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Hoge verwachtingen van CLINSH
POMPADVIES NODIG..?
+31(0)183-515 489 | info@lct-bv.nl

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

In Antwerpen is CLINSH van
start gegaan. Bij het internationale project wordt aan boord
van 26 binnenschepen met
emissietechnologie twee jaar
lang de werkelijke uitstoot
gemeten. Het doel is te achterhalen welke oplossing in de
praktijk het beste werkt.

5
Kiezen: havens
of woningen
V O O RT VA R E N D V E R Z E K E R D

Holland Diesel Maassluis

24/7

Verkoop
Inbouw
Onderhoud
Reparatie
Revisie

BEREIK
BAAR
EOC zeker op het water!
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T 010 591 26 11 | www.hollanddiesel.nl

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

Volkeraksluizen
bestaan 50 jaar

Voor de juiste match,
www.swetsgroup.nl
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(078) 682 12 14
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WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

www.scheepsmotorcalculeren.nl
www.aggregaatcalculeren.nl
www.abato.nl
T: 088-2228600

dealer

• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN
www.rensendriessen.com
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+31 (0)167 523721
technischburohu.nl

REINTJES De beste keuze
voor uw schip!

Marine Power Drechtsteden B.V.

+31 (0) 85-4861360

www.teamcoshipyards.nl
info@teamcoshipyards.nl

| eoc.nl

Hoog bezoek
voor werf

Uw motoren
specialist!

Nieuwe
diesel
nodig ?

T. 088 6699500

REINTJES Benelux BVBA | www.reintjes-gears.com

COMPONENTS

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

WWW.STRAALBUIZEN.NL | +31 (0)184 67 62 62
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Overslagbedrijf Speksnijder vof
Overslagbedrijf Speksnijder vof is een klein overslagbedrijf met drie kraanpontons in Amsterdam.
Voor deze kraanpontons hebben wij de volgende vacatures:

kraanmachinist, schipper, bobcatrijder/ tremmer
Werkzaamheden in de haven van Amsterdam voor overslag bulkgoederen. Heeft u verantwoordelijkheidsgevoel en vindt u, net als wij, dat werken met drijvende kranen het mooiste wat er is, dan hebben wij een
geschikte baan voor u. Werkzaamheden zijn het draaien met draadkraan/ varen met ons eigen materiaal/
rijden op de schrankladers, onderhoud/ tremwerkzaamheden. Het in de goede staat houden van ons
materiaal. En op een verantwoordelijke manier omgaan met collega’s, klanten, schippers en andere
mensen die bij ons werk betrokken zijn.
Functie eisen; Voor de vacature schipper: in bezit van vaarbewijs
Voor de overige vacatures: rijbewijs en ervaring in bulk overslag en scheepvaart.
Daar stellen wij tegen over; loon naar binnenvaart CAO, ploegentoeslag en aangezien wij geen 9 tot 5
bedrijf zijn, een passende overwerk vergoeding en kilometer vergoeding plus voedingsregeling.

Wilt u informatie, dan kunt u bellen naar 0651 809092 of 0620 704015
Mailen: info@overslagbedrijfspeksnijder.nl

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

VAN GOGH NAUTIC SOLUTIONS
vraagt voor luxe passagiersschepen enthousiaste en gemotiveerde collega’s

1STE KAPITEIN, 2DE KAPITEIN
STUURMAN, MACHINIST
(Vrije tijds regeling in overleg). Vaargebied hoofdzakelijk Rijn, Moezel, Main en Donau.

Voor deze functie is/zijn gewenst:
• Ruime ervaring
• Goede technische kennis
• Goede contactuele eigenschappen
• Representatief
• Beheersing van de Duitse/Engelse taal
• Bij de betreffende functie behoren
een Rijnpatent / Radarpatent (patent op
de Donau tot Budapest is een pre)

Wij bieden:
Een goede werkplek met
ﬁjne collega’s, een
Zwitsers contract met
goede voorwaarden en
een uitstekend salaris.

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

Voor de eigen vloot (mineraal & chemie)
zijn wij op zoek naar enthousiaste:

(Licht)matrozen
In het bezit van een geldig dienstboekje en
bezig met binnenvaart gerelateerde opleiding.

Aan boord van onze schepen wordt gewerkt
onder Luxemburgse arbeidsvoorwaarden zoals

TE WEINIG RUIMTE?

een uitstekende vrijetijdsregeling op basis van

Om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien.

25 weken varen en 27 weken vrij per jaar.

I N T E R S T R E A M B A R G I N G , É É N VA N D E G R O O T S T E B I N N E N VA A R T B E V R A C H T E R S I N E U R O PA
M E T K A N T O R E N I N G E E RT R U I D E N B E R G , D U I S B U R G , M A N N H E I M , H A M B U R G E N L U X E M B U R G ,

Durf je de verantwoordelijkheid en de uitdaging

VERVOERT VOOR HAAR OPDRACHTGEVERS IN DE PETROCHEMISCHE INDUSTRIE VLOEIBARE

aan, wil je graag verder groeien, studeren en

CHEMICALIËN, MINERALE OLIËN, EETBARE OLIËN EN VETTEN OVER DE EUROPESE

bovenal een goed salaris?

B I N N E N W AT E R E N . M E T 2 5 0 G O E D G E T R A I N D E E N G E M O T I V E E R D E M E D E W E R K E R S E N E E N

Neem dan telefonisch contact op met de afdeling

G E A V A N C E E R D E , V O O R N A M E L I J K D U B B E LW A N D I G E V L O O T V A N M E E R D A N 1 5 0 S C H E P E N
BEAN T W O O RD T I N T ERS T R E A M V O L L E D I G A A N D E H O G E S TA N D A A R D E N VA N H A A R O P D R A C H T-

crewing (tel.nr. +352 2786 1335). Of mail je brief

G E V E R S O P H E T G E B I E D VA N V E I L I G H E I D , M I L I E U E N K W A L I T E I T.

met CV naar crewing@interstreambarging.lu

www.interstreambarging.com
www.interstreambarging.com
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CBRB: Green Deal benutten om
binnenvaart snel te verduurzamen
Om de binnenvaart de schoonste
modaliteit te laten blijven, moet
de sector versneld verduurzamen.
Met die boodschap komt het
CBRB tijdens zijn Binnenvaart
Jaardiner op 24 november. Dat
heeft als thema ‘De groene
versnelling’.
Het CBRB is positief over het kabinetsplan om met de sector een
Green Deal te sluiten. Er is nu echt
snelheid vereist, stelt de brancheorganisatie. “Het Klimaatakkoord
van Parijs, de Europese NRMM
Richtlijn en de nationale Energieagenda maken een versnelling
van het proces van verduurzaming
noodzakelijk. De recente uitspraak
van de rechtbank in Den Haag die
het kabinet dwingt tot de aanpak
van luchtvervuiling is een extra
stok achter de deur.”
De binnenvaart staat volgens het
CBRB de komende dertig jaar voor
grote opgaven om de uitstoot van
de voor de luchtkwaliteit schadelijke stoffen NOx en PM én broeikasgas CO2 te verminderen. Dat
vereist een structurele aanpak,
vindt directeur Robert Kasteel.
“De zo hoog nodige transitie gaat
echter niet vanzelf. Het is noodza-

De vereniging heeft geprobeerd de
gemeente op andere gedachten te
brengen. “We zijn diep teleurgesteld”, reageert voorzitter Marcel

Door een wonderlijke speling van het
lot ontving ik van vier verschillende
verzekeraars een brief over pensioenen. Als iets verstand heeft van
kansberekening dan zijn het de verzekeringsmaatschappijen. Alle vier
waren tot deze zonderlinge conclusie
gekomen: ‘de kans dat iemand ouder
wordt, neemt elk jaar toe’. Daar sta je
dan met je dromen over de eeuwige
jeugd. Je wordt ouder, papa, althans
dat zegt je pensioenverzekeraar.
Maar de assurantiecowboys bedoelen het niet zo. Dat we ouder worden
wisten zelfs zij wel (getuige de
oplopende premies voor oudere
werknemers). Zij bedoelen te zeggen
in hun briefjes dat we langer leven en
dus later doodgaan dan voorheen.
Dat langere leven is duur en ze heb-

kelijk dat marktpartijen en overheid samen stappen zetten om
te versnellen en de transitie naar
een toekomstbestendige vervoersmodaliteit mogelijk te maken:
schoon, veilig en concurrerend
ten opzichte van andere modaliteiten.”
Het CBRB wil snel overeenstemming met de overheid over de
Green Deal om binnenvaartschepen duurzamer te maken.
“Het gebrek aan bereidheid om
voor milieuvriendelijk vervoer te
betalen, betekent een extra belasting voor scheepseigenaren”, aldus

Kasteel. “Maatregelen die de binnenvaart ondersteunen zijn zeer
wenselijk. Zoals het regeerakkoord
vermeldt, kan de binnenvaart een
belangrijke bijdrage leveren aan
het beperken van toenemend goederenvervoer over de weg én het
beperken van uitstoot die slecht is
voor het klimaat.”

Fonds Vergroening
Binnenvaart
Het CBRB wil aanpassing van weten regelgeving, het opstellen van
een transitiemodel en beloning
voor ondernemers die investeren

in duurzaamheid. Belangrijk is nu
de opzet van een Fonds Vergroening Binnenvaart, vindt Kasteel.
“Maar een ﬁnancieringsfonds is
niet voldoende. We staan voor
cruciale vragen: leidt de huidige
regelgeving tot het achterblijven
van milieu- en klimaatprestaties?
Hoe beïnvloedt de onzekerheid
over de kosten en baten van nieuwe technieken de besluitvorming
over investeringen? Komen er
meerdere stimulerende maatregelen om de gewenste versnelling
van de vergroening te bereiken?
Doen verladers voldoende mee?”

Waalwijk kort schutlengte sluis toch in
Waalwijk kort de schutlengte
van de gemeentesluis in van 86
naar 82 meter. De gemeenteraad
heeft
ingestemd
met
de
havenverordening waarin dat
is opgenomen. “Hiermee wordt
de afwaardering van sluis
Waalwijk deﬁnitief en komt een
teleurstellend einde aan de ruim
twee jaar durende strijd”, aldus
Koninklijke BLN-Schuttevaer.

Leeftijd

van Schijndel van BLN-Schuttevaers regionale afdeling De Amer.
“We hebben in de afgelopen twee
jaar alle denkbare argumenten op
tafel gelegd. We hebben vergaderd
met de gemeente, ingesproken
op raadsvergaderingen, brieven
geschreven, deskundigen geraadpleegd en betrokkenen gemobiliseerd. Maar het heeft helaas niet
het gewenste resultaat opgeleverd.
We hebben het voorstel vorig jaar
nog tegen kunnen houden, maar
nu na aanvullend onderzoek door
de gemeente is het alsnog aangenomen.”

De sluis moet voldoen aan de
nieuwe machinerichtlijn. De extra
veiligheidseisen die daarmee samenhangen, leiden tot inperking
van de schutlengte. De sluis alsnog
geschikt maken voor schepen van
86 meter zou circa 800.000 euro
gaan kosten.

Nieuwe haven
Van Schijndel: “Voor ons is elke
vorm van afwaardering een groot
verlies en daarmee onbespreekbaar. Wij willen dat het vaarwegennet tot in de haarvaten optimaal
beschikbaar blijft. We hebben een

ben het al zo moeilijk. Ze kunnen niet
eens een fatsoenlijke tekstschrijver
betalen. De tijd van kolossale rentewinsten is ook voor de pensioenfondsen voorbij.
Je kunt je geld beter besteden dan
ervoor te betalen om het op de bank
te laten staan. Dat beseft ook het
nieuwe kabinet. Ik hoorde iemand de
koers van dat kabinet omschrijven als
‘rechts met de bijbel’. Welnu, voor
het schrijven van het bijbeltje van
dit kabinet was helaas ook geen geld
voor een goed tekstschrijvertje. Wel
wil Rutte III 4 miljard uittrekken voor
een duurzaam Nederland middels een
ambitieus klimaatbeleid. ‘Duurzaam’
betekent hier dus zo weinig mogelijk
uitstoot van kooldioxide. Interessant
voor de binnenvaart is de maatregel
waarvoor om mysterieuze redenen
gegrepen wordt naar de Duitse term

gedifferentieerde vloot en er is
werk voor elke scheepsmaat. We
willen de logistiek kunnen bedienen op elk niveau.”

‘Maut’. Maut is (in Duitsland) wat ze
in België de kilometerheﬃng voor

Buiten de sluis komt in Waalwijk
een geheel nieuwe haven voor de
binnenvaart. Die moet in 2020
operationeel zijn. De meeste bedrijven die van vervoer over water
gebruik maken, verhuizen naar de
nieuwe haven. De nieuwe haven
is straks wél bereikbaar voor grote
schepen. De scheepvaart naar de
haven achter de sluis zal ﬂink afnemen.

zomaar ook andere modaliteiten

vrachtauto’s noemen. Verdacht is dat
in Nederland wordt gekozen voor het
woord ‘vrachtverkeer’, waarmee
kunnen worden bedoeld. De binnenvaart wordt weliswaar meegenomen
in het ambitieuze plan, maar moet
dan wel groener. Er wordt altijd weer
een tegenprestatie verwacht. Het
wordt de hoogste tijd dat de binnenvaart een deﬁnitieve stap zet en hard
maakt dat een schip met nul emissie
kan varen. Met minder (eigenlijk zou
‘met meer’ hier toepasselijker zijn)
nemen we geen genoegen.

“Binnenvaart is grote groene kans”
“We moeten zo snel mogelijk de
Green Deal handen en voeten
geven. Begin december willen
we rond de tafel met bankiers,
wetenschappers, verladers en
schippers." Aldus Tweedekamerlid Matthijs Sienot van D66
zondagavond 5 november bij
NPO Radio 1 in het programma
over de vergroening van de
binnenvaart. “De binnenvaart is
een grote groene kans.”
In het radioprogramma werd aan
de hand van twee aan boord opgenomen interviews met Rienk
Abrahamse en zijn zoon Wouter
van het cementschip Challenger
en Martin Seine van het PTC-schip
ms Hendrika in de studio gepraat
met haveneconoom Bart Kuipers
over de huidige situatie in de vergroening van de binnenvaart.

“De binnenvaart is relevant voor
het halen van de klimaatdoelen
van Parijs”, vertelde dr. Kuipers.
Hij vertelde tevens dat er een transitie nodig is voor de binnenvaart
omdat 80 procent van de schepen
nog niet voldoet aan de milieueisen van 2020 en 2025.
Rienk Abrahamse vertelde een
eerlijk verhaal over zijn keuze in
2014 voor een nieuwe dieselmotor
van 200.000 euro in plaats van te
kiezen voor een 480.000 kostende
hybride aandrijving. “Om in 2020
aan de eisen te voldoen, zullen er
wel katalysatoren moeten worden
geplaatst.” Hij voegde eraan toe
dat zijn opdrachtgever niet bereid
was meer te betalen als hij een
schonere motor zou inbouwen.
Kuipers: “De opdrachtgever vindt
het logisch dat de binnenschipper
investeert in een groenere aandrij-

ving, net als je ook niet meer betaalt voor kleding als er geen kinderarbeid aan te pas is gekomen.”
Opdrachtgever Tata Steel gaf wel
aan in gesprek te zijn met coöperatie PTC over alternatieve brandstoffen, zoals waterstof. Het hoofd
Inkoop Logistiek bij Tata Steel:
“De hele keten moet duurzamer.
Vervoer op de oude, vervuilende
wijze moet gewoon duurder worden.”

