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BLN-Schuttevaer
en ASV positief na
gesprek minister
Hermotoriseren?

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

ASV en BLN-Schuttevaer zijn positief gestemd over het
gesprek dat ze deze maand afzonderlijk hadden met
minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur
en Waterstaat. De ASV stelt dat de houding van de
minister “hartverwarmend, begripvol en bezorgd” was.
BLN-Schuttevaer spreekt van “een plezierige kennismaking en een open gesprek”.

Zomercontrole
op het IJ
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Elektrische markt
schakelt naar hogere
versnelling
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Verkoop
Inbouw
Onderhoud
Reparatie
Revisie


%(5(,.
%$$5

7

T 010 591 26 11 | www.hollanddiesel.nl

UIT VOORRAAD LEVERBAAR
STRAALBUIZEN.NL

|

TE KOOP
VRIJSTAANDE VILLA AAN RIVIER
WESTEIND 203, PAPENDRECHT

SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

24 UURS
STORINGSDIENST

www.keerkoppeling.com
Bel 078-6138277

WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

MASSON | REINTJES | TWIN DISC | ZF | LOHMANN
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+31 (0)184 67 62 62

KEERKOPPELING
DEFECT?
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T. 088 6699500

Laag water verandert
Maasvallei in vuilnisbelt

Op zoek naar
ƔGZKDGNRGTUQPGGN
KPFGDKPPGPXCCTV!
Bel 085 4840200
Voor de juiste match,
www.swetsgroup.nl

18-19

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

€ 950.000,- K.K. ZIE FUNDA.NL

Dé verwarming
voor aan boord!

+31 (0)117 - 401 500

dealer

REINTJES De beste keuze
voor uw schip!

Marine Power Drechtsteden B.V.
• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN
+31 (0) 85-4861360

www.teamcoshipyards.nl
info@teamcoshipyards.nl

REINTJES Benelux BVBA | www.reintjes-gears.com
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Fluvia
for Peak performance
Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen

WE WANT YOU AS OUR CAPTAIN

FÜR DIE UNTER UNSERER LEITUNG FAHRENDEN
MOTORTANKSCHIFFE SUCHEN WIR:

auf einem unserer 12 modernen Oil oder Chemie Rhein Tankmotorschiffe

Schiffsführer,
Steuerleute mit Patent,
Steuerleute und Matrosen

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

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

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

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

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

Sollicitaties eenvoudig via onze
website!

Bewerbung über:

Fahrgebiet: ARA und Rhein
Anforderungsproﬁl für Bewerber
Schiffsführer / Steuermann mit Patent:
• Rheinpatent
• ADN Zertiﬁkat
• Beherrschen der Deutschen und Niederländischen Sprache
• Berufserfahrung in der Tankschifffahrt
Wir bieten:
• interessantes Salär
• interessante Schweizer Arbeitsbedingungen
• interessante Schweizer Sozialleistungen
(Aufbau Altersvorsorge)
• Vergütung der Verpﬂegung an Bord und der Reisekosten
• fachspeziﬁsche Ausbildung (Vergütung der Kurskosten)

www.ﬂuvia.eu/jobs

Steuerleute und Matrosen müssen in Besitz
eines gültigen Schifferdienstbuches sein.

tanker shipping | tank storage | tanker brokers

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn A. Fontijne
dispo@intertrans.ch und/oder +41 61 487 90 70

PARTYSERVICE NEDERLAND ZOEKT COLLEGA’S
M AT R O ZE N
KA PI TE IN EN ,
N EN !
& ST U U R M AN
Voor onze partyschepen de Ameland, Brandaris
en Marlina zoeken wij collega’s. Onze schepen
liggen in Rotterdam en Spijkenisse. We varen
voornamelijk in regio Rijnmond maar we zijn
inzetbaar door heel Nederland. Ook komen
tochten naar Duitsland en België regelmatig voor.

GEZOCHT
KAPITEIN EN LICHTMATROOS
VOOR MTS JOLANDA
Vaargebied Ara + Rijn

Zorg jij met liefde en vakmanschap voor de
schepen en een veilige vaart? Wil je werken in een
leuk, jong en enthousiast team?
Stuur je cv en motiatiebrief naar
jp.vanderlinde@partyservice.nl.
Liever telefonisch contact?
Bel naar 06 - 81 88 92 99

PARTYSERVICE.NL

Bosserhofweg 2a | 5931 GW | Tegelen | T 06-21523112 | E info@paco-bv.nl | W www.paco-bv.nl

Er zit weer volop vaart in de economie. De komende
jaren verwachten we de stroom weer mee te hebben.
Daarom zijn we voor het vaargebied Rijn en VARAG
op zoek naar:

DUBBELWANDIGE TANKSCHEPEN
SINCE 1983
Trendco is al 35 jaar
actief in het binnenvaart
transport van minerale
oliën. Voor ons een
aanleiding om te kiezen
voor een geheel nieuwe
huisstijl.

Wilt u samenwerken met ons jonge, dynamische team
dat inzet combineert met kennis en kunde, neem dan
contact met ons op en bespreek de mogelijkheden.
Samen bouwen we dan aan een duurzame relatie
waarin we de passie voor de binnenvaart delen.

Contactpersonen:
Martijn en Jeffrey Smith

armada@trendco.nl

078-68 18 666

Merwekade 77

3311 TH Dordrecht

trendco.nl
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Camera telt (hoge) schepen op het IJ
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Op de kop van het Java-eiland
heeft de gemeente Amsterdam
een camera met twee lasers
geplaatst. Die registreert
passerende schepen en vooral
hun hoogte. Die informatie wil
de gemeente gebruiken voor
het deﬁnitieve besluit over
de geplande voetgangers- en
ﬁetsbrug over het IJ.
Die Javabrug gaat de Kop van het
Java-eiland verbinden met het
Hamerkwartier in AmsterdamNoord. De brug krijgt aan beide
zijden een beweegbaar deel. Dat
is vrijwel zeker sinds de gemeen-

teraad in juli 2017 heeft besloten
tot de ‘Sprong over het IJ’. Inmiddels worden daarvoor de nodige
voorbereidingen getroffen.

Cijfers
Er zijn plannen voor twee bruggen: naast die vanaf het Javaeiland moet een tweede in een
later stadium bij het Stenen
Hoofd komen.
“Er zijn cijfers bekend van aantallen schepen die het IJ passeren,
maar nog niet voldoende. Met
Rijkswaterstaat en andere nautische partijen voeren we goed
overleg. We hebben cijfers en gegevens, maar het beeld is nog niet

compleet”, vertelt Roel Kupers,
omgevingsmanager Javabrug bij
de gemeente Amsterdam. “We
gaan nu alles tellen.”
Er moet meer duidelijkheid komen
over typen en hoogtes van de passerende schepen. Vooral voor de
hoogte van de brug is dat belangrijk. De telling geeft informatie
voor de frequentie en tijdsduur
van brugopeningen.
Er wordt met de laser op 11,35 meter gemeten en lager. Daarnaast
registreert de camera beelden van
alle passerende schepen. Elke
vijf seconden wordt er een foto
gemaakt. Hierdoor is later goed te
zien wanneer het druk is en hoe

vaak de brug zou moeten draaien.

Privacy

in 2019. De verwachting is dat de
brug in 2025 in gebruik wordt
genomen.

De infrarood- en gewone beelden
worden met een groothoeklens
gemaakt. Identiﬁcatie van personen of schepen is niet mogelijk,
stelt de gmeeente. Gezichten en
scheepsnamen zijn niet te herkennen. Kupers: “Wij schenden
de privacy niet, maar beschermen
hem door deze werkwijze.”
Het systeem blijft een jaar lang
staan op de kade. Zo kan een
volledig beeld gemaakt worden,
doordat alle seizoenen zijn meegenomen. Het deﬁnitieve besluit
over de bouw van de Javabrug valt
(foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

Lobelia vaart
voor BFT
In de vorige editie stond een artikel over de door GS Yard in Waterhuizen gebouwde tanker Lobelia.
Zoals correct vermeld was in de
tekst, gaat het schip varen voor
BFT Tanker Logistics. De eigenaren
varen al jaren voor deze Zwijndrechtse bevrachter.
Op de felicitatiepagina en in de
leverancierslijst werd echter een
andere bevrachter vermeld. Die
naam klopte dus niet.

