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KEERKOPPELING
DEFECT?

“Geen parade van inspecteurs”

SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

24 UURS
STORINGSDIENST

www.keerkoppeling.com
Bel 078-6138277
MASSON | REINTJES | TWIN DISC | ZF | LOHMANN

De inspecterende instanties in het
Rotterdamse havengebied stemmen hun
activiteiten steeds meer af. Zo willen ze
de controledruk voor scheepseigenaren

verminderen. “We willen geen parade van
inspecteurs aan boord”, zei havenmeester
René de Vries bij de bekendmaking van de
nautische jaarcijfers op 11 januari.

Kobelt motorbedieningen,
schroefasremmen, trek-/
duwkabels & MJP waterjets

Bewezen Kwaliteit

5
+31 164 212420
sales@woeurope.com

Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl

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

Havenman 2017:
Pieter van Oord

T: +31 (0) 78 890 8050
299
Pantone 354
Black K=100%
E:Pantone
binnenvaart@heinenhopman.nl
W: www.heinenhopmanbinnenvaart.nl

Pantone Uncoated (U) voor uncoated papierdrukwerk, zoals visitekaartjes, briefpapier etc.

Pantone Coated (C) voor coated papierdrukwerk en en andere gecoate ondergronden, zoals stickers etc.
Versie 2014-02-18 Edward Newland / en@heinenhopman.com
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EOC zeker op het water!

T. 088 6699500

| eoc.nl
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www.scheepsschroeven.nl

COMPONENTS

Hoogwater funest
voor Waalkade

(078) 682 12 14
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sc 4/
hi 7
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WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.

www.visscherscheepsrep.nl

Tel. 0031 (0)184-496363

• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN
+31 (0) 85-4861360

Ondersteuning
dOOr specialisten
die uw taal spreken

pOn pOwer BV
pon-cat.com/scheepvaart

UIT VOORRAAD LEVERBAAR
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WWW.STRAALBUIZEN.NL | +31 (0)184 67 62 62
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Trafuco nv is een dynamisch familiebedrijf, gevestigd in Schelle en de haven van
Antwerpen dat gespecialiseerd is in tank-, container- en huiftransport, en de
bunkering van zeeschepen. Via haar bunkermaatschappij Beltra-B bevoorraadt
Trafuco zeeschepen met smeerolie. Hiervoor hebben wij vijf eigen binnenschepen
in beheer. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.trafuco.eu.

Om deze schepen te bemannen zijn we op zoek naar een schipper,
aflosschipper, matroos en stuurman (dagvaart, variabel uurrooster).

Gevraagd nette

kapitein/stuurman
containervaart
i.b.v. rijnpatent tot min. Mannheim
2 weken op / 2 weken af

Inl.: 06-10562437
drenth-meinen@solcon.nl

JO

SCHIPPER / AFLOSSCHIPPER
MATROOS / STUURMAN
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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.

Heb je interesse?
Stuur dan je cv naar nathalie.goevaerts@trafuco.be. Voor meer
informatie kan je ook steeds bellen naar Nathalie Goevaerts op het
nummer: 03/880.72.79
Trafuco nv, Brandekensweg 17, 2627 Schelle

Hoeykens B
T. 0032 479 27 25 54
T. 0031 (0)654 72 42 87
hoeykens@shipmail.nl

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)

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

ONZE
VOORDELEN !!!!!

Fluvia

for Peak performance

• Werkzekerheid
Container en tankvaart:
Tripolis, Aquapolis en Metropolis

ENTHOUSIASTE KAPITEIN GEZOCHT !!!!!

• Sociale zekerheid

met nette woning

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

• Goede werksfeer
• Vrije tijd, werktijd
en loon in overleg

WWW.HOEYKENSTRANSPORT.BE

Wĳ hebben plaats
voor kapiteins,
stuurlieden en
matrozen.

Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen

• Goede condities
• Moderne schepen

BEN JĲ EEN MARITIEM TALENT?

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

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

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

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

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

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

Wir freuen
freuen uns
unsauf
aufIhre
IhreBewerbung
Bewerbung–
Wir
–
einfach
bewerben
über
unsere
einfach bewerben über unsere
Webseite!
Webseite!

Sollicitaties eenvoudig via onze
Sollicitaties eenvoudig via onze
website!
website!

Heb je interesse of
vragen, neem dan
contact met ons op.

Bewerbungen an:
an:
Bewerbungen
Jesko Wehrt
Wehrt
Human Resources
Resources Manager
Manager
Human
Fluvia
Fluvia AG
AG
Auhafenstrasse
Hafenstrasse 8735 E
CH-4132
MUTTENZ
CH-4127 Birsfelden
jesko.wehrt@fluvia.eu
jesko.wehrt@fluvia.eu
+32 497 08 44 62
christophe@shipping.lu

www.fluvia.eu
www.fluvia.eu/jobs
tanker
shipping| tank
| tankstorage
storage || tanker
tanker brokers
tanker
shipping
brokers
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PTC onderzoekt varen op waterstof

Gasgaten

De Particuliere Transport
Coöperatie onderzoekt de
toepasbaarheid van waterstof
in de binnenvaart. De PTC wil
achterhalen of het technisch
en financieel haalbaar is om
bestaande schepen om te
bouwen zodat ze emissieloos
kunnen varen.

‘Gasbaten’ stond vroeger voor het
dichten van gaten. Het rijmt wel
maar het dicht niet. Hooguit dicht
het gaten in de begroting. Verblind
door de winst voor het hele land zuigen we de bodem onder de huizen
van de Groningers weg.
Waarom krijgen die Groningers niet
gewoon een ﬁks deel van de aardgasbaten? Niet-Groningers blijven
heel nuchter onder de schokkende
gebeurtenissen in het Noorden.
Dat is heel simpel te verklaren. Hoe
anders zou het zijn geweest als in
2013 bij de eerste bevingen een youtube-ﬁlmpje van een instortend huis
– ontredderde, bloedende slachtoffers incluis – viral was gegaan? Dan
was de behoefte aan gas verdampt
en had heel Holland allang elektrisch
gekookt.
Gelukkig hoefde niemand te worden
geofferd om ‘Den Haag’ te overtuigen. Nou ja ‘Den Haag’, minister
van Economische Zaken en Klimaat
Eric Wiebes zag het licht in Groningen toen hij de plaats des onheils
bezocht na de zwaarste beving
sinds jaren, vorige week maandag.
Die beving kwam als geroepen
voor de Groningers want Wiebes
zat zich net af te vragen waarom
die gaskraan eigenlijk dicht moest.
Aardgas wordt nog steeds gezien
als schone energie en daar kon hij
internationaal
klimaat-technisch
gesproken mee voor de dag komen.
Nu kon hij niet anders dan meeleven
tonen voor de getroffen landgenoten. Waar zo’n werkbezoek al niet
goed voor is. Politici met de neus op
de niet-alternatieve feiten drukken
werkt altijd, zoals we al jaren weten
met de doeltreffende werkbezoeken
die het BVB organiseert in de binnenvaart. Ineens snappen politici en
dergelijke dat binnenvaart iets heel
anders is dan een trekschuit in de Amsterdamse gracht. Dat lees je niet in
de samenvatting van een consultancyrapport. Helaas blijft bij politici na
een werkbezoek alleen hangen dat ze
hun schoenen uit moesten trekken.
Werkte het werkbezoek van Wiebes
aan Groningen? Als het effectief was,
dan toch niet voor het klimaat, want
zonder gas zullen de kolencentrales
waarschijnlijk langer openblijven.
De Groningers zijn blij, want Wiebes
hield niet op met de omstanders
omstandig een hart onder de riem
te steken. Als het woord ‘doodknuffelen’ nog niet was uitgevonden, dan
was dit een mooie gelegenheid om
het te bedenken. Dat betekent dat
je ze zoveel gelijk geeft, dat ze niks
meer in kunnen brengen. Het betekent ook dat ze er niks aan hebben,
want ook Wiebes weet heus wel hoe
verslaafd Nederland aan het gas is
en dat er loodzware, internationale
levercontracten liggen. Beloftes verdampen voor Wiebes als de herinneringen aan een werkbezoek wegzakken. En hij kon gewoon z’n schoenen
aan houden.

De PTC is al een jaar of vijf
actief op zoek naar oplossingen
om schoner te vervoeren.
Directeur Martin Seine legt uit
waarom dat – voor de hele branche
– belangrijk is. “Als een soort overlevingsplan voor de binnenvaart.
Zoals de wetgeving er nu voorstaat
en met de plannen van havens om
voor 2020-2025 eigen emissieeisen in te stellen, zien wij een
gigantisch fiasco op de branche
afkomen. 20 tot 25 procent van de
vloot dreigt naar de sloop te gaan
doordat ze niet aan de nieuwe

emissie-eisen kunnen voldoen.
"Dat kunnen we ons niet veroorloven. We hebben die schepen gewoon hard nodig; anders verliest
de binnenvaart veel lading aan de
weg.”

Machinekamer
De afgelopen jaren lag de focus
van de PTC op mogelijkheden om
bestaande motoren op te waarderen naar de CCR2-norm. Dit jaar
mogen scheepseigenaren waarschijnlijk via ‘meten aan de pijp’
aantonen hoe schoon of vies ze
daadwerkelijk varen.
“Maar dan zijn we er nog niet. Dat
is pas de eerste fase. We willen er
naartoe dat bestaande schepen
emissieloos gaan varen. Dat kan
alleen als we waterstof gaan gebruiken.”
Op 21 november 2017 belegde de
PTC een eerste bijeenkomst met
onder meer opdrachtgevers, ver-

tegenwoordigers van ministeries,
techneuten en scheepseigenaren.
Vervolgens is op 8 januari aan
boord van een van de schepen
die voor de coöperatie vaart, de
Archimedes, gekeken welke aanpassingen in de machinekamer
nodig zouden zijn. Ruimte is er op
het in 2010 gebouwde schip in elk
geval voldoende voor een eventuele proefperiode.

Betaalbaar?
Volgens de Technische Universiteit Delft, die ook bij het project
betrokken is, is ombouw naar een
voortstuwing met een elektromotor die op waterstof draait,
technisch haalbaar. Dat bleek 8
januari ook, vertelt Seine. “Maar
is het ook betaalbaar? Dat moeten
we uitzoeken. En er zijn allerlei
vormen van waterstof en verschillende technieken om die toe te
passen. Sinds kort is het bijvoor-

beeld mogelijk om de energie op
te slaan in poedervorm. Voor auto’s bleek dat niet interessant; voor
schepen misschien juist wél.”

Lange weg
Eind februari komen de partijen
weer samen. “Dan hopen we tot
antwoorden te komen: wat is mogelijk, wat is de beste vorm en dan
komt ook het financiële plaatje
op tafel. Uitgangspunt is dat het
in elk geval niet duurder mag zijn
dan de ombouw naar Stage V.”
Dan is varen op waterstof een
waardevol alternatief, maakt Seine
duidelijk: “Dan maak je ineens de
stap naar emissieloos varen.”
“We hebben nog een lange weg te
gaan. Het liefst zouden we eind
2019 of begin 2020 een proef
doen. Ondertussen moet dan ook
wel de wetgeving worden voorbereid. We hebben gezien hoe lang
dat heeft geduurd voor LNG.”

Overslagrecord havens Noordzeekanaal
Het gunstige economische tij
heeft de overslag van goederen
in de Amsterdamse haven in
2017 met 2,5 procent doen
groeien tot 81,3 miljoen ton.
Samen met de andere havens
in het Noordzeekanaal-gebied
kwam de overslag uit op 100,8
miljoen ton. Dat is een absoluut
record.

ducten, daalde echter met 27 procent tot 2,2 miljoen ton.
Ook in de kolenoverslag was opnieuw sprake van een daling: met
3 procent naar 15,8 miljoen ton.

Overige droge bulk, waaronder
bouwmaterialen, steeg met 12
procent naar 8,1 miljoen ton. De
overslag van containers bleef in
2017 stabiel. Net als in 2016 be-

droeg die 600.000 ton (56.191
TEU). roro en overig stukgoed
stegen met 11 procent tot 1,9 miljoen ton.

Vrijdag 12 januari maakte Havenbedrijf Amsterdam de voorlopige
overslagcijfers over 2017 bekend.
Alle havens in het beheergebied
plusten. In IJmuiden steeg de overslag met 7 procent tot 18,5 miljoen
ton. Beverwijk zag de overslag met
6 procent toenemen tot 800.000
ton. Zaanstad boekte een stijging
van 35 procent naar 300.000 ton.
De stijging in de Amsterdamse
haven is met name veroorzaakt
door meer overslag van olieproducten en agribulk. De olieproducten stegen met 4 procent
naar 44,4 miljoen ton en agribulk nam met 5 procent toe naar
8,3 miljoen ton. De overige natte
bulk, zoals chemische basispro-

(foto Havenbedrijf Amsterdam/Henk Honing)

Nederrijn-havens gaan nauw samenwerken
De havens van Wesel,
Voerde, Rheinberg-Orsoy en
Emmerich gaan zich profileren
onder de naam DeltaPort
Niederrheinhäfen. Ze hebben
begin dit jaar een gezamenlijke
marketingorganisatie opgericht.
Door de PR-krachten te bundelen,
hopen de havens hun positie in de
markt verder uit te kunnen bouwen. De oprichting van een gezamenlijke marketingorganisatie
is één van de adviezen uit het
havenconcept van de deelstaat
Noordrijn-Westfalen.
De havens kozen voor de naam
‘DeltaPort Niederrheinhäfen’ aan-

gezien DeltaPort nu al een sterk
merk is. Havenbedrijf DeltaPort
exploiteert de havens van Wesel en
Voerde.
De haven van Emmerich is eigendom van de Stadtwerke Emmerich. De haven Rheinberg-Orsoy
wordt uitgebaat door de Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG
(NIAG).

Belangrijke regio
De Nederrijn is binnen Europa
een belangrijke logistieke regio.
De havens in Wesel, Voerde,
Rheinberg en Emmerich hebben
als directe achterlandhavens van
de ARA-havens een sleutelrol.

Wat capaciteit en functionaliteit
betreft, vullen ze elkaar goed aan.
Dit gaat ze nu ook versterkt laten
zien via gezamenlijke marketingacties en reclame-initiatieven.
DeltaPort Niederrheinhäfen staat
open voor toetreding van andere
binnenhavens aan de Nederrijn.

klanten betrouwbaarheid blijven
bieden.
In Emmerich wordt dit jaar een
van de twee containerkranen vervangen door een nieuwe. Ook de
spoorinfrastructuur op de containerterminal in Emmerich wordt
gemoderniseerd.

Containeroverslag

De districtsregering onderzoekt
momenteel de mogelijkheden
om de haven verder uit te breiden. Naarmate steeds meer bulkgoederen in containers worden
vervoerd, is ook in de haven van
Rheinberg-Orsoy behoefte ontstaan om in overslaginstallaties
voor containers te investeren.