Meten aan de pijp
Martin Seine sneed een gevoelig
punt aan. “Bij het meten aan de
pijp laten we zien dat we de helft
schoner zijn dan dat de overheid
denkt. De overheid stelt wel eisen
maar komt zelf niet met meetmethoden.” Volgens Bart Kuipers
blijkt hieruit dat in de binnenvaart
precies het omgekeerde aan de

hand is van het dieselschandaal
van Volkswagen.
Directeur Hester Duursema van
BLN-Schuttevaer reageerde tijdens de uitzending: “De transitie is een ketenopgave. De
verlader moet weten wat groen
is, de binnenvaart moet meten
aan de pijp. We zijn met het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat in gesprek over een
groen certiﬁcaat. Hoe ﬁnancieren
we dat? Daar kunnen we met de
Green Deal invulling aan geven.”
Matthijs Sienot wilde niet ingaan
op de suggestie van de NPO-verslaggever dat de Maut (de kilometerhefﬁng voor vrachtauto’s)
gebruikt kan worden voor innovatie in de binnenvaart. “Ik kan
niet voor de muziek uit lopen, ben
afgelopen dinsdag pas beëdigd als
Kamerlid”, aldus Sienot.

Net zomin moeten we genoegen
nemen met een Nederland dat ineens
duurzaam is als wij minder kooldioxide produceren. Als de rest van
de wereld vrolijk verder gaat met
CO2-productie ligt dat duurzame Nederland spoedig als een modern Atlantis voor tweederde onder water.
En als we ons bovendien blindstaren op CO2-beperking, zal de overige
vervuiling van het milieu onze gezondheid verruïneren. Dan gaan we
weer net als vroeger, vroeger dood.
Krijgen we een brief van de pensioenfondsen dat de kans steeds groter is
dat we elk jaar jonger worden. Zou
Rutte III dat bedoelen met vertrouwen in de toekomst?

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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Hoeykens B
T. 0032 479 27 25 54
T. 0031 (0)654 72 42 87
hoeykens@shipmail.nl

ONZE
VOORDELEN !!!!!

The Rivertech team is mainly focusing on
nautical and technical management on
luxury river cruise ships. The ships within our
ﬂeet sail on the Rhine, Main and Danube.

• Werkzekerheid
Container en tankvaart:
Tripolis, Aquapolis en Metropolis

ENTHOUSIASTE KAPITEIN GEZOCHT !!!!!

• Sociale zekerheid
• Goede condities
• Moderne schepen
met nette woning
• Goede werksfeer

• Rijnpatent tot min. Mannheim
• Radar-, ADNR en Marifoonpatent
• Roken in de woning en stuurhut verboden
(alleen buiten)

Due to growth, we are immediately looking for:

Engineers
For the above mentioned position, we ask for someone who has experience in
the river cruising industry and in the possession of Service booklet “Engineer”.

• Vrije tijd, werktijd
en loon in overleg

WWW.HOEYKENSTRANSPORT.BE

Job requirements:
• Service Booklet (River Seaman’s
book) “Engineer”
• Experience with Diesel, Electrical &
Electronics, Hydraulics, Vacuum
System, Refrigeration Technology
• Good communication and
representative skills
• Good knowledge of the English
and/or German language

What do we offer:
• Pleasant working environment in
a great team
• Professional support and guidance
• Free time system: 4 – 4
• Cyprus/Swiss contract

Wij zoeken
SCHEPEN
In de tonnenmaat van 1.000 - 1.700 ton.
Vaargebied Nederland/België en Noord Frankrijk.
Rivertech BV
Delta 60, 6825 MS Arnhem
T +31 (0)26 362 03 40
E info@rivertech.nl
Managing Director:
Alexander Oost

WIJ ZOEKEN
Schepen die bereid zijn ons ladingpakket te vervoeren.
WIJ BIEDEN
- De mogelijkheid om lid bij de PTC te
worden en in onze contracten mee te varen.
- De mogelijkheid om als lid mee te
beslissen in de Coöperatie.

Te
Te koop
koop

WIJ VRAGEN
- Schepen met luiken geschikt voor
droge ladingen
- Bereidheid om in Nederland en België
te varen.

INFORMATIE
Voor informatie kunt u terecht bij
de heer Johan Cornet, Tel: 010 – 7999050

KIJK OOK EENS OP WWW.PTCBA.NL

Te koop
Dubbelwandige Tanker
Type: C.2.2. • Bouwjaar: 2010 • 1598 ton
Afm.: 85,98 x 9,60 x 3,10 m
5 centertanks - coating
Inhoud tanks 1888 m3 • 2 lospompen • Bornemann 650 m3/h
Spiralen, kopschroef Verhaar 395 KW

Voorstraat 128, Lekkerkerk (www.voorstraat128.nl)
Royale dijkwoning met een prachtig uitzicht over de Lek midden in het
centrum van Lekkerkerk. Op dijkniveau is er de functionele ruimte voor
bijvoorbeeld een praktijk, winkel of kantoor aan huis maar uiteraard kan
dit ook bij de woning getrokken worden.
Vraagprijs € 300.000,- k.k.
108 m2 eigen grond

192 m2 woonoppervlakte
4 slaapkamers

Hoofdmotor: 940 kw Mitsubishi S12R, bjr. 2010

Tel.: +48 512 24 45 22
E-Mail: wieslaw.marcinkowski@gmx.net

Jouw makelaar.
Bel 0180 59 15 15, mail naar info@verdoold.nl
of ga naar verdoold.nl
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Emissieproject moet binnenvaart voorsprong weer teruggeven

“Van CLINSH gaan miljoenen Europeanen proﬁteren”
De komende twee jaar wordt aan
boord van 26 binnenschepen met
emissiereducerende technologie
de uitstoot real time gemeten.
In
Antwerpen
werden
27
oktober de deelnemers aan het
Europese
demonstratieproject
CLINSH (Clean INland SHipping)
gepresenteerd.
De bijeenkomst in het Antwerpse Havenhuis werd bijgewoond
door deelnemers uit heel Europa.
CLINSH is een samenwerking
tussen overheden, bedrijven, kennisinstituten, brancheorganisaties
en havens uit meerdere landen.

De projectleiding is in handen
van Provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Rik Janssen verduidelijkte het belang van CLINSH.
“De binnenvaart was altijd de
meest milieuvriendelijke vervoerswijze. Inmiddels hebben andere
transportmodi een inhaalslag
gemaakt. De sector moet zich
voorbereiden op de toekomst.
Het aantal milieuzones neemt
toe en in steeds meer stedelijke centra worden dieselauto’s
geweerd. Deze ontwikkeling gaat
hard. Om niet achterop te raken,
moet de binnenvaart nu actie ondernemen. Met CLINSH zetten we

een grote stap in deze richting.”
In een Europese aanbesteding zijn
26 schepen geselecteerd voor deelname aan het project. Een deel
hiervan vaart al met emissiereducerende technologie of alternatieve brandstof; de andere testgroep
wordt nu door de eigenaren uitgerust met dergelijke technologie. Zij
krijgen hiervoor een vergoeding.

Grensoverschrijdend
Het gaat onder meer om nabehandelingssystemen, katalysatoren en
roetﬁlters, fuel water emulsion, LNG
en hybride installaties. Begin
2018 start aan boord de real time-

De deelnemers en betrokkenen vieren het begin voor het Antwerpse Havenhuis. (foto’s Sarah De Preter)

Rijnvaart heeft nog veel
groeipotentieel

Druk op de knop voor de start van CLINSH.

meting van de emissiewaarden.
Janssen: “We verzamelen ‘real life’
data en dus geen laboratoriumdata. Ze helpen ons te bepalen
welke oplossingen effectief zijn en
of een investering daadwerkelijk
bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit. Vervolgens is het aan de
beleidsmakers om het beleid verder te ontwikkelen.”
“Iedereen ziet dat de vloot groener
moet worden”, zei Guido de Wilt
van de Europese Commissie. “Dit
is ook belangrijk voor het imago
van de sector. De binnenvaart is als
nichemarkt lang buiten de scope
van de Europese beleidsmakers
gebleven. De Europese Commissie
vond dat er iets moest gebeuren.”
Er is 8,5 miljoen euro beschikbaar,
afkomstig uit het Europese LIFEfonds en van de betrokken partners.
De Wilt noemt CLINSH een perfect voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking. “Vervuiling
stopt niet aan de grens. Schepen
varen in heel Europa door dichtbevolkte gebieden. Van regionale
investeringen in milieutechniek
voor de binnenvaart proﬁteren
ook andere regio’s. Als je ergens
de lucht schoon houdt, help je je
buren en omgekeerd. Daarom in-

vesteert Europa fors in dit project.”
“We gaan actief kennis delen en
ook exporteren naar de Donauregio. Dit project heeft een hogere
toegevoegde waarde dan je wellicht zou denken. Miljoenen Europeanen zullen er baat bij hebben.”

Frictie
Directeur Alain Devos van Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen
(KBV) wees erop dat verandering
in de hele keten vereist is. Hij stipte de frictie aan tussen beleid en
technologie. “Als de door beleidsmakers voorgeschreven maatregelen het budget van de binnenschipper overstijgen, gaan we het
niet redden. De sector heeft ondersteuning nodig en meer ruimte
om te manoeuvreren.”
De koepel van Vlaamse binnenvaartorganisaties heeft veel overleg
met de Vlaamse overheid. In
samenwerking met Havenbedrijf
Antwerpen en de Vlaamse vaarwegbeheerder zet de overheid de
komende drie jaar een greening
consultant in. Die vergroeningsadviseur voor emissietechnieken
voor de binnenvaart zal schippers
advies geven en helpen bij het opstellen van een business case als ze
investeren in die technieken.

Main bij Schweinfurt wordt
dieper en breder
De verruiming van de Main nabij
Schweinfurt is begonnen. De
werkzaamheden duren tot 2020.

(foto Sarah De Preter)

De vaargeul tussen de stuwen
Schweinfurt en Ottendorf wordt
verbreed en verdiept. Het Duitse
verkeersministerie investeert 14,3
miljoen euro. Dat is inclusief het
geld voor milieucompensatie.

Door de verdieping van de vaargeul van 2,50 naar 2,90 meter
kunnen schepen in de toekomst
meer lading vervoeren. Het verbreden van 36 meter naar 40 meter verhoogt de verkeersveiligheid
voor koppelverbanden.
Het uitgebaggerde materiaal, naar
schatting zo’n 400.000 m³, wordt
over water afgevoerd.

ADVERTENTIE
Het goederenvervoer over de
Rijn zal tot 2030 sterk groeien.
Dat blijkt uit een studie die het
Duitse verkeersministerie heeft
laten uitvoeren.
De onderzoekers voorspellen een
stijging van de vervoerde hoeveelheid goederen van 22 procent naar
211 miljoen ton.
De cijfers onderbouwen volgens
BDB-voorzitter Martin Staats het
belang van de Rijnvaart en de

West-Duitse kanalen voor het
achterlandverkeer van de ARAhavens. De binnenvaart op de Rijn
en zijn zijrivieren heeft de laatste
jaren een stabiel aandeel van 16
tot 18 procent in de modal split.

Meer concurrentie
In de studie worden maatregelen
aanbevolen om meer lading naar
de vaarwegen te verschuiven. De
Rijn, de Rijn-havens en hun verbinding met het verkeersnet moe-

ten verder worden uitgebouwd.
Daarnaast is een ‘digitaliseringsoffensief’ voor de binnenvaart
nodig met als belangrijkste doelstelling het verbeteren van de uitwisseling van informatie. Verder
dienen spoor en binnenvaart beter
met elkaar te worden verbonden.
Volgens de onderzoekers heeft het
invoeren van deze maatregelen
haast. De Rijnvaart krijgt immers
steeds meer te maken met concurrentie van spoor- en wegvervoer.

ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD

Bel van Andel 010 4293316
• Topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s, dynamo’s en startmotoren
• Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd
• Dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en laders

Van Andel zorgt al ruim 80 jaar
voor de juiste spanning aan boord!
www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl
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FAMILIEBERICHTEN
geboorte • verloving • huwelijk • overlijden •
dankbetuiging • in memoriam
Familiebericht plaatsen?
Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl

Bedroefd, met vele goede herinneringen, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze
moeder, schoonmoeder en oma

Neeltje Schot - Bosveld

Vaart u regelmatig via de

Te Koop Gevraagd Volvo

Kreekraksluizen?

Cummins Perkins etc,

Pik daar dan een exemplaar

Aggregaten,

van De Binnenvaartkrant

Scheepsmotoren etc.

mee.

Contante betaling en snelle

Ook nu er geen

afwikkeling.

sluispersoneel meer is, ligt

E: vemodieselmotoren@live.nl

de krant daar voor u klaar !

T: 0031-6551 868 23

Overweegt u een

Gevraagd op MS Taling

HERMOTORISERING?

Volmatroos/Stuurman

Shipfix Techniek ’s-Gravendeel

zonder patent, evt. stel

is uw merkonafhankelijke

14 op/14 af, Loon N.O.T.K.,

leverancier en inbouwer voor

Zondag wordt niet gevaren.

al uw boegschroef- en

Tel. 06-54 95 76 45

voorstuwingsmotoren en

in de leeftijd van 75 jaar

aggregaten. Werkschip Janny Gezocht : Schepen 600 ton

Gezocht
kapitein,
stuurman en
matroos
per direct
contactgegevens:
euroshipping@inos.lu
tel. +35226705277

Gezocht
kapitein,
stuurman en
matroos
per direct

www.shipfixtechniek.nl

tot 1000 ton

info@shipfixtechniek.nl

met één ruim en strakke

Paul

Tel. 06-15 204 640

ijzeren vloer voor vast werk in

Erna en John
Maurice
Naomi

Rondvaartschipper (m/v)
Oproep of ZZP

Te Koop Aggregaat 80 kva

Huib en Diana
Lars
Thijs
Nynthe

I.b.v. groot vaarbewijs

met 6-cilinder Perkins turbo

Schottel-ervaring en bekend in

motor 450 uur gedraaid.

Amsterdam zijn een pré

Tevens Deutzset 40 kva met

Upstream Crew B.V.

Solliciteren? Mail naar

ATS te koop z.g.a.n.

Uw betrouwbare bemiddeling

Rachel en Erik
Aaron
Fabian

werving@blueboat.nl

T: 06-518 66 385

voor Poolse bemanning.

Huib

België.

Zwijndrecht, 4 november 2017
Maasplein 46, 3331 LB
Wij nemen afscheid van Nel op vrijdag 10 november
om 12.00 uur in de Biesbosch aula van crematorium
de Essenhof, Nassauweg 200 te Dordrecht. Hierna is
er gelegenheid voor condoleren tijdens een informeel
samenzijn in de kofﬁekamer van het crematorium.

Tel. +32 499 731 631

gezocht

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

GEVRAAGD: KAPITEIN OP MTS
gespecialiseerd in spijsolie
Ibv Rijnpatent min. tot Mannheim
en radarpatent
Tankerervaring is een pre
2 weken op-2 weken af
Goede sociale voorzieningen en loon
Tel. 0653-42 70 81

contactgegevens:
oxford@chemcontrans.ch
tel. +41417102134

Wegens uitbreiding van de vloot zoekt

e: info@upstreamcrew.com

of bel 020-820 45 45
Gevraagd Volmatroos op

t: 085-877 2324

Gemotiveerde ervaren

drogeladingschip 86m

Aziatische bemanning

Belgische arbeidsvoorwaarden, Te Koop TELESCOPISCHE

Afdrachten en verzekeringen

weekend vrij.

