk Jan Vissia en Niek
Staman, is gespecialiseerd in het inrichten en renoveren van rivercruisers. Kenmerkend voor het bedrijf is
de combinatie van inhoudelijke
kennis, kennis van de markt en het
managen van de projecten volgens
de eisen van deze tijd: lean and mean,
flexibel en transparant. Een formule
waarmee het bedrijf in de anderhalf
jaar dat het bestaat al tientallen projecten naar volle klanttevredenheid
heeft afgerond.

Speciﬁeke wensen
Een voorbeeld waarin de kracht van
Vista Interior Projects goed tot uiting
komt, is een nieuwbouwproject
waarbij de opdrachtgever op zoek
was naar een specifiek motief op een
tegel uit een oud kerkje. De vraag
was of Vista dit motief kon laten
terugkomen in het tapijt. Vissia: ‘Na
het gesprek met de klant gingen we
om de tafel met de ontwerper. Na
goedkeuring van het ontwerp door
de klant zetten we de productie in
gang. Dan volgt de levering en uiteindelijk het leggen door onze stoffeerders, onder leiding van projectleider stoffering John van Zanten.
Tussentijds zijn we regelmatig op
locatie om te kijken of alles naar
wens en volgens planning verloopt.’

‘Welke vraag onze opdrachtgever
ook heeft, wij gaan op zoek naar een
oplossing’, vertelt Vissia. ‘We weten
wat er te koop is en hoewel we goede relaties hebben opgebouwd met
diverse leveranciers en producenten,
zijn we vrij om ook buiten onze bestaande kring te kijken en in te kopen.’ Dankzij die flexibiliteit heeft
het bedrijf altijd de beste oplossingen paraat voor de klant. Zo werd
begin dit jaar een collectie dekstoe-

len en -banken van Italiaanse makelij aan het assortiment toegevoegd.
Met als meerwaarde de enorme hoeveelheid kleurcombinaties.
Ook zoekt het bedrijf continu naar
nieuwe methoden in projectmanagement. ‘In 2014 hebben we een
app ontwikkeld waarmee onze medewerkers op locatie snel en eenvoudig details over het project met ons
kunnen delen. Op die manier weten
we van dag tot dag of we in de pas

lopen met de planning en kunnen
we snel bijsturen als dat nodig is’,
zegt Staman.

Rederij Scylla
Een van de klanten van het eerste
uur is cruiserederij Scylla. Voor deze
ruim twintig cruiseschepen tellende
rederij rondde Vista Interior Projects
al drie nieuwbouwprojecten af en
vele renovatieprojecten. Vissia: ‘Momenteel werken we aan het vierde

:
>H: HE

8>6A '%&*

nieuwbouwproject waarvoor we
naast de vertrouwde producten zoals grastapijt, zitmeubilair en stoffering ook ons nieuwe dekmeubilair
leveren.’ Staman: ‘Bij een nieuwe
start, zoals wij die maakten, heb je
vertrouwen nodig van klanten. Dat
vertrouwen kregen wij vanaf het eerste moment van de familie Reitsma.
Scylla doet de afbouw van nieuwe
schepen geheel in eigen beheer en
wij werken bijzonder prettig samen
met zowel de rederij als de overige
onderaannemers in afbouw.’
Door specialistische kennis en kwaliteit doorlopend te combineren
met nieuwe mogelijkheden, bouwt
Vista Interior Projects aan een goede
naam in de markt. ‘Het gaat bijzonder goed. Het eerste jaar maakten we
een prima start en dit jaar zien we al
een forse groei in omzet en klantenbestand. Dit stelde ons in staat onze
projectleiders Mario Poelmann en
John van Zanten in vaste dienst te
nemen’, zeggen Staman en Vissia.
‘We merken aan alles dat het vertrouwen groeit. Zo worden we bijvoorbeeld zelfs door collega bedrijven gevraagd grastapijt projecten uit
te voeren. Op die basis bouwen we
verder aan de toekomst van Vista
Interior Projects.’

•

Nieuwbouw & Renovatie

•

Meubelstoffering

•

Interieur ontwerp & ontwikkeling

•

Confectie raambekleding

•

Productie meubilair in hout & staal

•

Levering en installatie grastapijt

•

Interieurbouw

•

Professionele tapijtreiniging

•

Glaswerk en composieten

•

•

Stalen bedden en boxsprings

•

Matrassen en beddengoed

•

•

Axminster tapijt, vinyl en rubber

•

•

Import zitmeubilair en tafels

Volledige installatie en
montage in eigen beheer
Turnkey oplevering
Projectmanagement
complexe interieurprojecten

Vista Interior Projects B.V. - Grotestraat 185 B – 7607 CL Almelo – 0546 60 48 40 – www.vistaprojects.nl
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Calandweg 23
4612 PG Bergen op Zoom

Alle
YOUR PARTNER
FOR MARINE
EQUIPMENT

www.rhigo.nl
info@rhigo.nl

Tel. 0164-240 150
Fax 0164-259 411

vrijheid in ontwerp
Optimale veiligheid
voor uw passagiers

WE DELIVER, INSTALL
AND MONITOR THE
FOLLOWING:

OUR CLIENTS ARE
OPERATING IN THE
FOLLOWING SECTORS:

3XEOLF$GGUHVV 3$
)LUH'HWHFWLRQ
6LOHQW$ODUP
7HOHSKRQH
,379 LQIRHQWHUWDLQPHQW
$XGLR9LGHRVROXWLRQV
6DWHOOLWH7UDFNLQJ 7952 96$7
$LUWLPH
6HUYLFH
7XUQNH\3URMHFWV

,QODQG&UXLVH9HVVHOV
2IIVKRUH
'UHGJLQJ
2LODQG*DV
&RQWDLQHU/LQHV
:RUNERDWV
7XJV
&RDVWHUV
/X[XU\<DFKWV

DMS levert:
Wanden, Deuren, Kozijnen en Plafonds
voor Cruiseschepen, Ferries,
Passagiersschepen en Megajachten

Hakgriend 4, 3371 KA Hardinxveld-Giessendam
Tel +31 (0) 184 - 67 40 67 | info@bampro.nl | www.bampro.nl

Dutch Marine Systems BV
Hoogschaijksestraat 15
Dutch Marine
Systems
BV
5374
EC Schaijk
Hoogschaijksestraat
15
Phone 0486 - 461880
5374 EC Schaijk
Fax 0486
460220
Phone
0486 -- 461880
info@dutchmarinesystems.nl
Fax 0486 - 460220
www.dutchmarinesystems.nl
info@dutchmarinesystems.com

Uw vertrouwde
partner in de bouw
van kwalitatief
hoogwaardige
stuurhuizen voor
de binnen- en
riviercruise vaart

Kampers Shipyard b.v.
Oosthavenzijde 5 | NL-3297 LD Puttershoek | PO box 5606 | NL-3299 ZG Maasdam | The Netherlands T +31 78 676 3811 E info@kampers.nl

www.kampers.com
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Nieuwbouwrecord Den Breejen Shipyard:
zes passagiersschepen
DOOR HANS HEILIGERS

Als de Nederlandse maritieme sector financieel-economisch door de
media wordt belicht staan de spots
al snel op bekende items zoals het
strategisch belang van onze grote
zeehavens. Toegelicht met mooie
diagrammen worden grootheden in
beeld gebracht van bulkgoederen,
containers en ruwe olie. Het kan
ook zijn dat een andere nationale
trots in beeld naar voren wordt gehaald. De manier waarop grote
beursgenoteerde ondernemingen
wereldwijd naam maken met baggerwerken, zwaar transport en de
offshore. En ook hier geldt: voor wat
hoort wat. Geen succes voor offshore of baggeraars zonder werven
die de schepen voor hen ontwerpen
en bouwen.
Tijdens het gesprek dat Ilona Kamsteeg-Den Breejen op haar kantoor
van de werf in Hardinxveld-Giessendam met ons heeft, trekt zij de
parallel naar het toerisme. De wijze
waarop die branche kan meeliften
met het succes van het riviercruisen
brengt ongetwijfeld veel voordeel.
We zijn het met haar eens. Een willekeurig voorbeeld van slechts één
jaar en één plaats: in 2014 deden
ruim 900 passagiersschepen Kinderdijk aan. Rol dat maar eens uit
over alle bezoeken en uitgaven van
de ruim 850.000 passagiers die per

8GJ

We waren er bij toen een sectie van het mps Tranquility II in 2014 de hal verliet. (foto Hans Heiligers)

jaar over de Europese rivieren varen
en aan wal gaan.
De opdrachtgevers van Den Breejen
Shipyard zijn vooral toonaangevende Amerikaanse touroperators
als Avalon Waterways, Emerald
Waterways en Scenic Cruises die
kunnen bogen op uiterst tevreden
passagiers die terugkerend hun Europese rivercruises blijven boeken.
‘En bij die volgende boeking willen
ze het liefst weer op het nieuwste
schip’, zegt Ilona.
Ze worden op hun wenken bediend
en kunnen vanaf dit jaar boeken op
maar liefst zes nieuwe passagiersschepen die afgeleverd worden met
het kwaliteitslabel ‘made in Holland
by Den Breejen Shipyard’. En wat voor
de terugkerende tevreden gasten
van de touroperator geldt: dat geldt
ook voor de terugkerende opdrach-

ten voor nieuwbouwschepen die
door deze rederijen aan Den Breejen Shipyard worden verstrekt.
Dit jaar zullen er maar liefst zes
nieuwe passagiersschepen door de
werf worden opgeleverd. ‘Een absoluut record’, zegt Ilona KamsteegDen Breejen. De voorbereiding van
de bouw vereist een uiterst strakke
planning binnen alle trajecten op
en rond de werf. Het is wel een realistische planning die kan bogen
op de wijze waarop de werf steeds
weer opnieuw met haar onderaannemers samenwerkt. We spreken
over twee schepen van 110 meter,
het mps Avalon Tapestry II en mps
Avalon Tranquility II. In de range
135 meter gaat het om mps Scenic
Opal, mps Scenic Jasper, mps Emerald Dawn en mps Emerald Sun. En

zoals het hoort moet je als touroperator altijd proberen om de gasten
bij iedere nieuwbouw nog meer
comfort en luxe te bieden. Dat is bij
alle schepen goed gelukt maar over
de twee genoemde schepen van
Emerald Waterways moeten we zelfs
in de overtreffende trap spreken. We
hebben het dan over ‘zee-cruiseachtige trekjes’ die naar passagiersschepen zijn overgewaaid. Op het
achterdek van het mps Emerald
Dawn en het mps Emerald Sun worden geen whirlpools geïnstalleerd.
In plaats daarvan wordt op ieder
schip een verwarmd inpandig
zwembad ingebouwd. ’s Avonds
ondergaat het zwembad met toepassing van enkele technische
hoogstandjes een metamorfose als
de ruimte volledig in een bioscoop
kan worden veranderd.
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Ook volgend jaar moeten weer
nieuwe passagiersschepen worden
opgeleverd, een 110- en een 135meter voor Avalon, een 135-meter
voor Scenic en een zelfde lengtemaat voor Emerald. Het planbord
geeft aan dat het casco van het eerste
schip deze week al weer de grootste
hal van de werf zal verlaten.
Hoewel de afstand van de hal naar
de ponton niet spectaculair is, kun
je dat wel zeggen van het transport
met diepladers. Die zullen vanaf het
terrein van de werf uiteindelijk gelijkvloers op een 1:1 geballast ponton worden gereden. We waren er
bij toen een sectie van het mps Tranquility II in 2014 de hal verliet. Uiterlijk onbewogen vindt daar met
ongelofelijk veel precisie een perfect
samenspel plaats tussen de mensen
van de werf, de diepladers en de
mannen van Van der Wees. Het
speelveld is soms beperkt tot een
enkele centimeter. Net als bij de samenwerking met de andere onderaannemers geldt ook daar het voordeel van steeds dezelfde mensen die
met elkaar werken, elkaar vertrouwen en voor een stevig “wij-gevoel”
zorgen, dat je kunt terugvinden in
de kwaliteit van de schepen.