Een van de speerpunten is de open overslag van containers. De haven van Emmerich heeft zijn capaciteitsgrenzen op containergebied
bereikt, terwijl de andere DeltaPort-havens nog ruimte hebben.
Door ladingsstromen door te
schuiven kunnen de havens hun

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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Met ruim 25 jaar ervaring op het gebied van transport en vervoer
over water zoeken wij, naast onze duwvaartrederij, schepen die
kunnen bij dragen aan verdere optimalisering en uitbereiding van
onze dienstverlening.
Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. zoekt contact met
schippers/eigenaren van schepen tussen 500-1.500 ton en/of
schippers die het bezit van een dergelijk schip ambiëren.
Wij zoeken een langdurige, actieve en constructieve samenwerking
waarbij wij u een financieel sterke organisatie bieden die u steunt bij:
• De exploitatie van uw schip en voor uw rekening waarbij
daghuur alsmede dag vracht de opties zijn.
• Beschikbaar stellen van kennis op diverse vlakken. U kunt daarbij
denken aan technische- alsmede financiële ondersteuning.
Voor de juiste personen met een passend schip behoort volledige
financiering tot de mogelijkheden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
Neem contact op met: Stefan Vilters +31 (0) 1804871 20 /
vilters@vdgm.nl of Hans van de Graaf graaf@vdgm.nl

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

Kommen Sie an Bord als KAPITÄN oder
Steuermann auf der Flotte der Reederei
Somtrans!
Reederei Somtrans ist:

Maaskade Bevrachters B.V.
Maasboulevard 268
3331 ML Zwijndrecht
www.maaskade.com

Voor enkele schepen binnen onze vloot zijn wij op zoek naar

ENTHOUSIASTE EN GEMOTIVEERDE KAPITEINS

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.
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.

Vaargebied ARA, Rijn, Duitse kanalen en Eemsgebied.

SOMTRANS NV

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

www.somtrans.be

Voor sollicitatie kunt u contact opnemen met
E. Swets edwin@maaskade.nl – 06 53 431 363

Email: admin@somtrans.be
AD_GER_KAP_130x188.indd 1

1/02/2016 15:36:30
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Betere afstemming controlerende instanties in Rotterdamse haven

“Geen parade van inspecteurs aan boord”
De inspecterende instanties in
het Rotterdamse havengebied
stemmen hun activiteiten
steeds meer af. Zo willen
ze de controledruk voor
scheepseigenaren verminderen.
“We willen geen parade van
inspecteurs aan boord”, aldus
(rijks)havenmeester René de
Vries.
Hij maakte donderdag 11 januari
de nautische jaarcijfers bekend.
Schepen die Rotterdam aandoen
hebben te maken met meer dan
tien instanties: van de Zeehavenpolitie tot de Douane, van de
Divisie Havenmeester Rotterdam
tot de Inspectie Leefomgeving en
Transport.
Het afgelopen jaar zette de trend
van efficiëntere inspecties door.
De afgelopen vijf jaar daalde daardoor het aantal inspecties van
11.000 naar 8.433. In meer dan
de helft van de keren ging het om
binnenvaartschepen: 4.446.
In 2017 zijn de Zeehavenpolitie en
het Havenbedrijf gezamenlijk de
pleziervaart gaan inspecteren. De
Vries: “Als diensten stemmen we
tegenwoordig elke ochtend af wat
we die dag gaan doen. Een dagelijks belrondje voor samenwerking
op operationeel niveau.”

Meer schepen,
minder ongelukken
Het afgelopen jaar deden 29.646
zeeschepen de Rotterdamse haven
aan. Dat waren er ruim 600 meer
dan in 2016. Het aantal ongelukken daalde van 159 naar 129.
Daarbij viel één ‘ernstig ongeluk’
te betreuren, meldde De Vries. Het
ging om een incident met een binnenvaartschip dat stuurloos werd
omdat het met zijn roer over een
krib was gevaren.
Volgens De Vries heeft de afname
van het aantal kleine ongelukken
te maken met de investeringen
die het Havenbedrijf de laatste jaren heeft gedaan in de infrastructuur. “Dankzij de nieuwe boeien
configuraties
en
aanlegpalen
waren er aanzienlijk minder kleine paal-schip-botsingen en raakten minder duwbakken bij slecht
weer op drift.”
Ook het aantal waterverontreinigingen daalde significant: ligt het

De Maasvlakte. (foto Tekst & Toebehoren)

al jaren rond de 200, vorig jaar waren het er 'maar' 151. Het Havenbedrijf is nog op zoek naar de verklaring daarvoor. De hoeveelheid
gemorste liters bleef vrijwel gelijk
in omvang. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een grote
lekkage in de Botlekgebied: in
juli barstte een leiding van Koole
Terminals.

Autonoom varen
Het afgelopen jaar nam het Havenbedrijf voor het eerst deel aan
een proef met autonoom varen.
De Vries is er zeker van dat de haven daar mee te maken krijgt.
Zijn divisie denkt nu al na over
de gevolgen en vereiste aanpassingen van het verkeersbegeleidingssysteem. In 2018 gaat het Havenbedrijf verder deelnemen aan
proeven om autonoom varen en
vliegen ook structureel in te zetten
voor de eigen bedrijfsvoering.
“Het komt eraan. De snelheid is
niet goed te voorspellen. Maar ik
denk niet dat al binnen vier jaar
onbemande zeeschepen Rotterdam zullen binnenvaren. Het is
wel belangrijk dat we er klaar voor
zijn als het zo ver is. Zo moeten
we naar standaardisering voor
de communicatie tussen wal en
schip. Communicatie die ongetwijfeld digitaal zal verlopen.”

Europese steun voor Duisburgs
LNG-project
De haven van Duisburg, energiebedrijf RWE en de universiteit
Duisburg-Essen krijgen 740.000
euro voor een gezamenlijk
project rond LNG-infrastructuur.
Dat geld is afkomstig uit het
Europese Fonds voor Regionale
Ontwikkeling.
Vanuit het project, dat deze maand
van start gaat en een looptijd heeft
van 29 maanden, wordt onder
meer de ombouw wetenschap-

pelijk begeleid van twee overslaginstallaties in de haven van diesel
naar LNG. Daarnaast wordt een
multimodale, mobiele tankinstallatie voor LNG gebouwd.
Hiermee willen de projectpartners
de kennis over toepassingsmogelijkheden van LNG als brandstof
verder uitbouwen en tevens de
basis leggen voor een meer duurzame mobiliteit in de regio. In
totaal wordt 1,5 miljoen euro in
het project geïnvesteerd.

De Rotterdamse haven werkt aan
meer transparante en een efficiëntere planning van diensten aan
zeeschepen. Zoals beloodsing en
het gebruik van terminals en bunkerdiensten. Dit leidt tot minder
oponthoud en een kortere verblijfsduur in de haven. Hiervoor
is PRONTO ontwikkeld. Deze applicatie wordt momenteel in een
aantal pilots getest. Maersk, Shell,
MSC, diverse terminals en nautisch dienstverleners doen eraan
mee.
De eerste resultaten zijn veelbelovend, vertelde De Vries: In de
eerste pilots is een tijdwinst van
20 procent in de port calls gerealiseerd. PRONTO zal dit jaar verder
uitgerold worden.

Shiptracker
Zo is sinds vorige week de module
Shiptracker beschikbaar. Daarop
zijn zeeschepen te volgen die
onderweg zijn naar Rotterdam.

De website geeft informatie over
de positie van het schip, de ligplaats die het zal innemen en de
verwachte aankomsttijd. Op die
manier kunnen loodsen, roeiers,
slepers, agenten, leveranciers en
bunkerbedrijven hun planning afstemmen.
De aandacht van havenbedrijven
voor de gevaren van cyber security
is in de tweede helft enorm toegenomen. Dat had alles te maken
met de cyberaanval met ransomware (NotPetya) die in de zomer
wereldwijd bedrijven trof. Met
name de impact die dat had op
de twee APMT-containerterminals
in Rotterdam. Die lagen bijna tien
dagen stil.
“Bedrijven zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk voor hun beveiliging”, zei De Vries, die als (rijks-)
havenmeester over de nautische
veiligheid gaat en daarnaast ook
Port Cyber Resilience Officer is. Zodoende is hij ook verantwoordelijk

voor het Port Cyber Programma
FERM. Daarin werken het Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam,
de politie en Deltalinqs samen om
de bewustwording en samenwerking op dit gebied te vergroten.

Marifoon
Daarnaast heeft het Havenbedrijf
samen met denautische dienstverleners rondom het Nautisch
Crisisteam een organisatiestructuur opgetuigd die ervoor moet
zorgen dat de haven bereikbaar
blijft als er een belangrijk ICTsysteem uitvalt. Bijvoorbeeld door
een hack. Zo kunnen het Haven
Coördinatie Centrum en de twee
verkeerscentrales naar andere locaties uitwijken.
De Vries: “Gelukkig kunnen we
in zo’n situatie nog per marifoon
met schepen communiceren. Die
werkt immers internetonafhankelijk. Soms is het mooi als een techniek niet te modern is.”

Veel meer lading over Vlaamse
vaarwegen
Het goederentransport over de
Vlaamse waterwegen bereikte
in 2017 een absoluut record.
Er werd ruim 72 miljoen ton
per schip vervoerd. Dat is bijna
4,4 miljoen ton (6,5 procent)
meer dan in 2016. Ook het
containervervoer noteerde met
823.502 containers opnieuw een
record.

De groei deed zich over de hele
breedte voor. Zo steeg het aantal
containers met 11,5 procent. Ertsen (16,2 procent) en vaste brandstoffen (29,5 procent) kenden de
sterkste stijging. Ook bouwmaterialen (6,5 procent), landbouwproducten (9 procent) en meststoffen
(11 procent) namen toe.

“Topcijfers”, vindt Ben Weyts, de
Vlaamse minister van Mobiliteit.
“Elke vracht die vervoerd wordt
over het water, moet niet meer
over de weg. Als de binnenvaart
6,5 procent groeit, dan betekent
dat 175.815 vrachtwagens minder.
En er is nóg veel plaats op de watersnelweg. Tegen 2030 moet de
binnenvaart instaan voor 20 procent van al het goederenvervoer.”

“Dit is een belangrijk lichtpunt in
de hele mobiliteitsdiscussie”, zegt
Ben Weyts. “We zetten enorm in
op de binnenvaart, want zo halen
we vrachtwagens weg van de weg.
Er is nog veel potentieel. We hebben in Vlaanderen meer dan 1.000
kilometer bevaarbare waterweg.
80 procent van al onze bedrijven
ligt op maximaal 10 kilometer van
zo’n waterweg.”

Groter marktaandeel

“Met De Vlaamse Waterweg nv
voeren we nu al een paar jaar campagne om meer ondernemers naar
het water te lokken. Deze recordcijfers tonen aan dat onze strategie
vruchten afwerpt.”
Vlaanderen wil het binnenvaart
aandeel laten groeien naar 20 procent in 2030. “Het Vlaamse beleid
is gericht op de verdere uitbouw
van het waterwegennetwerk”, zegt
Chris Danckaerts, gedelegeerd
bestuurder van De Vlaamse Waterweg. “Met de aanleg van nieuwe
kaaimuren, de verhoging van de
bruggen op het Albertkanaal, de
uitbouw van de Seine-Schelde
verbinding en de modernisering
van het kanaal naar Charleroi
wordt er ook de komende jaren
sterk geïnvesteerd in de uitbouw
van het waterwegennet.”
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FAMILIEBERICHTEN
geboorte • verloving • huwelijk • overlijden •
dankbetuiging • in memoriam
Familiebericht plaatsen?
Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl

Gevraagd op MS Taling

Gemotiveerde Filipijnse

Volmatroos/Stuurman

Matroos zoekt per 15-02-2018 gezocht

Rondvaartschipper (m/v)

zonder patent,

een droge lading voor langere

Oproep of ZZP. I.b.v. groot

evt. stel. 14 op/14 af,

periode.

vaarbewijs.

Loon N.O.T.K., Zondag wordt

Bel Barko UG

Schottel-ervaring en bekend in

niet gevaren.

0049-3222-1096-896

Amsterdam zijn een pré.

Tel. 06-54 95 76 45

Of: 0031-1025-799-22

Solliciteren? Mail naar

www.barkocrewing.eu

werving@blueboat.nl

Gevraagd op MS Taling

DE BINNENVAARTKRANT

Gezocht Volmatroos

met patent

op mts 1100t

Gevraagd voor motorschip

Te Koop TELESCOPISCHE

tot Mannheim, 14 op/14 af,

14 op 14 af. Ned. Condities

Volharding Matroos/

HERMOTORISERING?

SPUDPALEN

evt. op aflosbasis. Loon

kost en reizen vrij.

Volmatroos

Shipfix Techniek

Beste kwaliteit prijs !

N.O.T.K.,

Tel. 06-111 030 70

Meeste weekenden &

’s-Gravendeel is uw

Tot 25 m onder het schip uit !

Zondag wordt niet gevaren.

en inbouwer voor al uw

Tel. 06-54 95 76 45

T: 06 54 28 7373

boegschroef- en
voorstuwingsmotoren en

Gemotiveerde ervaren

schoolvakanties vrij.
BEMANNING NODIG?

Per 26-03-2018

Gerwil Crewing Letland SIA

Tel: 06-520 56 133

Te Koop Gevraagd Volvo

biedt u per direct aan :

Cummins Perkins etc,

(licht)matroos/ goede

Te Koop Sleepduwboot

aggregaten. Werkschip Janny Aziatische bemanning

Aggregaten,

condities.

730 pk evt. met vast werk.

www.shipfixtechniek.nl

Afdrachten en verzekeringen

Scheepsmotoren etc.

Email: office.nl@gerwil.com, Financiering en inruil mogelijk.

info@shipfixtechniek.nl

conform wetgeving.

Contante betaling en snelle

T. 0527-690032

Tel. 06-15204640

Vanaf Euro 117,00 per dag,

afwikkeling.

Tel: 06-531 533 74

lange periode.

E: vemodieselmotoren@live.nl Collega Kapitein gezocht

HOLLAND SHIP CLEANING

Vaart u regelmatig via de

Barko UG Duisburg.

T: 0031-6551 868 23

voor op m.c.s. Novum.

Scheepsruimen 500 BAR +

Kreekraksluizen?

Tel. +49-3222-1096-896.

Containers in het ARA gebied.

verven Hydrojetten 2500 BAR

Pik daar dan een exemplaar

Of : + 31-1025-799-22

Te Huur Duwbak Ad fundum 3 Net, modern schip.

van De Binnenvaartkrant

E: sales@barkocrewing.eu

L89,41m . B11,44m

Wk op/wk af.

mee.

www.barkocrewing.eu

ENI02324149, Tonnage 3,271.

Tel. 06-53 201 594

Te Koop 2 Spudpalen 10m

Kan in huur vanaf 01/2018.

Email: msnovum@planet.nl

onder schip uit.

Ook nu er geen

Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl
of geef uw tekst direct op via onze website

DE BINNENVAARTKRANT

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

Tel. 0617324458

sluispersoneel meer is, ligt

Stuurman/Schipper gezocht

John Coupé :

de krant daar voor u klaar !

voor op de Janina-R.

0032-475255994

Cuneus Zoekt iov. KVB

In het bezit van Rijnpatent,

Coupecaulier@hotmail.com

Evanti Stuurman op de Rijn.

Voor :

Boterman Techniek BV
Tel. 06-54 28 73 73

Licht(matrozen) en

Radar en ADN.