SPUDPALEN

conform wetgeving.

Vaargebied voornamelijk

Beste kwaliteit prijs !

Vanaf Euro 117,00 per dag,

België-Nederland.

Tot 25 m onder het schip uit !

lange periode.

T: +31 6 47 11 72 32 ,

www.botermantechniek.nl

Barko UG Duisburg.

E: aspasia-2000@hotmail.com T: 06 54 28 7373

Van de Graaf & Meeusen

ZZP Kapiteins
ZZP Aﬂoskapiteins
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met: K. Telgen
Telefoon: 0180-487130
E-mail: telgen@vdgm.nl

Gezocht Kapitein voor tankschip:
• 14 dagen op / 14 dagen af
• Vaargebied ARA
• Rijn – Radar – ADN patent
• Goede verloning

Tel. +49-3222-1096-896.
Of : + 31-1025-799-22

BEMANNING NODIG?

HOLLAND SHIP CLEANING

Aziatisch óf Roemeens

(tijdverschil + 7 uur)

Gerwil Crewing Letland SIA

Scheepsruimen 500 BAR +

Personeel

E: sales@barkocrewing.eu

biedt u per direct aan : (licht)

verven Hydrojetten 2500 BAR

Vanaf 100 euro per dag.

www.barkocrewing.eu

matroos/ goede condities.

Tel. 0617324458

Tel. 06-52 68 82 52 óf

Email: office.nl@gerwil.com,

www.alfuru.com

T. 0527-690032

Kapitein
gevraagd voor op
de ms Thalassini
Vast werk met zand
van Nederland naar
Brussel.
Evt. vrije tijd of in de
week en weekenden vrij
Tel: 0611597383

Contact: Tel: +32 477479870
of Mail: pascal@bauwens-shipping.be

U ZOEKT EEN
KAPITEIN?
INFORMEER NAAR
DE ADVERTENTIE
MOGELIJKHEDEN

We zoeken:

2e kapitein met patent

GEZOCHT STUURMAN
met dienstboekje voor op de Duwboot Mazzel

+31(0)10-414 00 60
ADVERTENTIE@
BINNENVAARTKRANT.NL

• In vaste dienstverband
loon notk
• Maandag/vrijdag
• Duwvaart ervaring is pre
• Kost/inwoning en reizen vrij

•
•
•
•

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

Interesse? Bel met:
Hendrik Jansen, tel 0632275374

Voor info 0631046032

Rhein-Main-Donau
Schifffahrtsagentur GmbH
Vermittlung von Lotsen und
Ablösern in der Binnenschifffahrt
Wir bieten Ihnen selbständige Kapitäne an und suchen
Kapitäne die auf selbständiger Basis arbeiten möchten.
Neue Adresse:
Dyckerhoffstr. 16, 55276 Oppenheim
Neue Festnetznummer: 0049 61339242949
Faxnummer: 0049 61335799044

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

Kapiteins, Stuurmannen met patent,
Stuurmannen en Matrozen
Vaargebied: het ARA en de Rijn
Kandidaten Stuurmannen met patent
dienen in het bezit te zijn van :
• een Rijnpatent
• een ADN certiﬁcaat
• beheersing Nederlandse & Duitse taal
• ervaring in de tankvaart

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

Stuurmannen en Matrozen zijn in bezit van een geldig dienstboekje

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

Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met Dhr. A. Fontijne
0041/61/4879070 en/of dispo@intertrans.ch
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In opdracht van Amsterdam Cruise Port

Onderzoek naar economisch belang riviercruisevaart
DOOR EVERT BRUINEKOOL

In opdracht van Amsterdam
Cruise Port (ACP) doet het
bureau Decisio onderzoek naar
de economische bijdrage van de
riviercruisevaart in de ACP-regio.
Die regio loopt van Den Helder
tot Lelystad en van Huizen tot
IJmuiden.
Het Amsterdamse economisch
onderzoeksbureau richt zich voor
de studie op vier thema's: de passagiers, de rederijen, de toeleveranciers in de regio en algemene
markttrends. Het onderzoek moet
inzicht geven in de economische
en maatschappelijke bijdrage van
de riviercruisevaart.
Van juni tot en met september
zijn bijna 1.000 passagiers geïnterviewd in Amsterdam, Hoorn en
Lelystad. Hen is gevraagd waarom
ze voor een cruisevakantie hebben
gekozen en wat zij doen als ze op
een bestemming zijn. Ook wilden
de onderzoekers weten hoeveel

geld de cruisegasten spenderen.
De uitkomsten van deze interviews worden momenteel verwerkt en geanalyseerd.

Europa
Een ander onderdeel van het onderzoek, het verzamelen van informatie over bestemmingen bij
rederijen en touroperators, is inmiddels afgerond. De komende
periode wordt nog onderzoek
gedaan naar de economische bijdrage die rederijen, toeristische en
nautische organisaties leveren aan
de regio.
De methodiek sluit aan bij een
onderzoek dat in 2016 door de
Universiteit van Passau voor de
Donauregio is gedaan. Door deze
methode te gebruiken zijn de
resultaten te vergelijken en bestaat
de mogelijkheid verder onderzoek
te doen naar de economische impact van de riviercruisevaart elders
in Europa. Eind van dit jaar zijn de
resultaten bekend.

Passagiers bij cruiseschepen in Amsterdan. (archieﬀoto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

Nieuwe CEO voor Thyssenkrupp Veerhaven
Jan Gelderland (60) krijgt
de leiding bij Thyssenkrupp
Veerhaven. Op 1 januari
2018 treedt hij aan als CEO
en zal vanaf dan samen
met operationeel directeur
Burkhard Decker de directie
voeren van de in Brielle gevestigde duwvaartrederij én
van Ertsoverslagbedrijf Europoort CV (EECV). Beide
bedrijven zijn onderdeel van
Thyssenkrupp Steel Europe.

Jan Gelderland.
(foto Thyssenkrupp Steel Europe)

Gelderland is al jaren actief
in de logistiek. Hij werkte,
onder meer als manager
van containerterminals, in
diverse landen voor maritieme en havenconcerns.
Momenteel is hij eindverantwoordelijk voor North
Sea Terminal Bremerhaven.
EECV is een van de grootste
droge bulkterminals van
Europa en verzorgt samen
met de binnenvaartrede-

rij TK Veerhaven met 500
medewerkers de aanvoer
van grondstoffen voor de
hoogovens in onder andere
Duisburg.
Dagelijks vervoeren de
zeven eigenen en twee ingehuurde duwboten en
honderd duwbakken circa
70.000 ton ijzererts en kolen vanuit Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen naar
Duisburg.

Gerberdien le Sage volgt Sunniva
Fluitsma op als ASV-voorzitter
De ASV heeft een nieuwe voorzitter: Gerberdien le Sage. Zij
is de opvolger van Sunniva Fluitsma. Fluitsma trad afgelopen
september af nadat ze de statutair toegestane maximale
bestuurstermijn erop had zitten.
Op zaterdag 28 oktober heeft het ASV-bestuur de bestuurstaken
opnieuw verdeeld. Le Sage, met haar man varend op motorschip Ora et Labora, was al vicevoorzitter. Ze fungeerde sinds
het aftreden van Fluitsma al op als waarnemend voorzitter.
Paul Markussen is benoemd tot vicevoorzitter. Dorothé GrootenWendt blijft penningmeester, Esther Lubbers secretaris.

www.dewandelgang.nl

Aan allen die de binnenvaart een
warm hart toedragen
Beste Wandelgangers en Wandelgangsters,
Met “De Wandelgang” van 16 november sluiten we het
sociëteitsjaar af. We houden niet van clichés maar 2017
is toch omgevlogen, dat zult u met ons eens zijn.
Time ﬂies when you’re having fun. En die ‘fun’ zie je toch
steeds terugkomen in “De Wandelgang”, waar het toch
ook en misschien wel vooral in De Tuin goed toeven is.
Wat een verrassend gezellig terras hebben we gevonden
aan de Kralingse Plas. Dat bleek ook wel op 19 oktober,
dat wel helaas de laatste keer dit jaar zal zijn geweest dat
we zo lekker van het terras gebruik konden maken. En
lekker waren ze, die mosselen.

Bij dit jaargetijde hoort echter een andere culinaire
aanpak. Daarom nodigen we u van harte uit op het
Captains Dinner op 16 november in De Tuin (bij de
molen). Stevige kost krijgt u van ons aan de vooravond
van de winter. Een winter waarin we elkaar uiteraard wel
weer ontmoeten op de Nieuwjaarsreceptie op donderdag 4 januari (in 2018 uiteraard).
U ontvangt van bestuurslid Els Oosse bericht over de
data van alle bijeenkomsten van “De Wandelgang” in
2018. Bovendien krijgt u gegarandeerd weer een aparte
uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie.
Maar we moeten niet te hard voor de muziek uit marcheren; de tijd gaat al snel genoeg, hadden we al geconcludeerd. Laten we er vooral van genieten.

Dus:
Voel u weer welkom in de “De Wandelgang” op
donderdag 16 november in De Tuin, Plaszoom 354 in
Rotterdam.
(Aanvangstijd is 18.00 uur)
Uw dagelijks bestuur,
Dirk-Jan Bezemer
Jan Struijk
Alexander Wanders
Els Oosse
Robbert Klaverdijk
Twan de Goeij
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Fluvia
for Peak performance
Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen

WE WANT YOU AS OUR CAPTAIN
auf einem unserer 12 modernen Oil oder Chemie Rhein Tankmotorschiffe

Wir suchen:
Rheinpatent bis Mannheim / Basel
Radarpatent
ADN-Zertiﬁkat
Sprache: Deutsch und Niederländisch

Wij zoeken:
Rijn patent tot Mannheim / Basel
Radarpatent
ADN-Certiﬁcaat
Taal: Nederlands en Duits

Wir bieten:
Hohes Sicherheitsverständnis
Attraktive Schweizer Arbeitskonditionen
Permanente Weiterbildung
Aufstiegschancen
Gutes Arbeits-Freizeit-Verhältnis - 1:1
Gutes Betriebsklima

Wij bieden:
Veiligheid hoog in het vaandel
Aantrekkelijke Zwitserse
arbeidsvoorwaarden
Mogelijkheden voor zelf ontplooiing
Goede promotie kansen
Comfortabele 1:1 verhouding van
werktijd en vrije tijd
Motiverende & inspirerende
bedrijfscultuur

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung –
einfach bewerben über unsere
Webseite!

Sollicitaties eenvoudig via onze
website!

Bewerbungen an:
Jesko Wehrt
Human Resources Manager
Fluvia AG
Hafenstrasse 87
CH-4127 Birsfelden
jesko.wehrt@ﬂuvia.eu

www.ﬂuvia.eu/jobs
tanker shipping | tank storage | tanker brokers

Rivertech versorgt mit ihrem Team
überwiegend das Nautische und
Technische Management für Luxus
Flusskreuzfahrtschiffen. Die Schiffe
innerhalb unsere Flotte fahren auf
dem Rhein, Main und Donau

Wegen Ausbreitungen sind wir auf der Suche nach:

Erste und Zweite Kapitäne
Für diese Positionen suchen wir jemanden mit Erfahrung in der
Flusskreuzfahrt und minimal Rheinpatent und / oder Donaupatent
Was verlangen wir von Ihnen:
• Rheinpatent bis Mainz und / oder
Donau (strecken) patent
• Erfahrung in Führungspositionen
• Gute kommunikative und
repräsentative Fähigkeiten
• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch
oder Englisch

Unser Angebot:
• Gute Arbeitsbedingungen in ein
motiviertes Team
• Freizeit: 2-2 / 4-2 / 4-4
• Professionelle Unterstützung
• Schweizer Vertrag
• Komplette Sozialleistungen
• Attraktives Gehalt

Wir würden uns freuen über Bewerber aus der Fracht,- Tankschifffahrt,
welche eine Karriere auf Flusskreuzfahrtschiffen Überwegen!

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) erfüllt mit den
Bereichen Bevölkerungs-dienste/Migration, Kantonspolizei und
Rettung vielseitige Aufgaben zu Gunsten der Bevölkerung des
Kantons Basel-Stadt.
Die Berufsfeuerwehr Basel-Stadt leistet professionelle Hilfe für die
Bevölkerung der Region Basel, indem Sie die Rettung von
Menschen, Tieren und Sachwerten übernimmt. Dazu sind
mindestens 24 Feuerwehrleute täglich rund um die Uhr im Einsatz.
Die Berufsfeuerwehr Basel sucht per 1. März 2018 eine/n

Schiffsführer/in Feuerlöschboote (80 – 100%)
Ihre Aufgabe:
Ihre Aufgabe umfasst die nautische und personelle Führung als
Schiffsführer/in der Feuerlöschboote und Mehrzweckboote im
Einsatz, bei Fahrten und in der Ausbildung. Sie sind verantwortlich
für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft sämtlicher Anlagen
und Geräte auf den Feuerlöschbooten sowie für den technischen
Unterhalt und die Wartung der Feuerlöschboote und Mehrzweckboote. Des Weitern übernehmen Sie die nautische Grundausbildung
aller Feuerwehraspiranten sowie die Ausbildung der Matrosen und
Maschinisten. Sie übernehmen die Teamverantwortung bei
öffentlichen Veranstaltungen und führen Betriebsbesichtigungen
durch. In Ihrer Funktion als Schiffsführer sind Sie zudem für die
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und Weisungen. Sie arbeiten
in internen Gremien und Ausschüssen mit. Nach Eignung
unterstützen Sie den landgebundenen Feuerwehrdienst.
Unsere Anforderungen:
Für diese anspruchsvolle Aufgabe zum Wohle unserer Bevölkerung
wenden wir uns an engagierte Schiffsführer/innen/Steuerleute mit
Patent (Behördenpatent möglich) in der europäischen
Binnenschifffahrt. Sie verfügen über 7 Jahre Berufserfahrung und
die Bereitschaft, die für die Berufsfeuerwehr Basel notwendigen
Zusatzausbildungen wie Streckenpatent bis Basel, Hochrheinpatent
Basel – Rheinfelden, Bootsführerausweis Kat. A, ADN
Gefahrenausweis, Radarpatent, PKW-Führerausweis Kategorie B
zu erwerben.
Ein einwandfreier Leumund, eine robuste Gesundheit, die
Bereitschaft Schichtarbeit zu leisten, gute Deutschkenntnisse sowie
IT Anwenderkenntnisse runden Ihr Profil ab. Das Arbeiten im Team
ist für Sie eine Selbstverständlichkeit und in hektischen Situationen
können Sie schnell und überlegt reagieren und Entscheidungen
treffen.
Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit in
einem lebhaften, städtischen Umfeld. Bei der täglichen Arbeit steht
Ihnen eine moderne Infrastruktur zur Verfügung und Sie können von
den fortschrittlichen Anstellungsbedingungen des Kantons
Basel-Stadt profitieren.
Bewerbung:
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Weitere Auskünfte erhalten Sie
auf unserer Homepage: www.rettung.bs.ch/feuerwehr.html.