KLANTGERICHT ONTWERP

Shipyard

Het design van onze schepen komt tot stand in samenspraak met de klant.
Wij bouwen en begeleiden van A tot Z. Voorzien het schip van luxe hutten,
volledig ingericht restaurant en salon, professionele keuken en wasserij.
Afhankelijk van het gewenste luxeniveau worden sauna, whirlpool, fitnessruimte,
shop en kapsalon voorzien. Het comfort wordt gewaarborgd door een
uitstekende klimaatbeheersing, hoogwaardige sanitaire voorzieningen en
state-of-the-art elektronica.

www.breejen-shipyard.nl
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Geniet van de lente
en boek zo’n aantrekkelijke cruise van Feenstra!

Een greep uit ons lente-aanbod:
5 dagen vanaf € 405,-

6 dagen vanaf € 495,-

7 dagen vanaf € 595,-

6 dagen vanaf € 495,-

Kleurrijke Bollencruise

Bruisend Antwerpen

Het Groene Hart

Mooi Noord-Nederland

Vertrek 13 april

Vertrek 20 april

Vertrek 22 april

Vertrek 27 april

5 dagen vanaf € 405,-

5 dagen vanaf € 450,-

7 dagen vanaf € 615,-

10 dagen vanaf € 915,-

Verrassingscruise Salvinia

Tulpencruise & De keukenhof

Sprookjesachtige Moezel

Frankfurt

Vertrek 27 april

Vertrek 6 & 10 mei

Vertrek 30 april

Vertrek 8 mei

Meer informatie? Kijk op www.feenstrarijnlijn.nl,
ga naar uw ANVR reisbureau of bel (026) 445 28 05!
Volg ons ook op
facebook/com/feenstrarijnlijn!
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Met Feenstra ontdekt u Europa’s
mooiste rivieren tijdens een volledig
verzorgde riviercruise

8GJ
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DOOR JAN HOEK

Feenstra Rijn Lijn treedt op als
bemiddelaar voor de rederijen
die eigenaar zijn van de schepen die riviercruises ten uitvoer brengen. Voor de in totaal
72 verschillende riviercruises
dit vaarseizoen beschikt het
bedrijf over een vloot van negen riviercruiseschepen, variërend in lengte van 75 tot 110
meter en voorzien van 90 tot
maximaal 186 bedden.
De naam Feenstra Rijn Lijn dekt
eigenlijk niet helemaal de lading,
want er wordt in Europa ook gevaren op rivieren als de Moezel,
Saar, Neckar, Main, Donau, de Belgische Maas en in eigen land, naast
de Rijn, op de IJssel, Neder-Rijn,
Waal, Maas en het IJsselmeer.
Dat is een garantie voor genieten
van natuur, dorpen, steden en het
vele culturele erfgoed. In de maar
liefst 156 pagina’s dikke brochure
staat het enorme aanbod reizen.
Manager sales & marketing Maurice Eltink zegt daarover: ‘We onderscheiden ons op de markt met
dat ongeëvenaard grote aanbod
van korte luxe reizen tot en met
gecombineerde reizen van desgewenst meerdere weken. Een rustige of een actieve cruise, een stedentrip of naar een kerstmarkt...
het is allemaal mogelijk. Mensen
die voor een riviercruise van Feenstra kiezen, zijn in alle gevallen
verzekerd van comfort, service, afwisseling en een excellente verzorging.’

ten steeds meer comfort en luxe
wensen aan boord van de schepen.’

Varende hotels
De inrichting van passagiersschip
Rembrandt van Rijn bevestigt de
woorden van Maurice Eltink. De
entree op het promenadedek van
het 110 meter lange schip zou in
een zeer luxe hotel beslist niet

naar Bernkastel of Heidelberg tot
een 16-daagse reis over de Donau
naar de Donaudelta of een combinatie van de drie verschillende
routes van de Combinatiereis
door Nederland en ontdek de zuidelijke provincies van ons land in
20 dagen.
Zodra de gasten hebben gekozen
voor een riviercruise van Feenstra
hoeven ze zich nergens meer om

Charme en uitstraling
‘Voor het seizoen 2015 hebben
wij het vaarschema van alle bestaande reizen nog eens goed onder de loep genomen en daar
waar mogelijk veranderd of zelfs
verbeterd. Daarbij hebben we
goed gekeken naar de huidige
trends. Zo was er afgelopen jaren
veel vraag naar stedentrips van
mensen die meer cultuur willen

Snoepreisje om van
te proeven

Suites
In de ruime entreehal van het
kantoor van Feenstra Rijn Lijn in
Arnhem staat op een tafeltje een
zo op het oog modern kunstwerkje. Het tekstbordje maakt echter
duidelijk dat het hier om een onderscheiding gaat, uitgereikt in
2013 omdat Feenstra dat jaar uitgeroepen werd als beste riviercruise-aanbieder.
Het uitzicht vanuit het kantoor
aan de Rijnkade past perfect bij
een aanbieder van riviercruises,
hier liggen de riviercruiseschepen
van de eigen vloot in afwachting
van het nieuwe vaarseizoen afgemeerd.
Maurice Eltink wil me graag een
ingrijpende verandering aan
boord van de Rembrandt van Rijn
laten zien. ‘Dit toch al luxueuze
cruiseschip is uitgebreid met een
aantal prachtige suites met een
afmeting van 21 vierkante meter
en ingericht met een dubbel bed,
voldoende kastruimte, een inloopdouche en een dubbele wasbak. De twee glazen schuifpuien,
beide met Franse balkons, kunnen geheel opengeschoven worden zodat de gasten vanuit hun
suite een prachtig uitzicht hebben
op de omgeving.’
‘De suites worden veel geboekt,
hetgeen een bewijs is dat de gas-

voor Feenstra varende, riviercruiseschepen aan de strengste
normen en waarden (lees: veiligheid) die gelden op de internationale rivieren.
Geen enkel schip is hetzelfde, ze
verschillen duidelijk van inrichting en sfeer. ‘Ieder schip heeft
dan ook zijn eigen charme en uitstraling.’

Suite aan boord van mps Rembrandt van Rijn.

misstaan. En eigenlijk geldt deze
luxe inrichting voor meerdere
cruiseschepen waarvan Feenstra
verantwoordelijk is voor het verkopen van rivierreizen.
De bestemmingen dit jaar geven
een goed beeld van de diversiteit
aan mogelijkheden van de cruises
van Feenstra. Van 3- of 4-daagse
kennismakingscruises, tot een 7daagse reis dwars door het Groene Hart. Van een 10-daagse reis

te bekommeren. De servicegerichte crew zorgt ervoor dat de
gasten een onbezorgde vakantie
zullen beleven. Zoals altijd is de
verzorging uitstekend en doet de
bemanning zijn uiterste best om
te zorgen dat het de gasten aan
niets ontbreekt.
Het vaarseizoen loopt van april
tot eind oktober. Vervolgens zijn
er nog Kerst(markt)- en Nieuwjaarscruises.

zien en fietscruises, een ideale
combinatie van een ontspannen
vaarvakantie en heerlijk fietsen
door de natuur. Aan het eind van
de dagelijkse fietsroute ligt het
varende hotel voor de sportieve
gasten al weer klaar. Eenmaal terug aan boord geniet de gast van
alle voordelen die behoren bij
een verblijf aan boord van een
riviercruiseschip’, vertelt Eltink.
Naast veel comfort voldoen de,

‘We merken de laatste jaren een
verandering van de gastenlijst. Op
de bestaande doelgroep van 60plussers komen op de gastenlijst
steeds meer oudere jongeren te
staan. De cruisemarkt ontwikkelt
zich vrij snel en als Feenstra spelen wij daar onmiddellijk op in.
Dit jaar introduceren wij een aantal nieuwe reizen onder de naam
“Snoepreisje om van te proeven”.’
‘De naam is tweeledig. Enerzijds
willen wij diegenen die nog nooit
een riviercruise hebben gemaakt
de kans geven om in slechts enkele dagen kennis te maken met
de unieke beleving van een riviercruise. Anderzijds willen wij graag
laten zien hoe de passagiers op
culinair vlak in de watten worden
gelegd.’
‘Ook de mogelijkheid om diverse
cruises te combineren, zelfs op
verschillende schepen, wordt zeer
gewaardeerd. En bij alles blijven
de kwaliteit en service voor onze
gasten voorop staan; alles aan
boord moet perfect zijn’, stelt
Maurice Eltink tot besluit.

www.feenstrarijnlijn.nl
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Partners in communicatie-, entertainment- en beveiligingssystemen
  

  




Voor al uw vloeren – teak - tapijt – grastapijt – PVC – gordijnen – project inrichting
Wij willen al onze klanten bedanken voor het vertrouwen
en wensen iedereen een behouden vaart en een goed seizoen

Hoekstra Parket en Vloeren BV
Tel. +31 –(0) 514 – 55 17 17
www.hoekstravloeren.com . info@hoekstravloeren.com
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Lödige Benelux is een zelfstandige
Lödige
Benelux is
zelfstandige
ondernemening
eneen
specialist
op het
ondernemening
en specialist
het
gebied van lifttechnieken
zoalsoppersonengebied
van
lifttechnieken
zoals
per en goederenliften, goederenheffers,
sonen- en goederenliften, goederen vloerluikheffers en speciaalbouw.
heﬀers, vloerluikheﬀers en speciaal
bouw.

Naast een totaal programma en klantspeciﬁeke producten biedt Lödige service, onderhoud en renovatie.
Niet alleen
voor de eigen
liften, maar
service,
onderhoud
en renovatie.
ook aan
liften
vandederden.
Ook dat
Niet
alleen
voor
eigen liften,
maar
betekent
dat de
opdrachtgever
ook
aan liften
van
derden. Ook nog
dat
slechts tedat
maken
heeft met één nog
betekent
de opdrachtgever
anspreekpunt.
slechts
te maken heeft met één an spreekpunt.
Alles
door eigen
Alles verzorgd
doorverzorgd
eigen monteurs,
monteurs,
die de installaties
op en top
die de installaties
op en top kennen.
Naast een totaal programma en klant

kennen.