In bezit van dienstb. met

Aziatisch óf Roemeens

Stuurmannen beschikbaar

Duitse conditie, reis en kost

Gezocht : Schepen 600 ton

functie Stuurman Rijn.

Personeel

Zeer interessante tarieven.

vrij. Wij hebben een vaar

tot 1000 ton

Vaar/verlof in overleg, Loon

Vanaf 100 euro per dag.

Via Upstream Crew bel

systeem van 14/14.

met één ruim en strakke

conform CAO.

Tel. 06-52 68 82 52 óf

085-877 23 24

Voor meer informatie

ijzeren vloer voor vast werk in

Mail:

www.alfuru.com

of email ons

Tel. 06-250 213 12

België.

al.kornet@cuneuscrew.com

info@upstreamcrew.com

Kleine advertentie met een verzoek, een aanbod of
een mededeling. Kicker plaatsen?

of bel 020-820 4545

Stuurman/kapitein

Overweegt u een

merkonafhankelijke leverancier www.botermantechniek.nl

KICKERS

•
•
•
•

alle onderhoudswerkzaamheden
alle scheepsreparaties
verlengingen / inkortingen
hellingdok tot 60 meter

Veerweg 59A - H.I. Ambacht
Tel. 078-6812551, b.g.g. 078-6822742, Fax 078-6821446

Tel. +32 499 731 631

AANKOMENDE SPECIALS RESERVEER UW PLEK

w.buitendijk@scheepswerfhetanker.nl - www.scheepswerfhetanker.nl

Gevraagd Matroos m/v
Op KVB Rhenus Carisma
3 weken op 3 weken af
Tel: 0651485550
of 0653153374
GEVRAAGD
OP K.V.B.
"JOSHUA-LANY"
Gezocht
Kapitein
voor tankschip:

OSD ANTWERPEN 13 MAART
+31(0)10-414 00 60 SALES@BINNENVAARTKRANT.NL

CRUISE 27 MAART

NEDERLANDSE CONDITIES

DE BINNENVAARTKRANT

U ZOEKT PERSONEEL?
INFORMEER NAAR
DE ADVERTENTIE
MOGELIJKHEDEN

Contact: Tel: +32 477479870
SALARIS
N.O.T.K.
of Mail:
pascal@bauwens-shipping.be

VOOR INLICHTINGEN: T.MULLER 06-225104

Mieke BV
Postbus 491
7000 AL Doetinchem

We zoeken:

2e kapitein met patent
•
•
•
•

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

+31(0)10-414 00 60

GEVRAAGD OP
K.V.B. “JOSHUA-LANY”

KAPITEIN
I.B.V RIJNPATENT,
RADARPATENT, A.D.N.
VAARTRAJECT ARA- MOEZEL
7/7 OF 14/14
NEDERLANDSE CONDITIES
SALARIS N.O.T.K.

SALES@BINNENVAARTKRANT.NL

DE BINNENVAARTKRANT

• 14 dagenKAPITEIN
op / 14 dagen af
• Vaargebied
ARA RADARPATENT, A.D.N.
I.B.V
RIJNPATENT,
VAARTRAJECT
• Rijn – Radar – ADNARApatentMOEZEL
• 7/7
Goede
OFverloning
14/14

Interesse? Bel met:
Hendrik Jansen, tel 0632275374

VOOR INLICHTINGEN:
T.MULLER 06-22510439

De Grave-Antverpia is één van de belangrijkste binnenscheepvaartondernemingen in België. Jaarlijks worden ca. 10 miljoen ton goederen, voornamelijk droge massagoederen, op alle
West-Europese waterwegen vervoerd en dit hoofdzakelijk in opdracht van de Belgische grootindustrie maar eveneens voor belangrijke buitenlandse opdrachtgevers.
Voor uitbreiding van onze rederij zoeken wij: Duwboot ca.2.000pk ca8.000 ton duwcapaciteit, 6 dagen per week/16 uren per dag, lengte max. 19 m, vaargebied ARA en Albertkanaal.
Contacteer Eric Kegels : e.kegels@degrave-antverpia.be 0475 474 425 of Staf Pauwels : s.pauwels@degrave-antverpia.be 0486 642 371
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Hoogwater knabbelt aan Nijmeegse Waalkade
DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN

Het water is ietwat gezakt, schip
Esmalijn ligt nog steeds aan de
Waalkade en de Bel-Air is er voor
komen liggen. Erachter schiet de
Belgische schuit Gotcha over de
Waal voorbij, over het snelstromende bruinwater. Afvarig gaat
het nog steeds als een speer.
Een binnenvaartschip kan er in
deze omstandigheden uitzien
alsof het haast heeft, met een
waterstand als deze. Maar misschien heeft de schipper van de
Gotcha ook werkelijk haast, omdat hij boven, in Duitsland, de
laatste dagen gestremd lag.
Ramptoeristen en gebruikelijke
avondwandelaars lopen over de
Nijmeegse Waalkade en schamperen. “Is het weer hommeles met
die kade”, wordt er gegniffeld. “En
de aanleg van de boulevard is nog
maar pas voltooid”, gaat het verder.

Het water is gelukkig niet over
de rand gelopen. Maar die rand
legt wel de nodige mankementen
bloot van een ietwat gemankeerde
Waalkade.

Zwaar te verduren
Nu door Rijkswaterstaat met de
nevengeul in de Waal een overloop is gecreëerd, had het onstuimige water geen vrij spel.
Maar toch wist de rivier aan de
Nijmeegse boulevard te knabbelen en de nodige stenen uit de
kadewand kwijt te maken. Of op
z’n minst te doen verzakken.
Opvallend trouwens dat de Esmalijn en Bel-Air hier toch mochten
gaan liggen, aangezien de plaatselijke autoriteiten tot nu altijd voorzichtig waren met het toestaan van
het aanmeren van schepen aan
een door hoger water belegerde
Waalkade.
Terecht is waarschijnlijk met
het calamiteitenplan in de hand

(foto’s Manon Bruininga)

geconstateerd dat binnenvaart
schepen niet als schuldige voor
het aantasten van de Waalkade
en haar kadevoet kunnen worden
aangewezen.
De nagelnieuwe kade – die tegenwoordig een heuse boulevard mag
heten – heeft het zwaar te verduren door het stromende water, de
hoofdschuldige in de eerste plaats.
De boulevardrand brokkelt af,
zand spoelt weg en water sijpelt
door.

Geen paniek
Geen reden tot paniek, maar wel
scheuren van schoonheidsfoutjes
in het ontwerp. Dat wordt evalueren.
En Rijkswaterstaat was in de me-

dia nog wel zo juichend, toen het
water 9 januari zijn hoogste stand
bereikte. Over het functioneren
van, ondermeer, overloop de
Spiegelwaal, aangelegd in de Lentse kant van het nieuwe Nijmegen,
die oude Betuwerand, de noordkant van de Waalstad.
Aan de centrumzijde van Nijmegen, het zuiden, wijzen aanlegsteigers aan de Waalkade als omgekeerde skischansen de hemel
in. Daar waar de regen en sneeuw
vandaan kwam die de hoge rivierstand veroorzaakte.
Hoestend kruipt een schip moeizaam omhoog tegen het snelstromende water in, al lijkt de Waal nu
rustiger en rustiger te worden.

De overloopgeulen langs Rijn,
Waal en IJssel lopen langzaam
leeg. De avond valt en morgen
zullen de grote rivieren weer een
stukje lager zijn geworden.

Opwarming van de aarde
Eén keer in de vijf jaar komt het
water zo hoog te staan. Tenminste:
dat verzekeren ons dijkgraaf en
Rijkswaterstaat.
We zullen zien of de opwarming
van de aarde de frequentie niet
zal vergroten de komende jaren.
Maar voor nu, begin januari 2018,
kunnen we nog worden gerust
gesteld: bij het verschijnen van
deze nieuwe Binnenvaartkrant zijn
wij alweer van het hoge water verlost.

Volop activiteiten in 2018
Naast onze logistieke activiteiten
binnen Maatwerk Voorlichting
Binnenvaart om meer lading naar
het water te krijgen, blijft de instroom van personeel ook dit jaar
een belangrijk aandachtspunt bij
het BVB.
Het BVB is actief, vooralsnog met
name achter de schermen, met de
totstandkoming van een strategische arbeidsmarktagenda. Hiervoor zijn vele gesprekken gevoerd
met diverse spelers uit de sector,
zoals de brancheorganisaties, sociale partners, opleidingsinstituten en uitzendbureaus.
Met al die partijen wil het BVB een
werkgroep vormen om te komen
tot een gezamenlijke agenda waar
ieder zijn eigen rol in kan nemen.
Deze agenda is belangrijk om de
problematiek van het personeelstekort nu maar ook op langere termijn aan te pakken. Het goed in

VOORTOUW
Nieuws van het BVB

www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

beeld brengen waar het probleem
zit, hoe groot dat probleem is en
welke acties nodig zijn, zullen onderdeel uitmaken van de agenda.
Een enquête onder ondernemers
om het probleem goed in kaart te
brengen, is een actie die binnenkort opgepakt wordt.
Het BVB zal begin dit jaar deze
werkgroep bijeenbrengen om een
start te maken. We houden u uiteraard op de hoogte van de verdere voortgang.

ook voorlichtingsmateriaal en
spreekbeurtpakketten. Daarnaast
is het bijwonen van open dagen
en beroepenfeesten een van onze
voorlichtingsactiviteiten.
De open dagen in Rotterdam op
19 en 20 januari, in Vlissingen op
3 februari en in IJmuiden op 7
februari staan voor 2018 al op de
planning. Net als deelname aan
de Beroepenfeesten in de Alblasserwaard op 5 februari en Heerenveen/Joure op 6 maart.

Open dagen

En verder...

In de tussentijd blijft het BVB
actief om jongeren en zij-instromers enthousiast te maken voor
een beroep in de binnenvaart
en hen te informeren naar de
mogelijkheden. Dit doen wij telefonisch of per e-mail als iemand
gericht een vraag stelt; wij hebben informatie op onze website,
maar verspreiden op verzoek

Naast deze activiteiten zal het BVB
zich ook weer inzetten om nieuwe beleidsmakers en politici uit
te nodigen voor een werkbezoek
aan de binnenvaart. Ook gaan
wij de website Binnenvaartcijfers.
nl verder uitbouwen en zullen we
the Blue Roadmap uitbreiden met
containerlijndiensten om verladers nog beter en makkelijker de
mogelijkheden met de binnenvaart te geven.
We zijn een bijdrage aan de
(wereld)havendagen vorm aan
het geven en kijken welke andere
havendagen we wellicht kunnen
bezoeken om de binnenvaart bij
het grote publiek onder de aandacht te brengen.

Tot slot blijven wij altijd vraagbaak voor eenieder die meer in
formatie wil over de binnenvaart
in het algemeen, actualiteiten
in de binnenvaart, werken in de
binnenvaart en vervoer met de
binnenvaart. Dit en meer dus op
de planning voor het nieuwe jaar.

Expositie Al eerder tipten wij
u over een nieuw fotoboek van
Paul Breuker met de titel Take
me to the river. Hiervoor heeft hij
ladingen van binnenvaartschepen
van bovenaf gefotografeerd vanaf
de Waalbrug in Nijmegen.

Dit levert een bijzonder en
kunstzinnig schouwspel en erg
de moeite waard. Dit boek is
verkrijgbaar in de boekhandel
of te bestellen via zijn website:
www.paulbreuker.nl.
Nu is er ook een expositie van
deze fotoserie. Op 12 januari
opende de expositie Take me to the
River in het nieuwe cultuurcentrum De Bastei aan de Waalkade
in Nijmegen. Tot 11 maart is deze
expositie daar te zien.

Foto’s uit het boek van Paul Breuker.
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Inspectorate Antwerpen is een grote speler op gebied van
controles van logistieke operaties, expertises en laboratoriumdiensten in de haven. Als deel van Bureau Veritas streven wij
naar een feilloze dienstverlening naar onze klanten toe.
Als grondstoffen worden verkocht of vervoerd, dan inspecteren
onafhankelijke inspectie bedrijven zoals Inspectorate de lading.
Het gaat bijvoorbeeld om ruwe olie, petroleumproducten,
chemicaliën of gassen. Om ons team te versterken zoeken wij een:

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

Liquid Cargo Surveyor (M/V)

Kandidaten Stuurmannen met patent
dienen in het bezit te zijn van :
• een Rijnpatent
• een ADN certificaat
• beheersing Nederlandse & Duitse taal
• ervaring in de tankvaart

Je werkt zelfstandig in de haven van Antwerpen/Gent/
Terneuzen. Daarbij heb je veelvuldige contacten met mensen van
verschillende nationaliteiten. Je voert in een full continu systeem
inspectieopdrachten uit op terminals, bij productiebedrijven en
aan boord van schepen.
Je staat in voor het begeleiden van los- en laadoperaties van
goederen bij raffinaderijen en opslagplaatsen.

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

Je voert hoeveelheidsbepalingen uit en neemt representatieve
stalen van ladingen en hun transportmiddelen.
Je meet de hoeveelheid en checkt de zuiverheid.
Als Liquid Cargo Surveyor ben je een belangrijke schakel in het
controleproces. En je bent verantwoordelijk voor het opvolgen
van deze procedure.

Stuurmannen en Matrozen zijn in bezit van een geldig dienstboekje

Geïnteresseerden solliciteren via http://inspectorate.talentfinder.be

Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met Dhr. A. Fontijne
0041/61/4879070 en/of dispo@intertrans.ch

B UYCK TECHNIEK

B.V.

Markweg Zuid 2A - 4794 SN Heijningen - www.buycktechniek.nl

• HYDRAULISCHE SYSTEMEN VOOR SCHEEPVAART EN INDUSTRIE •

Aqua Barging Holland is een jong en dynamisch bevrachtingskantoor
te Zwijndrecht en concentreert zich op allerlei transporten op alle
Europese binnenwateren. Wegens uitbreiding van onze

Buyck techniek b.v. is een kleine maar groeiende onderneming gespecialiseerd in het ontwerp,
installeren en reparareren van hydraulische systemen in de binnenvaart en industrie.

Door groei en professionalisering van onze organisatie zijn er
twee vacatures ontstaan voor de volgende functies:

werkzaamheden zijn wij op zoek naar een:

Bevrachter / Planner
Functieomschrijving:
• Je hebt veelvuldig telefonisch contact met schippers /
laad en losplaatsen en klanten.
• Bevrachten en plannen van binnenvaartschepen.
• Opstellen van ladingsdocumenten.
• Diverse administratieve werkzaamheden.

Ervaren all-round
hydrauliekmonteur

Leerling
hydrauliekmonteur

In deze functie ben je verantwoordelijk voor:
• installeren, repareren, inspecteren en in bedrijf
stellen van diverse hydraulische systemen
zowel in onze werkplaats alsmede op locatie.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor:
• Assisteren van monteurs bij installeren,
repareren, inspecteren en in bedrijf stellen
van diverse hydraulische systemen zowel in
onze werkplaats alsmede op locatie.

• Storingen zoeken en oplossen op locatie.
• Medewerkers begeleiden, aansturen en opleiden.

Functie eisen:
• Je hebt affiniteit met logistiek in de binnenvaart.
• Je bent bekend met regelgeving, behorende bij de logistieke dienstverlening.
• Je beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.
• Je bent klantvriendelijk en hebt commerciële en communicatieve vaardigheden.

• Goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een afwisselende functie met ruimte voor eigen initiatieven.
• Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf.

Aqua Barging Holland B.V.
Scheepmakerij 152 - 3331 MA Zwijndrecht – www.aquabarging.nl

• Ervaring met load-sensing pompen en systemen.

Voor deze functie zoeken wij collega’s met de
volgende kwaliteiten en competenties:
• Minimaal 1 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
• Flexibele instelling en geen 8 tot 5 mentaliteit.

B UYCK TECH

Wij bieden jou:

Ben jij stressbestendig, en hou je van een uitdaging
stuur dan jouw CV op ter attentie van René de Goeij naar:
rene@aquabarging.nl of bel naar 078-3040111

Voor deze functie zoeken wij collega’s met de
volgende kwaliteiten en competenties:
• Minimaal 4 jaar ervaring in een soortgelijke functie.

• Diverse magazijn en transport werkzaamheden.

• Flexibele instelling en geen 8 tot 5 mentaliteit.
• Hoge mate van zelfstandigheid.

• Hoge mate van zelfstandigheid.

• Goede contactuele eigenschappen.

• Goede contactuele eigenschappen.

• Opleiding is minder belangrijk dan motivatie
en inzet.

• Opleiding is minder belangrijk dan ervaring
en inzet. Werk en denkniveau MBO.

• Bereidheid tot het volgen van technische
opleidingen.

Voor deze functies bieden wij:
• Een zelfstandige, afwisselende functie met verantwoordelijkheden en groeimogelijkheden
• Salaris overeenkomstig de functie
• Een jong en dynamisch team met prettige werksfeer

Herken je jezelf in een van deze vacatures en heb je interesse?

Stuur dan je CV en motivatiebrief naar: Jeroen Buyck • info@buycktechniek.nl • T 0167-524565
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Niederrhein-Häfen
betreiben gemeinsames Marketing

Im Rotterdamer Hafen kamen
2017 insgesamt 29.646
Seeschiffe an gegenüber
29.022 im Jahr 2016. Die
Anzahl der Unfälle ging von
159 auf 129 zurück. Dies gab
der (staatliche) Hafenmeister
René de Vries im Rahmen der
Präsentation der nautischen
Jahresabschlusszahlen bekannt.

Die Hafengesellschaften
DeltaPort GmbH & Co.
KG (Häfen Wesel, Voerde),
die Port Emmerich GmbH
und die Niederrheinische
Verkehrsbetriebe AG (NIAG,
Hafen Rheinberg-Orsoy)
haben eine gemeinsame
Marketingorganisation
gegründet mit dem Ziel, sich
verstärkt zu profilieren und
ihren Marktanteil weiter
auszubauen.

Laut De Vries ereignete sich 2017
nur ein signifikanter Unfall. Dabei
wurde ein Binnenschiff steuerlos,
nachdem es mit dem Ruder über
eine Buhne gefahren war.
Die Abnahme der kleinen Unfälle hängt laut De Vries mit den
Infrastrukturinvestitionen
des
Rotterdamer Hafenbetriebs in den
vergangenen Jahren zusammen.
„Dank der Neukonfigurierung von

(Foto Kees Torn)

Bojen sowie der Errichtung neuer
Dalben kam es zu weniger Schiffskollisionen mit Dalben und rissen
sich bei schlechtem Wetter weniger Schubleichter los.“
Der Hafenbetrieb beteiligte sich
im vergangenen Jahr erstmals an
einem Test für autonomes Fahren.

In diesem Jahr finden diesbezüglich weitere Projekte statt. Als
Vorbereitung auf das autonome
Fahren wird das Verkehrslenkungssystem vom Hafenmeister
standardisiert.

Pieter van Oord ist Rotterdamer Hafenmann 2017
Pieter van Oord, der CEO des
niederländischen WasserbauUnternehmens Van Oord, wurde
am Montag, den 8. Januar, zum
Rotterdamer Hafenmann des
Jahres 2017 ausgerufen.
Die Jury würdigte insbesondere
die Art und Weise, wie Van Oord
das Unternehmen führt. Er hat
die Unternehmensaktivitäten erweitert, indem er neben der Bag-

gerei und dem Offshore Öl & GasBereich einen dritten Pfeiler setzte:
Offshore-Windenergie.
Die Jury lobte außerdem die
Anstrengungen von Van Oord, der
Klimaänderung entgegenzuwirken
sowie den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
Im Bereich des Energiewandels
gehört Van Oord zu den Vorläufern in den Niederlanden. Pieter
van Oord unterstrich in seiner
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Der Niederrhein zählt zu den
führenden Logistikstandorten in
Europa. Eine besondere Schlüsselrolle nehmen die regionalen
Binnenhäfen als HinterlandDrehscheiben für die ARA-Häfen
ein.

EU fördert Duisburger
LNG-Infrastrukturprojekt
Der Duisburger Hafen, die RWE
und die Universität DuisburgEssen erhalten eine Förderung
in Höhe von 740.000 Euro aus
dem Europäischen Fonds für
Regionale Entwicklung für ein
gemeinsamen LNG-Projekt.
Das Ziel ist, in der Region ein funktionierendes Anwendungsumfeld
für LNG zu etablieren und den
Wissenstand beim Einsatz von
LNG zu verbessern. Das Projekt

hat eine Laufzeit von 29 Monaten und ein geplantes Ausgabevolumen in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Der Projektkern ist der
Betrieb einer multimodal nutzbaren mobilen LNG-Tankstelle
sowie die forschungsseitig begleitete Umrüstung zweier Hafenumschlagsgeräte von Diesel auf LNG.
Das Projekt legt mit seinem multimodalen Konzept den Grundstein
für eine nachhaltige Mobilität in
der Region.

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
info@siemers-aggregatebau.com
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.

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

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

www.shipping-technics-logistics.de

21 Ruderanlagen

TARIFE
®

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

Brandschutz

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

4

Schlüsselrolle

Die Gründung der Kooperation
steht im Einklang mit den Handlungsempfehlungen aus dem Masterplan Häfen-Kooperation Niederrhein und dem Hafenkonzept

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

3

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

6

Aggregate

Marine Piping Systems and Fire Protection

1

KNAACK & JAHN

2

NRW. Aufgrund
des im Markt bereits platzierten Branding „DeltaPort“ trägt die
gemeinsame
Gesellschaft
den Namen „DeltaPort Niederrheinhäfen GmbH“.

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

Rubriken
1

Dankrede die Notwendigkeit,
den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
Dies gehöre zu den größten Herausforderungen des Rotterdamer
Hafens. „Die Niederlande holen
nur 6% ihrer Energie aus nachhaltigen Quellen. Wir müssen beim
Umstieg auf Elektrizität beschleunigen. Die Offshore-Windenergie
bietet große Chancen. Wind gehört zu den größten Energiequellen
in Nordwest-Europa.“

E
IT
SE
HE
SC
UT
DE

Rotterdam: Mehr Schiffe, weniger
Unfälle

OMRU
SCHEEPSRAMEN

OMRU schiffsfenster
für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

23 Schiffsbefrachter

KJ_FireOff_AZ_Binnenvaartkrant_GelbeSeiten_63mal100mm.indd
28.06.17
1
14:20

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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Wechseln Sie den Kurs
Ihrer Karriere

De beste stuurlui
staan niet aan wal

RsR Nemo Ltd. ist der Anbieter von nautische Management für FlusskreuzRsR Nemo Ltd. is de aanbieder van nautisch management voor de binnenvaart

fahrtunternehmen. Zu diesem Zeitpunkt führt RsR Nemo Ltd. mehr als 26

riviercruiserederijen. Op dit moment beheert RsR Nemo Ltd. meer dan 26 rivier-

Flusskreuzfahrtschiffe und ist mit einer Anzahl von mehr als 220 Mitarbeitern

cruiseschepen en is met een medewerkers aantal van meer dan 220 één van de

eine der größten Managementgesellschaften für die Flusskreuzfahrt. Wir suchen:

grootste nautisch management bedrijven voor de riviercruisevaart.
Voor onze klanten zijn wij op zoek naar:

1e en 2e Kapitein

Steuermann
•
•
•
•

i.b.v. Rhein- und/oder Donaupatent ist ein Vorteil
Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache
Repräsentatives Erscheinungsbild
Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

Matrose

• i.b.v. Rijnpatent min. tot Mannheim

•
•
•
•

• Donaupatent is een pré
• Ervaring in de passagiersvaart
• Kennis van de Duitse en/of Engelse taal
• Representatief uiterlijk
• Goede vrijetijdsregeling en salariëring

Matrose/Motorwart
•
•
•
•

• Zwitsers contract

i.b.v. ein Dienstbuch mit der Rhein und Donau Qualifikation Matrose
Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache
Repräsentatives Erscheinungsbild
Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

i.b.v. ein Dienstbuch mit der Rhein und Donau Qualifikation Matrose und Motorwart
Kenntnisse der Deutschen und/oder Englischen Sprache
Repräsentatives Erscheinungsbild
Gutes Freizeitschema und gute Entlohnung

Bent u de juiste persoon voor één van bovengenoemde functies,
dan kunt u uw sollicitatie richten aan:

Sind Sie die richtige Person für eine der oben genannten Positionen
dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung an:

RsR Nemo Ltd. | A1 Agias Zonis & Thessalonikis street | Nicolaou Pentadromos Center
Block A, Floor 7, Office 708 | 3025 Limassol, Cyprus | pz@rsrnemo.com
Voor meer informatie: +31 621839314
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

RsR Nemo Ltd. | A1 Agias Zonis & Thessalonikis street | Nicolaou Pentadromos Center
Block A, Floor 7, Office 708 | 3025 Limassol, Cyprus | pz@rsrnemo.com
Für weitere Informationen: +31 621839314
Keine Akquisition über diese Anzeige durch Personalvermittlungen erwünscht!

Nautical Expertise for Maritime Operations

Nautical Expertise for Maritime Operations
WWW.RSRNEMO.COM

Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties
o.a. Saab, Krohne, Brooks en Heinrichs. Ook leveren wij dek PC met
ons nieuwe Green Light automatische pompbedieningssysteem.

24 uur service, 7 dagen per week!
Reigersingel 10
2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

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

Steuern? Wir machen das.
VLH.
Birgit Pauli
Beratungsstellenleiterin
Dresdner Str. 5
01773 Altenberg
Email: birgit.pauli@vlh.de
www.vlh.de

Beratungsstellenleiterin . Dresdner Str. 5 . 01773 Altenberg

WWW.RSRNEMO.COM

Wij A. Brussé & Zn B.V. stuwadoorsbedrijf in de omgeving Rotterdam
zijn op zoek naar een enthousiaste werknemer voor alle voorkomende
werkzaamheden binnen ons bedrijf.
Dat houd in het draaien op de kranen, het varen met de kranen, het
opschonen van zeeboten en binnenvaartschepen en het onderhoud aan
onze kraanpontons.
Ben jij een gedreven persoon en niet bang om te werken
• in het bezit van een vaarbewijs
• geen 9 tot 5 mentaliteit
• in de omgeving van Rotterdam
Stuur ons dan een email. Email: info@brusse-zn.com
Voor een impressie van het bedrijf kijk op www.brusse-zn.com
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Bij H&U maritieme service & reparatie kan
schipper altijd terecht
schip binnen tweeënhalf uur weer
verder varen. Ons uitgangspunt is
sowieso in alle gevallen dat een
schip zo snel mogelijk weer in de
vaart is. We beschikken over een
eigen kade met kraan, waar schepen tot een afmeting van 135 x
11,45 meter kunnen afmeren.”

DOOR JAN HOEK

Het werd tijd voor een
splinternieuwe huisstijl en een
eigentijdse website. De woorden
‘H&U technisch buro’ zijn
vervangen door ‘H&U maritieme
service & reparatie’. Het zijn juist
die laatste woorden die de lading
van het in Heijningen gevestigde
bedrijf volledig dekken.
De eigenaren Walter en Albert
Hasselmeijer en hun ervaren team
staan 24/7 gereed voor de klant
en geen (maritieme) vraag is ze te
gek. Strategisch gezien perfect gesitueerd nabij de Volkeraksluizen,
Europa’s grootste en drukst bevaren binnenvaartsluizencomplex,
is het team van het in 1991 opgerichte bedrijf voortdurend actief
met het ontzorgen van de klant.
Technische vraagstukken, reparaties, service, hermotoriseringen,
repareren en certificeren van onder- en overdrukventielen, het
installeren van dekleidingen, ijzerwerk en verdere werkzaamheden
boven de waterlijn worden snel en
vakkundig opgelost.

Kerstavond
Service wordt bij H&U duidelijk
met een hoofdletter geschreven.
Trots toont Walter Hasselmeijer,
zoon van Wim Hasselmeijer, die
H&U samen met Peter Uphoff
oprichtte, een email van een van
de vele vaste klanten. “Op kerstavond kreeg ik een telefoontje van
een klant dat een passagiersschip
met een kapotte motor in Aschaf-

(foto H&U)

fenburg lag. Ik heb hem verteld
dat hij met een gerust hart op het
feestje kon blijven waar hij aanwezig was, en dat ik onze monteurs
direct naar Beieren zou sturen om
het probleem op te lossen."
"Nog tijdens de kerstdagen kregen
we van hem een bedankbrief voor
de bijzonder snelle en geslaagde
service”, aldus Walter. Hij is sinds
2006 samen met zijn broer Albert
eigenaar van het service- en reparatiebedrijf.
Van 2004 tot 2010 hield H&U zich
ook bezig met de afbouw van nieuwe schepen. “We waren zeker niet

de goedkoopste, maar leverden
wel bijna dertig kwalitatief hoogwaardige binnenvaartschepen op.
Onze kracht ligt echter bij onderhoud en service, van alle typen
binnenvaartschepen. Als er dan
maandenlang
afbouw-schepen
voor de wal lagen, vonden klanten
die in onze haven voor onderhoud
en/of reparatie lagen, werkzaamheden aan zo’n nieuwbouwschip
als lassen en schuren niet bepaald
prettig."
"We hebben daarom de keuze
gemaakt ons te concentreren op
hetgeen waar we goed in zijn: het
ontzorgen van de klant.” Dat zegt

Ad van Seeters, schipperskind,
boekhouder, planner én rechterhand van de directie.

Knowhow en
onderdelen
Dankzij de strategische ligging
nabij de Volkeraksluizen kan het
team van H&U zich met regelmaat
onderscheiden door een snelle
service. Walter Hasselmeijer legt
uit: “Als een schip voor de sluizen ligt te wachten kunnen wij
als servicestation ter plaatse bijvoorbeeld een storing verhelpen
of reparatiewerkzaamheden verrichten. Vaak kan het betreffende

H&U levert (desgewenst inclusief
inbouw), repareert en reviseert
alle bekende merken scheeps- en
hulpmotoren. Van Seeters: “Van
het merk Caterpillar zijn we officieel Marine Service Provider,
maar we beschikken ook over de
nodige kennis én onderdelen voor
merken als Cummins, MWM en
Deutz. We reviseren bijvoorbeeld
geregeld de langzaamloper Deutz
545. Bij de verkoop van nieuwe
motoren kijken we in alle gevallen
samen met de klant wat de beste
keuze is.”
“Daarnaast beschikken we over
een grote voorraad van onder andere smeeroliën, vetten, filters en
fittingen. Dat maakt het voor ons
nog makkelijker de klant snel en
vakkundig te helpen; de oplossing
hebben we nagenoeg altijd in eigen huis.”
Walter Hasselmeijer beaamt:
“Onze kracht is dat we bijna niets
hoeven uit te besteden. In de praktijk komen we maar weinig dingen tegen die we niet zelf kunnen
oplossen. Zoals reeds gesteld: bij
H&U maritieme service & reparatie kunt u altijd terecht, want geen
vraag is ons te gek.”