Rivertech BV
Delta 60, 6825 MS Arnhem
T +31 (0)26 362 03 40
E info@rivertech.nl
Managing Director:
Alexander Oost

Ihre aussagekräftige Bewerbung (Bewerbungsschreiben,
Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, Diplome, Bewerbungsbogen siehe
Link etc.) senden Sie bitte bis spätestens 30. November 2017 an:
personalabteilung@jsd.bs.ch, Vermerk: BLSRTTGBFSCHIFF17/10

Mitarbeiten und mitgestalten.

www.stellen.bs.ch
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Koningspaar bezoekt oudste werf van Nederland
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Koning Willem-Alexander en
koningin
Máxima
brachten
dinsdag 24 oktober een bezoek
aan Spakenburg. Ze bezochten
daar onder meer de oudste nog
actieve scheepswerf in Nederland
en de museumhaven.
Aan het eind van het rondje dat
zij door Eemland maakten, kreeg
het koninklijk paar een rondleiding door de museumhaven van
Spakenburg en over Scheepstimmerwerf Nieuwboer.
Marco Venendaal, sinds 2015 eigenaar van de botterwerf, gaf uitleg
over de Bunschoter botter, over de
ambachtelijke wijze waarop wordt
gewerkt aan deze schepen en over
hoe dit vak voor de toekomst kan
worden behouden.

Uit 1583
Tot 2015 was de familie Nieuwboer eigenaar van de botterwerf.
Zij runde de Spakenburgse werf
sinds 1829. De Rijksvoorlichtingsdienst beschrijft de werf als volgt:

(foto’s E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

“De werf in de museumhaven
is nog in bedrijf; er wordt onder
meer met leertrajecten gewerkt
aan het behoud van het scheepstimmerambacht."
"De nog werkende werf is een
rijksmonument met papieren uit
1583, en gespecialiseerd in oude
ambachten uit de botterbouw.
De werf speelt een belangrijke rol
in het behoud van de botter, het

gedankt vistuig aan boord van vissersboten en in havens. OSPAR wil
samen met eigenaren van vissersschepen, afvalbedrijven, havens en
andere organisaties kijken welke
betere afvalbeheer- en preventiemethoden mogelijk zijn. Deelnemers kunnen zich aanmelden via
communications@ospar.org.

i
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CO2-uitstoot en het walstroomverbruik.
De andere twee genomineerden
voor de innovatieprijs waren
beide afkomstig uit de binnenvaart: Frans van Meerendonk
met zijn schroefwateraccelerator
Aqua-Logic en Covadem (informatie over actuele waterdiepten

6

Aggregate

op basis van realtime-metingen
door schepen).
De uitreiking was maandagavond 6 november tijdens het
Maritime Awards Gala in Rotterdam. Daar werden nog vier
andere prijzen uitgereikt. Kijk
voor de overige winnaars op
www.binnenvaartkrant.nl.

• Stromaggregate für
Binnen- & Seeschiffe
• Bau- & Notstromaggregate
• Hydraulikaggregate
• Generatorenmotoren
• LNG Motorenaggregate
• LNG Versorgungstanks
• Herstellerservice &
Motorinstandsetzung

Besuchen Sie uns auf unsere Website
www.siemers-aggregatebau.com

SIEMERS AGGREGATEBAU
Im Soestetal 6, 8 · 26676 Barßel ·
Tel.: 0 44 99 - 93 98 03 · 0 44 99 - 93 98 04

Im Soestetal 6, 8 · 26676 Barßel
Tel.: 0 44 99 - 93 98 03
info@siemers-aggregatebau.com

info@siemers-aggregatebau.com
www.siemers-aggregatebau.com

16 Messen und Ausstellungen
SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

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

www.shipping-technics-logistics.de

21 Ruderanlagen

Brandschutz

TARIFE
®

1

Aggregate
Alubau
Antriebsanlagen
Ausbildung und Schulung
Bordnetze
Brandschutz
Bunkerbetriebe
Container
Datenverarbeitung
Electric & Hybrid
Häfen und Wasserbau
Hydraulik und Pneumatik
Konstruktion und Consulting
Korrosionschutz
Mess- und Regeltechnik
Messen und Ausstellungen
Navigation und Kommunikation
Personal-Dienstleistungen, Lotsendienste
Recht
Reedereien
Ruderanlagen
Schiffsausrüstung
Schiffsbefrachter
Schiffsﬁnanzierung
Schiffsmakler
Schiffsuntersuchung und Kontrolle
Schiffsversicherung
Werften

MARINE FIRE PROTECTION
WAT E R M I S T – G A S – F O A M

5

Venendaal was verguld met het bezoek. Na aﬂoop zei hij: “Het is een
eer en het is fantastische PR voor
je bedrijf.”

+49 40 781 293 0
www.kj-fireoff.com
fireprotection@k-j.de

4

Het Rotterdamse bedrijf kreeg
de prijs voor zijn vernieuwende
methode van warmteopslag en
hergebruik op de eigen sleepboten.
Het voor de scheepvaart nieuwe
recyclingsysteem vermindert de

Marine Piping Systems and Fire Protection

3

Kotug heeft de Maritime Innovation Award 2017 gewonnen.

KNAACK & JAHN

2

Venendaal benadrukte de historie
van de werf in zijn gesprek met
Willem-Alexander en Máxima.
“Een jaar na het ontstaan van de
werf werd Willem van Oranje vermoord; dat is lang geleden.”
De koning stelde tal van vragen…

Sinds de teloorgang van de botter als vissersvaartuig wordt dit
scheepstype tegenwoordig alleen
nog voor de watersport gebruikt.
Met de twee meesterscheepsbouwers, Jeroen Ros en Eric Diekerhof, werkt Marco Venendaal
dagelijks aan de botters.
In de haven van Spakenburg liggen nog ruim twintig exemplaren
van dit historische scheepstype.

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

Rubriken
1

Eer en PR

over de mast die gemaakt werd en
of het goede larikshout nog wel te
koop is in Nederland. Ook wilde
hij graag weten hoe lang het vervangen van een gang (een langsscheepse reeks planken) duurde.

Kotug wint Maritime Innovation Award

OSPAR praat op Europort over afval visserij
OSPAR, de internationale commissie voor milieubescherming
van de noordoostelijke Atlantische
Oceaan, organiseert een werksessie
over (plastic) afval in de visserij.
De bijeenkomst is vrijdag 10
november tijdens Europort 2017
in Ahoy. Het gaat met name om de
verwerking van plastic afval en af-

unieke varende erfgoed van de
voormalige Zuiderzeehaven.”

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

Anzahl
Platzierungen 13x

26x

63x15
63x20
63x25
63x30
63x35
63x40
63x50
63x75
63x100

€ 16
€ 24
€ 32
€ 40
€ 48
€ 56
€ 64
€ 96
€ 128

€ 18
€ 27
€ 36
€ 45
€ 54
€ 63
€ 72
€ 108
€ 144

* Tarife sind pro Platzierung
22 Schiffsausrüstung

OMRU
SCHEEPSRAMEN

OMRU schiffsfenster
für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

23 Schiffsbefrachter

SPECIALIST IN MARITIME MANOEUVRING
AND PROPULSION EFFICIENCY

Die beste Sicht auf Service,
Qualität und Innovation.

+31 (0)180 511577 . www.vdvms.com

EINE KLEINE ANZEIGE MIT EINER

GROßEN REICHWEITE

INLAND WATERWAY SHIPPING
shipping@imperial-international.com
www.imperial-international.com

+31(0) 475 580 488
info@omruscheepsramen.com
www.omruscheepsramen.com
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“Nieuwenhuijsen Scheepsbouw” te Geertruidenberg is een dienstverlenend familiebedrijf in de
binnenvaart en verzorgt alle voorkomende werkzaamheden aan schepen en andere drijvende objecten.
Ter ondersteuning van ons team zijn wij op zoek naar een:

Technisch magazijnbeheerder m/v (40 uur)
In deze zelfstandige functie ben je verantwoordelijk voor de inkoop, inrichting geven aan het magazijn, uitgifte,
verbetering, coördineren en leiden van het magazijn.

DE FUNCTIE OMVAT O.A.
· Inkoop en uitgifte van artikelen incl. registratie en voorraad beheer.
· Uitgifte en registratie van gereedschap en materialen aan collega’s
en derden.
· Inname, controle en (indien nodig) reparatie van uitgegeven gereedschap.
· Bestellen en klaarmaken van artikelen voor de werkvloer.
· Bijhouden en documenteren van jaarlijkse veiligheid keuringen van
materialen.
· Documenteren technische gegevens van gereedschappen en
machinerieën.
· Registratie van derden en bezoekende bedrijven.
· Continue monitoren, signaleren en verbeteren van processen en
uitbreiding magazijn.
WIJ BIEDEN:
· Een fulltime, vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid.
· Een prettige, collegiale en informele werksfeer.
· Een innovatief, degelijk en solide familiebedrijf.
· Een marktconform salaris en een goede pensioenregeling.
· Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
· Opleidingsbudget.

WIJ VRAGEN:
· Je bent zelfstandig en hebt ervaring als magazijnbeheerder.
· De voorkeur gaat sterk uit naar een kadidaat met technische
(binnenvaart/scheepsbouw) affiniteit.
· Je bent communicatief vaardig en neemt verantwoording.
· Een servicegerichte en klantvriendelijke houding.
· MBO werk- en denkniveau.
· Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
· Goede computervaardigheden (Word/Excel/Outlook).
· Je bent leergierig, werkt nauwkeurig en bent stressbestendig.
Jouw schriftelijke reactie, voorzien van CV, kun je binnen 21 dagen na het
verschijnen van deze advertentie richten aan:
Nieuwenhuijsen Scheepsbouw
t.a.v. de heer Ron Nieuwenhuijsen, Rivierkade 1, 4931 AA Geertruidenberg.
E-mail: ellen@nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl
Voor een beter beeld van ons bedrijf en wat wij doen,
verwijzen wij je graag naar onze website

www.nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl

“Nieuwenhuijsen Scheepsbouw” te Geertruidenberg is een dienstverlenend familiebedrijf in de
binnenvaart en verzorgt alle voorkomende werkzaamheden aan schepen en andere drijvende objecten.
Ter ondersteuning van ons team zijn wij op zoek naar een:

Bankwerker / monteur scheepsreparatie (40 uur )
In deze zelfstandige functie bestaan je werkzaamheden voornamelijk uit het demonteren, monteren en afstellen
van mechanische installaties voor voorstuwingswerktuigen, reparatie aan binnenvaartschepen en onderhoud aan
de helling installatie.
DE FUNCTIE OMVAT O.A.
· Het demonteren en monteren van schroeven, schroefassen, lagers,
afdichtingen en koelers.
· Het uitlijnen van diverse onderdelen van voorstuwingswerktuigen
waaronder roeren, schroefassen schroefaskokers, schroeven, pompen
en motoren.
· Reparaties aan roeren, stuurinrichtingen, ankerlieren, en andere
dekwerktuigen.
· Het onderhouden van de helling installatie en overige machinerie.
· Het geven van technische aanwijzingen aan collega’s en het opleiden van
leerling bankwerkers/monteurs.
· Het bijhouden en rapporteren van de benodigde documentatie.
WIJ BIEDEN:
· Een fulltime, vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid.
· Een prettige, collegiale en informele werksfeer.
· Een innovatief, degelijk en solide familiebedrijf.
· Een marktconform salaris en een goede pensioenregeling.
· Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
· Opleidingsbudget.

WIJ VRAGEN:
· Je bent zelfstandig en hebt aantoonbare, relevante werkervaring in de
scheepsbouw.
· Een service gerichte instelling en goede communicatieve vaardigheden.
· Je neemt verantwoording en begeleidt de leerling bankwerkers/monteurs.
· Een collegiale en klantvriendelijke houding.
· MBO technisch werk- en denkniveau.
· Oplossingsgericht, flexibel en stressbestendig.
· Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
· Kennis van onder andere de functie en eigenschappen van onderdelen en
gereedschap incl. tekening lezen.
Jouw schriftelijke reactie, voorzien van CV, kun je binnen 21 dagen na het
verschijnen van deze advertentie richten aan:
Nieuwenhuijsen Scheepsbouw
t.a.v. de heer Ron Nieuwenhuijsen, Rivierkade 1, 4931 AA Geertruidenberg.
E-mail: ellen@nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl
Voor een beter beeld van ons bedrijf en wat wij doen,
verwijzen wij je graag naar onze website

www.nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl
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Onveilige Arnhemse Rijnkade moet worden aangepakt
De Rijnkade in Arnhem moet
op de schop. De kade is over
een lengte van 1,2 kilometer
afgekeurd omdat hij niet veilig
is bij situaties met extreem
hoog water. Het gaat dan om
waterstanden die gemiddeld eens
in de 1250 jaar voorkomen.

De gemeente Arnhem en Waterschap Rijn en IJssel pakken de
kade samen aan. Op woensdag
1 november ondertekenden ze
daarvoor een intentieverklaring.
Ze gaan in het project ook samenwerken met Rijkswaterstaat en de
provincie Gelderland.

Dit project is onderdeel van het
Deltaplan Waterveiligheid. Dat
begint met een subsidie van 1,5
miljoen euro om de beste maatregelen te onderzoeken. Ook de
maatregelen om de kade tegen
extreem hoog water te beveiligen,
worden straks uit het voor het
Deltaplan gereserveerde geld geﬁnancierd.
Voor de gemeente Arnhem is de
versterking van de waterkering
een goed moment om meteen de
Rijnkade aantrekkelijker te maken
beter te verbinden met de binnenstad.

Strengere dijkennorm

De gevaarlijke plekken zijn in kaart gebracht.

Sinds dit jaar geldt een nieuwe,
strengere veiligheidsnorm voor
dijken. De Rijnkade voldoet over
een lengte van 1.200 meter niet
aan die norm.
Tussen de afgekeurde dijkvakken
ligt een groene kade, ter hoogte
van het provinciehuis, die wél al
op orde is (zie het kaartje links).
Het zal nog enkele jaren duren

De Arnhemse wethouders Gerrie Elfrink en Ine van Burgsteden, met in hun
midden heemraad Frank Wissink van Waterschap Rijn en IJssel bij de ondertekening van de intentieverklaring. (foto Waterschap Rijn en IJssel)

voordat de eerste schop daadwerkelijk de grond in kan. 'Project
Rijnkade' bevindt zich nog maar
in de verkenningsfase. In deze fase
worden de mogelijkheden bekeken.
De ‘kansrijke oplossingsrichtingen’ werkt het waterschap vervolgens uit, waarna het in april
2018 met een voorkeursalternatief

komt. Daarna volgt nog overleg
met belanghebbenden.
Waterschap Rijn en IJssel organiseert woensdagavond een informatiebijeenkomst voor bewoners
en ondernemers aan de Rijnkade.
Die is van 19.30 tot 22.00 uur in
restaurant Geniet in de Weerd.
Op zaterdag 18 november volgt
om 10.00 uur een excursie vanaf
de Nelson Mandelabrug.

Biologisch alternatief voor stookolie
DOOR NOUD VAN DER ZEE

InSciTe heeft een biologisch
alternatief
ontwikkeld
voor
stookolie en gasolie. Er wordt
een proeffabriek gebouwd om
aan te tonen dat de plantaardige
olie, die Crude Lignin Oil (CLO)
heet, op commerciële basis
geproduceerd kan worden.
InSciTe (Institute for Science and
Technology) is een in 2015 gestart
publiek-privaat partnerschap van
DSM, de TU Eindhoven, Universiteit Maastricht en het Universitair
Medisch Centrum Maastricht, met
steun van de provincie Limburg.

Het laboratorium is gevestigd op
de Chemelot Campus Brightlands
in Geleen.