CERTIFICERING
CERTIFI
CERI NG is gecertiﬁceerd
Lödige Benelux

volgens ISO 9001, module H Richtlijn

volgens ISO 9001, module H Richtlijn
Liften, ISO 14001, OHSAS 18001,
Liften, ISO 14001, OHSAS 18001,
NEN EN 13015, de machinerichtlijn
NEN EN 13015, de machinerichtlijn
98/37/EG , VCA** dit alles ten behoeve
98/37/ EG, VCA** dit alles ten behoeve
van de eigen productont-wikkeling,
van de eigen productont-wikkeling,
montage en
montage
en service.
service.

Creatief in
Liftenbouw

LÖDIGE BENELUX
Kasteleinenkampweg 14 | Postbus 3057
NL-5203 DB `s-Hertogenbosch
Kasteleinenkampweg 14 | Postbus 3057
Telefoon: +31 (073) 624 93 00
NL-5203 DB `s-Hertogenbosch
Telefax: +31
9300
10
Telefoon:
+31(073)
(073) 624
624 93
E-mail: lodige@lodige.nl
Telefax:
+31 (073) 624 93 10
LÖDIGE BENE LUX

Foto: Heesen Yachts

TECHNOLOGY IN MOTION

•
•
•
•

Turn Key Delivery
Total Electric Installation
Diesel- Electric Propulsion
Toonaangevend in de cruisevaart

De Krib 3 . 6916 AN TOLKAMER . The Netherlands
Phone : +31 316 541759 . Internet : www.droste-elektro.nl . E-mail : info@droste-elektro.nl

E-mail:

lodige@lodige.nl

www.lodige.nl
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Veerpont op de helling

Scenic Gem wordt zeeklaar gemaakt

Veerpont Kessel Beesel in aanbouw

Overzicht van de haven in Dodewaard

Scheepswerf Shipcon is een professional die met u meedenkt bij de meest
uiteenlopende vragen rondom schepen en staalconstructies. Middels een breed
netwerk binnen en buiten de scheepsbouw garandeert Shipcon een passende
totaal oplossing tegen scherpe, marktconforme tarieven. Heldere afspraken over
te verrichten werkzaamheden, de kosten en de planning zijn uitgangspunten
bij een nieuwe en duurzame klantrelatie. Weten wat u van ons verwacht én
andersom, daar bouwt Shipcon op voort.

Kostra 3 komt uit de schuifloods

J&J Nautical Projects heeft zich gespecialiseerd in verschillende projecten van
de scheepvaart. Ons bedrijf begeleidt processen of neemt de uitvoering van
het projectplan over. Zo kunt u zich richten op een ander onderdeel van uw
management. Door onze opgebouwde ervaring in heel Europa, weten we wat er
speelt in de scheepvaart. Scheepskeuring, Werfplanning, Bouw- en aankoopbegeleiding, Management, Ondersteuning bij (ver)koop.

Shipcon B.V. Waalbandijk 21 . 6669 MA Dodewaard . Nederland

J&J Nautical Projects De Houtakker 51 . 6681 CW Bemmel

T +31 (0)488 41 11 20 . E info@shipcon.nl . W www.shipcon.nl

T +31 481 470047 . E info@jjnauticalprojects.eu . W www.jjnauticalprojects.eu
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Verregaande service zorgt voor continuïteit van strakke reisschema’s

Scheepswerf Shipcon en J&J Nautical Projects
staan 24/7 klaar voor de klant
DOOR JAN HOEK

In 2010 startte Shipcon scheepswerf en constructiebedrijf, onderdeel van de FL-Groep, op het
terrein van de voormalige werf
Dodewaard Shipyard. Als allround specialist biedt Shipcon
een breed scala aan diensten.
Onder leiding van de ervaren bedrijfsleider Bart Bok bestaan de
werkzaamheden uit onder andere
nieuw- en afbouw, reparaties en
onderhoud van alle type schepen
en staalkundige constructies. Onderhoud en reparaties van cruiseschepen verrichtte Shipcon al voor
talloze rederijen, waaronder Scenic
Tours, Select Cruise Voyages, Premicon en Scylla. Ook deed de scheepswerf uit Dodewaard aan boord van
de passagiersschepen noodreparaties, zodat er toch volgens het strakke vaarschema doorgevaren kon
worden.
Sinds enige jaren werkt Shipcon
nauw samen met J&J Nautical Projects uit Bemmel, een bedrijf dat
zich heeft gespecialiseerd in verschillende projecten van de scheepvaart. Zo begeleiden de eigenaren
Jurjen Eerkens en Jan Passman processen en/of nemen de uitvoering
van een projectplan over. Samen
met Shipcon zorgen ze voor continuïteit van vaarschema’s. Met een
24/7 inzet is de klant ervan verzekerd dat scheepswerf Shipcon en J&J
Nautical Projects er alles aan doen
de schepen in de vaart te houden.
Aan de Waalbandijk in Dodewaard
was voorheen scheepswerf Hendriks gevestigd; later werd de naam
gewijzigd in achtereenvolgens

scheepswerf Dodewaard en Dodewaard Shipyard. In 2010 werd de
nogal verouderde werf overgenomen door F.L. Liebregts, een aannemersbedrijf van grond-, weg- en
waterbouw. Het terrein, met daarop
een mobiele kraan met een maximaal hefvermogen van 35 ton,
werd grondig opgeknapt en de
schuif-loods werd deels herbouwd
en vergroot tot 55 x 16 x 11 meter.
De loods beschikt over twee 10
tons-portaal kranen. Met andere
woorden: de scheepswerf in Dodewaard werd op een daadkrachtige
manier weer op de maritieme kaart
van Nederland gezet.

Waal
Door opname van Shipcon in de
FL-Groep kan het bedrijf nog meer
werkzaamheden in eigen beheer
aanbieden en heeft het bedrijf het
ontwerp tot en met de realisatie van
civieltechnische projecten in eigen
handen. ‘Shipcon is een zelfstandig
werkende onderneming binnen de
organisatie van Frank Liebregts.
Naast nieuwbouw, onderhoud, reparatie en schadeherstel aan binnenvaartschepen en nat materieel
voeren wij ook steeds meer werkzaamheden uit op het gebied van
grote staalbouwkundige constructies. Onze haven ligt ter hoogte van
kilometerraai 901.000 aan de Waal,
waar schepen tot 135 meter kunnen afmeren. Schepen tot 90 meter
kunnen we hellingen. In de nabije
toekomst, nog dit jaar, komt er ook
een schroevendok, waarmee we
voor- of achterschepen boven water
kunnen halen’, vertelt Bart Bok.
Trots somt de bedrijfsleider een

aantal van de uiteenlopende projecten op die sinds de oprichting
van Shipcon zijn uitgevoerd. ‘Eind
vorig jaar hebben we in opdracht
van de gemeente Horst aan de Maas
een veerpont gebouwd, voor Kostra
Haven Services twee kraanschepen
voor de bevoorrading van zeeschepen in het Rotterdams havengebied
en een fietsveer voor de gemeente
Tiel dat deze zomer wordt opgeleverd. Inmiddels zijn we gestart met
de bouw van een casco van een 55
meter lange zeegaande supplier voor
de Dutch Underwater Contractors
uit Urk.’
‘In opdracht van O-foil uit Geldermalsen hebben we de spits Triade
voorzien van een nieuw achterschip
inclusief de O-foil voortstuwing.
Dat is een integraal ontworpen
systeem dat bestaat uit een brede
vleugel, een hybride aandrijving en
een bijpassend manoeuvreersysteem. De op- en neergaande beweging van de vleugel is geïnspireerd op zwembewegingen van
dolfijnen. De voordelen van dit innovatieve systeem zijn brandstofbesparing, een lagere emissie en
een stille aandrijving.’
‘In alle gevallen werken we er met
ons ervaren team keihard aan dat
de klant tevreden is en op tijd weer
kan varen. Uit de reacties van onze
klanten merken we dat we dat, voor
een scherpe, marktconforme prijs,
naar tevredenheid doen. De platte
structuur van onze scheepswerf en
de daarbij behorende korte lijnen
maken het mogelijk dat wij sneller
en adequater kunnen inspelen op
de wensen van de klant. Onze werkwijze staat dan ook garant voor een

snelle levertijd.’
Voor onder meer Scylla verrichtte
Shipcon alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan passagiersschepen van de rederij, waarvan
een deel van de vloot “overwintert”
in de haven bij Shipcon.

Nautische projecten
Dankzij de hechte samenwerking
met J&J Nautical Projects zijn de
activiteiten voor de cruiseschepen
voor Shipcon alleen maar toegenomen. Door de in het verleden opgebouwde kennis en ervaring weten
de eigenaren Jurjen Eerkens en Jan
Passman exact wat zich afspeelt in
de scheep- en passagiersvaart.
Eerkens was nautisch-technisch directeur van een grote cruiserederij.
Ook startte hij met anderen een gerenommeerde cruisemanagementfirma in Europa, waarbij hij verantwoordelijk was voor het nautische
en technische deel. Als externe
bouwbegeleider is hij actief geweest
bij meerdere nieuwbouwprojecten.
Schipperszoon Passman rondde
een maritieme officiersopleiding en
een binnenvaartopleiding af. Na als
kapitein gevaren te hebben in Nederland, Griekenland en Zwitserland startte hij, terug in Nederland,
als nautisch en technisch manager
bij een Nederlandse rederij in partyschepen. Daarnaast bouwde en
exploiteerde hij de bekende Pannenkoekenboot in Amsterdam.
J&J Nautical Projects is gespecialiseerd in verschillende projecten van
de scheepvaart, waaronder scheepskeuring, klasse maken, werfplanning, bouw- en aankoopbegeleiding en management. Bij technische
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zaken wordt nauw samengewerkt
met Shipcon.

Passagiersschepen
‘Voordeel is dat we de mogelijkheid
en ruimte hebben voor meerdere
opdrachten tegelijk. Een van de zaken waar we ervaring in hebben is
het zeevasten van passagiersschepen. We zetten daarbij alles aan
boord vast en blinderen de ramen,
zodat de cruiseschepen gereed zijn
voor zeetransport naar bijvoorbeeld
Frankrijk. We hebben dat gedaan
met de in Nederland gebouwde 135
meter lange Scenic Sapphire en de
110meter lange Scenic Gem. Deze
passagiersschepen varen nu zonder
ook maar enige schade opgelopen
te hebben tijdens het transport op
respectievelijk de Rhône en Saône
en de Seine.’
‘Met onze 24/7 service lossen we,
vaak in samenwerking met J&J Nautical Projects, op onze werf of op
locatie snel storingen op. Verder
zijn we actief met de bouw van
schepen, zorgen we voor de complete ombouw ofwel refits van hotelschepen, maken een extra schot
als een schip niet meer voldoet aan
de lekstabiliteit en vervangen we
desgewenst keukens, thrusters en/of
ramen. Ofwel, we verrichten een
enorme diversiteit aan werkzaamheden op gebied van scheepsbouw,
onderhoud, reparatie en staalconstructies’, aldus Bart Bok tot besluit.
Benieuwd of Shipcon ook dé oplossing heeft voor uw vraag? Neem
dan contact op met deze scheepswerf in Dodewaard.
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EBR, voor
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‘Europese cruisevloot groeit
harder dan ooit’
Arnulf Hader heeft de negende
editie van zijn handboek “River
Cruise Fleet” uitgebracht, een
omvangrijk naslagwerk over de
cruisevaart op de internationale
binnenwateren.
Als projectmanager aan het Institute of Shipping Economics and
Logistics (ISL) in Bremen doet Arnulf Hader al jaren onderzoek naar
de ontwikkelingen in de cruisevaart
op zee. Het viel hem op dat er geen
goed overzicht was van de cruisevaart op de binnenwateren. In 2004
bracht hij samen met zoon Ulrich
het handboek River Cruise Fleet
uit.
Eind vorig jaar leverde Hader de
negende editie van dit handboek af.
Hij heeft er achttien maanden aan
gewerkt. De opbouw en structuur

van het boek zijn in de loop der
jaren niet gewijzigd. Er zijn wel veel
details en vooral nieuwe schepen
bijgekomen.

worden er ieder jaar meer nieuwe
schepen opgeleverd. Vorig jaar waren het er 32.’
‘Vooral operators die mikken op
een niet-Europees publiek investeren weer. Toeristen van over de hele
wereld komen de steden, landen en
attracties langs onze Europese rivieren verkennen. Naast de vaarroute
Amsterdam-Boedapest-Zwarte Zee
zijn de Franse en Portugese binnenwateren zeer populair.’