Liever vroegtijdig aanschuiven dan brandjes blussen
inmiddels sputten op het Slik voor
twaalf duwbakken. “Maar daarbij
kwam een leuke om de hoek: sputten zonder generator.” In het oostelijk havengebied geldt vanwege
de uitstoot een generatorverbod.
Als tip geeft De Weerd mee dat de
generator wel mag draaien bij de
wachtplaatsen bij de Oranjesluis:
“Die zijn van Rijkswaterstaat.”

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Vroegtijdig aanschuiven bij
plannen en meepraten. Dat
loont, volgens afdeling NoordHolland van Koninklijke
BLN-Schuttevaer. De eerdere
werkwijze leek altijd op brandjes
blussen, laat instappen en
proberen plannen bij te sturen.
Een visie voor de komende
tien jaar ontwikkelen wordt
de volgende stap voor afdeling
Noord-Holland.
Voorzitter Hans Stammes heeft
zijn eerste jaar als voorzitter van
de jonge fusie-afdeling er nu op
zitten. Er waren veel overleg
momenten over plannen en problemen in de regio. Veel kunstwerken zijn de komende jaren aan het
eind van hun levensduur en moeten vervangen worden.

Slimmere oplossingen
Centrale bediening van kunstwerken en toename van het wegverkeer spelen een rol voor de
schippers. Er moet snel slimme
infrastructuur worden ontwikkeld.
“Slimme oplossingen zijn nodig”,
stelde Stammers, “anders zou de
economie weleens tot stilstand
kunnen komen.”
De visie die de afdeling voor de

Wilhelminasluis

Volgens havenmeester Marleen Kerkhof zou in plaats van de geplande
brug over het IJ nog steeds voor een
tunnel gekozen kunnen worden.
(foto E.J. Bruinekool Fotografie)

komende tien jaar voor de regio
wil schrijven zal ook op slimme
oplossingen ingaan en het gesprek
op gang brengen. “We moeten het
samen doen.”
Regiocoördinator Andries de
Weerd is over tal van zaken in gesprek met verschillende instanties.
Bij de Surinamekade in Amsterdam wordt nog steeds geschipperd met ligplaatsen. Nieuw zijn

Ook de Wilhelminasluis in Zaandam is nog steeds een probleemgeval. De grote constructieproblemen waren niet te voorzien,
oordeelde de Raad voor Arbitrage
voor de Bouw. Provincie NoordHolland en aannemer Heijmans
gaan samen verder met het project, maar een oplossing is er nog
niet en het werk ligt nog stil.
Gedeputeerde Elisabeth Post
bevestigde dat de provincie als
opdrachtgever overlegt met Heijmans. Ze hoopt dat de verbouwing eind van het jaar wordt afgerond.
Amsterdams havenmeester Marleen Kerkhof gaf aan dat in 2017
40.000 binnenvaartschepen in het
havengebied waren geweest. Het
marktaandeel van de binnenvaart
in de hoofdstad is 57 procent.
Een proef met 6 kuub gratis drink-

water en een gratis huisvuilinzamelpunt op de Haparandadam is
geslaagd. Voor het huisvuil kregen
de schippers een compliment; er
werd alleen huisvuil achtergelaten en geen andere stoffen. “Er
moet meer gebruik van worden
gemaakt, we moeten er meer bekendheid aan geven.”
Ook meldde Kerkhof dat er nog
steeds een mogelijkheid bestaat
dat er een tunnel onder het IJ
komt, in plaats van een brug óver
het water. “Berekend over de levensduur van het kunstwerk zijn
de kosten van brug en tunnel bijna
gelijk.”
Er wordt voortdurend gewerkt aan
ligplaatsen. Ook het afgelopen
jaar zijn er weer plekken bijgeko-

men. Het Havenbedrijf gaat het
generatorverbod op het Slik bekijken.
Op vragen over het gebruik van
het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS) werd nauwelijks gereageerd door de schippers
die bij de vergadering aanwezig
waren. Slechts een handjevol gebruikt deze gegevens om een ligplaats te vinden.
Ook is er een nieuw systeem ingevoerd om havengeld per TEU
te berekenen, om de overslag van
kleine partijen containers aantrekkelijker te maken. Verder is er
per 1 januari voor Amsterdam en
Zaandam nog maar één loket voor
havengeld.

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

B el van An del 010 4293316

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

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

Non Ferro bv

werkendam

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

Dubbelslag voor Imperial Gas Barging
Imperial Gas Barging heeft
twee nieuwe gastankers: de
Imperial Gas 92 en de Imperial
Gas 93. De gespecialiseerde
Duitse rederij zet ze in voor het
transport van LPG (Liquefied
Petroleum Gas) en andere
onder druk vloeibaar gemaakte
gasproducten.

Gas 92 doopte, is vice president regional Supply Chain Services Europe
bij BASF SE.
Engelbert van Bevervoorde-Meilof,
die de champagne aan de Imperial
Gas 93 opofferde, is echtgenote
van Ben Engelbert van Bevervoorde. Hij is senior manager Sourcing
& Contracting van SABIC Europe.

De doop van de twee schepen
vond plaats in Duisburg.
In aanwezigheid van circa honderd gasten wensten Barbara
Hoyer en Els Engelbert van
Bevervoorde-Meilof de nieuwe
aanwinsten een behouden vaart.

De Imperial Gas 92 en de
Imperial Gas 93 zijn 110 meter
lang en 11,45 meter breed. Ze beschikken over zes ladingtanks. Het
laadvolume is per schip 2.856 kubieke meter.
Lees verder op pagina 14 >>

De doopmoeders vertegenwoordigden klanten van Imperial Gas
Barging. Hoyer, die de Imperial

Doopmoeders Els Engelbert van Bevervoorde-Meilof (links) en Barbara Hoyer (2e van rechts), poseren met kapiteins Kay
Müter (links/Gas 93) en Uwe Kiwitt (Gas 92). In het midden Anke Bestmann, directeur van Imperial Gas Barging.
(foto Imperial)

Aan gastankers Imperial Gas 92 en 93 leverden onder andere:
VEKA Shipbuilding B.V. Het complete schip.

Schilderwerk.

Lloyd’s Register EMEA Classificatie.

databesturing, monitoringsysteem met

All Pumps Holland B.V.

Dijvler Materiaal B.V. Boeg- en Achteran-

Motor John Deere, type 6068

Veth Propulsion B.V.

touchscreenbediening, compleet nautisch

Complete pompen pakket.

kerlier, ankers, ankerdamkettingen, anker-

Generator Stamford UCM274;

- 1 x Veth Compact Jet. Type CJ-1000V

pakket incl. Radarpilot 720 camerasysteem,

Berg Maritieme Meetsystemen B.V.

draad en afmeerdraden.

Installatie tankinhoudsmeting en tankalar-

Dik den Hollander B.V.

Motor John Deere, type 4045

meringen, gasdetectie systemen voor

De vloeren en de inrichting.

Generator Stamford UCM224.

stuurhuis en woning, doorvaarthoogteme-

Dolpower B.V.

Hoogendoorn Maritieme Betimmerin-

ting en brandstofverbruiksmeting.

- Generatorset 1 t.b.v. aandrijving

gen en Interieurbouw Volledige betimme-

- Generatorset 2 t.b.v. boordnet 155kVA

- Generatorset 3 t.b.v. boordnet 81,5kVA

complete airco installatie, satellietsysteem,

400kW/1500rpm;
- 2 x Veth Z-drives. Type VZ-550 met DI 16

tankmeetsysteem, brandstof verbruiks systeem, Ecdis Inland Viewer en AIS installatie.

700pk@1800rpm;

Windex Engineering B.V.

- 1x Scania motor, type DI 16

- Airconditioning;

515 kW/1800rpm.

Blokland Non-Ferro B.V. Beunkoelers.

boegschroef en ladingpompen 530kVA

ring onderdek, bovendek en stuurhuis.

W&O Europe B.V. Afsluiters.

- Overdrukinstallatie;

Blommaert BVBA Voormast type Improval.

Motor Scania, type DI-16 Generator

Kampers Shipyard B.V.

Werkina Werkendam B.V. De complete

- Ventilatoren;

Den Breejen & Zn. Schilderwerken B.V.

Stamford HCM534;

Stuurhuis + hefgeleidekoker.

elektrische installatie inclusief 2-draads

- RVS Klaprooster.

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

TMS IMPERIAL GAS 92 EN 93

VEKA WENST IMPERIAL GAS BARGING GMBH EN DE BEMANNING
VEKA WENST GENERAL BUNKERING SERVICES BVBA
EN DE BEMANNING VAN MTS CHOPIN EEN BEHOUDEN VAART.
VEKA SHIPBUILDING B.V. LEVERDE
HET COMPLETELEVERDE
SCHIP. HET COMPLETE SCHIP.
VEKA SHIPBUILDING

VAN TMS IMPERIAL GAS 92 EN 93 EEN BEHOUDEN VAART.
Foto: Logistics Business

VEKA Shipbuilding B.V. | T: +31 (0)183 505 230 | info@vekagroup.com | www.vekagroup.com
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Imperial Gas 92 en 93 zijn voorzien van Scheldehuid
heeft de technische afdeling alle
actuele informatie beschikbaar en
kan bijvoorbeeld het onderhoud
doelgericht en preventief worden
gepland.

>> Vervolg van pagina 13

De zusterschepen zijn in de plaats
gekomen voor twee oudere gastankers, die buiten dienst worden
gesteld. Imperial Gas Barging beschikt over zeventien gastankers.

Waterzuivering

Nieuwe maatstaven
“De nieuwe schepen zetten nieuwe maatstaven op het gebied van
energie-efficiëntie en draagvermogen. Ze verbruiken beduidend
minder brandstof dan hun voorgangers”, aldus Anke Bestmann.
Zij is directeur van Imperial Gas
Barging.
Het bedrijf is onderdeel van
Imperial Logistics International,
dat op zijn beurt een 100 procent
dochter is van het Zuid-Afrikaanse
concern Imperial Holdings Limited. Imperial Logistics heeft zijn

De Imperial Gas 92 passeert Dordrecht. (foto Dieter Henken)

hoofdkantoor in Duisburg en in
totaal 170 vestigingen. Er werken
circa 9.000 mensen. De jaaromzet
bedraagt 1,6 miljard euro.
De schepen zijn uitgerust met
een dubbele roerpropelleraandrij-

ving van Veth Propulsion. Deze
Z-drives, waarbij roer en propeller in één unit zitten, hebben volgens Bestmann niet alleen minder
brandstof maar ook minder onderhoud nodig.

Gegevens van de voorstuwingslijn, zoals verbruik, snelheid,
belas
ting, toerental en temperatuur van de uitlaatgassen worden
digitaal en via de cloud aan de
rederij doorgegeven. Zodoende

Bij beide, dubbelwandige, schepen
is de scheepsromp voorzien van
een Scheldehuid, zodat de lading
bij een onverhoopte aanvaring extra beschermd is. Vuil water wordt
aan boord met een waterzuiveringsinstallatie gereinigd.
Het casco van de Imperial Gas 92
is op een Poolse werf gebouwd:
Plocka Stocznia Rzeczna in Plock.
Dat van de Imperial Gas 93 kwam
van MD Constructions uit Rotterdam. De afbouw werd vervolgens
verzorgd door VEKA Group. Dat
gebeurde op VEKA’s werf in Lemmer.

Extra startdatum BBL-opleiding Matroos

Klaus Paulus leidt RHEIN

Op 5 maart start het STC in
Rotterdam de BBL-opleiding
Matroos Binnenvaart. Deze
mbo2-opleiding is bedoeld voor
jongeren die aan de slag willen
in de binnenvaartsector, maar
niet vijf dagen per week in de
schoolbanken willen zitten.

ding en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Ook
thema’s als veiligheid, communicatie en werken en wonen aan
boord komen aan bod. Daarnaast
is er aandacht voor talen, navigatie
en topografie.

In Duisburg staat Klaus Paulus
sinds begin dit jaar aan het
hoofd van het beroepscollege
voor de binnenvaart. Paulus was
al enkele jaren plaatsvervangend
schooldirecteur.

Tijdens de opleiding leren de studenten hoe zij aan boord ondersteuning moeten bieden bij de
uitvoering van nautische, operationele en technische werkzaamheden.
Er is aandacht voor het omgaan
met verschillende soorten la-

Om met de opleiding te kunnen starten moeten de studenten
in het bezit zijn van een vmbodiploma of een mbo-diploma
op niveau 1. Diegenen die hier
niet aan voldoen, maar toch willen starten moeten slagen voor de
STC-toelatingstoets.

Open dag

Meer informatie over de opleiding
en de aanmeldprocedure is te vinden op www.mbo-stc.nl/matroos.
De opleiding gaat alleen van start
als er voldoende aanmeldingen
zijn.
Aanmelden kan tot 16 februari.
Geïnteresseerden zijn welkom
tijdens de open avond op vrijdag
19 januari of de open dag op zaterdag 20 januari.
Bellen kan ook: (010) 448 64 39.
Vraag naar mevrouw Middelman
of meneer Vroombout.

Op de binnenvaartschool RHEIN
worden jongeren uit heel Duitsland, Zwitserland en Luxemburg
opgeleid tot binnenschipper,
logistieke vakkracht of havenmedewerker.
Klaus Paulus is scheepsbouwer,
studeerde machinebouw aan de
universiteit van Duisburg en werkte jarenlang als hoofdredacteur

bij de Springer-VDI-uitgeverij in
Düsseldorf. Aan het beroepscollege leidde hij sinds 2005 de afdeling scheepsbouw en ontwikkelde
hij onder meer een elektronisch
leerplatform voor binnenvaartstudenten. Daarnaast was hij al jaren
plaatsvervangend directeur.
Paulus is tevens betrokken bij
Europese opleidingsprogramma's
voor de binnenvaart. Zo is hij
vicevoorzitter van het EDINNAnetwerk. Daarnaast is hij lid
van CCR-werkgroepen voor opleidingsstandaarden en tech
nische
minimumvoorschriften
voor
simulatoren.

Werkhaven wordt passeervak
Door Noud van der Zee
Consortium Grensmaas is twee
maanden geleden gestart met de
aanleg van het Passeervak-Zuid
op het Julianakanaal. Dat komt
op de plek van de werkhaven
van Itteren. Nu de grindwinning
en -verwerking daar is
gestopt, wordt de werkhaven
ontmanteld.
De vissen uit de haven zijn gevangen en elders uitgezet. Daarna is
de werkhaven drooggezet.
Een deel van de grond die bij de

werkzaamheden vrijkomt, wordt
gebruikt voor de afwerking van
de grindlocatie Bosscherhofveld
in Maastricht.
Het gaat om zo’n 40.000 kuub
grond. Dat betekent de komende
maanden ruim 200 scheepsladingen.