Lignine
Het is de onderzoekers gelukt een
biologische brandstof te maken
van lignine. Lignine is een natuurlijke chemische stof die voorkomt
in planten. Het zorgt voor de
stevigheid van planten.
De nieuwe plantaardige olie is
milieuvriendelijker dan brandstoffen die nu worden gebruikt
in de zeevaart. De onderzoekers
werken aan een chemisch proces
dat is ontwikkeld door de Tech-

nische Universiteit Eindhoven. Zij
werken in hun zoektocht naar een
biovariant van zware stookolie al
een aantal jaren samen met een
rederij en een bedrijf dat scheepsmotoren ontwerpt. Welke bedrijven dat zijn, geven ze niet prijs.

Alternatief
“Lignine is een bijproduct van de
productie van de tweede generatie
bio-ethanol. Normaal gesproken
wordt deze stof dan verbrand en
in de bio-ethanolfabriek weer gebruikt als energiebron”, zegt Michael Boot, onderzoeker aan de
Technische Universiteit Eindho-

ven. hij leidt het Lignin RICHESproject.
“Maar als lignine wordt omgezet in olie en wordt gebruikt als
alternatief voor de duurdere en
veel meer vervuilende bunkerolie, levert dat naar schatting een
verviervoudiging van de economische waarde van lignine op.”

Brandstofmonsters
Momenteel werkt InSciTe er aan
om het rafﬁnageproces zo in te
stellen dat de efﬁciëntie verbeterd
en de kosten lager worden.
Voordat de CLO op de markt kan
worden gebracht, zal de lignine-

olie verder worden getest en op
grotere schaal worden geproduceerd door InSciTe. Daarvoor
wordt een proeffabriek gebouwd
in Geleen gebouwd. De kosten
zijn naar schatting 5 tot 8 miljoen
euro. De fabriek moet in 2018
draaien. De capaciteit wordt 160
liter per dag. Dat moet voldoende
zijn voor tests en brandstofmonsters.
Boot: “Om dit project te doen slagen, moeten we meer industriële
partners bij het project betrekken,
zodat we de volgende belangrijke
stap kunnen zetten naar een duurzamer maritiem product.”

Binnenvaartagenda 2018 is uit
De nieuwe Binnenvaartagenda is
uit. In de zomermaanden is er
druk gewerkt aan het samenstellen ervan.
De diverse binnenvaartorganisaties brengen deze uitgave elk jaar
gezamenlijk uit en verspreiden
deze onder hun leden, sponsors
en relaties. Net als voorgaande
jaren ligt de coördinatie en uitvoer volledig bij Studio DOD. Zij
verzorgen de advertenties, de opmaak en het drukwerk.
Sponsors van het BVB ontvangen
ieder jaar een exemplaar, dat toegezonden wordt. U kunt de agenda half november in uw postbus
vinden.

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

Aandacht vergroening
binnenvaart
Op zondag 5 november was om
19.00 uur een uitzending op NPO
Radio 1 met als thema de vergroening in de binnenvaart. Voor dit
item zijn de binnenvaartorganisaties benaderd voor informatie en
audio en zijn er interviews in de
sector gehouden.
De reportages zijn met Rienk en
Wouter Abrahamse van het ms
Challenger en Martin Seine van
het ms Hendrika. In de uitzending
was Bart Kuipers, economisch
geograaf van de Erasmus Universiteit, te gast om toelichting te geven en kwam D66-Tweede Kamer-

lid Matthijs Sienot aan het woord.
Aanleiding was het regeerakkoord
waarin sprake is van een Green
Deal voor de verduurzaming van
onder andere de binnenvaart. Het
is nog onduidelijk of de sector op
support en ﬁnanciële steun kan
rekenen. Kan de sector dit zelf
betalen? Wat is er nodig? Dit en
meer kwam aan de orde.
Via https://www.nporadio1.nl/
gemist kunt u het programma terugluisteren.

McPort Event
Het EIC organiseert jaarlijks in
samenwerking met bedrijven en
mbo- en hbo-opleidingen het
McPort Event. Dit jaar zal het
event in het EIC-gebouw in
Rozenburg plaatsvinden op 15 en
16 november. Aan McPort doen
circa 1.000 leerlingen van scholen uit de regio mee. Doel van het
evenement is om leerlingen in de
bovenbouw van het voortgezet
onderwijs (vmbo/havo/vwo) de

mogelijkheid te bieden om zich te
oriënteren op beroepen en opleidingen in de Rotterdamse haven
en industrie.
Op school hebben de leerlingen
ter voorbereiding op McPort een
gastles bijgewoond van een van
de gidsen van het EIC. Het BVB
neemt namens de binnenvaart
deel om een beroep in de sector
in de kijker te spelen.
Het Mc Port-programma bestaat
uit verschillende activiteiten, zoals
een
beroepen-en-opleidingenmarkt, waar het BVB dus aan zal
deelnemen. Maar er zijn ook verschillende doe-activiteiten en een
Beroepen Challenge. Ook hier zal
het BVB aan deelnemen. We hopen
weer veel jongeren enthousiast te
maken voor een beroep in de binnenvaart.

Discovery
Discovery is terug in de haven van
Rotterdam. In dit seizoen wordt
opnieuw een uniek kijkje gege-

ven achter de schermen van deze
wereldhaven, waar maar liefst
90.000 mensen werken en jaarlijks zo’n 140.000 schepen binnenkomen.
In de één uur durende aﬂeveringen wordt gekeken hoe de meest
uiteenlopende schepen en ladingen worden afgehandeld. Van traditionele bulkladingen erts tot en
met het transport van de kolossale
onderdelen van een windmolen.
Diverse items over het reilen en
zeilen aan boord komen aan bod.
Zo hebben ze ook een item gemaakt aan boord van het ms Fixut
Maris over hoe het is om op te
groeien in de binnenvaart.
De Haven Van Rotterdam is van 12
november tot en met 24 december elke zaondag om 21.00 uur te
zien bij Discovery.
Op youtube zijn diverse fragmenten te bekijken. Het item
van de Fixut Maris is te zien via
https://youtu.be/IvT4Yn4ePuc.
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Aan RPA 8 leverden onder andere:
Kooiman Marine Group

kritieke onderdelen, reserveonderdelen, speciaal

Casco, afbouw, HVAC en leidingwerk.

gereedschap, meet- en testapparatuur, benodigde

Kooiman Engineering Ontwerp en projectleiding.

onderhoudstraining en LTAP-gegevens (Lange Termijn

Kooiman Scheepsinterieurbouw Betimmering.
All Pumps Holland B.V. Complete pompenpakket.

Asset Planning).
Dampa Dampa geluidsabsorberend systeemplafond

Alphatron Marine B.V. Nautisch pakket.

voor plenumventilatie.

Bureau Veritas Marine Netherlands

Holland Ship Electric Elektrische installatie.

Tekeningkeur, inspecties en afgave Class Certiﬁcates en

Hybrid Ship Propulsion Hybride systeem.

Statutory Certiﬁcates.

MAN Rollo B.V. Dieselmotoren.

CMS Asset Management

Motrac Hydraulics B.V.

ALM-plan (Asset & Liability Management) en

Stuurmachine inclusief cilinders.

bijbehorende ALM-producten:

Multronic Emission Systems Nederland

- Faciliteren van het maken van ontwerpkeuzes m.b.t.

De hoofdmotoren een SCR/DPF Stage V emissienabehandeling systeem als mede voor de generator set een

LCC, risico’s en prestaties;

DPF roetﬁltersysteem.

- Onderhoudsconcepten en -plannen m.b.v.
risicoanalyses en de bedrijfswaardenmatrix van

Speedheat Breda B.V. Vloerverwarming.

Havenbedrijf Rotterdam;

Thermatras B.V. De wanden en dekken geïsoleerd en

- Realiseren van overzicht en beheer van:

alle uitlaatgassenleidingen.

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

CMS Asset Management heeft het
ALM-plan (Asset & Liability Management Plan)
opgesteld voor de RPA 8.

Wij wensen haar
een behouden vaart.
www.cmsam.nl

A69.,366:67/,;+96.,
=(22<5+0.65+,9/6<+9,7(9(;0,,59,=0:0,

>>>26604(54(905,.96<753
26604(54(905,.96<7c305+;:,+012c3,A>015+9,*/;c;
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Scheepwerf Gebr. Kooiman bouwt hybride patrouillevaartuig voor Havenbedrijf Rotterdam

RPA 8: uniek in verbruik, uitstoot, snelheid
en golfslag
DOOR JOHAN DE WITTE

Voor een opdracht van het
Havenbedrijf Rotterdam, tot
stand gekomen via een Europese
aanbesteding, om een hybride
patrouilleboot te bouwen met
een snelheid van minimaal 35
kilometer per uur terwijl de
hekgolf 30 meter achter het schip
maximaal 40 centimeter mag
zijn, moet je van goeden huize
komen. Gebr. Kooiman bewijst
met de RPA 8 daaraan te voldoen.
Dat zou een onderscheidend schip
worden! Rinus Kooiman zei tegen
zijn zoon Maarten: “Als we op
deze aanbesteding inschrijven,
moet het veel beter zijn dan bestaande schepen!” Maarten kreeg
carte blanche en realiseerde achter
zijn tekentafel iets revolutionairs
op het gebied van stil, zuinig,
schoon én snel - vrijwel zonder
hekgolf.
Kooiman heeft weliswaar al veel onderscheidende schepen gebouwd;
maar niet zo zeer snelvarende
schepen. In contact met Van
Oossanen Naval Architects wist
Kooiman dat het bedrijf leidend
is in Computational Fluid Dynamics
en optimaal scheepsontwerp. Zo

ontwikkelde het bedrijf de brandstofbesparende en bewegingreducerende ‘vaarvleugel’, de Hull Vane.

Hull Vane
Van Oossanen tekende voor Kooiman een ‘fast displacement hull
form’ in 3D. In gewoon Nederlands een: niet planerend waterverplaatsend casco. De rompvorm
werd uitgevoerd met een zogeheten Hull Vane: dat is een horizontale vleugel over 80 procent van de
scheepsbreedte aan de achterspiegel, beschermd door een plateau.
Het is een weerstandsverminderend systeem dat Van Oossanen
voor het eerst in 2014 toepaste in
de megajachtbouw.
De vleugel is gepositioneerd in de
waterstroming onder het vlak en
heeft een liftwerking door de vaarsnelheid. Het schip blijft hierdoor
vrijwel recht in het water liggen.
Het casco onder de waterlijn is,
met de knik van een kiel als uitzondering, geheel rond. De kiel
heeft hier koersstabiliteit als functie.
Tijdens de proeven bij het MARIN
in Wageningen mét en zónder
Hull Vane heeft het modelontwerp
bij volle snelheid 20 procent

De Hull Vane is een weerstandsverminderend systeem ontwikkeld door Van Oossanen. (foto Gebr. Kooiman)

positief weerstandsverschil aangetoond. De hoogte van de hekgolf
was hierbij 30 meter achter het
hek slechts 10 centimeter. Absoluut ongekend!
In vergelijking met andere casco’s,
zoals die van de RPA 1, RPA 2 en
de RWS 70-serie, met een snelheid
van 35 kilometer per uur, komt
deze RPA 8 eveneens aan die snelheid, maar wel met 2 x 382 kW,
ofwel 50 procent minder motorvermogen!

De proeven bij het MARIN lieten de verschillen met (links) en zonder Hull Vane goed zien. (foto MARIN)

Deze patrouilleboot is 25 meter
lang, 5,40 meter breed en heeft
een holte van 3,20 meter. De gehele aluminium romp en het dekhuis wegen 12,5 ton.

Hybride voorstuwing
De hybride voorstuwing bestaat
uit: twee MAN-motoren, elk 382
kW sterk, en twee hybride elektromotoren (holle as) van 175
kW. Voor het minimaliseren van
de uitstoot zijn een katalysator en
ﬁltersysteem ingebouwd.
Bij hybride varen wordt één diesel uitgeschakeld; de andere diesel
geeft dan energie aan de twee elektromotoren. De hoogste vaarsnelheid is dan 20 kilometer per uur.
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft
stringente geluidseisen. Hiervoor
is de stuurhut op luchtvering van
Rubber Design geplaatst.
Met het ADN-certiﬁcaat mag het
schip langszij alle klassen. Ook
heeft de RPA 8 dekverwarming te-

gen ijsvorming, een drenkelingentrap en een hijskraan. Voor de ergonomie van de bemanning is een
gespecialiseerd bureau ingeschakeld. Kooiman bouwde dit schip
op basis van zeer hoogwaardige
techniek in combinatie met groot
bedieningsgemak en comfort.

Hoofdbrekens
We ontkomen er niet aan om
Maarten naar zijn ‘hoofdbrekens’
te vragen tijdens dit project. Er
volgt een glimlach: “Ja dat heeft
het wel gekost, overigens van ons
hele team. We hebben een goede
opdrachtgever, die niettemin veeleisend was. Hun eigen technische
dienst heeft eveneens medewerkers met kennis en ideeën. Om
aan de opgaven te voldoen, moesten we bij dit project over bestaande grenzen heen. Dat houdt je wel
eens uit de slaap.”
Lees verder op pagina 15 >>

Wij feliciteren Havenbedrijf Rotterdam van harte met RPA 8

Breda
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

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

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

+31 (0)38 477 29 35
Recycling drijvend materieel

In•
•
•

en verkoop van:
Schroot en metalen
Drijvende objecten
Bruikbare onderdelen

Vergunt voor
verwerking van
ongereinigde tankers

Oslokade 1 8326 CH Kampen

Hijsen en slopen van
grote constructies met
eigen drijvende bok

www.hoebenrdm.nl

Kommen Sie an Bord als KAPITÄN oder
Steuermann auf der Flotte der Reederei
Somtrans!
Reederei Somtrans ist:
Eine Flotte von 30 modernen, gut gepflegten, ausschließlich eigenen
Mega-Tankschiffen mit separater Wohnung und allem benötigten Komfort.
Innerhalb des europäischen Binnenschiffahrtnetzwerkes transportieren wir
minerale Ölprodukte und chemische Produkte.

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

Wir bieten Ihnen Arbeitssicherheit, 100% Soziale Versicherung,
Weiterbildungskurse ( Englisch, C-Zertifikat, ... ) und Aufstiegsmöglichkeiten für motivierte Mitarbeiter. System zu besprechen.
Wir suchen motivierte Kapitäne und Steuermänner 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

Rivierdijk 423a • 3372 BV Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184-613150 • Fax 0184-618601 • info@da-capobv.nl • www.da-capobv.nl
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“Het lijkt wel of de stad de haven niet meer
aardig vindt”
DOOR EVERT BRUINEKOOL

De woningbouw rukt op, de
haven staat onder druk en er is
sprake van groot ruimtegebrek.
Dat is kort gezegd de conclusie
van het Havendebat Amsterdam,
dat Nieuwsblad Transport 2
november
organiseerde.
De
verdeeldheid tussen de politiek
en de ondernemers is groot. In
een sterk groeiende regio zijn
ruimte, huizen en mobiliteit de
bottleneck. Daarnaast lijken met
name kolen in de ban gedaan.

denk goed na voor je iets in gang
zet, je kan nooit meer terug.
Dat geldt ook voor de huizenbouw rond de haven. Zijn de woningen eenmaal in de haven gebouwd, kan je nooit meer terug.
De locatie en de verbindingen met
het achterland en Schiphol zijn samen goud. Dat samen moet beter
benut worden. “Je kan maar één
keer afscheid nemen van gevestigde bedrijven.”