Europa in trek
De negende editie van het handboek omvat 816 cruiseschepen
(2004: 707). De auteurs vermelden
technische gegevens zoals het
bouwjaar, de afmetingen, de capaciteit en het vaargebied. Naast foto’s en tabellen vindt men in het
boek veel informatie over de ontwikkeling van de cruisevaart op de
binnenwateren in Europa, Rusland,
Afrika en overige landen ter wereld.
In 2004 stond de Europese vloot
op de derde plaats na de Nijlvloot
en de Russische vloot. Vandaag de
dag staat ze op plaats één, en de

Politieke onrust

vloot groeit sneller dan ooit. ‘De
sector heeft de financiële en economische crisis duidelijk achter zich
gelaten’, zegt Hader. ‘Sinds 2010

De auteurs laten ook zien dat politieke onrust de ontwikkeling van de
cruisevaart negatief beïnvloedt. Zo
merken Duitse aanbieders van cruisevaarten een sterke daling van de
cruises op de Nijl. Toeristen blijven
weg uit Egypte en de vloot ligt er
grotendeels stil.
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En sinds de annexatie van de Krim
door Rusland en de gevechten in
het oosten van de Oekraïne vinden
er ook op de Dnjepr en andere Russische waterwegen geen cruisevaarten meer plaats. De Russische vloot
stagneert en ook op de Nijl komen
er amper nog nieuwe schepen bij.
In Noord-Amerika investeert de
sector volgens Hader voorzichtig in
nieuwe scheepscapaciteit. In Azië
ontwikkelt de branche zich voortvarend. ‘Op de Yangtze lijkt er wel
een competitie gaande: wie laat het
grootste binnenlandse cruiseschip
ter wereld bouwen?’

Meer informatie en bestellen via
www.river-cruise-fleet.com

Overvliet en de passagiersvaart:
al vele jaren een succesvolle combinatie!
Overvliet Assurantiemakelaars is
met haar expertise al ruim honderd
jaar een begrip in de maritieme wereld. Al vanaf het prille begin van
de passagiersvaart heeft Overvliet
haar kennis en kunde aan de branche ter beschikking gesteld.

dikwijls ook nog minder intensief
belast werden, zowel qua uren als
qua vermogen. De motoren voor de
elektriciteit aan boord waren soms
zwaarder dan de voortstuwingsmotoren.

Brandpreventie
De eerste passagiersschepen waren
nog omgebouwde spitsen, sleepboten of vrachtschepen die ‘s zomers
werden gebruikt voor het vervoer
van passagiers. Van lieverlee werden de schepen speciaal gebouwd
en ontworpen naar de wens van de
klant, met alle specifieke eisen en
daaruit voortvloeiende aandachtsgebieden. Omdat de schepen niet
gebouwd waren om lading te vervoeren, kon men uitgaan van relatief weinig diepgang. De stabiliteit
van het schip nam echter af naarmate de opbouw hoger en zwaarder
werd.
Voor verzekeraars was het een andere materie dan wat men tot dan
toe “gewend” was. Er werd met relatief kleine motoren gevaren, die

Wel nam het brandgevaar zienderogen toe. Brandpreventie, met
name in de passagiersvaart, werd
letterlijk een hot issue. Zowel overheidsinstanties als de verzekeringsmarkt hebben hier met argusogen
naar gekeken.
Imago is een ander belangrijk thema. Door het internet is een goede
naam snel besmet. Virussen, zoals
het noro-virus, kunnen vérstrekkende gevolgen hebben voor de
gezondheid van de passagiers en de
aansprakelijkheid van de reder.
Hygiëne dient dus hoog in het
vaandel te staan.
Het thema passagiersaansprakelijkheid is een zeer belangrijk punt van
aandacht. Sowieso is de laatste tien

à vijftien jaar het aantal schadeclaims fors toegenomen. Zeker ook
ingegeven door de toestroom van

toeristen uit Angelsaksische landen, waar dit fenomeen al langer
bestaat.
De aansprakelijkheidslimieten zijn
in de afgelopen jaren een aantal
malen fors verhoogd. Inmiddels is
de Europese verordening 392/2009
in werking getreden. De EU heeft
hiermee beoogd een uniforme regeling te creëren.
De verordening heeft grotendeels
de bewoording van het Verdrag van
Athene 2002 overgenomen. Hiermee wordt voor verlies als gevolg
van het overlijden of persoonlijk
letsel van een passagier, veroorzaakt
door een scheepvaartincident, risicoaansprakelijkheid voor de vervoerder ingevoerd tot een maximum van SDR 250.000 per
passagier. Bij schuldaansprakelijkheid kan dit zelfs oplopen tot SDR
400.000. (1 SDR = € 1,27, koers
03/2015)
Hierdoor is de aandacht voor pre-

ventie enerzijds en advies ten aanzien van aansprakelijkheidsbeperkende leveringsvoorwaarden
(passagierscondities!) anderzijds,
onontbeerlijk geworden. Het is dus
van groot belang de chartercontracten voor te leggen aan uw verzekeringsmakelaar zodat kan worden
gekeken of deze aansluit op de P&Idekking.
Zoals gezegd, heeft Overvliet Assurantiemakelaars vanaf het begin
van de passagiersvaart grote expertise opgebouwd binnen de verzekeringsmogelijkheden en de vaak
gecompliceerde schadebehandeling in de passagiersmarkt. Voor
deze en al uw andere verzekeringsvraagstukken, is Overvliet Assurantiemakelaars u graag van dienst!
Heeft u vragen of wenst u vrijblijvend een voorstel voor uw verzekeringspakket? Bel dan (010) 411
95 95.
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Sinds enkele jaren is Lloyd’s Register actief in het certiﬁceren van
binnenvaarthotelschepen. Inmiddels wordt vrijwel alle nieuwbouw van
binnenvaarthotelschepen in Nederland door ons gecertiﬁceerd.
Tevens verzorgen wij voor steeds meer rederijen ook de vernieuwing
van de certiﬁcaten van hun bestaande schepen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Joormann,
email bas.joormann@lr.org, telefoon +31 (0)10 414 5088.

  

Foto met dank aan: SCYLLA AG

Working together
for a safer world
Lloyd’s Register and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group Limited, its subsidiaries and afﬁliates.
Copyright © Lloyd’s Register Group Services Limited. [2015] A member of the Lloyd’s Register group.

LOZINGSVERBOD AFVALWATER?
Sinds 2011 zijn wij dé milieuvriendelijke partner voor passagiersschepen in de Amsterdamse haven. Het afvoeren, transporteren en verwerken van
afvalwater is bij ons in goede handen. Ook als u aanmeert buiten Amsterdam, helpen wij u graag.

Water Afval Verwerking BV
Maasboulevard 24-26
331 ML ZWIJNDRECHT
The Netherlands
Tel +31-78-625 86 06
Fax +31-78-6820078
info@wavboat.eu
wavbout.eu

WAAROM WAV?
Sinds het nieuwe Scheepsafvalstoffenverdrag mogen
passagiersschepen geen afvalwater meer kwijt op het
oppervlaktewater. Spoelwater bevat immers zaken die niet
goed zijn voor het milieu. Afwasmiddel en shampoo bijvoorbeeld
bevatten allerlei onafbreekbare stoffen.
De nieuwe wet schrijft voor dat u zich op een milieuvriendelijke
manier ontdoet van uw afvalwater. Een goede zaak voor de natuur,
maar wellicht ook een bron van zorg.
Want hoe gaat u dit organiseren? WAV biedt de oplossing.
Wij nemen uw afvalwater én uw zorg van u over.
Als enige aanbieder met de juiste certiﬁcaten zijn wij bevoegd uw
afvalwater, residu en keukenvet over te pompen naar ons eigen
schip. Uw last is letterlijk en ﬁguurlijk verlicht en wij dragen zorg
voor verdere afhandeling.

HOE WERKT HET?
Water Afval Verwerking BV komt op een afgesproken tijd en locatie naar u toe. Wij
verzamelen het afvalwater bij u aan boord en pompen het veilig naar ons eigen
schip. Daarbij hoeft u niets te doen. Ook de verdere verwerking en het transport
verzorgen wij volledig volgens de wettelijke norm. U heeft er geen omkijken naar.
Wij voeren niet alleen het afvalwater voor u af, maar ook het residu. U blijft dus
niet opgescheept met een vuile tank. We zorgen ervoor dat zowel afvalwater
als residu op een veilige en verantwoorde manier wordt verwerkt.
Ook keukenvet moet op een verantwoorde manier worden afgevoerd.
Daarom nemen wij ook dat meteen voor u mee. Omdat milieuvriendelijke
afhandeling bij al onze processen de hoogste prioriteit heeft, onderzochten wij
mogelijkheden voor hergebruik. Het resultaat? Uw afgedankte keukenvet krijgt
een tweede leven als biodiesel.
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Dijvler Materiaal b.v.
Lieren en kettingen
Staalkabels
Verhuur

Ankers
Aannemersmaterialen

Dijvler Materiaal b.v. is gespecialiseerd in het vervaardigen van ankerlieren
en tevens het adres voor de complete dekuitrusting.

GROOTKEUKEN
APPARATUUR VAN

TOPKLASSE VOOR
RIVIERCRUISESCHEPEN
van Straelenlaan 14, 5224 GP ’s-Hertogenbosch
Tel. 073 - 622 08 28 - Fax 073 - 622 08 18
info@ahornbv.nl www.ahornbv.nl

DE BINNENVAARTKRANT

Nijverheidsstraat 30 · 3371 XE Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184-615425 · Fax. 0184-611141 · info@dijvler.nl · www.dijvler.nl
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vlakkoelers
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uitlaatgeluiddempers
schroef- en roerasinstallaties
draaiwerk
kathodische bescherming
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W i j wensen alle cruiserederij e n
een goed vaarseizoen

‘Ontwikkeling, productie en levering voor scheepvaart en industrie’
Lelystraat 106
3364 AJ Sliedrecht, Holland

T +31 (0) 184 413 789
T +31 (0) 184 420 015 (verkoop)
F +31 (0) 184 419 379

info@bloklandnonferro.nl
www.bloklandnonferro.nl

Woninginrichting | Scheepsinrichting
Projectinrichting

Specialist in het stofferen en
inrichten van cruiseschepen.