Tevredenheidsonderzoek vaarwegen
Rijkswaterstaat heeft opdracht
gegeven voor een onderzoek
naar de tevredenheid van
binnenvaartschippers over de
vaarwegen in Nederland. Het
onderzoek, waar ook provincies
bij betrokken zijn, wordt
uitgevoerd door I&O Research.
Dat bureau uit Enschede benadert
binnenvaartondernemers
vanaf
half juli met sms’jes en e-mails om
hen uit te nodigen deel te nemen
aan de Belevingsmonitor Binnenvaart.

Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst, die op de computer en de smartphone kan worden
ingevuld.
Met de vragen brengt I&O
Research in kaart hoe de binnenvaart de vaarwegen beleeft.
Onderwerpen zijn onder meer
veiligheid, informatievoorziening,
werkzaamheden en stremmingen. De resultaten worden onder
andere gebruikt als input voor
beleidsadviezen en verbeteracties
bij Rijkswaterstaat.

Laat deze boot niet voorbij varen!
Super Lauwersmeer SL 460 Open Kuip
Afmetingen (L x B x D) ca. 14.70 x 4.78 x 1.20, bouwjaar 2011 BN - 201107 CE-B
Motorisering 1 x 150 pk Iveco N67MNAM15.02
2 spudpalen! Erg handig als u een hogere leeftijd heeft bereikt!
Verder nog meer moois zoals:
Vloerverwarming door gehele boot en in open kuip! 4 x klapdeur naar open kuip, Sanos
el. stuurstoel, Hydronautica afstandbediening gehele besturing, Smeg vaatwasmachine,
meevaarstoel geïntegreerd in bank, Alcantara plafond, Candy was-droogmachine, alle
kasten soft closing, elektrische TV, 2de tv aanwezig, hydraulische deur naar zwemplateau, hek / boegschroef hydrauliek, elektrisch machineluik, bergruimte in open kuip,
vloerverwarming in open kuip, veel bergruimte, buiteningang machinekamer, ruime
U-dinette in de open kuip, 2 persoonsbed in salon, aantal hutten 1x

Totale koop kan interessant zijn?
Eventueel inclusief bij koop:
Schiphuis 17,5 x 5 meter gelegen in Woudsend met carport.
NIET VAN NIEUW
TE ONDERSCHEIDEN!

www.ahoekholding.nl  info@ahoekholding.nl  06 53 24 77 63
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TE KOOP
Interesse? Laat het ons weten!
Ms Adriana - € 412.000

Mbs Bontekoe Jr - prijs: n.o.t.k
L
66,90
B
6,62
D
2,80
T
767
BJ 1960

L
76,95
B
8,18
D
2,52
T
1060
BJ 1957
Dubbelwandig, Lage kruiplijn

Ruime woning, Evt. met werk

Ms Borelli - prijs: n.o.t.k

Mbs Bremare - € 299.000 met nieuwe papieren
L
110
B 11,45
D
3,62
T
3228
BJ 2009

Hybride schip sinds 2016

L
64,54
B
7,50
D
2,82
T
800
BJ 1947

1DVWXSWHQDSDOXEXÀRWLO\UHMGDĜVWYt6RPWUDQV
MDNRKAPITÁNQHERNRUPLGHOQtN!

Starters schip, Evt. met werk

patrick@theblueworld.nl • 06-553333583

5HMGDĝVWYt6RPWUDQVMH
)ORWLODPRGHUQtFKGREĜHXGUåRYDQêFKYêKUDGQČPHJDWDQNRYêFKORGt
VRGGČOHQêPE\GOHQtPDYãtPSRåDGRYDQêPNRPIRUWHP
1DHYURSVNêFKYQLWUR]HPVNêFKYRGQtFKFHVWiFKSĜHSUDYXMHPHPLQHUiOQt
ROHMRYpDFKHPLFNpSURGXNW\

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

1DEt]tPHMLVWRWX]DPČVWQiQtVRFLiOQtSRMLãWČQt
Y]GČOiYDFtNXU]\ DQJOLþWLQD&±FHUWL¿NiW DPRåQRVWVOXåHEQtKR
SRVWXSXSURPRWLYRYDQpVSROXSUDFRYQtN\
+OHGiPHPRWLYRYDQpNDSLWiQ\DNRUPLGHOQtN\
VUêQVNêPSDWHQWHPGR0DQQKHLPXUDGDURYêPSDWHQWHPD
$'1FHUWL¿NiWHP&±FHUWL¿NiWQDEt]tYêKRGX

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

SOMTRANS NV

FKH ACCU’S

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

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

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

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 30

riviercruiserederijen. Op dit moment beheert RsR Nemo Ltd. meer dan 30 rivier-

Flusskreuzfahrtschiffe und ist mit einer Anzahl von mehr als 350 Mitarbeitern

cruiseschepen en is met een medewerkers aantal van meer dan 350 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
•
•
•
•
•
•

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

• Zwitsers contract

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

Maschinist
•
•
•
•

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

Matrose
•
•
•
•

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

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 | info@rsrnemo.com
Voor meer informatie: +31 621839314

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

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

Nautical Expertise for Maritime Operations

Nautical Expertise for Maritime Operations
WWW.RSRNEMO.COM

WWW.RSRNEMO.COM

De Binnenvaartkrant

17 juli 2018

5

Wanneer komen Lorentzsluizen 2.0 in zicht?
DOOR MENNO BONNEMA

Terwijl megaproject De
Nieuwe Afsluitdijk volop in de
belangstelling staat, blijft het
over het toekomstbestendig
maken van de Lorentzsluizen
– een van de voor de
scheepvaart belangrijke
onderdelen – angstvallig stil.
Projectleider Wim Boogholt
van Provincie Friesland praat
De Binnenvaartkrant bij over de
laatste stand van zaken: wanneer
komen de Lorentzsluizen 2.0 in
zicht?.
In maart dit jaar opende het
Afsluitdijk
Wadden
Center.
Gelegen aan de IJsselmeerkant,
maar met op het dakterras een imponerend uitzicht over de Wadden,
biedt dit nieuwe educatiecentrum
actuele informatie over alles wat er
de komende jaren aan en met de
Afsluitdijk gaat gebeuren. Opvallend is dat er weinig informatie te
vinden is over wat toch één van de
grootste deelprojecten is: het mo-

derniseren van de Lorentzsluizen.

Radiostilte
De verbreding van de Lorentzsluizen staat al jaren op het verlanglijstje van de scheepvaart die
gebruikt maakt van de route via
het IJsselmeer naar de Waddenzee
en andersom. De provincie, die als
kartrekker van het verruimen van
het sluizenproject optreedt, is zich
daar zeer bewust van, zo laat Boogholt weten. “Momenteel hebben
we bewust een soort radiostilte
in acht genomen, omdat we druk
bezig zijn met het overleg richting
het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat (IenW). Dat ministerie moet nog een positief besluit
nemen over de verbreding van de
vaarwegpassage bij Kornwerderzand.”
“Het is ook niet zo maar een besluit natuurlijk, als je bedenkt
dat het geheel begroot is op 203
miljoen euro. Ook richting de
Europese Unie zijn we druk bezig
om nogmaals het belang van dit

project duidelijk te maken om zodoende de nodige subsidiegelden
binnen te kunnen krijgen. Met die
twee genoemde zaken zijn we momenteel razenddruk.”
Over wanneer er meer duidelijkheid komt, kan Boogholt nog geen
concrete datum noemen. “Wij verwachten dat er rond september of
oktober een deﬁnitieve go moet
komen van het ministerie. Wij zijn
daar positief over. We denken dat
we inmiddels het grotere belang
voor de binnenvaart richting het
ministerie hebben kunnen overbrengen."
"Eerst werd door een aantal mensen gedacht dat dit project slechts
ten goede zou vallen aan een paar
scheepsbouwers. Maar inmiddels
is het inzicht gekomen dat met
bredere sluizen gewoon veel meer
mogelijk wordt. Zo kunnen er
geheel nieuwe vaarroutes ontstaan, en andere verkort worden,
waardoor ook weer andere vaarwegen ontlast worden.”