Waterdicht
De werkhaven bij Itteren wordt
omgetoverd tot een passeervak
waar grotere binnenvaartschepen
andere schepen op het Julianakanaal kunnen passeren.

De voormalige werkhaven in Itteren. (foto Noud van der Zee)

Het project behelst de aanleg
van tijdelijke dijken om de huidige oever van de waterweg af te
kunnen graven en een nieuwe
dijk van ongeveer een kilometer
lengte.
Daartoe wordt het af te graven gebied opgedeeld in twaalf vakken.
Op de nieuwe dijk komt een jaagpad en erachter een vrijliggend
fietspad.
De extra ruimte voor het Passeervak-Zuid die aan het kanaal wordt
toegevoegd moet waterdicht zijn.
Daarvoor legt de aannemer op

Geen hinder

De komende maanden liggen een
groot ponton en diverse schepen
in de buurt van de locatie om de
werkzaamheden uit te voeren.
Als afsluiting van dit deel van
het werk wordt de geluidswal bij
Voulwames afgegraven.

De
werkzaamheden
vinden
plaats aan de westelijke oever van
het kanaal, deels op het water en
deels op de oever. Het project
wordt gezamnelijk uitgevoerd
door Van den Biggelaar Grond
en Waterbouw, Boskalis en Van
Oord.

De aanleg van het PasseervakZuid in het Julianakanaal moet
eind 2018 helemaal klaar zijn.
Het scheepvaartverkeer zal in
deze periode naar verwachting
geen hinder ondervinden van de
werkzaamheden.

de bodem van het Julianakanaal
zogeheten bentonietmatten. Bentoniet is een mengsel van speciale klei, die voor een waterdichte
afsluiting zorgt.
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BUYCK TECHNIEK B.V.
HYDRAULIEK
en slangenservice
ONTWERP
INSTALLATIE
REPARATIE

Gummi lager op maat gemaakt
gumeta – uw specialist voor
rubberen lagers

Buyck Techniek is gespecialiseerd
in het ontwerpen, leveren, installeren
en repareren van alle voorkomende
hydraulische installaties voor
scheepvaart & industrie.
Buyck Techniek is gevestigd op
een gunstige plaats gelegen tussen
de grote havens van Antwerpen,
Rotterdam en Moerdijk.

• 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

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

www.gumeta.de

Recycling drijvend materieel
In•
•
•

en verkoop van:
Schroot en metalen
Drijvende objecten
Bruikbare onderdelen

Vergunt voor
verwerking van
ongereinigde tankers

+31 (0)38 477 29 35
Oslokade 1 8326 CH Kampen

Hijsen en slopen van
grote constructies met
eigen drijvende bok

www.hoebenrdm.nl

EVEN SCHROEF WISSELEN

Continuïteit is van groot belang voor uw onderneming. Daarom bieden wij naast
onze nieuwbouw een uitgebreide reparatie- en onderhoudsservice.
We beschikken over een eigen haven met 2 stevendokken en een deskundig
team van enthousiaste medewerkers.
Of het nu gaat om schadeherstel, klasse maken of schroef wisselen, u rekent
op snelle service en vakmanschap. Wij bieden dat.
Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140.
www.breejen-shipyard.nl
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OMRU
SCHEEPSRAMEN

OMRU scheepsramen
voor de beroeps- en
pleziervaart

Het beste zicht op service,
kwaliteit en innovatie
Omru Scheepsramen levert:
• kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen;
• standaard profielen én geïsoleerde profielen;
• vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap;
• enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.

Offerte aanvragen?
Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte

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.

Bij onze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt
u standaard de allerbeste service. Daar zorgen onze
vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met veel
aandacht en zorg. En informeren u van begin tot eind over
de voortgang.

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

Kelvinweg 12a . 6101 WT Echt 9 (afstand vanaf Maasbracht 2 km)
T +31(0) 475 580 488 . E info@omruscheepsramen.com
I www.omruscheepsramen.com
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Pieter van Oord, Rotterdams Havenman van het Jaar, gelooft heilig in offshore wind

“Energietransitie is grootste uitdaging"
Pieter van Oord, CEO van de
maritiem aannemer Van Oord,
heeft maandagavond 8 januari
de titel Rotterdams Havenman
van het Jaar 2017 ontvangen. De
jury waardeerde met name de
manier waarop hij het bedrijf
leidt. Hij wist Van Oord te
versterkem door naast baggeren
en offshore olie en gas een
derde pijler op te bouwen:
offshore wind. Lof was er ook
voor zijn inspanningen om
de klimaatverandering tegen
te gaan en de CO2-uitstoot te
verminderen.
Samen met Boskalis is Van Oord
als Nederlandse baggeraar wereldwijd toonaangevend. Het Rotterdamse bedrijf, meer dan 150 jaar
geleden in Werkendam ontstaan,
is onder meer bekend van de realisatie van het Palmeiland bij Dubai
en de aanleg van Maasvlakte 2.
De term baggeraar, volgens Pieter
van Oord nu een geuzennaam,
dekt de lading dan ook niet meer.
Het bedrijf profileert zich nu als
allround maritiem aannemer.
Pieter van Oord (1961) ontving
zijn titel, de bijbehorende penning, oorkonde en een speld tijdens een feestelijke bijeenkomst
aan boord van de Smaragd 1. Voor
zijn vrouw waren er bloemen.

Uitstekend jaar
De ceremonie vond plaats in het
bijzijn van vrijwel alle nog in
leven zijnde vroegere Haven
mannen en de enige Havenvrouw
(Mai Elmar), vertegenwoordigers
van de Rotterdamse havengemeenschap en havenjournalisten.
Stichting Havenman/-vrouw van
het Jaar, die de prijs jaarlijks toekent, is voortgekomen uit de vroegere Rotterdamse havenpersclub
Kyoto. Voorzitter Frank de Kruif,
zelf (haven)journalist, blikte terug
op het voor de Rotterdamse haven
uitstekende jaar 2017. “Een succesvol jaar, met 1,5 procent groei.
Dat lijkt misschien bescheiden

dacht dat de vaarweg onderhoudsvrij zou zijn. Dat pakte anders
uit. Pas toen Adriaan Volker hopperzuigers introduceerde, kon de
Nieuwe Waterweg op diepte gehouden worden. Dat doen wij nu
nog steeds, en daar zijn we heel
blij mee.” En de Rotterdamse haven ook, want de directe verbinding met de Noordzee maakte dat
die kon uitgroeien tot mainport.

Pieter van Oord (midden) ontving de bij de titel behorende attributen van stichtingsvoorzitter Frank de Kruif. Links
mevrouw Van Oord.

maar is op 460 miljoen ton fenomenaal. De groei van 10 procent
bij containers is nog indrukwekkender – zeker vergeleken met de
cijfers van concurrenten Antwerpen en Hamburg.”

Discussies
Maar de haven staat ook voor
grote opgaven, signaleerde De
Kruif. “De helft van de overslag
bestaat uit fossiele producten, en
daar willen we (met het oog op de
klimaatverandering, red.) met z’n
allen vanaf. Discussies over wel of
geen kolenoverslag, biomassa en
CO2-opslag raken de haven. Het
zijn discussies die we ook niet uit
de weg moeten gaan.”
Toch is er geen reden voor pessimisme, vindt De Kruif: “Als de
haven maar de tijd krijgt om te
veranderen en de transitie in Europees perspectief worden gezien.”
Waarmee hij bedoelde dat de regelgeving voor alle havens gelijk
en gelijktijdig moet gaan gelden.
Op het gebied van energietransitie

geldt Pieter van Oord als een voorloper. Hij realiseerde, in de woorden van De Kruif, binnen het inmiddels bijna 5.000 werknemers
tellende familiebedrijf “een energietransitie in het klein”. Na de
verbreding van het oorspronkelijke baggerbedrijf met offshore olie
en gas, groeit het aandeel offshore
wind de laatste jaren hard. Een
bewuste keuze, onder meer resulterend in de bouw van de Aeolus,
het installatieschip dat in 2014 in
de vaart kwam.
Pieter van Oord vertelde in zijn
dankwoord dat hij in 1989 als
trainee begon bij Van Ommeren.
Hij moest daarvoor op sollicitatie
gesprek bij Carel van den Driest,
de Havenman van 2005. Na vijf
jaar stapte hij over naar het familiebedrijf, “toen nog een bagger
bedrijf pur sang”.
Met de overname van Ballast
Nedam Dredging in 2003 werd
Van Oord in één klap drie keer zo
groot. Pieter werd in 2008 CEO,
zodat het bedrijf in handen kwam
van – pas – de vierde generatie.

Hij besloot tot de bouw van het
nieuwe, huidige hoofdkantoor: in
Rotterdam, aan de voet van de Van
Brienenoordbrug. Sinds 2012 is
het bedrijf daar gevestigd.
De tien jaar daarvóór zat Van Oord
in een met andere bedrijven gedeeld kantoor bij Alexandrium.
“Met uitzicht op de Schoenenreus
en Blokker”, aldus Pieter. “Nu kijken we uit over de Nieuwe Maas.
De keuze voor Rotterdam was bewust. Onze onderneming past bij
Rotterdam. Om de mentaliteit van
‘niet lullen maar poetsen’ en omdat het een internationale stad is.
Ik vind dat Rotterdam een goede
uitstraling heeft; het is een goede
stad voor medewerkers om te wonen.”

Nieuwe Waterweg
De relatie van het bedrijf met de
stad en de haven gaat al veel verder terug, zei Van Oord. Al bijna
150 jaar. Adriaan Volker, opgegaan
in Van Oord, was betrokken bij de
aanleg van de Nieuwe Waterweg.
“De bedenker, Pieter Caland,

Van Oord ging dieper in op de
noodzaak om de CO2-uitstoot terug te dringen. “Dat is de grootste
uitdaging voor de haven. In het
regeerakkoord is vastgelegd dat in
2030 een reductie van 49 procent
(ten opzichte van 1990) moet zijn
gerealiseerd. Aangezien 20 procent
van de CO2-uitstoot afkomstig is
van het havenindustrieel complex
in Rotterdam, moet er wel iets
gebeuren.”
Nederland haalt volgens Van Oord
slechts 6 procent van z’n energie
uit duurzame bronnen. “En pas
1 procent van de auto’s rijdt elektrisch. Nederland is in Europa een
van de achterblijvers. We moeten
versneld over op elektriciteit. Dat
kan onder andere door wind op
zee. Wind is potentieel een van de
grootste bronnen om in Noordwest-Europa energie te maken.”

Geluk
Met de ligging aan de Noordzee
heeft Nederland geluk, vertelde hij.
“Ondiep, een zanderige bodem
en het waait er altijd. Dat is een
vrij unieke combinatie in de
wereld. Wind op zee is nu al
concurrerend met op kolen en gas
gestookte centrales.”
Dat op de door Van Oord (samen
met Boskalis) aangelegde Maasvlakte 2 nu een Offshore Center
komt, maakt de cirkel rond. De
fundaties die Sif en mogelijk andere bedrijven daar bouwen of
samenstellen, wordt straks door
schepen van Van Oord naar nieuwe windmolenparken getransporteerd en daar geïnstalleerd.

Tijd van verbroedering of toch niet?
Terugkijkend op de afgelopen
feestdagen, maar ook benieuwd wat
dit komende jaar weer voor ons in
petto heeft. Helemaal vlekkeloos zijn
de afgelopen feestdagen niet verlopen als je het nieuws hebt gevolgd.
Volop met je hoofd bij de ‘Jingle
bells’ op Sky Radio en vlak vóór de
Kerstdagen kwam Camiel Eurlings
volop in het nieuws. Deze voormalig
oud-minister en oud-topman van de

KLM heeft tweeënhalf jaar geleden
zijn toenmalig vriendin mishandeld.
Ook al bood hij nu alsnog zijn excuses hiervoor aan, voor veel mensen
kwam dit excuus als te laat.
Eurlings zelf liet weten dat hij
bewust de luwte had gekozen en dat
niet alle naar buiten gebrachte informatie op waarheid gebaseerd was.
Voor een prominent lid van het IOC

GESABBEL
Dit is een rubriek van de
Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart

is dit echter geen goed visitekaartje.
Losstaand van de discussie over het
wel of niet aanblijven, moet het
gaan om de sport en de sporters.
Derhalve heeft hij laten weten met
pijn in het hart af te treden als IOClid.
Loopt hij extra gezichtsverlies op
doordat de informatie extra is aangedikt? Een kwestie van eigen schuld,
dikke bult, of moet iemand na een
gemaakte fout en berouw de draad
weer op kunnen pakken? Kan dat
dan in dezelfde openbare positie?
Wat vind jij? Is hem uiteindelijk een
oor aangenaaid of is het terecht
dat hij in de hoek van aftreding is
gedreven?
Ook rapper Boef liet zich van zijn
niet-beste kant zien. Je mag dan
ergens een mening over hebben,

maar om een hele bevolkingsgroep
grof te beledigen gaat te ver. Zeker
als je na pech met je auto een helpende hand krijgt aangereikt in de
vorm van een lift naar huis.
Wat had jij gedaan? Hem langs de
snelweg uit de auto gezet? Hem toch
maar op de plaats van bestemming
afgezet omdat het hebben van een
mening hem vrij staat?
De bovenstaande zaken zijn op
zich vrij duidelijk, maar ook in de
binnenvaart wordt onderling niet
altijd prettig met elkaar omgegaan.
Je hebt hetzelfde beroep als je buurman, dus dat schept een band. Zou
je denken…
Waarom zou je een medeschipper
een oor aannaaien door hem bewust
met extra kosten op te zadelen om
zelf te besparen? Hoe zou je het

vinden als je ’s morgen aan het werk
gaat en je vindt in je gangboord
zakken met afval die niet van jou
zijn?
Helaas gebeurt dit de laatste tijd en
is het geen incident. Wat zouden de
betreffende ‘afvaldumpers’ gedacht
hebben? Mijn buurman heeft wel
een afvalabonnement? Ach, hij heeft
nog wel genoeg kilogrammen over
in zijn abonnement?
Verbroedering tijdens de feestdagen
blijft toch een mooi gegeven. Zo
zou het ’t hele jaar door moeten
zijn, maar helaas hebben sommige
mensen een heel vreemde manier
om collega’s iets cadeau te doen.
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ONDERNEMERS UIT

NOORD-NEDERLAND

Noordelijke scheepsbouwers: nuchterheid en kwaliteit !

www.reddingmuseum.nl

Stalen Tukkervlet
voor op uw schip! Met
EN1914 certificaat.