Leeghwaterstraat 11 4251LM Werkendam | T. 0183 66 31 59 | info@dikdenhollander.nl

www.dikdenhollander.nl
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EEN FRISSE WIND
OVER ONZE WATEREN

Marine
In Europa is luchtkwaliteit een steeds belangrijker thema. Ook op de Nederlandse binnenwateren is steeds
meer aandacht voor de uitstoot van onder meer roetdeeltjes en NOx door binnenvaartschepen. Shell GTL
Fuel Marine kan u helpen om deze te verlagen.
Shell GTL Fuel Marine is een synthetische diesel gemaakt van aardgas en is direct en zonder aanpassingen
toe te passen in bestaande dieselmotoren. Door een schonere verbranding ten opzichte van conventionele
diesel kan GTL Fuel Marine bijdragen aan de vermindering van onder meer roetdeeltjes en NOx en geeft
het minder zwarte rook. Testen met Shell GTL Fuel Marine in CCNR0- en CCNR1-binnenvaartmotoren
hebben zelfs aangetoond dat de hoeveelheid roetdeeltjesuitstoot tot maar liefst 58 procent kan verminderen,
zonder nabehandeling.* De innovatieve brandstof is vrijwel reukloos, goed biologisch afbreekbaar en kan
helpen het motorgeluid te reduceren. Bovendien heeft deze brandstof uitstekende wintereigenschappen.
Met Shell GTL Fuel Marine kunt u op een eenvoudige manier bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit op de Nederlandse wateren. En als u dit doet, vaart u zelf ook in een schonere en frissere lucht!
*Voor meer informatie: www.shell.nl/gtlmarine
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Zeehavens vergroten rol in achterlandlogistiek
De Vlaamse zeehavens spelen
een steeds grotere rol in de organisatie van de achterlandlogistiek, maar ze moeten nog een
‘mental shift’ maken om naast de
zeevaart ook spoor en binnenvaart optimaal te bedienen. Dat
bleek onlangs tijdens de Vlaamse Havenlunch.
Containerschepen van 20.000 TEU
zijn in aantocht en de stap naar
22.000 TEU en zelfs 23.000 TEU is
niet meer zo groot. Volgens de CCO
van het Havenbedrijf Antwerpen,
Luc Arnouts, staat de Antwerpse
haven klaar voor verdere schaalvergroting. ‘Wij willen ook in de toekomst de grootste containerschepen kunnen ontvangen. De
Westerschelde is net op tijd verdiept
en de rivier heeft haar grenzen nog
niet bereikt. Uit proeven blijkt dat
nog grotere schepen onze haven
kunnen bereiken zonder dat we
direct hoeven te baggeren. We zijn
blij dat ook de terminals in schaalvergroting investeren.’

Momentopname
De alliantievorming tussen de grote containerrederijen pakt voor
Antwerpen goed uit. De haven heeft
vier calls per week van de MSCMaersk-alliantie 2M. Antwerpen is
tevreden met de herschikking in de
containermarkt.
Maar het Havenbedrijf realiseert

Vertegenwoordigers van de Vlaamse havens tijdens de jaarlijkse Vlaamse Havenlunch van Management Producties. Vlnr: Arnouts, Coens en Schalck.
(Foto: Sarah De Preter)

zich wel dat niets in beton is gegoten. Arnouts: ‘Waarschijnlijk zullen
de allianties nu eerst even aankijken hoe het loopt. Maar we achten
het niet onmogelijk dat er op alliantievlak nog verrassingen aankomen die we vandaag niet zien. Over
de aanlopen van havens is zeker
niet het laatste woord gesproken.’
De haven van Zeebrugge verwacht
als gevolg van de herschikking een
daling van de deepsea containeroverslag met 20 tot 30 procent. Ook
de Zeebrugse havendirecteur Joachim Coens spreekt van een momentopname: ‘Er gaan in de containermarkt zeker nog dingen
veranderen.’

Vier nieuwe redeboten

Antwerpen denkt in de toekomst
meer containercapaciteit nodig te
hebben. Arnouts: ‘Containerrederijen waarderen onze goede ligging
en de aanwezigheid van industrie
in onze haven. De markt vraagt om
verdere uitbreiding van de capaciteiten.’

Saeftinghedok
Op linkeroever in Beveren-Waas is
nog ruimte voor groei. De haven
wil er een nieuw dok, het Saeftinghedok, aanleggen. ‘We hebben deze
capaciteit niet morgen nodig, maar
binnen een x aantal jaren. Je plant
en bouwt een haven echter niet
voor de komende vijf jaar.’

De Antwerpse haven wil het beste
voorstel financieel ondersteunen in
de opstartfase. Het Havenbedrijf
ondersteunt nu al een binnenvaartdienst van Danser Group en BCTN
tussen Antwerpen en Nijmegen en
een dienst van Oosterhout Container Terminal in samenwerking met
Brabant Intermodal, Markiezaat
Container Terminal en Pro-log.

Binnenvaartcoördinatie

Vlaanderen investeert in de modernisering van de vloot voor het
loodswezen. Deze maand doopte overheidsrederij VLOOT vier
nieuwe redeboten. De Raan,
Honte, Deurloo en Zeeaster beloodsen zeeschepen vanuit Vlissingen en Antwerpen. Ze zijn
veiliger, sneller, comfortabeler
en zuiniger dan hun voorgangers.
De nieuwe redeboten varen net
als de andere VLOOT-schepen op
zwavelarme brandstof.
Tijdens de doopplechtigheid
wees minister van Mobiliteit Ben
Weyts op het belang van goede

beloodsing voor de concurrentiepositie van de havens. Vlaanderen verzorgt jaarlijks samen
met het Nederlandse Loodswezen 25.000 beloodsingen vanuit
Vlissingen naar Antwerpen en
Gent. Nog geen tien jaar geleden
was in Antwerpen 10 procent van
de wachttijden toe te schrijven
aan de dienstverlening van het
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust dat de beloodsing verzorgt. Dat is nu nog maar
1 procent, zei Weyts.

Regierol
Joachim Coens stelt vast dat de rol
van zeehavens in de achterlandlogistiek groeit. ‘Havenbedrijven zijn
goed gepositioneerd om terminals
en operators samen te brengen. Dit
levert meer op dan wanneer elke
terminal afzonderlijk zijn hinterlandtransporten organiseert.’
Coens zei dat havenbedrijven deze
regierol sterker moeten invullen
door kennis te delen. ‘We moeten
de stap maken van de bouwers van

een haven naar de invullers ervan.’
Ook Antwerpen ziet zichzelf als een
‘pro-actieve landlord’. De haven
heeft een masterplan rond de achterlandwerking.
‘Onze rol zit voor een stuk in de
modal-shift’, aldus Arnouts. ‘We
willen de bereikbaarheid van de
haven vergroten door naast wegvervoer en spoor ook binnenvaart en
pijpleidingen in te zetten.’
De haven van Antwerpen rondde
onlangs een gezamenlijke studie
met de Rotterdamse haven af over
extra pijpleidingen tussen de twee
havens. Daaruit bleek dat binnenvaart uiteindelijk veel goedkoper is.
Het Havenbedrijf Antwerpen wil de
binnenvaart onder meer stimuleren
via het aanbieden van walstroom.
‘Het is ook belangrijk dat binnenschepen in onze haven snel bediend worden.’
Schalck ziet de functie van zeehavens als een mix tussen het aanbieden van infrastructuur en het organiseren van logistiek: ‘Wij kunnen
vanuit een zekere neutraliteit goederenstromen bundelen. We moeten ons wel realiseren dat de transportmodi nog steeds onderhevig
zijn aan een rangorde in ons hoofd.
Zeevaart blijft op nummer één
staan, vóór binnenvaart en spoor.
We hebben nog te weinig oog voor
de gelijkwaardigheid van deze drie
vervoersmodi. Deze mental shift
moeten we nog maken.’

Antwerpse haven zoekt
container-achterlandconcept
Het Havenbedrijf Antwerpen lanceert dit voorjaar weer een oproep aan marktpartijen om concepten in te dienen voor de
consolidatie van containervolumes in het achterland.

De doop van de Deurloo. (foto: VLOOT)

De aanleg van het Saeftinghedok
sluit volgens Arnouts een samenwerking met andere zeehavens op
containervlak niet uit. ‘Maar dat is
weer een andere discussie.’
De haven van Gent probeert zijn
graantje mee te pikken van al het
containergeweld. Directeur Daan
Schalck ziet kansen nu de Antwerpse containeroverslag verschuift van
rechter- naar linkeroever. ‘Vanop
linkeroever ben je met een container net zo snel in Zelzate als op
rechteroever.’
De haven van Gent heeft een dagelijkse binnenvaartverbinding met
de terminals in Antwerpen. Schalck
ziet kansen voor verdere uitbreiding van deze diensten. ‘Je kunt ons
als een extended gateway voor Rotterdam en Antwerpen zien. Ook
voor Zeebrugge trouwens, als de
binnenvaartverbinding beter zou
zijn.’

Onder de noemer “Instream” bundelt het Havenbedrijf nog meer
maatregelen om de doorstroming
van de binnenvaart te verbeteren.
Volgend jaar gaat de “binnenvaartcoördinatie” van start. Dit omvat

een portaal met actuele informatie
over de binnenvaart in de haven en
één centraal aanspreekpunt voor de
sluizenpassage.
‘Nu bepalen schippers zelf hoe ze
de sluizen zo snel mogelijk passeren’, zegt Pascale Pasmans, consulent intermodaliteit en achterland.
‘De informatie waarop ze zich baseren is vaak onvolledig, waardoor
ze niet altijd de beste route nemen.
Vanaf 2016 kunnen ze bellen naar
één centraal telefoonnummer. Ze
krijgen dan een advies voor de sluizenpassage; het is geen verplichting.’
In 2013 voerde het Havenbedrijf
een verbeterde versie in van het
Barge Traffic System (BTS) voor de
aanmelding en opvolging van de
containerbinnenvaart. Daarnaast
zet de haven in op een centrale lichterplanning en -opvolging. Beide
projecten kunnen elkaar versterken.
Vorig jaar deden zestien terminals

mee aan een proef. Het Havenbedrijf werkt nu een structureel vervolgtraject uit.
Om de haveninterne distributie van
containers te optimaliseren introduceerde het Havenbedrijf de
Premium Barge Service, die op
vaste tijden verschillende containerterminals aanloopt. Ook stimuleert de haven samenwerking tussen marktpartijen om het aantal
kleine lichtervolumes te verminderen.

Pieken
De containerbinnenvaart klaagde
deze maand over oplopende wachttijden in de zeehavens – ook in
Antwerpen. Volgens Pasmans zijn
de problemen niet structureel van
aard. ‘We hebben onlangs twee
piekmomenten gehad doordat DP
World extra zeeschepen te verwerken kreeg. Van een structurele congestie kan je niet spreken.’

Wat vindt u van de scheepvaartrechten?
De Vlaamse vaarwegbeheerders onderzoeken wat schippers vinden
van de huidige scheepvaartrechten.
Via www.binnenvaart.be kan men
nog tot eind deze maand deelnemen aan een enquête hierover. De
vaarwegbeheerders laten de kostenstructuur van de Vlaamse vaarwegen in kaart brengen. De enquête
maakt hier deel van uit.