In 2022 starten
De beoogde verbreding van de
Lorentzsluizen is van 17 naar 25
meter, een breedte die door de beroepsvaart naar voren is gebracht.
Voor het prijskaartje van 203 miljoen “wordt het hele gebied rond
de sluizen aangepakt en er komen
in totaal vier nieuwe bruggen”,
vertelt Boogholt. Naast de ﬁnanciering door de rijksoverheid en
de subsidie uit Brussel betaalt ook
het betrokken bedrijfsleven mee.
Voorlopig schat Boogholt in dat als
alles volgens de huidige planning
positief verloopt, de werkzaamheden begin 2022 kunnen starten
en eind 2013 afgerond moeten
zijn. “Hinder voor de beroepsvaart
zal onvermijdelijk zijn. Natuurlijk
is uitwijken naar de Stevinsluizen
bij Den Oever een optie, maar vanwege de enorme omweg eigenlijk
alleen als het niet anders kan.”

de scheepsoverslag bijna helemaal
stil. Zo’n dertig schepen en bakken
met meer dan 55.000 ton lading
zaten vast.
Nadat de vaarweg weer was vrijgegeven, moest veel lading als
gevolg van het laagwater worden
overgeheveld op andere schepen.
Een deel van de lading ging in tussenopslag.

Voor de Beierse havens is het voorval aanleiding om opnieuw te
pleiten voor een betere verbinding
tussen havens, spoor en binnenvaart. De Duitse overheid wil hier
werk van maken.
“Als havens zijn we een interface
tussen de vervoersmodi”, aldus
Joachim Zimmerman van bayernhafen. “Spoor en vaarweg hebben

nog ruimte voor extra goederenvolumes. Wij zullen er hard aan
werken dat meer gebruik van deze
vervoersmodi wordt gemaakt. Een
evenwichtige transportbalans, dat
is ons doel.“

Bij de ontmoeting met de ASV
waren de CCR-eisen het belangrijkste onderwerp, die volgens de
schippersorganisatie zijn ingevoerd met de bedoeling om tot
een koude sanering te komen van
oudere schepen.
"De CCR-regelgeving is geen
natuurramp die over ons gekomen is. Het is beleid op aantoonbaar
verkeerde
(achterhaalde) gronden door mensen
bedacht en uitgevoerd. Als de consequenties zodanig zijn dat de
hedendaagse maatschappij een
ander beleid wil dan is het onverteerbaar dat deze kaalslag doorgaat alleen omdat dat nu eenmaal
zo afgesproken zou zijn."
De boodschap van de ASV aan
de minister was, zo publiceerde

de vereniging op Facebook: “Wij
hebben nu 10 jaar op allerlei manieren gepoogd deze afbraak een
halt toe te roepen. Er is geen tijd
meer voor onderzoeken of iets
dergelijks. Er moet op zeer korte termijn een pas op de plaats
gemaakt worden en vervolgens
besluiten wat er WEL aan eisen
doorgevoerd gaat worden waarbij
nut, noodzaak en haalbaarheid de
uitgangspunten moeten zijn.”

Beschermen
“De houding van de Minister was
hartverwarmend, begripvol en
bezorgd”, blikt de ASV terug.
“Waarbij de indruk ontstond dat
deze minister veel waarde hecht
aan de (diversiteit van de) binnenvaartvloot. Ook kreeg de ASVdelegatie de indruk dat deze minister er veel aan gelegen is de waardevolle Nederlandse vloot waar
mogelijk is te beschermen tegen
aantasting en afbraak.”
De ASV heeft verteld dat er per
land verschil is in de wijze van
keuren. In onder meer Duistland
en België zou dat minder streng
gebeuren en dat verklaart volgens
de ASV waarom er in die landen
veel minder protest is tegen de
regels.
Het luisterend oor van Van Nieuwenhuizen stemt de ASV hoopvol. “Als er een minister is die hier

Minister Cora van Nieuwenhuizen.
(foto Rijksoverheid)

het verschil in kan maken, dan is
het deze minister. We weten dat
wij, de binnenvaart, de minister
veel druk opleggen. Er is immers
nauwelijks tot geen tijd meer om
dit beleid te herzien. Maar juist
nu, nu de maatschappij vastloopt
wat vervoer betreft, nu het milieuvraagstuk zo breed aanwezig is,
juist nu is het HET moment om de
koers te wijzigen.”

Regie
BLN-Schuttevaer had met Van
Nieuwenhuizen “een open gesprek, waarin we vooral benadrukten hoe belangrijk de binnenvaartsector is voor Nederland. De

van ‘nieuwe vondsten’ is in zichzelf
een mooi Droste-eﬀect, namelijk een
nieuwe vondst. Meer Nederlands dan
innovatie, dus ook al een compliment
voor de communicatieadviseur van
Infrastructuur & Waterstaat.
Maar je voelt hem al aankomen: wij
weten wel een mooie nieuwe vondst.
Cora wijst expliciet het vrachtverkeer
over de A15 aan als de schuldige voor
de ‘dure ﬁles’. Nou dat kan ook over
water, vindt Marten Fernhout, die me
daarover belde. Marten Fernhout was
toen ik over de binnenvaart begon te
schrijven voorzitter van de Federatie
van Schippersbonden, in de jaren 80
zeg maar het VVD/CDA-kabinet van
het particuliere binnenvaart-politiekspectrum. Hij heeft me toen persoon-

heen opsomt. ‘Vervoer over Water
de Juiste Weg’ (Toerbeurtvereniging
Noord-Zuid), ‘De Betuwelijn ligt er al’
(De NPRC in een ﬂyer over de Waal,
toen het spoorlijntje er dus nog niet
lag) en de onvolprezen slogan ‘Hier
vaart een ﬁle van 60 vrachtauto’s’
(Bureau Voorlichting Binnenvaart).
De A15 tussen Papendrecht en
Gorinchem loopt parallel aan de Merwede, het drukst bevaren stukje wa-

Minister maakt indruk op organisaties
Zowel de ASV als Koninklijke
BLN-Schuttevaer zijn positief
gestemd over het gesprek dat
ze deze maand afzonderlijk
hadden met minister Cora
van Nieuwenhuizen van
Infrastructuur en Waterstaat. De
ASV, die op 10 juli met haar om
tafel zat, stelt dat de houding van
de minister “hartverwarmend,
begripvol en bezorgd” was. BLNSchuttevaer, dat de VVD-minister
op 12 juli trof, spreekt van “een
plezierige kennismaking en een
open gesprek”.

Dat de sympathieke VVD-minister
Cora van Nieuwenhuizen 300 miljoen uittrekt voor een paar extra
stroken asfalt op de A15 tussen
Papendrecht en Gorinchem is voor
een ‘die hard’ automobilist (en dat
zijn we allemaal) goed nieuws. Lekker
doorscheuren. Nog mooier is dat de
minister volgens tientallen berichten
in de media ‘nieuwe vondsten’ om
de doorstroming te bevorderen in
overweging wil nemen. Het gebruik

lijk dat hele spectrum uit de doeken
gedaan, zoals hij nu weer alle credo’s
van de binnenvaart door de jaren

Problemen op Donau door vastgelopen schepen
Eind juni veroorzaakten twee
aan de grond gelopen schepen
op de Donau bij Pfelling
dagenlang ﬁlevorming op de
rivier. Pas na een week konden
schepen die uit Deggendorf
kwamen de Beierse havens
Regensburg en Passau weer
bereiken.
In de haven van Deggendorf lag

Nieuwe vondst

minister onderkent dit belang en
is met ons van mening dat meer
ingezet moet worden op multimodaliteit. Het belang van ook de
kleinere schepen en het ﬁjnmazige
vaarwegennet hebben we in dit
gesprek onderstreept. Wij benadrukten dat de minister daarin een
rol heeft en hierin meer de regie
zou moeten pakken.”
Die rol is volgens BLN-Schuttevaer
ook voor de milieu- en klimaatdoelstellingen wenselijk. “De binnenvaartsector kan en wil enorm
veel en heeft ook al diverse initiatieven laten zien op gebied van
duurzaamheidsoplossingen. Maar
daarvoor is wel noodzakelijk dat
de overheid heldere kaders stelt,
want deze missen we nu als sector.”
De regiefunctie gaat het ministerie
van I&W nu al wel nemen voor
het rivierensysteem, aldus BLNSchuttevaer.
“De minister vindt het samen met
ons onbegrijpelijk dat het economisch aspect van rivieren teveel
onder druk staat vanuit de andere
functies zoals recreatie en natuur.
In een integrale systeemaanpak
dat alle projecten voor het hele rivierensysteem koppelt zal nu ook
het economisch belang voor de
binnenvaartsector nog beter worden betrokken.”