Ruimtetekort
Mark Frequin, directeur-generaal
Bereikbaarheid bij het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat,
ging in op het belang van het
achterland van de Amsterdamse
haven. In het achterland wordt de
komende jaren 2 miljard euro in
de infrastructuur gestoken, zei hij.
Ook verduurzaming is een opdracht voor de gemeente Amsterdam. Daarom verbaast Frequin
zich over de plannen van de gemeente om de Passenger Terminal
Amsterdam (PTA) te verplaatsen,
vanwege de bouw van bruggen
over het IJ.
“Jullie willen auto’s en bussen weren uit de stad. Dus vraag ik me af
wat het plan is achter de verplaatsing van een cruiseterminal om
vervolgens met een bus de stad in
te rijden. Terwijl toeristen voor de
deur te laten uitstappen de meest
intelligente manier is om transport te voorkomen.”
De conclusie van zijn betoog was:

Koen Overtoom, CEO van Havenbedrijf Amsterdam reageerde: “Het
grote vraagstuk gaat vooral over
ruimte en dat is een probleem dat
de Amsterdamse regio niet meer
alleen kan oplossen.”
Zowel de stad als de haven is zo
succesvol dat het moment naderbij komt dat ze elkaar gaan bijten.
Dat moet volgens Overtoom “gemanaged worden als een succes,
want dan worden er andere afwegingen gemaakt.”
Hij gaf aan dat er veel uitplaatsingen zijn van de stad naar de haven
en dat bedrijven als Damen Shipyard en de PTA in de toekomst
moeten wijken. Hij wil dat de discussie daarover met de haven en
de bedrijven wordt gevoerd.

Coen- en Vlothaven
Kees Noorman, algemeen directeur van de Amsterdamse ondernemersvereniging ORAM uitte
zich in dezelfde trant. De stad

RPA 8: minimale weerstand
(foto Johan de Witte)

heeft ook ruimte nodig voor bedrijvigheid.
“De Coen- en de Vlothaven moeten in de toekomst worden opgegeven, maar waar gaan de bedrijven dan heen? Ook voor het
Hembrugterrein heeft men inmiddels woningbouwplannen. Je kunt
het je als overheid niet permitteren wél vol in te zetten op ruimte
voor wonen, terwijl je de ruimte
voor bedrijvigheid alleen maar inkrimpt. Er moet zorgvuldig met de
totale ruimte worden omgegaan.
Het lijkt wel of de stad de haven
niet meer aardig vindt.”

Uitbreiding
In de nog actuele Structuurvisie
2040 voor het Noordzeekanaalgebied werd de Houtrakpolder
gereserveerd voor de noodzakelijke uitbreiding van de haven.
“Start nu de gesprekken met de
regio over deze reservering en
maak groei mogelijk”, vindt Noorman. Er is al snel vijftien jaar nodig voor de grond in gebruik kan
worden genomen.
Volgens Hans van Wijk van de afdeling economische zaken heeft
de gemeente onlangs besloten de
relatie met de haven te verbeteren.
De haven is nadrukkelijk aangewezen als gebied voor de industrie.
“We zien dat we overal in de stad
worstelen met schaarste; de stad is
populair.”
Voor de Coen- en de Vlothaven is
bepaald dat de gevestigde bedrijven er tot 2040 mogen blijven. De

“Onder andere moet je in de ontwerpspiraal het materiaalgewicht
in exacte overeenkomst met het
beproefde modelontwerp houden.
Tijdens de bouw blijft dit actueel”,
vervolgt Maarten. “Vanuit 3D bepaal je het gewicht. Dan moeten
onderdelen die van buiten komen,
gecheckt worden: of ze wel overeenkomstig de opgave zijn.”

Veel geleerd
“Naast de uitdaging hebben we
door de bouw van dit schip opnieuw veel geleerd. Door de cascovorm en de Hull Vane heeft het
vaartuig minimale weerstand."
"Mede hierdoor vaart het schip
ook bij de meestal lagere snelheid
van een patrouilleboot, erg zuinig
en daar kan je wat mee voor de
toekomst.”

Waardoor zijn jullie als ‘beste’ door
de selectie van het Havenbedrijf
gekomen, denk je?
“We hebben goed geluisterd naar
de wensen van de opdrachtgever.
Daarbij was het evident dat we
met een vooruitstrevender concept
moesten komen dan onze mededingers. We hebben puur gewonnen op techniek – en deels ook
door onze reputatie, hoop ik.”
Denk je dat de Hull Vane ook
toegepast zou kunnen worden op
grotere schepen?
“We weten dat daar in de markt
over wordt nagedacht. Ook bij
crewtenders bijvoorbeeld wordt
hij toegepast.”
Hoe ervaar je dit resultaat, samen
met je team?
“Wanneer je laat zien dat het kan,
geeft dat scheepsbouwers grote
voldoening.”

nemen van bedrijven.” (foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

conclusie van het debat was dat
door de overheid te weinig gesproken wordt met de haven en het bedrijfsleven. De gemeente bedenkt
plannen en betrekt de bedrijven
daar te weinig of te laat bij.
Luid applaus kreeg Martin Berendse, directeur van OBA Bulk
Terminal Amsterdam, met zijn op-

merking dat de politiek verdeeld is
over wat er moet gebeuren. De bedrijven ontberen de betrouwbaarheid van de politiek. Daarnaast
moet er niet meer kleinschalig
over alleen Amsterdam gedacht
worden, maar moet gekeken worden naar de hele regio. Daar is nog
wél ruimte.

Bargelink in nieuw jasje
Bargelink, de digitale marktplaats
voor de Europese binnenvaart,
heeft zich in zestien jaar tijd
ontwikkeld tot een tool waarmee
steeds meer analysewerk kan
worden verricht en in de
toekomst wellicht ook prognoses
kunnen worden gemaakt. Eind
november wordt de nieuwe versie
van Bargelink gelanceerd.

>> Vervolg van pagina 13

Topambtenaar Mark Frequin waarschuwde: “Je kan maar één keer afscheid

Bargelink heeft een compleet
nieuw jasje gekregen. Door het
responsive design is de site nu ook
met tablets en smartphones prima
te gebruiken. Nieuw is onder meer
een premium-account waarmee
deelnemers ook foto’s van zichzelf of hun schip en logo’s kunnen
uploaden. Wie op zoek is naar
lading, kan voortaan chatten met
ladingaanbieders. Als men eenmaal de onderhandelingsfase ingaat en over details praat, kan de
chat als PDF worden opgeslagen.

telt inmiddels 1.480 schepen, met
de bijbehorende informatie over
bijvoorbeeld vlag, afmetingen en
vergunningen. In de module Cargo
wordt lading voortaan aangeboden in dertien goederencategorieën.
De nieuwe module Bargelink
Business Cockpit toont een strakke kaart van de Europese vaarwegen waarop te zien is welke lading
en schepen in de verschillende
vaargebieden worden aangeboden. “Op termijn gaan we dit verder uitbouwen”, aldus Bargelinkdirecteur Axel Götze-Rohen. “We
kunnen dan laten zien hoeveel

schepen en lading worden aangeboden van het ene vaargebied naar
het andere.”

Big data
Sinds de lancering van Bargelink in 2001 is via het platform
enorm veel data verzameld. De
tool wordt hierdoor steeds meer
geschikt voor marktobservatie en
big data-analyse ten behoeve van
de binnenvaart.
Götze-Rohen: “We kunnen inmiddels zestien jaar terugkijken. Met
al die gegevens zijn we op termijn
wellicht in staat prognoses op te
stellen voor de sector.”

Nieuwe modules
De BargeScout (voortaan Cargo)
en de VrachtScout (voortaan Schepen) kregen een moderne look and
feel met meer informatie. Met de
nieuwe module Radar kan men
schepen zoeken. Via verschillende
criteria kan men alle schepen zoeken die in de database staan. Deze

Bargelink-bedenker Axel Götze-Rohen. (foto Sarah De Preter)
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Koersbepalend
in verzekeren

UITZONDERLIJKE ONLINE VERKOPING
in opdracht van belanghebbenden,

Gespecialiseerd
in binnenvaart

3 ‘Flandria’ pleziervaartuigen
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Beurs-World Trade Center
Beursplein 37 Rotterdam
Telefoon: 010 - 405 2000
Mail: casco@gebrsluyter.nl

N

U

www.gebrsluyter.nl

3 PLEZIERVAARTUIGEN “Flandria 1”, “Flandria 16” en “Flandria 18”;
Flandria 1 (‘64) is uitgerust met een elektrisch aangedreven boegschroefmotor
en meet 30 x 6 meter. Flandria 16 is de grootste en de oudste van de drie (‘51),
uitgerust met een elektrisch aangedreven boegschroefmotor en meet 60 x 9
meter, cap. 250 passagiers. De Flandria 18 (‘64) en meet 35 x 7 meter, cap.
300 passagiers; alle technische details beschikbaar op onze veilingwebsite

SLUITING: dinsdag 21 NOVEMBER vanaf 14u00
Bezichtiging: op afspraak via info@troostwijk.be
Noorderlaan 21, Haven 28 - 2030 Antwerpen
/ catalogus beschikbaar op onze website
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www.TroostwijkAuctions.com

Hydraulische stuurmachines
Roeren en Hennegatkokers
Stuurhut hefkolommen
Revisie - fabricage hydraulische
cilinders

06-51125174

ONDERNEMERS UIT LIMBURG
De Maritime trots van Zuidoost Nederland!

Wessem Port Services Group BV
Buitenhavenweg 7
6171 DW Stein
+31 46 4747777
www.wessem.com

Brouwersstraat 17
NL-6051 AA Maasbracht
www.linssenyachts.com

Restaurant de Kolentip
info@kolentip.nl . www.kolentip.nl
0475-559133

OMRU
SCHEEPSRAMEN

HET BESTE ZICHT OP
SERVICE, KWALITEIT
EN INNOVATIE
www.omruscheepsramen.com

Tel: 0475-465555 / 06-20650790
info@scheepswerfmaasbracht.nl
www.scheepswerfmaasbracht.nl
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Vijf op een rij in het Yangtzekanaal
Maasvlakte 2 begint zich meer en
meer te ontwikkelen en dat levert
de nodige reuring op. De vaarweg
ernaartoe is het Yangtzekanaal.
Dat is, ondanks de megacontainerschepen aan de noordzijde bij
Euromax, breed genoeg.
Zo te zien is het een drukte van
belang, waarmee de dynamiek
van de Rotterdamse haven eens
temeer wordt geschetst. Uitgaand
twee feeders die net zijn vertrokken van de Euromax-terminal, gevolgd door de half geladen tanker
Patroclus die, ontmeerd van de
Palen 90, nog een sleepboot in
de zij heeft. Op de voorgrond de
snelle loodstender Orion, die vertrokken is uit de Pistoolhaven. Het
geheel wordt gecomplementeerd

door de RPA 14, die met gezwinde
spoed ergens op afstuift.
De patrouillevaartuigen van de
Rotterdam Port Authority zijn de
ogen en oren in het havenveld. Ze
hebben getrainde 24/7-bemanningen en zijn voorzien van de
modernste apparatuur, waaronder
niet in het minst brandblusapparatuur met grote pompcapaciteit.
De Orion dient hoofdzakelijk
voor het vervoer van loodsen van
en naar de loodsboten op het
loodsstation. De tender kan dat
met een snelheid van 28,1 knopen
en dat is 52 kilometer per uur.
De feeders gaan doorgaans de helft
minder snel, hoewel de Energizer
met 7400 kW wat meer vermogen

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

heeft dan de Ice Runner met 7200.
De laatste is van Bockspiegel in
Emden en gaat onder de goedkope
vlag van Antigua & Barbuda naar
Aalborg. Capaciteit is 700 TEU.
De Energizer kan er 50 meer mee-

Zie www.wssrotterdam.nl

nemen en vaart onder Nederlandse vlag. JR Shipping in Harlingen
voert het management. JR is afgeleid van Jan Reier Arends, een van
de eigenaren. De feeder vaart het
water van Rotterdam dun, want

van Euromax ging ze via de Beatrixhaven (RST) en de Waalhaven
(Uniport) naar Oslo.
TEKST: CEES DE KEIJZER
FOTOGRAFIE: ARJAN ELMENDORP

Van der Velden: korting met Green Award
Van der Velden Marine Systems
heeft zich aangesloten bij
Stichting Green Award. De nieuwe
supporter van het internationale
certiﬁcatiesysteem geeft voortaan
tot 15 procent korting op
geselecteerde
producten
en
diensten van Van der Velden.
De roeren en stuurinstallaties van
Van der Velden Marine Systems
zijn bekend om hun hoge kwaliteit. Om verdere promotie van
praktijkvoorbeelden en toepassing van efﬁciënte technologieën
te ondersteunen, en zo te helpen

de ecologische voetafdruk te verminderen, besloot Van der Velden
toe te treden tot het Green Awardsysteem toe te treden.
Green Award stelt de kwaliteitsen veiligheidseisen aan zee- en
binnenvaartschepen. Door certiﬁcering kunnen scheepseigenaren
aantonen dat ze uitstekende duurzame prestaties leveren. Dat levert
dan weer diverse kortingen en andere voordelen op.

gen tot 15 procent op de geselecteerde producten en diensten van
Van der Velden.
Gecertiﬁceerde binnenvaartbedrijven komen daarnaast in aanmerking voor gratis advies op installaties voor brandstofbesparing.

De samenwerking tussen beide partijen werd oﬃcieel bezegeld door de
overhandiging van het Green Awardbord door directeur Jan Fransen van
de stichting (links) aan salesmanager

Zee- en binnenvaartschepen die
over zo’n certiﬁcaat beschikken
,ontvangen voortaan ook kortin-

Cor de Wit (midden) en directeur
Wim Knoester van Van der Velden.

Tussen mens en rivier stroomt de geschiedenis
van Europa
DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN

Beroepsmopperkont
Maarten
van Rossem vindt het een aanrader, het pas verschenen boek
De Rijn. De biograﬁe van een rivier.
De van tv bekende historicus
afﬁcheert zichzelf na het lezen
ervan als “Rijnverslaafde”. Want
“wie echt iets van de Rijn wil
weten, móét dit boek lezen.”
Allerminst in een notendop
beschrijft journalist en schrijver
Martin Hendriksma op een nipte
400 pagina’s de geschiedenis van
een rivier. De Rijn als economisch
belangrijke waterweg, als levend
wezen en verteller van verhalen.
Toen er nog geen langeafstandsvervoer over land plaatsvond en
er geen treinen reden, was daar
de Rijn. De rivier was voor lange
tijd de belangrijkste verkeersader.
Langs de Rijn werd door de eeuwen heen tol geheven, de schippersgildes waren machtig. Als

persoon kon je maar beter een
diligence nemen… Dat was goedkoper.
Maar een schipper had natuurlijk
geen keus en betaalde zich blauw
aan tolhefﬁng op de grote rivieren.
Het was een onwerkbaar systeem,
dat voor veel vertragingen, frustraties en ellende onder de varensmensen zorgde. Totdat Napoleon
kwam en het hele Rijnwezen onder één bestuur plaatste. Het was
afgelopen met die lappendeken
van gildes langs de rivier.