De scheepvaartrechten in Vlaanderen zijn relatief laag. Ze zijn gedifferentieerd naar de afstand en de
getransporteerde tonnage. In landen als Frankrijk liggen de tarieven
hoger en wordt er meer gedifferentieerd.
De Vlaamse vaarwegbeheerders
willen weten of ook in Vlaanderen
interesse bestaat voor een verdere

differentiatie van de tarieven. Ook
peilen ze de bereidheid van schippers om hogere scheepvaartrechten
te betalen. Overigens zijn de voorstellen die in de enquête worden
gedaan louter denkpistes. ‘Het gaat
niet om een vooraanname m.b.t.
eventuele toekomstige tarievenformules’, benadrukken de vaarwegbeheerders.
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Blijf
dromen!

Scheepsbenodigdheden Wenen

Wittig GmbH
Tel.: 0043(0)1 7262249

Waarom droom je als

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

je al jarenlang in een
vluchtelingenkamp zit?
Hoe ziet je toekomst
er uit als je niets hebt?
In landen als Soedan,
Congo en Colombia
lijkt een hoopvolle
toekomst ver weg

Help
vluchtelingen
hun dromen
waarmaken!
DOK 138 – Unit 4
Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen
Tel. +32(0)3-2251444 . Fax +32(0)3-2906646
Mobiel +32(0)4-78656736

WITTIG GmbH

Service heeft een nummer:
Tel.: 0049 (0)2 03/93 27 30
Fax: 0049 (0)2 03/93 27 3-66

internet: http://www.wi-du.de
E-Mail: info@wi-du.de

www.huizinga-snijder.nl

∙ Scheepsbetimmeringen
∙ Meubelmakerij
∙ Keukens
∙ Verbouwingen

info@femm.be . www.femm.be

Bel of mail
voor een geheel
vrijblijvende afspraak

Giro 999 Den Haag
www.vluchteling.org

Scheepselektro - Meet - en regeltechniek

Biesboschhaven Zuid 9 ∙ 4251 NM Werkendam ∙ Tel. 0183-500855
info@scheepsinterieurbouw.nl ∙ www.scheepsinterieurbouw.nl

Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

binnenvaartkrant.nl/twitter

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

24 uur service, 7 dagen per week!
Reigersingel 10
Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008
2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 551731 Fax : 0180 - 599727

Postbus 188 3330 AD Zwijndrecht . Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht
Telefoon (078) 612 48 33 . Fax (078) 619 53 42

WORD VRIEND
VAN EEN VLUCHTELING

Voor alle
sloop- en
saneringsschepen

Havenweg 1
3295 XZ ‘s-Gravendeel
T: +31 (0)78 - 673 60 55
www.sloperij-nederland.nl

Noordeinde 3, Postbus 14, 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon (078) 681 41 77 . Fax (078) 681 50 56

NEDERLAND B.V.
Voor alle soorten lieren en kluizen
Gespecialiseerd in:

•
•
•
•

• Voor kleine tot ingrijpende
reparaties en compleet onderhoud
• Helling 120 meter
• Groot schroevendok
• Scheepsluiken
• Havenservice
• Stalen vloeren
• Alle reparaties boven de waterlijn

BINNENVAART
VISSERIJ
ZEEVAART
BAGGERIJ

tel. 0164-680097 fax 0164-681971
www.lemans-nederland.eu
Tevens voor:

• rollenkluis
• verhaalrol
• panama
kluizen
• blokken en
schijven
• fairleads
• takels en
dommekrachten
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Deutschland holt beim Thema LNG auf
Deutschland hat seit 2014 eine
nationale LNG-Plattform nach
niederländischem Vorbild. Nachdem das Gründungsjahr nun
abgeschlossen ist, gewinnen die
Aktivitäten an Fahrt. „Wir hohlen
auf“, freut sich Geschäftsführer
Georg Ehrmann.
Die maritime LNG-Plattform ist
eine Industrie-Initiative mit sechzig
Mitgliedern und Partnern. Einige
von ihnen kommen aus dem Ausland. Das Thema LNG im maritimen Bereich setzt laut Ehrmann
eine internationale Zusammenarbeit voraus. „Wir können von den
Norwegern lernen, die seit 18 Jahren Erfahrung in diesem Bereich
haben. Auch die Niederländer sind
seit einigen Jahren auf einem guten
Weg.“
Die LNG-Plattform hat von der
Bundesregierung den Auftrag bekommen eine nationale LNG-Strategie zu entwickeln. Dabei ist sie
ein Scharnierstück zwischen Politik
und Wirtschaft. Ehrmann: „Wir
wollen LNG als Schiffstreibstoff in
Dialog mit der Politik etablieren.
Die Politik muss wissen, was die
Wirtschaft braucht, um entsprechende Rahmenbedingungen
schaffen zu können.“
Außer gesetzlichen Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten
braucht die Wirtschaft ein vernünftiges Genehmigungsmanage-

ment. Im Hamburger Hafen nimmt
im Mai die Hummel den Betrieb
auf. Diese innovative LNG-HybridBarge setzt LNG um in Strom für
Kreuzschiffe. Diese brauchen dadurch während ihres Hafenaufenthaltes keine Dieselgeneratoren zur
Stromerzeugung laufen zu lassen.
Der Emissions- und Partikelausstoß wird somit reduziert.
Beim Genehmigungsverfahren für
die Hummel mussten laut Ehrmann 17 Behörden koordiniert
werden. Eine Herkulesaufgabe. Es
wurde viel Geld für Gutachten ausgegeben. „Die Genehmigungsbehörden müssen für dieses Thema
noch fit gemacht werden.“ Dabei
ist die Politik laut Ehrmann absolut
hilfsbereit. Sie macht Vorschläge
für Sofortmaßnahmen und finanziert Modellprojekte für den Neuund Umbau von Schiffen.
Der Staat könne First Mover sein.
„In Deutschland sind mehr als 700
Schiffe in öffentlicher Hand. Es fährt aber noch kein einziges auf
LNG. Hier kann man zeigen dass
man auf LNG setzt.“

Bunkerinfrastruktur
Auf dem Rhein sind die ersten Binnenschiffe mit LNG-Antrieb unterwegs. Im Sommer nimmt die neue,
LNG-angetriebene HelgolandFähre den Betrieb auf. Die Ostfriesland-Fähre wird auf LNG umgerüstet. Noch in den Kinderschuhen
steckt der Aufbau einer LNG-

Bunkerinfrastruktur in deutschen
Häfen. Das Flüssiggas für die Hummel kommt aus Rotterdam, da in
Hamburg frühestens 2017 mit einer
LNG-Bunkerstation zu rechnen ist.
Noch ist die Nachfrage am Markt
laut Ehrmann nicht groß genug um
bereits heute riesige Terminals zu
bauen. Mittlerweile sei es aber in
allen deutschen Häfen genehmigungstechnisch möglich dass Schiffe durch LKW mit LNG betankt
werden. „Außerdem werden LNGBunkerschiffe entwickelt. Das Thema Infrastruktur kann als gelöst
bezeichnet werden, für das, was der
Markt im Moment braucht.“

Die Hummel wurde auf einer slowakischen Werft gebaut. Sie kam
im September nach einer Reise über Donau, Main-Donau-Kanal,

Zusammenarbeit

Main, Rhein und Nordsee in Hamburg an. Die Hummel musste

Zwischen der deutschen und niederländischen LNG-Plattform gibt
es eine enge Zusammenarbeit. „Bei
diesem Thema muss man im europäischen Verband vorangehen“,
so Ehrmann. „Wir setzen uns dafür
ein, dass die Standards für den Umgang mit LNG in den europäischen
Häfen harmonisiert werden. Im
Moment kocht jeder Hafen sein
eigenes Süppchen. Auch bei der
Finanzierung von Projekten ist
Zusammenarbeit wichtig. Nur multinationale Projekte haben Zugang
zu den europäischen Förderprogrammen. Die Niederländer haben
Shell und in Deutschland gibt es
viel Know-How im Schiffsbaubereich. Es ist logisch, dass man die
Kräfte bündelt.“

geschleppt werden, da sie keinen eigenen Antrieb hat.

Sorgen um die
Infrastrukturﬁnanzierung
Die Mittel aus der Connecting Europe Facility
(CEF) sind unabdingbar zum Aufbau einer
gut vernetzten Transportinfrastruktur in Europa. Darauf weisen mehrere Transportorganisationen in einem Schreiben an die europäischen Transportminister. Seitens der
Binnenschifffahrt haben EBU, ESO und INE
unterschrieben.
Die Organisationen bangen um die Zukunft
von CEF, dem europäischen Fonds für die KoFinanzierung des TEN-Netzes. Die neue EUKommission will einen Teil der CEF-Mittel
unterbringen in einen neuen europäischen
Fonds für Strategische Investitionen (EFSI).
Über EFSI sollen 21 Milliarden Euro öffentliche Gelder verteilt werden. Von deren Einsatz
verspricht sich die Kommission bis 2018 die
Loslösung von 315 Milliarden Euro privater
Investitionen. Allerdings müssen die EFSIMittel nicht in Transportinfrastruktur investiert werden.
Somit befürchten die Transportorganisationen dass für die Verkehrswege reservierte Mittel in ganz andere Projekte fließen könnten.
Sie weisen darauf hin dass nicht jede Trans-

Schwimmendes Kraftwerk

Das Schiff funktioniert wie eine treibende Energiezentrale. Fünf
Generatoren an Bord setzten LNG um in Strom für Kreuzfahrtschiffe
im Hamburger Hafen. Dabei werden im Vergleich zu herkömmlichem Marinediesel mit 0,1% Schwefelanteil keine Schwefeloxide
und keine Rußpartikel ausgestoßen. Auch die Emission von Stickoxiden und der CO2-Ausstoß verringern sich.
In der vergangenen Woche wurde das technische Erprobungsprogramm erfolgreich abgeschlossen. Pünktlich zum Beginn der
Kreuzfahrtsaison im Mai nimmt die Hummel den Betrieb auf. Die
Firma Becker Marine Systems, die das Schiff gemeinsam mit
Partnern entwickelte, ist bereits mit verschiedenen anderen Häfen
im Gespräch über Folgeprojekte. (Foto Becker Marine Systems)

Rolf Karmineke verstorben

portinfrastruktur sich gleichermaßen für öffentlich-private Finanzierung eignet. Viele
Häfen-, Schienen- und Wasserstraßenprojekte
seien auf öffentliche Mittel angewiesen. Die
Organisationen haben die Transportminister
aufgefordert nach neuen Wegen zu suchen,
damit das CEF-Budget aufrechterhalten werden kann.
Unterstützung bekommen sie seitens der Sozialdemokraten im EU-Parlament: “Wir setzen uns dafür ein dass für den EFSI keine hocheffizienten Programme auf Eis gelegt werden.
Einseitige Kürzungen aus dem Transportbudget schaden sinnvollen Initiativen.“
Nach Ansicht des niederländischen Europarlamentariers Wim van de Camp (Europäische
Christdemokraten) kann der EFSI dazu beitragen, Transport über Wasserstraßen finanziell
attraktiver zu machen. Van de Camp kritisierte letzte Woche im EU-Parlament den misslungenen Modal Shift von den Straßen auf
Wasserstraßen und Schiene. Der Anteil der
Binnenschifffahrt am Güteraufkommen liege
schon seit 20 Jahren stabil bei 6,5%.