ter in Europa, waarop nog zeven keer
zoveel schepen kunnen varen zonder
noemenswaardige
consequenties
voor de veiligheid of doorstroming.
Hey, waar kennen we dat van? O ja,
die rivier stroomde precies naast de
Betuwelijn. Nou moe, en daar loopt
die weg ook al naast. Dus je hebt
een rivier waarop van alles mogelijk
is. Vervolgens leg je een dure, waardeloze spoorlijn ernaast aan. En
tenslotte ga je wanhopig toch maar
die weg verbreden.
Als je dan zegt dat weer (onder druk
van de asfaltlobby) hardnekkig van de
rivier wordt weggekeken, dan krijg
je zelfs van die sympathieke minister
te horen dat de binnenvaart dat zelf
maar moet regelen.
Dat is niet helemaal eerlijk, want dat
heeft ze nog niet gezegd. Zij hoeft als
minister niet te praten met een kantine vol vertegenwoordigers van een
verzuilde binnenvaart. De binnenvaart blijft de perfecte afspiegeling
van de walsamenleving, want ook in
de binnenvaart heeft zich de ontzuiling voltrokken. Het verschil met de
tijd van Marten Fernhout is dat de
geclusterde partijen van nu niet meer
samen door de deur van de kantine
kunnen.

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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FAMILIEBERICHTEN
geboorte • verloving • huwelijk • overlijden • dankbetuiging • in memoriam
Familiebericht plaatsen? Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl

Vonk BV is een rederij met

Aziatisch Personeel

10 eigen schepen.

Vanaf Euro 92,50 per dag.

Voor het beunschip Gelderland Tel. +31-1089-00061.
(1000 ton) zijn wij op zoek

Of +49-3222-1094-892.

naar een

E: sales@

Schipper en Matroos.

continentalcrewing.eu

Nette woning. Vaargebied

Haar stoel is leeg;
Haar stem is stil…
Wie haar gekend heeft,
weet wat dat zeggen wil.
Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij de strijd niet kunnen winnen.
Na alle ﬁjne jaren die wij met haar mochten beleven, hebben wij met veel
verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder en mijn oma

Jannie
in de leeftijd van 72 jaar.
Wim
Francien en Pieter
Dick en Adéle
Zarah
12 juli 2018
Astanaplein 28
3072 JR Rotterdam
De crematie heeft plaatsgevonden op 18 juli 2018

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

Upstream Crew B.V.

Dagvaart en weekenden vrij.

Uw betrouwbare

4daagse werkweek is

bemiddeling voor Poolse

bespreekbaar.

bemanning.

Nadere info: P. Moorlag

e: info@upstreamcrew.com

Snel Groeiende Rederij

Vaart u regelmatig via de

Tel 026-4432402

t: 085-877 2324

met 12 Partyschepen in de

Kreekraksluizen?

randstad zoekt Schippers,

Pik daar dan een exemplaar
van De Binnenvaartkrant

Gemotiveerde ervaren

Te Koop : 57m x 7m

Stuurmannen en Matrozen

Aziatische bemanning

Bjr. 1957, 720 ton.

die graag werk op oproepbasis mee.

Afdrachten en verzekeringen

Luiken, 1 ruim, stalen vloer,

zoeken.

Ook nu er geen

conform wetgeving.

550pk Volvo.

Ben je representatief, heb je

sluispersoneel meer is, ligt

Vanaf Euro 95,00 per dag,

Met vast werk. Prijs 140.000,-

een groot-vaarbewijs

de krant daar voor u klaar !

lange periode.

euro.

of papieren als Stuurman of

Barko UG Duisburg.

Tel. +32 499 731 631

Matroos ?

Te Koop TELESCOPISCHE

Bel ons dan: 06-10647099 of

SPUDPALEN

mail: planning@boot10.nl

Beste kwaliteit prijs !

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

Filipijns óf Roemeens

E: sales@barkocrewing.eu

personeel

www.barkocrewing.eu

Vanaf 100 euro per dag.

Gevraagd: Oproepkracht

www.botermantechniek.nl

Tel. 06 52 68 82 52 óf

Bent u gepensioneerd en op

T: 06 54 28 7373

www.alfuru.com

zoek naar een rustige

Tot 25 m onder het schip uit !

bijverdienste,

Gezocht Matroos op

biedt u per direct aan :

HOLLAND SHIP CLEANING

min. Stuurman en kunt u de

MTS Relationship

(licht)matroos/ goede

Scheepsruimen 500 BAR +

touwen vast zetten ?

3 op 3 weken af. Lux con.

condities.

verven Hydrojetten 2500

Binnenlandse vaart vanuit

Tel : 0031 653 924 619

Gerwil Crewing Letland SIA

Email: office.nl@gerwil.com, BAR

Rotterdam.

T. 0527-690032

Bel: 06-574 969 22

Gezocht: Gemotiveerde

Nummerweergaven aan

Kapitein

Tel. 0617324458

(7 op/7 af) voor

Suchen Sie Personal ? ? ?

Rondvaartschipper (m/v)

Wir bieten Personal für

gezocht

Cuneus Netherlands zoekt

containerduwvaart A’pen -

Binnenschifffahrt :

Oproep of ZZP,I.b.v. groot

i.o.v. m/s Conforza

Meerhout.

Deksmann, Matrose,

vaarbewijs.

STUURMAN

Transshipping@inos.lu

Steuermann, Kapitän.

Schottel-ervaring en bekend in

I.b.v. Dienstboekje met functie

Tel.num.: 00421 917 166 721 Amsterdam zijn een pré.

stuurman. Vaar/verlof i.o. Loon

00421 918 828 726

Solliciteren? Mail naar

conform CAO.

E: tmlg.info1@gmail.com

werving@blueboat.nl

Tel.: 0181 71 23 14

KvK num.: 71401202

of bel 020-820 4545

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

06-51125174
TE KOOP SLEEPBOOT
Afm. 23m x 5,70m x 2,20m
Motor 730 pk gm
Kijkhoogte 9 meter
Inruil en ﬁnanciering mogelijk
wordt met certiﬁcaten
geleverd tot 2023.
evt. met werk.
Inruil van duwbak ook
bespreekbaar.
Tel: +31653153374

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

Maasbracht - Luik.

BEMANNING NODIG?

Jannetje Ursinus - Speksnijder

KICKERS

Email: Oossi@planet.nl
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Zomercontrole op het IJ
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Het zomerseizoen is aangebroken. Mooi
weer zorgt voor heel veel boten op het
water. Zeker op het IJ in Amsterdam.
Dit houdt in dat toezichthouders voor
de veiligheid op het water een tandje
bijzetten. We lopen (varen) een dagje mee
met Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor een
veilig en vlot gebruik van de Rijksvaarwegen,
zet naast de politie, Waternet en de Havendienst van Amsterdam bijzondere opsporingsambtenaren in.
Met kleine, snelle boten richten zij zich
vooral op de watersporter: informeren,
voorlichten en, als het echt niet anders kan,
verbaliseren. Verbaliseren gebeurt direct bij
gevaarlijke situaties. Zero tolerance! In andere
gevallen zijn de mannen meestal coulanter.