0623577755
info@boermetaaltechniek.nl
www.boermetaaltechniek.nl

Dé oplossing
bij roest!

www.ranexrustbuster.com

Machinebouw en leidingsystemen

Werfkade 22
9601 LG Hoogezand
T: +31(0)598-39 31 31
E: info@royalbodewes.com
W: www.royalbodewes.com

www.webcam-harlingen.nl

Solcamastraat 35
9262 ND Suameer
T: 0511-820300
E: info@hrpiping.nl
W: www.hrpiping.nl
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Wij feliciteren Science Center
Experimenta van harte met
ms Experimenta

Scheepswerf Tinnemans Floating Solutions uit
Maasbracht bouwt tanker om

Experimenteren op
de Experimenta

(foto Tinnemans Floating Solutions)

DOOR NOUD VAN DER ZEE

Zaterdag 9 december vertrok de
Experimenta vanaf scheepswerf
Tinnemans Floating Solutions in
Maasbracht naar zijn thuisbasis in
het Duitse Heilbronn. De tanker, die
voorheen de naam Sally voerde, werd in
ongeveer zeven maanden omgebouwd
tot een hypermodern ontdekkingsschip
waar kinderen en jongeren allerlei
natuur- en scheikundige experimenten
kunnen doen. Zondag 14 januari ontving
het varend onderwijsinstituut de eerste
bezoekers.

OMRU

Robert Schwan, de Duitse begeleider van
project Experimenta, gaf zijn volledige
steun bij deze mammoetverbouwing. “Ik
ben verscheidene keren op de scheepswerf

van de oude enkelwandige tanker tot een
modern educatief schip.

Dubbele bodem
Tinnemans werd attent gemaakt op dit project door ontwerp- en architecten
bureau
Buchloh uit Unkel, gelegen bij Bonn. “Wij
hebben met dit bureau bij meerdere projecten samengewerkt”, legt directeur Jan
Tinnemans uit. “Geert en ik hebben op het
hoofdkantoor in Heilbronn een rondleiding gehad op welke wijze de tanker verbouwd moest worden. Op basis van het
uitgewerkte bestek en door goede referenties hebben wij de opdracht tot verbouwing
gekregen.”
Eind maart 2017 haalde Tinnemans de 105
meter lange en 935 ton wegende tanker
op in Heilbronn en bracht die naar Maas-

SCHEEPSRAMEN

DE
BINNEN
VAART
KRANT
Aan ms Experimenta leverden onder andere:
Tinnemans Floating Solutions Hoofdaannemer.

Bernaerts BVBA Scheepsherstellingen

Begeleiding project door Geert Tinnemans:

Bovenbouw stuurhut.

Dokken en droogzetten, reparatiewerkzaamheden

Jos Winkelmolen – Creatief ontwerp & uitvoering

onder de waterlijn, volledige staalwerkzaamheden in

Ontwerp en montage scheepsbelettering.

ruim en op bovendek, volledige isolatie, grondhout,

Omru Scheepsramen Scheepsramen.

afwerking betimmering en alle interieurwerkzaamhe-

Van Lier Installatietechniek Maasbracht B.V.

den, voor- en achtermast in RVS, hekwerken en trap-

Sanitair/vacuüm installatie, WTW installatie,

pengangen, aluminium si-gekeurde bijboot Tinn- Silver,

CV installatie en airconditioning.

incl. bootsdavid.

Vissers & van Dijk B.V. Complete technische installatie.

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

Begin december was de Experimenta klaar en voer het schip van Maasbracht naar Heilbronn.
(foto Noud van der Zee)

geweest om mijn bevindingen te bespreken
met de directie, die ik bewonder om hun
praktische oplossingen. Ik ben ervan overtuigd dat de kinderen het fijn zullen vinden
om les te krijgen op zo ’n modern schip.”
Geert Tinnemans, lid van het directieteam
van Tinnemans Floating Solutions, zegt:
“Dit is een geweldige uitdaging voor ons
geweest. Net als de vorige projecten: het
brandweeroefenschip voor de Bovenrijn, de
ombouw van het expositieschip Expostar
tot discotheek en de ombouw van het mps
Juliana tot het exclusieve hotelschip Riverbar. Wij hebben prettig samengewerkt met
de opdrachtgever.” Aldus Tinnemans, die in
zijn nopjes is met de geslaagde verbouwing

bracht.
Tinnemans Floating Solutions heeft de
ombouw van a tot z georganiseerd en uitgevoerd. Jan Tinnemans: “We hebben eerst
alle leidingen en pompen van de tanker
gestript en onder hoge druk de tanks gereinigd. Daarna zijn de indelingsschotten
verwijderd en hebben we in het ruim een
dubbele bodem op de spanten gelegd.”
Midscheeps zijn twee tanks aangelegd om
het schip te kunnen ballasten, zodat de Experimenta een lagere kruiplijn kon krijgen
dan 4,50 meter.
Lees verder op pagina 21 >>
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Elektrische
installaties

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

voor de binnenvaart

Elektrische
MAAND
AANBIEDINGEN
installaties

ACTIES
voor de binnenvaart
Walstroom-

Zenit man

Explosie vrije dompelpomp Zenit Man
250/2 G65 Atex

verlengkabel

1380,

50 meter 5 polig

-

32 Ampère

Daalderop
Mono-3 boiler
Zenit man
400V 80/120 liter

265, 525,-

32 Ampère

63 Ampère

265, 525,-

Wampler
kabelhaspel
Rotor
t.b.v.
luikenwagen
elektromotoren

Dimplex oliegevulde
paneelradiator

1245,

230V 750/1000/1500/2000 watt

-

Uit voorraad leverbaar

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

50 meter 5 polig

1365,1380,
Gangbare type’s

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV

Walstroomverlengkabel

Explosie vrije dompelpomp Zenit Man
Beide uit voorraad leverbaar
250/2 G65 Atex
120 liter

400V 80/120 liter

63 Ampère

ACTIES

MAAND

Daalderop
Mono-3 boiler

06-51125174

Uit voorraad leverbaar

Contante betaling

197,

-

v.a.

Beide uit voorraad leverbaar

+31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317

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

120 liter

VMF225M onderhoudsvrije accu

1365,-

Elektrische
215,- 1245,- installaties

12V 225aH

Vraag vrijblijvend naar de
mogelijkheden van gratis accu’s
Wampler kabelhaspel
wisselen.
t.b.v. luikenwagen

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

Dimplex oliegevulde
paneelradiator
230V 750/1000/1500/2000 watt

voor de binnenvaart
v.a.197,

1245,

-

VMF225M onderhoudsvrije accu

paneelradiator
Mono-3 boiler

230V 750/1000/1500/2000 watt
400V 80/120 liter
Uit voorraad leverbaar
Beide uit voorraad leverbaar
elektrotechniek
service
v.a.
120 liter

1365,-

www.oechies.nl

Stand no. 1219
-

197,shop

Waalhaven Z.z. 42 - 3088 HJ Rotterdam
T 010 - 297 39 99 - F 010 - 484 28 74 - E info@oechies.nl
Dichtstbijzijnde aanlegsteiger (50mtr) 2242-6

12V 225aH

Vraag vrijblijvend naar de
mogelijkheden van gratis accu’s
wisselen.

-

t.b.v. luikenwagen

-

Ma/vrij 8.00-16.30 uur,
Za 9.00-13.00
uur
Wampler
kabelhaspel
t.b.v. luikenwagen

-

Dimplex oliegevulde
paneelradiator
230V 750/1000/1500/2000 watt
Uit voorraad leverbaar

gaarvnaa po sjirP

gnineideb feisulcxE

W 0001 V 032

,5901
-

Deze aanbiedingen gelden tot het einde Wampler
van de maand, of zolang
de voorraad strekt. GenoemdeDimplex
prijzen zijn exclusief
BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden.
kabelhaspel
oliegevulde

enilyaR TTI
reprewnjihcs

265,- 525,-

raabrevel daarroov tiu nelledom ellA

.a.v

63 Ampère

tlovretsaM

50 meter 5 polig
32 Ampère

sremrovmo ne sredaluccA

Walstroomverlengkabel

,791

Stand no. 1219Daalderop

50
-

raabrevel daarroov tiU

,525 ,562

1380,
57 1095,

Exclusief bediening
per stuk

tachograaf certificering

erèpmA 36

ttaw 0002/0051/0001/057 V032

Prijs op aanvraag

-

1365,-

Het meest250/2
gebruikte
model
G65VAtex
230
1000 W

Tevens alle soorten Reefer
stekkers en kabels uit voorraad
Tevens verzorgen wij uw
leverbaar
erèpmA 23

120 liter

gilop 5 retem 05

Beide uit voorraad leverbaar

ITTman
Rayline
Zenit
Marifoon
Antenne
schijnwerper
Explosie
vrije dompelpomp Zenit Man

Prijs op aanvraag

-moortslaW
lebakgnelrev

400V 80/120 liter

Reeferverdeling
1in
– 4uit
Tachograaf

edluvegeilo xelpmiD
rotaidarleenap

Deze aanbiedingen gelden tot het einde van de maand, of zolang de voorraad strekt. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Daalderop
Mono-3 boiler

.neduohebroov netuofkurd ne -teZ .WTB feisulcxe njiz nezjirp edmeoneG .tkerts daarroov ed gnaloz fo ,dnaam ed nav ednie teh tot nedleg negnideibnaa ezeD

-

Alle modellen uit voorraad leverbaar

Leverbaar uit voorraad

refeeR netroos ella sneveT
daarroov tiu slebak ne srekkets
raabrevel

daarroov tiu raabreveL

gaarvnaa po sjirP

,512
-

erèpmA 36 ne 23 ni raabgjirkrev

-moortslaW
nerotamrofsnart

Ha522 V21

ed raan dnevjilbjirv gaarV
s’ucca sitarg nav nedehkjilegom
.nelessiw

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

ACTIES

1095,
265, 525,-

32 Ampère
63 Ampère
Acculaders en omvormers

MAAND

gniledrevrefeeR
tiu4 – ni1

-

Mastervolt

-

voor de binnenvaart

,5421

50 meter 5 polig

1380,
leverbaar

negawnekiul .v.b.t

ITT Rayline
schijnwerper
Walstroom230 V 1000 W
verlengkabel
Exclusief bediening

-redno M522FMV
ucca ejirvsduoh

Alle modellen uit voorraad leverbaar

lepsahlebak relpmaW

SEITCA

traavnennib ed roov

,5631

ACTIES

vrije dompelpomp Zenit Man
Walstroom-Explosie
Tevens alle soorten Reefer
250/2 G65 Atex
transformatoren stekkers en kabels uit voorraad
Prijs op aanvraag

Elektrische
installaties

Acculaders en omvormers

Reeferverdeling
1in – 4uit
Zenit man
Prijs op aanvraag

verkrijgbaar in 32 en 63 Ampère

retil 021

Mastervolt

-

nam tineZ

215,-

naM tineZ pmoplepmod ejirv eisolpxE
xetA 56G 2/052

MAAND

mogelijkheden van gratis accu’s
wisselen.

retil 021/08 V004

Prijs
op aanvraag
12V 225aH
Leverbaar
uit voorraad
Vraag vrijblijvend
naar de

raabrevel daarroov tiu edieB

verkrijgbaar
in 32 en accu
63 Ampère
houdsvrije

,0831

DNAAM

Walstroomtransformatoren
VMF225M onder-

poredlaaD
reliob 3-onoM

Uit voorraad leverbaar
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Varende school én science center
>> Vervolg van pagina 19

Het schip is zodoende in staat
over de Noord-Duitse kanalen
naar Berlijn te varen. Voor dit doel
is ook een zakbare stuurhut gebouwd.
Op de stalen vloer is een betonnen laag met vloerverwarming
aangelegd. In het interieur zijn
meerdere klaslokalen gebouwd
met douches en toiletten, inclusief
een invalidentoilet.
Een systeemplafond is gerealiseerd
in het schuinoplopende bovendek
met alle benodigde voorzieningen, zoals airco en ventilatie.
Op het dek van de Experimenta is
een anti-sliplaag aangebracht en
rondom het dek is een hekwerk
geplaatst. Zo kan het dek veilig

worden gebruikt als speelplaats en
voor buitenactiviteiten, vertelt Jan
Tinnemans.

Heilbronn
De Experimenta hoort bij het
gelijknamige Science Center, dat
in aanbouw is in Heilbronn. Dat
opent zijn deuren in 2019.
Tot die tijd fungeert het omgebouwde schip als oefenlaboratorium en school voor de kinderen.
2018 is een overgangsjaar. Na
opening van het Science Center gaat het ms Experimenta als
varend onderwijsinstituut op reis.
Het schip zal in grote steden als
Hamburg en Berlijn afmeren.
Aan boord is dan een speciale tentoonstelling ingericht die scholen
uit Duitsland kunnen bezoeken.
Jan Tinnemans: “De kinderen

kunnen op experimentele wijze
kennismaken met vakken als natuurkunde, scheikunde, biologie
en techniek. Zo kunnen zij zich
voorbereiden op hun schoolkeuze.”

Maasbracht
Robert Schwan kwam op het idee
om het schip een jaar te gebruiken
als lesschip. “Maximaal 150 personen kunnen op de Experimenta
verblijven. Dat hebben we met de
brandweer afgesproken. We ontvangen schoolklassen op werkdagen en volwassenen in de weekenden voor het volgen van allerlei
workshops.”
Bezoekende kinderen kunnen aan
boord allerlei natuur- en scheikundige proeven uitvoeren.
Jan Tinnemans kijkt met voldoe-

Nieuwe havenkapitein in Brussel
In Brussel is Philippe Herman
aan de slag gegaan als
havenkapitein. Hij is de opvolger
van Luc Delprat, die de functie
sinds 2004 uitoefende en eind
2017 met pensioen ging.
Herman studeerde aan de Hogere
Zeevaartschool in Antwerpen. Hij
heeft een Master in de Nautische
Wetenschappen. Hij is officier
bij de marinetak van Defensie,
korvetkapitein
en
stafbrevet
houder.

Zuidpool
Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring
bij Defensie, waarvan meer dan
twaalf jaar bij de lange omvaart.
Hij leidde het militair detachement voor de bouw van het poolstation Prinses Elisabeth op de
Zuidpool.

te bevorderen.” Aldus Haven van
Brussel.
Als havenkapitein in Brussel heeft
Herman de leiding over een van
de belangrijkste diensten van
de haven, die de rol vervult van
havenpolitie en beheerder van de
hefbruggen en sluizen.

Politiebevoegdheden
Philippe Herman.
(foto Havenbedrijf Brussel)

Bovendien is hij zeer betrokken bij
de problematiek van de klimaatopwarming.
“Daardoor past hij perfect binnen de opdrachten van de Haven
van Brussel met als doel om het
waterwegtransport, de meest milieuvriendelijke
transportwijze,

De dienst, waar dertig mensen
werken, is ook verantwoordelijk
voor de regeling van het waterpeil
op het Brusselse gedeelte van de as
Antwerpen-Brussel-Charleroi.
Kapitein Philippe Herman krijgt
ook gerechtelijke politiebevoegdheden voor het hele havendomein
en de waterweg in Brussel.

Mede dankzij de zakbare stuurhut is de kruiplijn laag genoeg voor de Duitse
kanalen. (foto Noud van der Zee)

ning terug op de verbouwing van
tanker tot laboratoriumschip. “Als
bedrijf hebben wij een prachtprestatie geleverd. Dit grensoverschrij-

dend project heeft Tinnemans
Floating Solutions samen met
Maasbrachtse
onderaannemers
geklaard.”