Er war bekannt und geschätzt in der Binnenschifffahrt: Rolf Karmineke, Geschäftsführer der Atlas Schifffahrt GmbH, Fachbuchautor, Reeder und Ausbilder. Am 7.
März erlag der Duisburger Unternehmer im
Alter von 68 Jahren einer kurzen, schweren
Krankheit.
Rolf Karmineke war seit seinem 14. Lebensjahr in der Binnenschifffahrt tätig. Er arbeitete lange bei Haniel und gründete 1991
mit der Atlas Schifffahrt sein eigenes Ausbildungsinstitut für die Binnen- und Sportschifffahrt. 1989 erschien die erste Ausgabe
seines bekannten Rhein-Radar-Atlas. Außerdem bot er mit seinem Ausflugschiff Rheinfels touristische Rundfahrten auf dem
Rhein und den Kanälen an.
“Besonders große Freude machte meinem
Vater, Lehrgangsinteressenten optimal zu
beraten und Lehrgangsteilnehmer qualifiziert zu unterrichten“, so Tochter Ricarda
Dreger. “Aber auch als Prüfungsbeisitzer
von der Generaldirektion für Wasserstraßen
und Schifffahrt Patentabnahmen zu begleiten und seinen Rhein-Radar-Atlas stets zu
aktualisieren.“ Ricarda Dreger arbeitet seit
2012 im Familienunternehmen mit und

wird das Geschäft ihres Vaters in seinem
Sinn weiterführen.
Am 19. März haben Angehörige, Freunde,
Geschäftspartner und Bekannte im Rahmen einer Trauerfeier Abschied von Rolf
Karmineke genommen. Mit einer Flussbestattung in Basel haben seine Angehörigen ihm eine letzte Reise auf dem von ihm
so geliebten Rhein geschenkt.

Wittig und Bestolux kooperieren
Der Duisburger Schiffsausrüster
Wittig und der niederländische
Hersteller von Rettungswesten
Bestolux haben eine Kooperation
beschlossen. Wittig nimmt ab April
die Rettungswesten der Marke
Besto in den Vertrieb auf. An den
Standorten Duisburg und Wien
werden zusätzlich Wartungsstationen für diese Rettungswesten ein-

gerichtet. Die verantwortlichen
Mitarbeiter von Wittig wurden
durch den Hersteller geschult und
zertifiziert. „Wir stärken hiermit
unsere Markenvielfalt und können
unseren Kunden an Rhein und
Donau mit dem Service der Rettungswestenwartung einen weiteren Nutzen bieten“, so Ralf Wittig,
Geschäftsführer der Wittig GmbH.

Hafen Wesseling ist modernisiert
Die Firma Shell hat ihre Modernisierungsarbeiten im Hafen Wesseling abgerundet. In den vergangenen Monaten wurden dort drei
Verladearme zur Be- und Entladung
von Schiffen mit Benzin oder Heizöl erneuert.
Emissionen die bei der Verladung

entstehen, werden zukünftig in einer Anlage kontrolliert verbrannt.
Außerdem hat Shell 1.500 Meter
Rohrleitungen aus- und neugebaut,
um die Produktverladung im Hafen
flexibler und effizienter zu gestalten.
Der Wesselinger Hafen hat eine

große logistische Bedeutung für die
von Shell betriebene RheinlandRaffinerie. Die größte Raffinerie
Deutschlands verschifft knapp 40%
ihrer Produkte über ihre Hafenanlagen in Wesseling und Köln.
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MAKING SHIPPING INDUSTRY WORK
ZORG DAT U ERBIJ BENT!

BESTEL UW E-TICKETS ONLINE!
WWW.EVENEMENTENHAL.NL/MARITIME-GO
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Wie wordt jouw
toekomstige werkgever?
Kom naar de grootste MARITIEME en
OFFSHORE carrièrebeurs in de Benelux.
Voor meer informatie en voorregistratie ga je naar

www.MOCE.biz
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Nassau Scheepsbenodigdheden BVBA in nieuwe ‘jas’
DOOR JOHAN DE WITTE

In juni 2014 heeft de familie De
Wit de gekende scheepswinkel
Nassau aan de Straatsburgdok
overgenomen met als doel de positie van totaalleverancier aan de
binnenscheepvaart te versterken.
Onder de “paraplu” van De Wit
blijft de handelsnaam Nassau behouden. Beide bedrijven verhuizen nu naar een groot pand aan
de Oostkaai in het Asiadok, hetgeen een eigentijdse refit onderging. Op 28 en 29 maart houdt
Nassau Scheepsbenodigdheden
een opendeurdag voor klanten,
relaties en leveranciers.
‘Tijdens de opendeurdag willen we
onze gasten verwelkomen met een
feestelijk glas en een lekkernij. Vanzelfsprekend zijn we trots op onze
nieuwe, grotere en professioneel ingerichte locatie en we willen dit
graag aan iedereen tonen. Er zal ook
een aantal interessante promoties
zijn voor onze klanten’, vertelt medewerker Stijn Heeren enthousiast.

De burelen en het magazijn van de
De Wit Bunkering aan de Lichterweg
zullen in een tweede fase eveneens
naar deze locatie verhuizen.

Team Nassau-De Wit
Het Team van Nassau staat klaar in
de nieuwe winkel om de klant uitvoerig te helpen en bestaat uit Paul
Mees, reeds meer dan twintig jaar
het gezicht van Nassau, Dany Van
Kerkhoven en Marvin Vandenbroeck. Wanneer men naar het
nummer van Nassau belt krijgt men
Tom De Vos en algemeen verantwoordelijke Stijn Heeren aan de
lijn. In 2004 bij De Wit bunkering
begonnen en sinds juni 2014 in
dienst bij Nassau Scheepsbenodigdheden is hij commercieel verantwoordelijk voor het assortiment en
voor de niet-alledaagse vragen van
klanten.
Stijn Heeren is geboren op het water, studeerde en bleef aan wal. ‘Met
Nassau ben ik een nieuwe uitdaging
aangegaan binnen de groep van De
Wit. Ik kan me verder verdiepen in

de scheepsmaterialen die ik een zeer
boeiende materie vind. We leggen
nog de laatste hand aan de inrichting van onze winkel. De verhuis
van meer dan 5.000 artikelen was
zeker een uitdaging te noemen,
maar er werd door het hele team
hard gewerkt om dit te laten slagen
met als resultaat dat onze klanten
nu bij ons terechtkunnen voor alle
zaken die aan boord nodig zijn.’
‘We willen ons in de toekomst verder profileren als totaalleverancier
aan de binnenscheepvaart met kennis van zaken. Daarnaast is de lig-

ging aan het Asiadok ideaal, temeer
daar de schepen van De Wit Bunkering hier ook hun vaste ligplaats
hebben en de combinatie van bunkeren en het leveren van scheepsmaterialen verder kan worden uitgespeeld.’

Toekomst
Peter De Wit is inmiddels gearriveerd en we vragen hem naar zijn
toekomstvisie met dit nieuwe concept. ‘We hebben de ambitie om
totaalleverancier voor de scheepvaart te zijn. Naast een compleet

assortiment vinden wij dat professionaliseren in elke prijscategorie
daarbij hoort, zonder verlies van
kwaliteit! Nu we straks alles bijeen
hebben, kunnen we ons onderscheiden in service. Medio april wordt
onze nieuwe webshop gelanceerd
die sterk gericht is op de binnenvaart. Er is serieus geïnvesteerd in
een professionele webshop die duidelijk maar eenvoudig blijft maar
niettemin de uitstraling heeft van de
toekomst.’
‘Het wordt binnenkort mogelijk
vanuit de stuurstoel de scheepsbenodigdheden te vergelijken, beoordelen en eventueel te bestellen.
Bestellingen kunnen worden klaar
gezet of geleverd via de bunkerboot.
Nassau scheepsbenodigdheden willen we de “maritieme supermarkt”
bij uitstek worden, waar je voor al
je scheepsmateriaal terecht kan.’
Het is zeker de moeite om een kijkje te komen nemen tijdens het weekend van 28 en 29 maart tijdens de
opendeurdag.

Nieuw voorschip IJsseldelta spectaculair te water
Bij Pattje Waterhuizen ging op woensdagmiddag 18 maart het nieuwe voorschip
van de IJsseldelta te water. Het was spectaculair om te zien hoe het 1.350 ton wegende casco, waaraan vier maanden is gewerkt, dwarsscheeps het Winschoterdiep
in gleed.
‘Het was op voorhand wel spannend, maar
de tewaterlating verliep vlekkeloos’, zegt
directeur Bauke Adema van Pattje. Door
het grote gewicht in combinatie met het
geringe oppervlak, was de waterverplaatsing enorm.
Het voorschip wordt nu overgebracht naar
Hardinxveld-Giessendam waar het door
hoofdaannemer Holland Shipyards aan
het achterschip wordt gelast en verder
wordt afgebouwd voor rederij Van der
Kamp in Zwolle.
(tekst en foto Jan Johan ten Have)

Cursus “Binnenvaart en Vaarwegen” door PAO TU Delft
De Stichting Postacademisch Onderwijs van TU-Delft organiseert
op 3, 4, 10 en 11 juni de 4-daagse
opleiding “Binnenvaart en Vaarwegen”.
Deze opleiding is vooral bedoeld
voor degenen die beroepsmatig
met de binnenvaart en het onderwerp vaarwegen te maken hebben.
Zoals:

• medewerkers en projectleiders bij
ingenieursbureaus, consultants,
rijksoverheid, provincies, gemeenten, havenbedrijven en waterschappen
• (beleids)medewerkers van binnenvaartondernemingen
• (beleids)medewerkers van andere
logistieke dienstverleners in scheepvaart en transport

ADVERTENTIE

ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD

Bel van Andel 010 4293316
t Topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s, dynamo’s en startmotoren

Na afloop hebben de cursisten een
actueel inzicht in de belangrijkste
thema’s en de potentie van de binnenvaart, technische kennis met
betrekking tot vaarwegen en vaarweggebruik en inzicht in de
belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen, nationaal en internationaal. Ook logistiek en duurzaamheid komen aan de orde.

Verkeersmanagement
De aandacht voor deze sector komt
niet uit de lucht vallen. Nederland
heeft een uitgebreid vaarwegennet
dat de belangrijkste economische
kerngebieden en het Europese vaarwegennet met elkaar verbindt. Het

transport over water en het recreatief gebruik van de vaarwegen zal
de komende jaren verder groeien.
Vooral ook via de containervaart.
Dit leidt tot meer diversiteit van de
schepen en dus tot verschillen in
afmetingen, snelheden, manoeuvreerbaarheid, uitrusting, kennis en
kunde van de schipper.
Om onder de veranderende omstandigheden een veilige verkeersafwikkeling en een robuust netwerk
te blijven bieden, spelen modern
verkeersmanagement en de implementatie van River Information
Services een belangrijke rol. Ook
het groeiende milieubelang vereist
extra zorg.

t Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd
t 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

ADVERTENTIE

De economische omstandigheden,
met lage tarieven en hoge financieringslasten, maken een gezonde
exploitatie voor de scheepvaart extra lastig.
Tijdens de cursus maken de deelnemers kennis met de hierboven
benoemde onderwerpen. De opleiding bevat een kleine twintig modules en wordt gegeven door professionals uit bedrijfsleven en
overheid. Tal van aspecten van beleid, techniek en praktijk komen
aan bod.
Een bezoek aan de Rijkswaterstaatverkeerscentrale in Dordrecht plus
een aantal uren “shiphoppen” op
binnenvaartschepen zijn onderdeel
van het programma.