Tieners
Eerder op die dag meldde zich al een jachtje
met een touw in de schroef. Het werd ‘s ochtends door het RWS-patrouillevaartuig naar
de haven naast de Oranjesluis gesleept.
Al snel na het uitvaren treffen we een groepje tieners aan – 14 en 15 jaar – dat het IJ
oversteekt. Een bootje van een meter of 6 tot
7 met een RIB op sleep. Het bootje steekt
vanaf het Java-eiland over naar de verkeerde
wal en blijft langer buiten de recreatiebeton-

Een sloep op het IJ met gasten, drank en harde muziek.

ning varen. Niet helemaal volgens de regels.
Even aanspreken. Dan blijkt het ook nog
een grensgeval te zijn qua leeftijd voor het
varen op het schip.
Papieren hebben de jongens niet. Na onderzoek in de wettelijke vereisten besluiten de
medewerkers van Rijkswaterstaat de jongens
met een pittige waarschuwing te laten gaan.
Echter, voor de veiligheid begeleiden ze het
schip tot ver in Zijkanaal K, met de opmerking dat ze niet terug het IJ op mogen.
Even later weer komt er op het IJ een kort
planerende RIB aanvaren. Die is nog ver weg,
maar al snel past de schipper zelf zijn vaar-

Er wordt vaak onnodig midden in de geul gevaren. (foto's E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

Duitse parlementariërs op de bres
voor binnenvaart
In Duitsland is de nieuwe parlementaire
groep voor de binnenvaart samengesteld.
Dit team van parlementsleden zet zich
in voor het vervoer over de waterwegen.
De zogenoemde PG BiSchi bestaat al
sinds de jaren 90 en is voor de Duitse
binnenvaartbonden een belangrijk
aanspreekpunt in de Berlijnse politiek.
In november organiseert de groep in samenwerking met binnenvaartbond BDB een
parlementaire bijeenkomst over de binnenvaart. De leden van de PG BiSchi zijn
in deze regeerperiode: Eckhard Pols (CDU/

CSU), Gustav Herzog (SPD), Andreas
Mrosek (AfD), Bernd Reuther (FDP),
Jörg Cezanne (Linke) en Claudia Müller
(Grüne). De coördinatie is in handen van
Gustav Herzog.
De Duitse overheid zet de komende jaren in
op het versterken van het binnenvaartvervoer.
Daartoe worden de vaartrechten afgeschaft, wordt het steunprogramma voor
de modernisering van de vloot uitgebreid
en komt er een Masterplan voor
de binnenvaart.
Dat laatste wordt momenteel voorbereid
door vijf thematische werkgroepen.

gedrag weer aan. Achter het Centraal Station
mag je maar 12 kilometer per uur varen. Het
is het drukste gebied op het IJ, mede door de
voortdurend heen en weer varende ponten
van het Amsterdamse vervoersbedrijf.
De RIB was bijzonder opvallend; hij had
deels de striping van een politieboot. Dat is
even afgeplakt met een veiligheidsvestje. De
schipper was even daarvoor ook al door een
ander team gecontroleerd.
Even later dendert een jacht naar de sportkolk van de Oranjesluis. Over de marifoon
klinkt diverse malen de roep: “Kan het
niet wat rustiger?”, ondanks het feit dat de
schipper de snelheid van 18 kilometer niet
overschrijdt. Hij heeft niet in de gaten dat
hij hinderlijke golfbewegingen veroorzaakt
voor een rij jachten voor de sluis. Even aan
boord en een praatje maken, papieren controleren en aanspreken op goed zeemanschap.
Dreunende muziek en tientallen mensen
aan boord, sloepen van rondvaartbedrijven
die beroepsmatig varen… het komt allemaal
voorbij, iedereen wil met mooi weer het water op. Ook tal van passagiersschepen met
gasten op het water, zelfs afgemeerde superjachten. Al met al een wirwar van schepen
die tussen de veren en beroepsvaart doorkruisen als ze het IJ oversteken. Vooral de
regels rond het snelvaren en het stuurboord
wal houden zijn aandachtspunt van Rijkswaterstaat.
Worden die regels goed nageleefd, dan
wordt het een stuk veiliger op het water.
Doorlopend worden vandaag recreatieschippers aangesproken door de ambtenaren. De beroepsvaart laten zij nu met rust:
die weet over het algemeen heel goed wat
zij doet.

Regels

controleren zij deze dagen vooral de recreatievaart. Een van de problemen waar zij met
hun dagelijks werk tegen aanlopen, is dat
niet alle recreatievaarders de regels op het
water goed kennen.
“Er is geen vaarbewijs nodig met een schip tot
15 meter dat niet harder dan 20 kilometer kan
varen”, vertelt Van der Laan. “Heb je een
vaarbewijs, dan heb je de regels ook geleerd
en die kennis missen sommige watersporters.” Dat is alleen in de scheepvaart mogelijk. “Voor elk voertuig moet je in Nederland
een papiertje hebben.”
Veel voorkomende fouten die gemaakt worden, zijn te snel varen en niet weten waar
dat wél mag, geen stuurboord wal houden,
midden in de vaargeul varen en vergeten
achterom te kijken.
Jachten moeten soms oversteken. “Het liefst
zo snel mogelijk van recreatiegeul naar recreatiegeul. Op het stukje rond de Oranjesluis vaart men ook kriskras door elkaar.
Doordat je naar je eigen sluis moet, maar
dat wordt heel goed verduidelijkt in het
knooppuntenboekje van Varen doe je Samen.
Bereid je daarop voor”, adviseert Van der
Laan recreanten.
Met oude, slecht onderhouden bootjes is de
kans op storingen en stilvallen aanwezig.
Dat is in de geul erg gevaarlijk.
Michael Maasland, sinds een jaar mobiel verkeersleider, verbaast zich vooral over zwemmers. “Zelfs midden op het water en op de
afmeerplaatsen. Ze beseffen niet dat het
levensgevaarlijk is: een hoofd is voor een
schipper in de verte minder dan een speldenknopje, hij kan niets doen.”
Die middag volgen uit zo’n vijftien controles verschillende processen-verbalen, onder
andere voor snelheidsovertredingen, waterskiën waar het niet is toegestaan en het niet
gebruiken van het dodemanskoord.

Henry van der Laan, mobiel verkeersleider
en boa, vaart samen met zijn collega op het
IJ op de RWS 830. Samen met de RWS 70

BEVRACHTING IS ONS VAK,
alles wat daarbij hoort regelen
wij snel en deskundig!

De leden van de parlementaire groep. (foto BDB)

www.eurokorbarging.nl | Tel: +31 180 481960
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GEVRAAGD:

MATROOS

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

T: 06-51838726

E: JISKOOT@VAART.NET
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HOUSEBOAT & BARGES
FIND YOUR PERFECT VESSEL
Gevraagd voor de
buitenlandse markt.
Luxe motors,
Kempenaars en andere
schepen geschikt voor
bewoning.
ALUVA BIJBOOT MET EN1914-CERTIFICAAT

www.aluminiumboten.nl

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Telefoon +31 (0)6 54936843 • johan@houseboatsandbarges.com
www.houseboatsandbarges.com
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'H6$%ELHGWHHQSUHWWLJHZHUNRPJHYLQJPDUNWFRQIRUPVDODULVHQJRHGHDUEHLGVYRRUZDDUGHQ
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TE KOOP ALU FRIESCHE LUIKEN
VOOR 135 m. X 11,45 m.
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DDQYUDJHQRSERYHQJHQRHPGHPDLODGUHV

Meer informatie over de SAB vindt u op www.sabni.nl
DFTXLVLWLHQDDUDDQOHLGLQJYDQGH]HYDFDWXUHZRUGWQLHWRSSULMVJHVWHOG

Ruim opening 105 m. X 10,06 m.
Zoekt voor MS Rhine Princess

Matrozen
met geldig dienstboekje rijnvaart
Vaargebied: Nederland, België, Rijn en Moezel.
Wij bieden: Uitstekende arbeidsvoorwaarden,
Zwitsers arbeidscontract en vrijetijdsregeling.
Wij verwachten van U: Prettige omgangsvorm
en goede communicatieve vaardigheden, kennis
van Duitse en/of Engelse taal en ervaring in
vergelijkbare functie.
Uw schriftelijke sollicitatie:
kunt U sturen naar nautisch@live.nl
voor meer informatie:
www.rivercruise-line.eu of bel tijdens
kantooruren met Dhr. De Berg +31 613121609

Alu Friesche kap luiken type
10.100/2400/2,5 patent met
hydraulische luikenwagen type HLW
10/6000 met inschuifsysteem en
Davids om Luikenwagen in te
klappen i.v.b met SI / gangboord
breedte.
Handreling voorzien op luiken met
houders
Conform regels SI.