Reünie op 200-jarige Maritieme
Academie Harlingen
In 2018 bestaat de Maritieme
Academie Harlingen 200 jaar. Dat
wordt gedurende het gehele jaar
met verschillende activiteiten gevierd. Eén daarvan is een groots
opgezette reünie voor oud-leerlingen, oud-leerkrachten en oudmedewerkers.
Deze reünie vindt plaats op zaterdag 26 mei. De deelnemers treffen
elkaar in en om het schoolcomplex, in het centrum van Harlingen en in de havens.
De reüniecommissie legt op dit
moment de laatste hand aan het
programma. De activiteiten staan
in het teken van verleden, heden
en toekomst en bieden tegelijkertijd gelegenheid om kennis te maken met het maritieme onderwijs

van nu. Er verschijnt ook een boek
over 200 jaar maritiem onderwijs
in Harlingen.
Het programma duurt van 10.30
tot 20.00 uur maar er is de mogelijkheid om daarin keuzes te
maken. Alle activiteiten starten en
eindigen rondom de huidige gebouwen aan de Almenumerweg 1
in Harlingen maar tussentijds is er
gelegenheid om de oude locaties
te bezoeken.
Er worden tussen de 500 en 700
bezoekers uit binnen- en buitenland verwacht. De inschrijving
voor deelname aan de reünie is
inmiddels geopend. Tot 27 januari geldt een vroegboekkorting
van 10 euro per persoon. Meer
informatie is te vinden op www.
maritiemeacademieharlingen.nl.

20 februari start weer opleiding Succesvol Binnenvaartondernemer
Op 20 februari gaat bij
Inholland Academy in Rotterdam
opnieuw de opleiding Succesvol
Binnenvaartondernemer van
start. Dat begint met een
introductiemodule. Deelnemers
die in het bezit zijn van een hbodiploma, krijgen vrijstelling van
deze module en starten op 15
maart. De opleiding duurt een
jaar.
Inholland Academy, aanbieder
van post-hbo-opleidingen, heeft
de studie ontwikkeld in samen-

werking met de brancheverenigingen Centraal Bureau voor Rijnen Binnenvaart en Koninklijke
BLN-Schuttevaer. De opleiding
verschaft deelnemers kennis en
vaardigheden om beter te ondernemen in de snel veranderende en
innovatieve binnenvaartwereld.

Blended learning
De opleiding is bedoeld voor
schippers, kapiteins, kapiteinmanagers, reders en andere professionals uit de binnenvaart.
Om de opleiding zo toegankelijk

mogelijk te maken, gebeurt die in
een vorm die Inholland Blended
Learning noemt: een combinatie
van e-learning via een online leerplatform en klassikale trainingsbijeenkomsten (bij twee vaardigheidsmodules). Zo is de opleiding
voor het grootste deel aan boord
te volgen via de computer, tablet
of smartphone.
De
opleiding
Succesvol
Binnenvaartondernemer bestaat
uit zes modules:
- Introductiemodule studievaardigheden

- Communicatie-, inkoop- en
verkooptechnieken
- Personeel & organisatie
- Bedrijfseconomie
- Keten en ketenbeheer
- Businessplannen en verdienmodellen
Wie de complete opleiding succes
vol afrondt, ontvangt een gecertificeerd diploma.
Het is ook mogelijk om losse modules te volgen. Dan krijgt een
deelnemer de betreffende deelcertificaten.

Korting voor leden
De kosten voor de volledige opleiding bedragen 2.735 euro (exclusief literatuur). Leden van BLNSchuttevaer en CBRB ontvangen
500 euro korting. De kosten van
de losse modules variëren van 265
tot 675 per module.
Op www.inholland.nl/academy
is meer informatie te vinden.
Bellen
met
BLN-Schuttevaer
(Peter Brandt, 078 - 782 05 65)
of CBRB (Jan Vogelaar of Freya
Diepeveen, 010 - 798 98 00) kan
ook.
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Oechies verzorgde de elektrische installatie van

TRIPOLIS
WIJ WENSEN DE BEMANNING
EEN BEHOUDEN VAART

Verkoop, installatie en reparatie
Oechies is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor elektrotechniek. In
onze winkel aan de Waalhaven in Rotterdam kunt u terecht voor accu’s en laders,
antennes, schakelmateriaal, pompen, verlichting, etc.
Onze servicedienst staat 24/7 voor u klaar voor reparatie en onderhoud.
Uiteraard zijn wij er ook voor u voor elektrische installaties, zoals dieselelektrische
en hybride aandrijvingen, verlichting, gasdetectie, tankmeting en nautische
installaties. Zo bieden wij u complete zorg voor uw schip.

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft ontwerp,
bouw en levering compleet schip mogen verzorgen voor
familie Hoeykens-Pius
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.

Oechies, uw partner in de binnenvaart!
Waalhaven Z.z. 42 - 3088 HJ Rotterdam
T 010 - 297 39 99 - E info@oechies.nl
Aanlegsteiger 2242-6
Ma/vrij 8.00-16.30 uur, Za 9.00-13.00 uur

www.oechies.nl

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

TVM VERWELKOMT DE TRIPOLIS VAN FAM. HOEYKENS

Proﬁciat met uw nieuwe mts Tripolis.
Wij wensen u en uw bemanning een behouden vaart.

Wij wensen het mts Tripolis
een behouden vaart, en….
gaat er toch iets mis,
dan kunt u op ONS rekenen.
Van harte proficiat !!

SAA OVERVLIET ASSURANTIEMAKELAARS
+31 (0)10-411 95 95 - WWW.OVERVLIET.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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Tanker Tripolis is klaar voor de start

Na 33 jaar containers nu een kleine stap
naar de tankvaart
Met de Tripolis brengen
Benjamin Hoeykens en zijn
vrouw Sarah Pius diversiteit
aan in hun bedrijfsactiviteiten
en gaan ze aan de slag in de
tankvaart. Een drukke, leerrijke
en boeiende periode. Na de
afbouw in weer en wind komt de
Tripolis eind januari in de vaart.
Benjamin en Sarah zijn sinds
2016 volledig eigenaar van de
drogeladingschepen Aquapolis en
Metropolis, die vroeger voor
de helft eigendom waren van
Benjamins ouders. Deze schepen
zijn 135 meter lang en 17,35 meter
breed. Ze varen containers tussen
Antwerpen en Karlsruhe voor Contargo Waterway Logistics op basis van een langetermijncontract.
De Acropolis, waar Benjamin en
Sarah op getrouwd zijn, is inmiddels verkocht.
“De Acropolis is een prima schip
met een casco van Belgische
makelij”, vertelt Hoeykens. “Maar
gezien de leeftijd van zeventien
jaar en de gepresteerde uren waren de komende jaren investeringen nodig. In 2016 hebben we
beslist de Acropolis te verkopen.
Wij wensen de nieuwe eigenaren,
fami
lie De Wit, heel veel succes
met het schip.”

Naar de tankvaart
Met de Tripolis is Hoeykens al
sinds 2013 bezig. Vanwaar de
keuze voor een tankschip? “In
2013 waren de tarieven in de containervaart extreem laag. Ik vind
dat men in de containervaart nog
steeds te veel uren draait die niet
worden beloond. Niettegenstaande hebben bemanningsleden op
containerschepen een boeiend en
actief beroep. Ik staar me zeker
niet blind op de toekomst van de
tankvaart. Ik denk niet dat wij met
de Tripolis nu opeens de kip met
het gouden ei hebben, maar tankvaart interesseert mij.”
Naast Wim Driessen benaderde
Hoeykens ook andere makelaars.
Uiteindelijk kwam hij toch weer

De Tripolis heeft een Green Award
Silver-certificaat. Wat vergroening
betreft, wil Hoeykens echter niet
haantje-de-voorste-zijn.
“Als ondernemer wil ik investeringen in groene technologie via de
vrachtprijs kunnen terugverdienen. We hebben in de crisisperiode
gezien dat het werk meestal naar
de goedkoopste aanbieder gaat.
Daarom wacht ik rustig af hoe de
regelgeving zich gaat ontwikkelen.”
“Van subsidie houd ik niet zo. Het
is goed als schouderklopje, maar
niet om een bedrijf mee op te starten.”

Druk maar boeiend

Benjamin Hoeykens: een drukke, maar boeiende periode. (foto Sarah De Preter)

terecht bij RensenDriessen, die
ook de Metropolis, Aquapolis,
Dianthus en Jamais Pense voor de
familie leverde. “Wim heeft een
duidelijke visie en staat zijn klanten met raad en daad bij. Ook ik
weet wat ik wel en niet wil. Het
klikt tussen ons.”

Aangepast boeg
schroefsysteem
De Tripolis is door RensenDriessen
turnkey opgeleverd, wat niet wil
zeggen dat Hoeykens thuis zat te
wachten op een telefoontje dat de
tanker klaar was. “Dat zou in principe gekund hebben, maar zo zitten wij als eigenaar niet in elkaar.
Ik wilde van het eerste tot het laatste moment overzicht hebben in
verband met de indeling boven en
onder de vloerplaten. We hebben
bij de indeling goed nagedacht
over toekomstige reparaties. Ik
heb samen met de inbouwers Dik
Alblas, Pieter Vink, Jeffrey & Adrie
ruimschoots de tijd genomen
om stil te staan bij ieder punt en
detail. De Tripolis is geen standaard schip, niet één van de zovele
tankers.”
Het schip is 110 meter lang, 11,40

meter breed en heeft een laadvermogen van 2.660 ton bij een diepgang van 3,25 meter. Het heeft
volgens Hoeykens prima afmetingen waarmee men ook op de
kanalen kan varen. Qua constructie is dit een vrij eenvoudig, maar
slim schip. Het schip heeft daarmee unieke vaareigenschappen en
een geweldig draagvermogen.
“Dit maakt het voor eventuele
toekomstige
bemanningsleden
eenvoudig om op de Tripolis aan
de slag te gaan. Ik heb wel het
boegschroefsysteem
veranderd.
Hierdoor kunnen wij als eerste
tankschip van dit model met een
tonnage van meer dan 2.200 ton
op alleen de boegschroef vooruit
varen met een snelheid van meer
dan 10,4 kilometer per uur. Klinkt
dat niet milieuvriendelijk? Door
de 5-blads AMW-schroef met extra
brede bladen kunnen we met een
leeg schip en zonder ballast varen.
Dat is gelukt!”

veiligheid. Mits enkele kleine aanpassingen kan het – mocht daar
behoefte aan zijn – ook chemicaliën vervoeren. De tanks zijn gecoat en het leidingsysteem is semidubbel uitgevoerd.
In de machinekamer staat een
ABC-motor die voldoet aan de
CCR2-norm. “Deze 6-cilindermotor kan in geval van nood ook
op vier cilinders draaien en heeft
niet al te veel elektronica. Daarom
hebben wij in dit geval voor ABC
gekozen, hoewel wij op onze andere schepen in totaal tien Caterpillars hebben staan.”

De geladen proefvaart, donderdag
11 januari, is goed verlopen. Op
wat restwerk na is de Tripolis klaar
voor de vaart.
Is ook Hoeykens klaar om tankvaartkapitein te worden? “Ik heb
me goed in de materie verdiept en
ervaring opgedaan aan boord van
een andere tanker. Mijn bemanning komt oorspronkelijk uit de
tankvaart. En vergeet niet dat 80
procent van onze familie in de
tankvaart zit!”
“Het is een drukke, maar boeiende periode. Ik leer dagelijks bij
en motiveer mijn bemanning om
dat ook te doen. Qua veiligheid,
netheid, betrouwbaarheid en contact met de terminals wil ik – net
als op onze andere schepen – op
hoog niveau blijven.”

100 procent inzet
De Tripolis is afgebouwd bij
Dolderman in Dordrecht onder
woelige
weersomstandigheden.
“Sneeuw, ijs, regen en storm – we
hebben het allemaal gehad. Het is
dan ook een knappe prestatie dat
we zo goed op schema liggen. Alle
leveranciers en werfmedewerkers
hebben zich voor 100 procent ingezet. Daar wil ik iedereen hartelijk voor bedanken.”
De Tripolis is enkele weken geleden in familiekring gedoopt.

ABC-motor
Het schip gaat op de Rijn en zijn
zijrivieren minerale olieproducten
vervoeren voor Stetra, waar Daniel
Schulz de supervisie heeft over de

Aan mts Tripolis leverden onder andere:
Dolderman B.V. Complete afbouw,

De Wit Bunkering N.V.

inbouw machinekamers en boegschroef

Gasolie + Smeerolie.

pompmotor C18.

Nassau Scheepsbenodigdheden BVBA

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

Scheepsinventaris.

Ontwerp, bouw en levering compleet

Den Breejen Shipyard

schip.

De schroefasinstallatie.

Anglo Belgian Corporation

Dijvler Materiaal B.V.

6DZC - 1000 tpm - 1.326 kW.

Boeg- en achterankerlier, ankers, anker-

Blokland Non-Ferro B.V.

damkettingen en ankerdraad.

Beunkoelers.

Dolpower B.V.

DBS Scheepsservice

- Generatorset 1 t.b.v. aandrijving

Aluminium machinekamervloeren.

boegschroef en ladingpompen 530kVA

De Waal Machinefabriek B.V.

Motor Caterpillar, type C18 Generator

- EasyFlow Roersysteem;

Stamford HCM534;

- Stuwa Stuurmachine;

- Generatorset 2 t.b.v. boordnet en

UCM274;

Kampers Shipyard B.V.

Radio Holland Netherlands B.V.

Stuurhuis + hefgeleidekoker.

Installatie werkzaamheden.

Motor John Deere, type 4045 Generator

Lloyd’s Register EMEA Certificering.

RAFA Scheepsramen B.V.

Stamford UCM224.

Machinefabriek en Scheepsreparatie-

Scheepsramen.

Foresta Trading B.V.

bedrijf Van Wijk B.V.

RuGotech Pijpleidingen B.V.

- Complete pakket F.T. VICTOR dienst

Autokraan 11-17 mtr. 2000 kg.

Compleet dekleidingsysteem.

Marflex 8x MDPD 80 ladingpompen en

Speedheat Breda Vloerverwarming.

8x nazuigpomp.

TVM Verzekeringen

Oechies Electrotechniek

Verzekeringen.

- Gasolie trimpomp;

- Elektrische installatie;

Verhaar Omega

- Smeerolie haspelsets ;

- Nautisch pakket;

Één (1) Atlas Copco Schroefcompressor

- F.T. Compacte afvalwater installatie

- Schotel installatie;

MAS GA11 FF op 500l ketel.

- Airco en overdruk;

Veth Propulsion B.V. 1 x Veth Jet Type

Hoogendoorn Maritieme Betimmerin-

- Vloerverwarming;

4-K-1200 389kW/1800rpm.

gen en Interieurbouw

- Complete tankmeetsysteem.

VE-woning en scheepsstoffering

- Generatorset 3 t.b.v. boordnet 62kVA

pompen;
- 2x F.T. Ballast/stripping ejector
200 m³/u per stuk;

230V (voorschip).

- Tankset;

ladingpompen 120kVA Motor John

Volledige betimmering achterwoning &

Overvliet Assurantiemakelaars B.V.

Complete stoffering woning en stuurhuis

- Leidingwerk.

Deere, type 6068 Generator Stamford

stuurhuis.

Varen-verzekeringen.

incl. ve-screen zonwering.

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

Breda

Maritieme betimmeringen en interieurbouw

SAAOVERVLIET

Non Ferro bv

Shipyard

Wij feliciteren familie Hoeykens-Pius van harte met mts Tripolis
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