Meer diepgang
Een volgende, grote stap kondigde
zich aan. Vadertje Rijn moest vérder bedwongen worden, grillig
en slecht bevaarbaar als hij was.
De Centrale Commissie voor de
Rijnvaart (CCR), opgericht in
1815, kon aan de slag. Pruisen,
Oostenrijk, Rusland en Engeland
hadden Napoleon verslagen en
wilden de volkeren van Europa en

hun economieën meer met elkaar
verbinden. De opkomende kolenen staalindustrie vroeg om grotere
schepen met meer diepgang. Er
moest gebaggerd en verbreed worden.
Alle industriële ontwikkelingen
langs de Rijn zorgden ervoor dat
Nederland de poort van Europa
werd, een uiterst belangrijke economische positie. Het werk van
de CCR werd nogal eens onderuitgeschopt door oorlog tussen
Duitsland en Frankrijk, die elkaar
het recht op de Rijn betwisten. Dat
ging door totdat Hitler een ruïne
van Europa maakte.
Nu zitten er vijftien in plaats van
vijf landen met elkaar aan de
vergadertafel van de CCR en die
kunnen het goed met elkaar vinden. Door een gemeenschappelijk
belang: de Europese binnenvaart.
Van anti-Europese sentimenten
hebben ze daar geen last.
Maar de positie van de Rijn als

Riool van Europa

concurrerende vaarweg is verzwakt. Het vervoer over spoor en
asfalt heeft het nodige terrein gewonnen en regeringen gaan maar
door met het investeren in snelwegen. De Rijneconomie heeft
het moeilijk, zoals de natuur het
moeilijk had.

De Rijn heeft heel wat meegemaakt. De rivier die in de loop der
tijd voor zoveel arbeidsplaatsen
heeft gezorgd, werd als dank sterk
vervuild en “het riool van Europa”
genoemd. Inmiddels is een en ander verbeterd, wat de waterkwaliteit betreft. Te laat voor de nodige
diersoorten. Het was mens versus
rivier.
Met grote kennis van feiten vertelt
Hendriksma over het leven van,
op en langs de Rijn. In verhalen,
anekdotes, feiten en cijfers. We
lopen mee met de dichter Goethe,
zwemmen met activist Ernst Bromeis en nemen de brug van Remagen in. We komen te weten waar
de rivier begint en waar het met
de rivier heen zal gaan. Want alles
stroomt, begint en eindigt.
De Rijn. Biograﬁe van een rivier
is verschenen bij Uitgeverij De
Geus en kost € 24,99.
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Dubbelwandig tankschip gezocht
Vinotra uw innovatieve partner voor transport en bunkering van
zwarte en blanke producten actief in Rotterdam, Amsterdam,
Antwerpen en de Noord-Europese waterwegen.

mogelijkheden tot time-charter
Om aan de vraag van onze klanten te voldoen, breiden wij onze vloot uit.
Beschikt u over een dubbelwandig tankschip met een capaciteit tussen
1000mt tot 4000mt voor het transport van blanke of zwarte producten?
Dan zijn we op zoek naar u.
Vinotra is
- Betrouwbaar
- Flexibel
- Innovatief
- Transparant
- Iso 9001 en 14001 gecertificeerd
Voor meer informatie neem contact op met Jan Verbergt of Koen Geeraerts
op het telefoonnummer: +31 (0)85 064 60 40 (Main and AOH number) of
per e-mail op info@vinotra.com
Vinotra - Brugsteen 4, 4815 PL Breda

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

HYDRAULIEK
en slangenservice
ONTWERP
INSTALLATIE
REPARATIE

Buyck Techniek is gevestigd op
een gunstige plaats gelegen tussen
de grote havens van Antwerpen,
Rotterdam en Moerdijk.

0167 - 52 45 65 | HEIJNINGEN | INFO@BUYCKTECHNIEK.NL | WWW.BUYCKTECHNIEK.NL

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

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

Werkendam 0183 67 80 30

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!
NCP erkend REOB onderhoudsbedrijf voor
verkoop en keuring van brandblusmaterialen
en zwemvesten.

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52
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Jubilerend Opleidingsinitiatief Abi werkt aan vernieuwing

Animo voor Duitse binnenvaartopleidingen
loopt weer terug
op te halen om contracten te sluiten met laag opgeleide jongeren.
Ook moeten we Abi beter onder
de aandacht brengen van scholen.
Dit jubileum kan een wake up-call
zijn om sterker naar de toekomst
te kijken.”

Het Duitse Opleidingsinitiatief
Binnenvaart (Abi) heeft er
sinds 1997 voor gezorgd dat
165 jongeren een opleiding
aan boord van binnenschepen
kregen. De viering van het
20-jarig bestaan in Duisburg was
ook een wake up-call: het aantal
opleidingscontracten daalt, terwijl de sector juist veel nieuwe
medewerkers nodig heeft.
Abi-voorzitter Jürgen Schlieter is
zelf particulier schipper. Hij kent
de sector als geen ander en heeft
zijn eigen zonen opgeleid. Betrouwbaar personeel is volgens
Schlieter ontzettend belangrijk.
Daarom moet de sector gemotiveerde jongeren blijven aantrekken en opleiden.

Stageplek
Abi bundelt als werkgever voor
jongeren in opleiding de krachten
met partners: rederijen en particulieren die een stageplek aanbieden.
De administratie en organisatie
wordt hen door Abi volledig uit
handen genomen. Dit is vooral
voor particulieren interessant. Zij
hebben het immers druk en de eisen worden steeds strenger.
Schlieter: “In twintig jaar tijd hebben wij 165 jongeren laten opleiden aan boord. We zeggen niet dat
we daarmee de besten zijn, maar
hebben wel altijd geprobeerd toekomstgericht te werken. Dat doen
we nog steeds, want de binnen-

Logische stap

Twintig jaar Abi in Duisburg: terugkijken en vooruitkijken. (foto Sarah De Preter)

vaart heeft goed opgeleid personeel keihard nodig.”
Van de mensen die aan de Abiwieg stonden, zijn er helaas twee
overleden: voormalig schoolschipkapitein Peter Haas en ProJoboprichter Udo van Koeverden.
‘Geestelijk vader’ Gunter Dütemeyer, voormalig directeur van de
Werkgeversvereniging in de Duitse
binnenvaart (AdB), schetste tijdens de jubileumviering hoe het
aantal jongeeren dat een binnenvaartopleidingen volgde in 1994
een historisch dieptepunt bereikte.
De sector ging in deze periode gebukt onder de afschafﬁng van de
Festfrachten en het vrijgeven van
de cabotage. Deze combinatie veroorzaakte een negatief dominoeffect. De vrachtprijzen kelderden,
grote rederijen verkleinden hun
vloot en personeelsbestand.
De beroepsopleiding kwam nagenoeg volledig tot stilstand. Een

dramatische ontwikkeling, aangezien de vier grootste Duitse
rederijen tot dan toe ieder dertig
tot vijftig scheepsjongens per jaar
hadden opgeleid. De particulieren
konden dit niet opvangen. “Een
troosteloze situatie”, aldus Dütemeyer. “Het aantal opleidingscontracten daalde tussen 1991 en
1994 enorm. Van de voormalige
beroepsscholen voor binnenvaart
bleven alleen de scholen in Duisburg en Schönebeck over.”

Ommezwaai
De AdB móést reageren en richtte
in 1997 Abi op. Vanaf 1999 deed
de Duitse overheid een duit in het
zakje voor de opleiding van jongeren.
Naast geld waren er mensen nodig
met de juiste opleidingskwaliteiten. Ook daar droeg Abi aan bij.
Het initiatief was volgens Dütemeyer geen ‘businessmodel’, maar

Schippersvrouw Irene Bruyninckx bundelt columns
uit De Binnenvaartkrant

“Alweer tapioca”
Vanaf de start van De Binnenvaartkrant stond de column ‘Vareling’
van
schippersvrouw
Irene
Bruyninckx in deze krant. Ze gaf
inzage in de werkelijkheid van
alledag van een schippersvrouw
aan boord van een vrachtschip.
Waargebeurde verhalen, uit het
leven gegrepen. Ze bouwde haar
eigen lezerskring op en heeft het
meer dan tien jaar volgehouden
elke twee weken de haar
toebedeelde kolommen te vullen.
Ze heeft van al die beschikbare
columns een selectie gemaakt en
ze gebundeld in het boekje met
de toepasselijke titel Vareling.
Dat blijft een leuk woord, vooral
aangezien Irene Bruyninckx dat
zelf heeft verzonnen. Een nieuw
woord waarvan je meteen weet
wat het betekent.
De Varelingen lezend krijg je enerzijds een gevoel van nostalgie als
je ziet hoe het leven in de pensi-

onaten was voor de schipperskinderen, uit de tijd van vóór de
radar, als oma voorop stond in de
mist, om maar eens wat voorbeelden te noemen. Anderzijds kun je
dan ook wel weer blij zijn dat er
tegenwoordig wel radar, mobiele
telefoon en vele andere gemakken
beschikbaar zijn voor de huidige
generatie schippers en hun schippersvrouwen.
Je kan van Irene’s stijl houden
maar er zijn natuurlijk ook mensen die niets moeten hebben van
een kleine serie columns geschreven vanuit het gezichtspunt van de
scheepshond (die je dan wel leert
kennen).
Veel mensen die aan boord zijn
opgegroeid, zullen zich herkennen in de complicaties van het leven aan boord, het gezin dat over
andere schepen moet klauteren,
het zoeken naar een huisarts onderweg als het kind ziek is of de
beperkingen voor sociale contac-

ten waar een schippersfamilie zich
bij neer moet leggen.
Het is ook leuk om vanuit de
schippersvrouw naar het werk van
de schipper te kijken. Niet alleen
het (harde) werken aan boord zelf
maar ook de onderhandelingen
met bevrachters. “Alweer tapioca,
alweer stof, alweer een avond varen.” Het is het eeuwigdurende
conﬂict tussen de meevarende
thuissituatie en het bedrijf, dat
Bruyninckx in een lange rij anekdotes weergeeft met veel sfeer en
persoonlijke noten. Het gaat vooral over mensen (en dieren): van
kleinkinderen tot grootouders.
Het boek ‘Vareling’ (164 pagina’s,
met foto’s) van Irene Bruyninckx is
verkrijgbaar in de boekhandel en te
bestellen bij Bol.com. Tevens is het te
koop in het Maas Binnenvaart
Museum in Maasbracht. Het kost
€ 17,16.

een daad van maatschappelijke
verantwoordelijkheid voor jongeren en de hele binnenvaartsector.
Vanaf 2000 keerde het tij en werden weer meer jongeren opgeleid.
Op het hoogtepunt in 2009 werden in totaal ruim 440 opleidingscontracten afgesloten. Dat waren
er ongeveer drie keer zoveel als in
1994.

Bergafwaarts
De laatste jaren gaat het weer bergafwaarts met de opleiding. Hoewel jongeren in Duitsland tijdens
een duale binnenvaartopleiding
goed verdienen, is er weinig belangstelling.
De tijden zijn dan ook veranderd.
“Tegenwoordig is vrije tijd voor
jonge mensen belangrijker dan
geld”, aldus Dütemeyer. “Abi moet
kijken hoe de binnenvaart hiermee om kan gaan. Het zou goed
zijn om in de hele sector donaties

Meegaan met nieuwe uitdagingen
en gezamenlijk de blik naar voren richten; hierop wil Abi samen
met partners blijven inzetten. De
nieuwe Europese richtlijn voor
de beroepskwaliﬁcaties zal ook in
Duitsland tot vernieuwing van de
binnenvaartopleidingen leiden.
De nationale opleidingsrichtlijnen
moeten worden aangepast.
Abi-directeur Lothar Barth verwacht hierbij geen problemen:
“De Duitse duale binnenvaartopleiding is zeer goed en overtreft
zelfs het niveau van de Europese
richtlijn.”
Dat opleiding belangrijk is voor
de sector, bevestigde Eurotankdirecteur Silvie Sulejman-Najaa.
Deze dochteronderneming van
rederij Jaegers is Abi-partner van
het eerste uur. Voor Eurotank was
het eind jaren 90 een logische stap
om met Abi te gaan samenwerken.
“In die tijd hadden wij in Luxemburg nog geen beroepsopleiding
voor de binnenvaart. Abi is voor
ons altijd een betrouwbare partner
geweest. Op dit moment zijn we
in Luxemburg elf jonge mensen
aan het opleiden. We hebben aan
boord van onze tankers gekwaliﬁceerd personeel nodig.”
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VOS Kaiser GmbH & BING Kaiser
east - west connections
T +49 (0) 62 23 86 16 26
F +49 (0) 62 23 86 16 53
M +49 (0) 170 35 73 922
E tiberius.kaiser@bingvoskaiser.de
I www.bingvoskaiser.de

,PSRUWHXUYDQ((PDOOHDEHOHÀWWLQJHQ

ADVIES

TEKENINGEN
BINNENVAARTSCHEPEN

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

BOUWBEGELEIDING

Hoogwaardige
luikenwagens

VOOR IEDER SCHIP, VOOR IEDERE VRACHT

Friesche kapluiken / (Hydraulische) luikenwagens
UEJWKçWKMGPXQQTOCUVGPTCFCTOCUVGP
IDEALE COMBINATIE MET
FRIESCHE KAPLUIKEN
AANPASSING EN REVISIE VAN
ALLE TYPES
LEVERING VAN ONDERDELEN UIT
VOORRAAD

OUTSOURCING

UITSTEKENDE NA-SERVICE

Stokerijstraat 35
2110 Wijnegem, België

T. +32 (0)3 353 26 89
F. +32 (0)3 353 35 90

Biesboschhaven Zuid 10-E
4251 NM Werkendam, NL

I. info@blommaertalu.be

www.blommaertalu.COM

STAALBOUWBEDRIJVEN EN
INDUSTRIËLE KLIMMERS
WWW.BINGVOSKAISER.DE
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Fanfare herdenkt Maasbrachter scheepsramp
met speciaal muziekwerk
Met de bijzondere compositie
Terra et aqua tremuerunt nam
Fanfare Eensgezind uit Maasbracht/Beek op 22 oktober deel
aan het muziekconcours in
Roermond. Onder leiding van
dirigent Jean-Pierre Cnoops
herdacht het muziekgezelschap
zo de Maasbrachter scheepsramp
tegen het einde van de Tweede
Wereldoorlog.
In de vroege ochtenduren van 30
september 1944 kwamen Duitse
vrachtwagens Maasbracht binnengereden. Hun komst was de vorige
dag in het havendorp aangekondigd, maar niemand kon toen ook
werkelijk geloven dat ze zouden
komen. De wagens waren bemand
met leden van het Sprengkommando, belast met het opblazen en
vernietigen van bruggen, fabrieken
en andere strategische doelwitten.
In Maasbracht bliezen ze de 240
schepen in de binnenhaven op zodat ze zonken. Het was de grootste

scheepsramp in de historie van de
Nederlandse binnenvaart.

De aarde en het water
beefden
Het bestuur van Fanfare Eensgezindheid uit Maasbracht/Beek gaf
een bijzondere opdracht aan componist Willem van Merwijk om de
scheepsramp te herdenken in een
muziekstuk. Van Merwijk bezocht
de Limburgse binnenhaven en het

Maas Binnenvaartmuseum om
inspiratie op te doen.
Hij bleef daar lang stilstaan bij de
maquette van het schepenkerkhof,
dat gebouwd is door Jac Linssen.
“De aarde en het water beefden”
zegt de begeleidende tekst bij de
maquette. Van Merwijk noemde
zijn compositie daarnaar: Terra et
aqua tremuerunt.
De compositie beschrijft de twee
dagen waarin de ramp zich vol-

trok. Op 29 september begint de
dag onschuldig met kabbelend
water en kwetterende vogels.
Langzaam wordt de haven wakker.
Maar schijn bedriegt: er dient zich
onheil aan. De bezetter zegt wat er
staat te gebeuren. Het besef dringt
door bij de schippers en zij proberen nog zoveel mogelijk van hun
schepen te redden.
30 september breekt aan. De vele
dissonante akkoorden en de drei-

gende ritmiek leiden naar het opblazen van de schepen. Dan klinken 24 explosies in het slagwerk.
De ontplofﬁngen symboliseren
het vernietigen van de schepen.
In het muziekstuk is toch ook een
tegengeluid te horen; dat van solidariteit. Mensen die elkaar ondersteunen. Duizend vluchtelingen
en hun families worden opgevangen in Maasbracht en Beek. Het
geluid van de blazers staat voor de
veerkracht van de mensen.
Dan klinkt een requiem voor de
vernietiging en het berokkenen
van zoveel leed. Tot slot luidt de
klok 24 keer en keert de stilte terug.