PRIJS: EURO 80.000,+32 498 524344

OPROEPKRACHT
SCHIPPER
Als schipper op de rondvaartboot vaar je een rondje op de Bergse Achterplas
met onze bezoekers.
JE WERKZAAMHEDEN ZULLEN O.A. BESTAAN UIT:
• Het besturen van een ﬂuister- en dieselboot geschikt voor ong. 50 personen
• Onze bezoekers voorzien van leuke informatie over Plaswijckpark en
de Bergse Plassen tijdens de rondvaart
• Op een proactieve wijze beantwoorden van vragen van onze bezoekers
• Toezien op een veilige situatie door controle en handhaving van de parkregels
en indien nodig attenderen van bezoekers op de regels
Verrichten van hand- en spandiensten op de boot (o.a. schoonmaak- en
opruimwerkzaamheden)

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

FUNCTIE-EISEN:
• Je bent een echte gastheer/vrouw
• Passie, plezier en een klantgerichte instelling
• Je hebt een zelfstandige instelling
• Je bent ﬂexibel inzetbaar, ook op feestdagen, in schoolvakanties en weekenden.
JE BENT IN HET BEZIT VAN EEN KLEIN VAARBEWIJS II
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste.
Dit dient te geschieden binnen 4 weken na indiensttreding.
WAT BIEDEN WIJ:
Wij bieden een afwisselende en verantwoordelijke functie met
variërende werktijden.
Daarnaast bieden wij een marktconform salaris.

(010) 418 18 36

ckpark.nl

sollicitaties@plaswij

Plaswijckpark | Familiepark en attractiepark Rotterdam | www.plaswijckpark.nl
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Parlamentarische Gruppe
Binnenschiﬀfahrt neu konstituiert
In Berlin hat sich die Parlamentarische
Gruppe Binnenschifffahrt (PG
BiSchi) neu konstituiert. Die
Parlamentariergruppe setzt sich für
eine Stärkere Binnenschifffahrt ein.
Sie nahm Mitte der neunziger Jahre ihren Anfang auf Initiative des Bundesverbandes der deutschen Binnenschifffahrt.
Sie ist für die Branche eine feste Institution im politischen Raum und erster
Adressat für die Anliegen der Binnenschifffahrtvertreter.
Im November unterstützt der BDB die
PG BiSchi bei der Ausrichtung ihres
Parlamentarischen Binnenschifffahrtsabends.

Die Sprecher der PG BiSchi sind in dieser
Legislaturperiode: Eckhard Pols (CDU/
CSU), Gustav Herzog (SPD), Andreas
Mrosek (AfD), Bernd Reuther (FDP),
Jörg Cezanne (Linke) en Claudia Müller
(Grüne). Gustav Herzog ist gleichzeitig
der Koordinator der PG BiSchi.

DE
UT
SC
HE
SE
ITE

RPIS erhöht
Planbarkeit
In Karlsruhe wurde das europäische RPIS-projekt
(RheinPorts Information System) abgeschlossen.
Mit diesem elektronischen Meldesystem für die
Containerschiﬀfahrt helfen die Binnenhäfen am

Plattforme in den
vergangenen drei
Jahren weiterentwickelt
und auf die Anforderungen

Oberrhein zwischen Basel und LudwigshafenMannheim sowohl Schiﬀsführern als Terminals
besser zu planen.
Die neun Oberrein-Häfen haben die RPIS-

von Terminals, Schiﬀern und
Reedereien abgestimmt. Das Projekt
wird mit EU-Mitteln unterstützt. Die

Schiﬀfahrtsgebühren
Die Bundesregierung möchten den
Wasserstraßentransport stärken.
Dazu sollen u.a. die Schifffahrtsgebühren abgeschafft werden. Die Förderung umweltfreundlicher Motoren wird
fortgesetzt und erweitert und es wird
ein Masterplan Binnenschifffahrt
erstellt.

mit AIS integrierte Plattforme vereinfacht
die Planung des Containerumschlags an den
Oberrhein-Terminals. Etwa 80% der
Reedereien benutzt sie bereits. Die OberrheinHäfen werden gemeinsam eine Organisation
gründen, welche die Plattforme weiter entwickeln soll. Etwa 25% des gesamten Rheinumschlags ﬁndet in den Oberrhein-Häfen statt.
Der gemeinsame Umschlag stieg 2017 um 2% auf
47 Millionen Tonnen. Etwa 33% des Containerumschlags am Rhein ﬁndet statt in den
Oberrhein-Häfen. (Foto Upper Rhine Ports)

Neska startet Binnenschiﬀfahrtsaktivitäten in Mannheim
Christian Kühnle wird für
die neska-Niederlassung in
Mannheim die Geschäftsfelder
Im-/Export sowie die
Binnenschifffahrts-Spedition
aufbauen und die dazugehörigen
Vertriebsaktivitäten leiten. Der
53-jährige Speditions- und
Schifffahrtskaufmann wechselte
zum 1. Juli von der Imperial
Shipping Services zur neska.
Für Imperial arbeitete Kühnle zuvor sechs Jahre in verschiedenen
Funktionen ebenfalls in Mannheim.
Mit
seinem
Eintritt
erwei-

tert die neska in Mannheim
ihr Leistungsangebot. Zu den
Geschäftsfeldern Lagerlogistik und
LKW-Spedition kommt nun der
Bereich der klassischen Binnenschifffahrtsspedition hinzu.

Rekord
In der neska-Niederlassung in
Düsseldorf hat Tobias Paesch
die Leitung übernommen. Er
trat am 1. Juli die Nachfolge von
Kai Knötsch an, der auf eigenen
Wunsch das Unternehmen verlassen hat und im Zuge seines
Wechsels auch sein Mandat als
Geschäftsführer der uct Umschlag
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Die RheinCargo, das Gemeinschaftsunternehmen der HGK
und der Neuss Düsseldorfer
Häfen, steigerte den Umschlag in
den sieben betriebenen Rheinhäfen leicht auf 28 Millionen
Tonnen.

Christian Kühnle.

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

Antriebsanlagen

TARIFE

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

6,(0(56$**5(*$7(%$8
,P6RHVWHWDO·%DUHO·
7HO·

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

LQIR#VLHPHUVDJJUHJDWHEDXFRP
ZZZVLHPHUVDJJUHJDWHEDXFRP

16 Messen und Ausstellungen
SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

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

www.shipping-technics-logistics.de

21 Ruderanlagen

6

Brandschutz

SPECIALIST IN MARITIME MANOEUVRING
AND PROPULSION EFFICIENCY

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

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

6

Rheincargo

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

5

Das von der neska-Gruppe umgeschlagene und transportierte
Containeraufkommen blieb auf
dem Vorjahrsniveau.

®

4

3

Aggregate

Marine Piping Systems and Fire Protection

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

KNAACK & JAHN

2

Die neska ist ein Tochterunternehmen der Häfen und Güterverkehr
Köln. HGK konnte 2017 ein gutes Geschäftsjahr bilanzieren. Mit
einem Rekordergebnis von 8,5
Millionen Euro wurde der Gewinn
im Vergleich zum Vorjahr gesteigert.
Dabei konnte die neska 2017 den

konventionellen Umschlag und
Transport von Gütern auf 10,7
Millionen Tonnen steigern.

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

Rubriken
1

Container Terminal GmbH in
Dormagen
niedergelegt
hat.
Dennis Scheimann wurde zum
stellvertretenden Leiter der Niederlassung Düsseldorf ernannt. Paesch
und Scheimann erhielten zum 1.
Juli auch Prokura.