Nadere informatie is te vinden op
www.pao-tudelft.nl
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Holland Ship Electric B.V.
Waalhaven Z.z. 42
3088 HJ ROTTERDAM
Tel. + 31 (0) 10-4863136
info@hollandshipslectric.com

Waterhuizen 7F
9609 PA Waterhuizen
Website:
www.pattjewaterhuizen.nl
E-mail:
info@pattjewaterhuizen.nl

Wij wensen Peschaud & Cie International veel succes
en een behouden vaart met Landing craft vessel Celestine

WERKENDAM TEL.: 0183-505475

Wij wensen
Landing craft vessel Celestine
veel succes en
een behouden vaart.

Met de elektrische installatie van
HSE is landing craft vessel Celestine
gegarandeerd van een behouden vaart!

Holland Shipyards B.V. wenst Peschaud & Cie International
en de bemanning een...
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Rivierdijk 436
3372 BW Hardinxveld-Giessendam
The Netherlands

T: +31 (0) 184 630 516
info@holland-shipyards.com
www.holland-shipyards.com

De Binnenvaartkrant

24 maart 2015

55

Peschaud & Cie International

Celestine een buitenmodel schip
afrij-ramp, onder de hoog opgebouwde brug doorloopt tot aan de
achtersteven. Onderdeks zijn er
tanks aan weerszijden van een langsscheepse tunnel voor in totaal 600
cbm brandstof en drinkwater.

DOOR JOHAN DE WITTE

Holland Shipyards levert een landing
craft vessel aan de Franse firma
Peschaud & Cie. Het zeeschip heeft
een Bureau Veritas Tropical Summer
zone restricted to 20 NM, is specifiek
van model en uitrusting en zal worden ingezet in Gabon, West-Afrika.
Het casco is 3,95 meter hol, heeft als
grootste diepgang 1,65 en 600 DWT.
Met drie Hydro Armor- buitenboordmotoren als voortstuwing
vaart de Celestine op eigen kiel naar
haar Afrikaanse bestemming.
Peschaud & Cie heeft als specialisme
Oilfield Logistics under extreme conditions.
‘We moeten een andere ingang nemen want het hele kantoor ondergaat een refit’, vertelt projectleider
Leendert Hoogendoorn (27). Hij
vangt ons op en we krijgen info over
een aantal projecten in een splinternieuwe ontvangstruimte met panorama op dijk en polder. Op tafel ligt
een prospectus van de Eddy Tug, de
door Holland Shipyard ontwikkelde
revolutionaire, slank gesneden tugboat, extreem safe met onderscheidend grote stabiliteit, wendbaar als
een tol en in de machinekamer uitgevoerd met hybrid drive train, economisch in de hele vermogensrange!
Holland Accomodation Rentals, onder de paraplu van Holland Shipyard,
spettert eveneens van de folder af.
Het zijn 15 x 10,50 x 3,30 meter
grote woon- en werkunits voor de
offshore met complete ingerichte
faciliteit en natuurlijk IMO SOLAS,
A60Safe Area, MLC2006 en IMO
2009 mode code gecertificeerd! Holland Shipyards focust eveneens op
West-Afrika door in Sierra Leone een
bestaande scheepswerf te moderniseren voor nieuwbouw en reparatie
overeenkomstig “Hardinxveldse”
aanpak.

Landing craft vessel

Voortstuwing: drie maal Volvo D13.

voor unieke toepassing is fascinerend’, weet Leendert, waarbij zijn
enthousiasme doorklinkt.
‘Deze Celestine bijvoorbeeld stond
nog maar half op tekening, niettemin kregen we groen licht. Shipyard
Pattje Waterhuizen bouwde voor
ons het casco en intussen overlegden
we met de opdrachtgever om het

van type equipment, is de ledige
diepgang zeer gering.’
‘Beladen vanuit zee moet de Celestine namelijk snelheid maken en de
Hydro Armor’s hydraulisch op trekken om over de zandplaat voor de
riviermonding te surfen. Door stroming aan de riviermond is een geul
baggeren zinloos!’

plaats voor driekwart vol. Aan
opeengestapelde Holland Accomodation Rentals voor de offshore
wordt gewerkt, een supplier in aanbouw op de wal, coastercasco in
afwachting “op betere tijden”.
Hiertussen komt een loods voor
overdekte scheepsbouw, toonde
Leendert ons reeds op tekening.

IJzer op de goede plek
‘Bouwen voor onze klant Peschaud’,
houdt Leendert ons bij de les, ‘is een
uitdaging, omdat de firma soms met
varend materieel een paar kilometer
over land wil, een plek in de bush
kappen en exploreren voor de oliebusiness of, zoals in het geval van de
Celestine, vanuit zee de horde van
een zandplaat genomen moet worden om de rivier op te varen. Materiaal voor Peschaud is specifiek. Ons
Holland Shipyards-team werd uitgedaagd om mee te denken betreffende uitvoering. Schepen bouwen

Driemaal Hydro Armor-systeem. (foto’s Johan de Witte)

schip naar de vereiste functies uit te
voeren. Hierbij waren de sterkteberekening van de scheepsconstructie, het roll-on-/roll-off-dek in combinatie met holte en diepgang
serieuze uitdagingen. Door slim om
te gaan met constructie en gewicht

Inmiddels zijn we nieuwsgierig en
Leendert loodst ons naar het project
dat door het HS-team, voorman Jan
Smitsman en bedrijfsleider Piet Top
is gerealiseerd.
Weer buiten met helm wegens veiligheid en regen zien we de parkeer-

De 64 x 13,60 x 3,30 meter grote
Celestine ligt aan de afbouwkade.
Het is duidelijk: de opdrachtportefeuille van Holland Shipyards is gevuld.
Aan boord lopen we over een rollon-/roll-off-dek dat van de op- en

De voormachinekamer is groot, de
Hydro Armor-boegschroef, rampwinch en ankerlieren worden hydraulisch aangedreven door een
auxiliary set in de achtermachinekamer. Door de tunnel loopt leidingwerk voor hydrauliek, brandstoftanks met luxe RVS peilglas en
kabelwerk.
Naast uitstekend laswerk, afwerking
en conservering is hier zicht op
frames en spanten die bewijzen dat
zo’n tunnelconstructie veel aan de
sterkte van het schip bijdraagt. In de
achtermachinekamer, die tot aan de
spiegel doorloopt, zijn als voortstuwing drie Volvo’s type D16 geïnstalleerd, die energie leveren aan het
Hydro Armor-buitenboordsysteem.
Er zijn twee John Deeres voor boordenergie en die drijven via een hydrauliek-motor winches en ladingpompen aan.
De drie Hydro Armor-units ogen
robuust-professioneel en zijn door
Veritas gecertificeerd. Met een druk
op de knop zijn de schroeven uit het
water, essentieel voor klein en ondiep vaarwater. Sinds 1968 heeft
Hydro-Armor duizenden eenheden
geleverd die niet zelden in extreme
omstandigheden, zoals polaire of
tropische klimaten, functioneren.
Deze ervaring in combinatie met
constante zorg voor efficiëntie, ergonomie en betrouwbaarheid, verklaart de reputatie van de Franse
firma met de Hydro Armor-systemen.
Als laatste klimmen we langs de pantry, keuken en eenvoudige maar
comfortabel uitgeruste bemanningsverblijven naar de brug. Complete
navigatie-uitrusting en -apparatuur
is hier de enige luxe, niettemin keurig afgewerkte betimmering met gebruik van duurzaamheid materiaal.
Leendert Hoogendoorn werkt in een
dynamisch bedrijf dat allround vakmanschap koppelt aan een dienstbare instelling. Met deze jongeman
praten over scheepsbouw is luisteren
naar toekomst.
Jan Kornet uit Werkendam organiseert de 35 dagen durende reis naar
Port Gentil.

Wie leverden aan Landing Craft Vessel Celestine
Holland Shipyards B.V.

Dolderman B.V.

Datema-Delfzijl B.V.

Hoogendoorn Maritieme

Euro Offshore Service

Levering compleet schip(Turn-key project)

Generatorset 1 t.b.v. boordnet 62 kVA,

Brandblusmateriaal en reddingsmiddelen

Betimmeringen en Interieurbouw

Davit type GJ 425

Pattje Waterhuizen B.V.

motor John Deere type 4045 en generator

Holland Ship Electric

Betimmering

Winteb B.V.

Bouw onderwater casco

Stamford UCM224. Generatorset 2 t.b.v.

Electrische installatie

Hoko Installatiebedrijf

Ontluchtingen

Volvo Penta Europe Office Benelux

boordnet 62 kVA, motor John Deere type

All Pumps Holland B.V.

Levering en aanleg sanitair

Libra-Plast AS Waterdichte deuren

3 x Volvo Penta D16 hydrauliek set voor

4045 en generator Stamford UCM224.

Victor-, GVR-, en SAR-pompen

Paans Scheeps- en Woningstoffering

Schutte Metaal, Stadskanaal Mandeksels

aandrijving buitenboordmotoren,

Generatorset 3 t.b.v. boordnet 42,5kVA,

C.C. Jensen Benelux B.V.

Complete stoffering

Stam Constructie

boegschroef, anker-en draadlieren en

motor John Deere type 4045 en generator

Gasolie separator

Machinefabriek en

Hoogglans gepolijste trapleuningen

landingsklep(Ramp)

Stamford UCM224

Cornet Service B.V.

Scheepsreparatiebedrijf Van Wijk B.V.

Hempel (The Netherlands) B.V.

Hydro-Armor 3 ‘Hydro Armor’

WindeX Engineering B.V.

Conserveren gehele schip

2 x lieren t.b.v. ramp en 2 x ankerlieren.

Coating

Hydraulische voortgestuwde thrusters

HVAC installatie, demisting systeem en

Alphatron Marine B.V.

Kieboom Werkendam B.V.

Stabag PcP Trappen

Bureau Veritas Classificatie

ventilatoren

Nautisch apparatuur

Ankers en kettingen

Peco Facet Olie bilge water separator

Axces B.V. Uitlaatgassendempers

Minimax Brandbeveiliging B.V.

Wigo B.V.

Leen Post Banden

GS- Hydro Benelux B.V.

Blokland Non-Ferro B.V. Beunkoelers

Brandbeveiligingsapparatuur

Ramen

Fendering (autobanden)

Aanleg hydraulische installatie

een beho

vaart!
uden



Maritieme betimmeringen en interieurbouw

www.cornetgroep.nl

Wij feliciteren Peschaud & Cie International van harte met
Landing craft vessel Celestine.
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