Eerste prijs
Met de uitvoering op 22 oktober
behaalde Fanfare Eensgezindheid
92 (van de 100) punten. Dat was
de hoogste score in de concertdivisie en leverde de eerste prijs
op. Daarmee kreeg dirigent JeanPierre Cnoops een afscheid in stijl.

Wie zijn dit jaar de beste zaalvoetballers?
In Arnhem vindt op zaterdag
11 november vindt het EOC
Zaalvoetbaltoernooi
plaats.
Aan de zeventiende editie in
Sportcentrum Valkenhuizen doen
23 teams van schippersinternaten
mee.
De deelnemende schipperskinderen zijn van zes tot achttien jaar.

Zij spelen in vier categorieën:
gemengd (6-10 jaar), jonge jongens (10-14 jaar), oudere jongens
(14-18 jaar) en meisjes (10-18
jaar).
Het gezellige en druk bezochte
evenement is mogelijk dankzij
de vrijwilligers en de sponsoring
door bedrijven uit de binnenvaart.
Door het wegvallen van Dekatel –

dat jarenlang (hoofd)sponsor was,
maar dit jaar opging in Yes Telecom – moest organisator Harm
Mannak op zoek naar andere
sponsors.
Naast onderlinge verzekeraar
EOC, zijn werkgever en sinds
2015 hoofdsponsor, toonden vier
bedrijven zich bereid: Admiraal
Jacht & Scheepsbetimmering,

NPRC, Slurink Bunkerstations en
Scheepswerf Wout Liezen.

Vorig jaar gingen de eerste plaatsen, na zeer spannende ﬁnales en
strafschoppenseries, naar Prins
Hendrik Internaat (gemengd),
Het Kompas (jonge jongens), De
Meerpaal (oudere jongens) en De

Singel (meisjes). Kunnen zij hun
prestaties deze keer herhalen?
De eerste wedstrijden beginnen
om 09.00 uur. De ﬁnales van de
vier categorieën zijn van circa
14.00 tot 16.00 uur. Aansluitend
is de prijsuitreiking.
Sportcentrum Valkenhuizen is gevestigd aan de Beukenlaan 15-23
in Arnhem.

maken met lange wachttijden. In
1974 werd het complex daarom
uitgebreid met een extra sluis voor
de binnenvaart en een aparte recreatiesluis voor jachten.

resultaat kortere wachttijden.
Vanwege de drukte op de vaarroute
en de schaalvergroting in de binnenvaart bestaan er momenteel

plannen om een vierde schutkolk
voor de beroepsvaart te bouwen.
Daarvoor is al 157 miljoen euro
gereserveerd.

Onlangs heeft Rijkswaterstaat in
de sluisdeuren een derde schuif
aangebracht. Hierdoor is de duur
van het nivelleren verkort, met als

Meer lading in Sachsen-Anhalt

Finales

Halve eeuw Volkeraksluizen
Het Volkerak sluizencomplex
bestaat een halve eeuw. Op
vrijdag 3 november was het
precies vijftig jaar geleden dat
koningin Juliana de eerste twee
sluiskolken in gebruik stelde.
Het sluizencomplex is onderdeel
van de Deltawerken en geldt als
drukste en grootste binnenvaart-

sluizencomplex van Europa. In
2016 passeerden er 140.000 beroepsvaartschepen en 45.000 recreatievaartuigen.
De sluizen vormen een belangrijke schakel in de verbinding van
Rotterdam met de Scheldehavens.
Al spoedig na de ingebruikname
in 1967 bleek de capaciteit onvoldoende. De scheepvaart had te

In de Duitse deelstaat SachsenAnhalt is in de eerste helft van dit
jaar zo’n 3,6 miljoen ton lading in
en uit binnenschepen overgeslagen. Dat was een kleine 2 procent
meer dan in de eerste helft van
2016.
Een zesde van deze tonnage was

gevaargoed. Landbouwproducten
vormden de grootste goederengroep. Ongeveer de helft van de
tonnage werd geladen en gelost
in het Elbe-gebied, de andere helft
in de havens rond het Mittellandkanaal. De containeroverslag steeg
met 13,2 procent naar 11.584 TEU.

Rijn door Bazel wordt verdiept
De Rijn door Bazel mag verdiept
worden om de bevaarbaarheid bij
lage waterstanden te verbeteren.
De werkzaamheden beginnen
volgend jaar. De Zwitserse havens
hopen dat de klus in één jaar tijd
kan worden afgerond.

(foto Beeldbank Rijkswaterstaat)

Op dit moment is het voor schepen ongeveer twee maanden per
jaar niet mogelijk om volledig
beladen de havens in Muttenz en
Birsfelden te bereiken. Door de
geplande verdieping zouden dat

in de toekomst nog slechts twee
weken zijn. Er kan dan met een
aﬂaaddiepte van 3,50 meter in
plaats van 3,20 meter worden gevaren.
De verdieping gaat ruim 4 miljoen euro kosten en wordt betaald
door de Zwitserse havens. Er moet
ongeveer 20.000 kubieke meter
materiaal uit de vaargeul worden
verwijderd. Dit mag niet tot stremmingen voor de binnenvaart leiden; er zal hooguit tijdelijk eenrichtingsverkeer worden ingesteld.
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TVM VERWELKOMT DE NEVADA VAN WIJGAART BV

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

Wij feliciteren
Wijgaart Shipping B.V. met mts Nevada
en wensen hen veel succes
Reigersingel 10
2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 551731

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008
Fax : 0180 - 599727

3URƬFLDWPHWXZQLHXZHPWV Nevada
:LMZHQVHQXHQXZEHPDQQLQJHHQEHKRXGHQYDDUW

Wij bedanken Wijgaart Shipping B.V.
voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen
mts Nevada een goede vaart.
Complete elektrische installatie.

Nieuwland Parc 307, 2952 DD Alblasserdam
WWW.ELECTRICMARINESUPPORT.NL | INFO@ELECTRICMARINESUPPORT.NL

Van Limburg Stirumstraat 250 | Postbus 130 | 7900 AC HOOGEVEEN
+31 (0)528 29 27 50
binnenvaart@tvm.nl
www.tvm.nl /scheepvaart
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Mts Nevada is winstgevend type
Doordachte functionaliteit

DOOR JOHAN DE WITTE

Bij Gebr. De Jonge Suipbuilding
Services in Kladovo rolt dit type
Eco-Nomy regelmatig van de
helling. Voor het casco-ontwerp
tekent de werf in samenwerking
met de ﬁrma Aqua-Logic. Het
accent ligt hierbij op verlaging
van de weerstand in combinatie
met een groter draagvermogen.
Wijgaart BV, onder de paraplu
van de Wijgaart Group, is
opdrachtgever. GEFO zorgt voor
lading.
Asto BV installeerde in dertien weken de 110 x 11,40 meter en 2.800
ton grote tanker Nevada. die met
volle wingtanks en stuurhut aan
dek onder de 4 meter hoogte
duikt. Onbetwist Kanalfähig, maar
evengoed een trots rivierschip.

De ontwerpsamenwerking van De
Jonge en Aqua-Logic resulteerde
in een voorschip dat ten opzichte
van een standaardmodel 50 kuub
meer draagvermogen heeft. Het
achterschip is 11 kuub voller en op
de (in de regel) te grote koelboxen
is nog eens 4 kuub gewonnen.
Aanvullend heeft de tekenaar van
de Kladovo Shipyard door materiaalbesparing eveneens 14 ton gespaard. Ook de twee relatief lichte
680 pk sterke C18 Caterpillars als
voortstuwing dragen bij aan het
draagvermogen.
De aslijnen lopen ten opzichte
van de kiel 5 graden schuin naar
achter, met als positief gevolg een
natuurlijke aanstroming naar de
1,50 diameter schroeven en straalbuizen. Het roersysteem is door
Van der Velden geleverd overeen-

komstig een Aqua-Logic-tekening.
Door deze ultradunne roeren binnen te voorzien van een vleugelproﬁel en buiten recht te houden
(met daarbij een roerschep van
16 tot 21 graden naar buiten ten
opzichte van de roerblad centerline) wordt het rendementseffect
versterkt.

Voor- én achteruit
De ‘highlights’ van de Nevada zijn
aandacht voor detail, schitterende
machinekamers en zichtbare kwaliteit. Voeg daar nog royale medewerking en slimmigheid aan toe
en je hebt de projectleiders Karst
van der Wiel en Rick Verhage met
hun afbouwteam te ‘pakken’. Sjef
Peters staat bij Asto aan het roer;
niettemin zijn dit de mannen met
wie je tijdens het afbouwproces
voor- en achteruit kunt.
En volgens John en Addie van de
Wijgaart was dat ook de overweging om bij Asto af te bouwen. Ze
hebben zelf al menig casco naar
Nederland zien komen en zijn
dan ook met de ‘hoed en de rand’
van afbouw op de hoogte.

Traditioneel
“Het inbouwplan hebben we samen met Asto ingevuld. In uitvoering zijn we vrij traditioneel. Wat
goed is, moet je ook niet wisselen.
Verveer heeft voor comfortabele
verblijven gezorgd. Kampers leverde de stuurhut. We kozen voor een
PSI-leidingstraat en DW Pumps.

(foto’s Johan de Witte)

Dat zijn pompen die zich onderscheiden in 20 procent minder
energieverbruik, sublieme aslagering, uitgekiende en duurzame
afdichting en pompen als een tierelier”, volgens John en Addie van
de Wijgaart.
“Er zijn acht pompen. Maar het
is handig als je ook met een paar
minder kunt lossen. We hebben
geprobeerd om eventuele storingskansen uit het los- en laadsysteem
te ﬁlteren. Electric Marine Support
heeft hieraan bijgedragen met de
elektrische installatie en het aansluiten van equipment.”

Wijgaart Group
Kapitein Arne de Vries staat aan
het roer van de Nevada. Hij is acht
jaar bij de Wijgaart Group, die zes
tankers en vijf droge ladingsche-

pen telt. Arne had al op verschillende schepen van de ﬁrma gevaren en wilde nu wel eens even uit
het ARA-verkeer: gewoon de rivier
op, een groter vaargebied.
Overigens voldeed zijn eerste reis
daar niet aan: vijf uur weg van Keizersveer met de baas als hulp aan
boord, half negen aankomst in de
Botlek en laden voor Dordrecht.
Volgende dag tegen de middag
leeg. Een proefreisje, zeg maar!
Deze Nevada kreeg een zilveren
Green Award. Het echte Nevada
was eens een goudmijn… Je weet
maar nooit! Overigens hangt
Nevada in meters breed acryl in
het gemeenschappelijk bemanningsverblijf. Dat dan weer wel.

Uw ofﬁciele bunkerpartner in Rotterdam
Bunschotenweg 127 . 3089 KB Rotterdam . +31 (0)10 2361482

Wij feliciteren Wijgaart Group
met mts Nevada.
En wensen schip en bemanning
een behouden vaart.

Gefeliciteerd mts Nevada
Veel probleemloze draaiuren

info@sbhheijmen.nl . www.sbhheijmen.nl

Molenvliet 57 | 3335 LH Zwijndrecht | Telefoon: +31(0)78 - 629 10 90 | dolpower.nl

Aan mts Nevada leverden onder andere:
Asto Shipyard Complete afbouw.

motoren(leidingwerk & uitlaatsysteem)

Caterpillar motor, type C18 Stamford ge-

Hoveko B.V. Tankmeetsysteem.

stoel en diverse scheepsmaterialen.

Berger Maritiem Sales & Service V.O.F.

en aansluiten generatoren (leidingwerk &

nerator, type HCM534 Generatorset t.b.v.

Lloyd’s Register EMEA Classiﬁcatie.

TVM Verzekeringen

Twee CFD geoptimaliseerde scheepsschroe-

uitlaatsysteem)

ladingpompbedrijf en boordnet 325kVA

Muehlhan B.V.

Verzekering.

ven en straalbuizen.

ClimaLogic B.V.

John Deere motor, type 6090 Stamford

Tanks gestraald en geschilderd.

Van der Velden Marine Systems B.V.

VICUSdt

- Airco installatie;

generator, type HC434 Generatorset t.b.v.

Nelf Marine Paints B.V. Verﬂeverancier.

- Stuurpaneel: SP2700;

- Ontwerp en productie van twee CFD

- Overdrukinstallatie;

boordnet 62kVA John Deere motor, type

Polmai Brandbeveiliging B.V.

- Hydraulisch aggregaat:

- Sanitair systeem;

4045T Stamford generator, type UC224.

- Brandblusmaterialen;

- MK-ventilatoren;

Dutch Well Pumps B.V.

- Veiligheidsmiddelen;

- Roeraandrijving: 3 DWK 70;
- Roeren: 3 roerensysteem Frans van

geoptimaliseerde scheepsschroeven.
- Selectie met CFD van de optimale

type HPP2700-360/2-1-0/11 kW;

- RVS afsluitbare roosters;

8 stuks ladingpompen en de ballastpomp.

- Inventaris;

Menaga Productie van twee CFD geopti-

- Ontgassingventilator.

EMS Group B.V. Complete E-installatie.

- Brandvertragende Bijboot.

maliseerde straalbuizen.

Den Breejen Shipyard

EPS European Pump Services B.V.

RAFA Scheepsramen B.V. Ramen.

VE-woning en scheepsstoﬀering

Blokland Non-Ferro B.V. U-bundelkoelers.

De schroefasinstallatie.

1x strippomp EPS20 met een capaciteit

Reintjes Benelux bvba 2 x REINTJES keer-

Complete stoﬀering woning en stuurhuis

Blommaert BVBA Boordlichtbakken type

Dolpower B.V. T.b.v. voortstuwing:

van 20 mł/h bij 3 bar, voorzien van een

koppeling type WAF 364 L / 6,048:1

incl. ve screen zonwering.

Isis, heklichtbeugel type Arizona, voormast

2 Stuks Caterpillar motoren, type C18

explosieveilige Eex-de IIB T4 motor met een

Root recruitment Schilderwerkzaamheden

Verhaar Omega B.V.

type Improval, dakradarmast type Nikki,

vermogen 680 pk 2 Stuks Reintjes keerkop-

vermogen van 8,6 kW.

en coatingwerkzaamheden.

393kW elektrisch aangedreven met

stuurhuttrap.

pelingen, type WAF 364 Generatorset t.b.v.

Groenendijk & Soetermeer Lek- en stabili-

SBH Heijmen Rotterdam B.V.

omschakelbediening pomp / boegschroef-

CCM3 Pompsysteem, aansluiten

boegschoef- en ladingpompbedrijf 530kVA

teitsberekening.

Gasolie, Castrol/BP smeermiddelen, stuur-

bedrijf.

straalbuisconﬁguratie.

Meerendonk.

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

Shipyard

Wij feliciteren Wijgaart Shipping B.V. van harte met mts Nevada
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