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

EINE KLEINE ANZEIGE MIT EINER

GROßEN REICHWEITE

Anzahl
Platzierungen 13x

26x

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

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

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

* Tarife sind pro Platzierung
22 Schiffsausrüstung

OMRU
SCHEEPSRAMEN

OMRU schiffsfenster
für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

Die beste Sicht auf Service,
Qualität und Innovation.
+31(0) 475 580 488
info@omruscheepsramen.com
www.omruscheepsramen.com

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

Wie alles wil weten over

DE BINNENVAART
kijkt op de websites van

DE BINNENVAARTKRANT
www.binnenvaartkrant.nl • www.binnenvaartvlog.nl
www.vlootschouw.nl • www.binnenvaartcijfers.nl*
* Een coproductie van De Binnenvaartkrant en
het Bureau Voorlichting Binnenvaart
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Nieuwe LPG-tanker voor Chemgas: Alize
Op 28 juni is in Rotterdam
de nieuwste LPG-tanker van
Chemgas Shipping gedoopt:
Alize. De champagne werd door
Ulrike Mehrle tegen de boeg
gezwaaid. De ﬂes sloeg in één
keer stuk. Zij is de echtgenote
van Dieter Mehrle, die hoofd is
van Barging Services Europe bij
BASF, een belangrijke klant van
Chemgas.

meter brede Alize is het eerste
schip uit een serie van drie, vertelde algemeen directeur Gunther Jaegers tijdens de ofﬁciële
maar gemoedelijke ontvangst bij
Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas aan de Veerhaven.
De andere twee, de Aurora en de
Autan, komen nog dit jaar in de
vaart.

Triple A-klasse
Ook dit schip is, geheel volgens de
traditie van de rederij, genoemd
naar een wind. De alizé (het is
eigenlijk een Franse naam) is
een passaatwind. Met de blauwe
hemel en de volle zon was er bij
de doop, die plaatsvond aan de
Westerkade, geen zuchtje wind te
voelen.
De 110 meter lange en 11,40

De serie staat binnen Chemgas bekend als de ‘Triple A-klasse’. Niet
alleen omdat de namen van de
schepen allemaal met de letter A
beginnen maar ook omdat ze de
laatste stand in de techniek vertegenwoordigen, waar meer dan
vijftig jaar Chemgas-ervaring in
verwerkt is. Ze worden uitgerust
met een intrekbare ﬂextunnel van

Ulrike Mehrle verrichtte de doop. Rechts van haar Gunther Jaegers.

Van der Velden.
De Alize kan 2.800 m3 laden. “Het
schip is ook voor laag water goed
uitgerust”, aldus Gunther Jaegers.
“De diepgang is met 2,75 meter
geijkt, relatief weinig dus. Daarmee kunnen we ook bij laag water
goed naar Ludwigshafen, of verder
door naar Zwitserland. Dat is te
danken aan de ideale rompvorm
én de ﬂextunnel die is aan te passen aan de waterstand.”

Bij tests liep het schip 23 kilometer per uur. “Behoorlijk snel voor
een schip als dit”, stelde Gunther
Jaegers tevreden vast.
Ook
kapitein/scheepsmanager
Remko de Bruijn is blij met het
nieuwe schip. Hij vaart al 28 jaar
bij Chemgas. De Alize is zijn zesde
schip. Hij was op de werf aanwezig
tijdens de afbouw en is met name
te spreken over alle nieuwe technieken aan boord.

“Zoals de ﬂextunnel. Die werkt
uitstekend. Zonder ballast kun
je nog gewoon goed varen. Zelfs
zonder de kopschroef te gebruiken
kun je goed wegkomen.”

Zonder klanten
geen werk
De casco’s zijn in Kladovo aan de
Donau gebouwd, door Gebr. De
Jonge Shipbuilding Services. De
afbouw is in handen van TeamCo

“Wij leverden het complete
schip en danken
Chemgas Barging s.a.r.l.
voor het vertrouwen”

THE CONNECTING
SPECIALIST

TeamCo Shipyard BV

‘ Wij wensen het mgs Alize
een behouden vaart. ’

Bakkersdam 1a
5256 PK Heusden

T. +31 (0)416 665500
www.teamcoshipyard.nl
info@teamcoshipyard.nl
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in Heusden. De drie nieuwe schepen zijn voor het grootste deel vervangingsinvesteringen en dragen
in belangrijke mate bij aan het
verder verbeteren en up-to-date
houden van de Chemgas-vloot,
vertelde Gunther Jaegers.
Hij bedankte ABN AMRO voor het
mogelijk maken van de investering: “We hebben een lange relatie; de bank is ons altijd trouw en
schenkt ons vertrouwen.”
Hij dankte ook doopvrouw
Ulrike Mehrle – die afzag van het
traditionele doopcadeau en in
plaats daarvan een schenking voor
een kinderhospice in Mannheim
voorstelde, een verzoek waaraan
Chemgas graag en gul voldeed.
Gunther Jaegers sloeg ook haar

echtgenoot, Dieter Mehrle, niet
over: “Als rederij heb je klanten
nodig. Klanten zoals BASF. Anders
doe je een investering als deze
voor niets. Zonder klanten hebben
we geen werk.”
Het in Rotterdam gevestigde
Chemgas – de doop was op loopafstand van het hoofdkantoor
– bestaat sinds 1965. De gespecialiseerde rederij beschikt momenteel over een vloot van 25 eigen
binnenvaart-LPG-tankers,
acht
zeegaande LPG-tankers, aangevuld
met gemiddeld drie à vier ingehuurde coasters. Chemgas maakt
deel uit van de Jaegers Group uit
Duisburg.
De doop vond plaats aan de Westerkade in Rotterdam.

Aan mts Alize leverden onder andere:
Shipyard Kladovo Service Bouw casco
Gebr. de Jonge Shipbuilding Services

- Hydraulisch aggregaat:
type HPP 7000-280 } 1-1-1/7,5 kW

- F.T. Gasolie trimpompen

AANDRIJVING, voor aandrijving boeg-

PSI Pijpleidingen

Hoko Installatiebedrijf

schroef- en ladingpompbedrijf (zgn. V/Hz

Leidingsystemen aan dek (laad-los)

B.V. Levering casco

- Roeraandrijving: type 2 DWK 6080/60

Complete sanitaire installatie

regeling) Veth boegschroef, bestaande uit:

Root recruitment Coating

TeamCo Shipyard B.V. Afbouw, boord-

- Hydrodynamische proﬁelroeren:

Kampers Shipyard B.V.

1 – Caterpillar diesel motor, model C18

Speedheat Breda Vloerverwarming

Stuurhuis + achtermast

SCAC ACERT, 448 bkW, 1 – Stamford

Veth Propulsion B.V.

lichtbakken en uitlaten aan dek

2 stuks XR 200

Alphatron Marine B.V.

- Hydrospoiler: type FLEX XR-T 1800

LWC Group B.V.

generator, model HCM534E2 (oversized),

1 Veth Compacy Jet boegschroef,

- 2x JMA-610 radar

- Straalbuis: Optima 1800 mm 0,5 L/D

Slangenkraan WLL 999kg @ 15 meter

Prime power vermogen: 532 kVA / 425

type CJ-1000 (340 kW/1800 rpm)

- MFM-line apparatuur

- Schroef: 1800 mm, High Skew, 5-blads

Motrac Hydraulics B.V.

ekW, 440 Volt (60Hz)

Werkina Werkendam B.V.

- Conning systeem

- Tunnels: 2 stuks Van der Velden® FLEX

- Levering 75kVA asgenerator

C. 1x1 – CATERPILLAR DIESEL GENERATOR

De complete elektrische installatie inclusief

- Levering en installatie van hogedruk- en

SET, (enkel) bestaande uit:

2-draads databesturing, monitoringsysteem

1 – Caterpillar diesel motor, model C9,3

met touchscreenbediening, compleet

Blommaert BVBA

Tunnel type 2 ES1800 incl. hydrauliek en

Voormast type Improval

Touch screen bedieningspaneel

zuig leidingen en slangen

Bureau Veritas Marine Netherlands

Den Breejen Shipyard Schroefasinstallatie

OMRU Scheepsramen

ACERT DITA, 1 – Leroy-Somer generator,

nautisch pakket, camerasysteem, complete

Tekeningkeur, inspecties en afgave Class

Den Breejen & Zn. Schilderwerken B.V.

Ramen en deuren

model LSAM 46.3 L11, Prime power

airco installatie, satellietsysteem, tank-

Certiﬁcates en Statutory Certiﬁcates

Schilderwerk

Pon Power B.V.

vermogen: 313 kVA / 250 ekW (50 Hz)

meetsysteem, Ecdis Inland Viewer en AIS

Damen Marine Components en Van der

Foresta Trading B.V.

A. 1x1 – CATERPILLAR SCHEEPSMOTOR

D. 1x1 – CATERPILLAR DIESEL GENERATOR

installatie

Velden Marine Systems

- F.T. smeerolie haspelsets

VOOR VOORTSTUWING, MODEL 3512c

SET, (enkel) bestaande uit:

WindeX Engineering B.V.

- Stuurpaneel: vol-hydraulische bediening

- F.T. VICTOR zwart water pomp met

Maximaal Continu Vermogen 1194 kW

1 – Caterpillar diesel motor, model C4,4 DIT

- Airconditioning

(1600 bhp) bij 1600 tpm

1 – Leroy-Somer generator, model LSAM

- Overdrukinstallatie

B. 1x1 – CATERPILLAR SCHEEPSDIESEL

44.3 S5, Prime power vermogen 63,8 kVA /

- RVS Klaproosters

MOTOR VOOR EEN GENERATOR

51 ekW (50Hz)

- Ventilatoren

HP 7000
- NIEUW: BOSS ™ eco Intelligente brandstof
besparende verbruiksindicator

versnijder
- F.T. Frequentiegeregelde hydrofoor met
luchtgekoelde regelaar

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

Werkbezoek in Meppel
Dinsdag 10 juli heeft het BVB een
werkbezoek georganiseerd voor
Stieneke van der Graaf, Tweede
Kamerlid namens de ChristenUnie. Samen met het Centraal
Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en het Centraal
Overleg Vaarwegen (COV) ontving het BVB het Kamerlid bij de
MCS-terminal in Meppel. Hierbij
waren tevens twee lokale fractiemedewerkers aanwezig.
Na een rondleiding op de terminal kreeg het gezelschap een
rondleiding aan boord van het
ms Uniqueship. Dit werd op dat
moment geladen in Meppel, dus
konden de gasten dit proces live
meemaken. Vervolgens mocht
het Kamerlid nog een stukje meevaren met de Uniqueship, van
Meppel naar Zwartsluis, waarmee
de ervaring compleet was.

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

Gedurende de middag konden
diverse actuele zaken aangekaart
worden, zoals het personeelstekort, de congestie, vergroening
en de brug- en sluisbediening.
Stieneke van der Graaf was zeer
enthousiast over onze bedrijfstak
en vond het dan ook een waardevolle middag. De aandachtspunten neemt ze mee. Dank aan MCS
terminals Meppel en Uniqueship
voor de medewerking.
Volgende werkbezoek in de planning is voor GroenLinks-kamerlid
Suzanne Kröger op 25 juli. Bart
van Gent, beleidsmedewerker
Smart Shipping bij het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat,
is hierbij aanwezig. Dit werkbezoek zal plaats vinden vanaf de
Verkeerspost in Dordrecht.

Wereldhavendagen
De voorbereidingen voor de Wereldhavendagen in Rotterdam zijn
in volle gang. Dit grootse maritieme evenement vindt plaats van
7 tot en met 9 september in en
om het Rotterdamse havengebied.
De bezoeker wordt een uitgebreid
programma aangeboden, voor
ieder wat wils. Het thema dit jaar
is Energize.
Tijdens de Wereldhavendagen kan
het publiek aan de Westerkade
kennismaken met de moderne
en duurzame binnenvaart. Zowel
met een kadepresentatie waar uitvoerig aandacht wordt geschonken aan de slimme technische
oplossingen die de binnenvaart
trendsetter gaan maken op het gebied van duurzaam vervoer over
en werken op het water.
Maar ook met schepen voor de
kade die jong en oud kunnen
bezichtigen en zelf ervaren wat
werken en wonen aan boord inhoudt. Op vrijdag een kraanschip
van Mercurius voor het jongerenprogramma, zaterdag het eerste
LNG-kraanschip: de Werkendam
van Van Oord, en zondag een

Ecotanker van AMS.
Bureau Voorlichting Binnenvaart en Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart vertellen in
de tentpresentatie graag over de
duurzame ontwikkelingen in de
binnenvaart.
Speciale aandacht is er voor LNG
als brandstof. LNG (Liquid Natural Gas) is aardgas dat onder een
temperatuur van -162 graden
vloeibaar is gemaakt. Hierdoor
is het in volume afgenomen en
kan het gemakkelijk opgeslagen

worden in een tank. De tank zorgt
ervoor dat het gas op die lage temperatuur blijft.
In vergelijking met diesel zorgt
LNG voor 80 tot 90 procent minder ﬁjnstof en 70 procent minder
stikstof en daarbij ook nog eens
een 25 procent CO2-besparing.
Tijdens de Wereldhavendagen
krijgt het publiek meer informatie over deze en andere ontwikkelingen op het gebied van vergroeningstechnieken aan boord.
Wellicht zien we ook u nog begin
september!

Stieneke de Graaf (links) was op werkbeozek in Meppel.
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Wij wensen Chemgas een behouden vaart
met mts Alize

JJ
GEBR DE JONGE

SHIPBUILDING SERVICES B.V.

OMRU
SCHEEPSRAMEN

DAMEN MARINE COMPONENTS

Shipyard

Breda

info@foresta-trading.nl
www.foresta-trading.nl
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Ook beroepsvaart ontdekt Perspectief Windowﬁlm

Warmtewerende folie zorgt voor comfort
in stuurhuis en woning
Sinds Perspectief Windowﬁlm vijf
jaar geleden zijn intrede deed in de
riviercruisevaart, wordt het bedrijf door
steeds meer rederijen ingeschakeld.
Inmiddels ontdekken ook de drogeladingen tankvaart het bedrijf uit Heumen. De
zon- en warmtewerende folie zorgen voor
een aangenamere temperatuur en meer
(kijk-)comfort.

inbraak of ruitbreuk blijven de scherven en
splinters plakken, zodat ze niet door de hele
ruimte of stuurhut liggen.”

Ook voor de roef
Perspectief Windowﬁlm werkt door heel
Europa. “We passen ons aan de vaarroutes
en vaarschema’s aan. Dat geldt voor de hotelschepen, maar ook voor de beroepsvaart.
Het komt ook voor dat we meevaren en de
folie onderweg aanbrengen.”
Bij Perspectief Windowﬁlm merken
ze sinds een jaar dat ook eigenaren
van motorschepen en tankers belangstelling
tonen.
“Ook daar spelen de warmte en het storende
zonlicht een rol. Vaak is voor rolgordijnen
gekozen, maar die moeten bij een overzakbare stuurhut bij lage brugpassages steeds
worden gedemonteerd en weer opgehangen.
Dat is met folie verleden tijd.”

“Soms is toepassing van vaste glasﬁlm niet
gewenst. Dan hebben we met sunﬁlmrolgordijnen een heel geschikt alternatief.”
Eigenaar Bas Sanders geeft meteen aan hoe
ﬂexibel Perspectief Windowﬁlm is. “We zoeken altijd naar een passende oplossing.”

Decoratie
Door zijn andere bedrijfsactiviteit, komt hij
al meer dan 25 jaar op hotelschepen; Bas
Sanders verzorgt de decoratie aan boord:
met wanddecoratie en decoratiefolie. Diverse klanten vroegen hem of hij niets wist
tegen de door de zon via het glasoppervlak
oplopende temperaturen. Servicegericht als
hij is, ging hij op zoek. Hij kwam uit bij
hoogwaardige zon- en warmtewerende glasfolie.
Vijf jaar geleden mocht Bas Sanders
die monteren op zeven schepen van Avalon
Waterways. Het resultaat was dermate goed
dat al snel meer dan 25 schepen en rederijen
volgden. “We werken ook aan de wal: voor
bedrijven en particulieren. Maar het zwaartepunt ligt op de scheepvaart.”

(foto Perspectief Windowﬁlm)

Uitkomst
“Nieuwe schepen zijn veelal voorzien van
warmtewerend glas. Bestaande schepen hebben dat meestal niet. Daarvoor is onze glasfolie een uitkomst. Je verlaagt er de temperatuur mee. Drie tot vier graden. Dat scheelt
echt. Ook belangrijk is dat je hinderlijk licht
en schitteringen – die bijvoorbeeld storen
op het computerbeeldscherm – tegengaat.”
De folies zijn onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te reinigen, vertelt Bas Sanders. “En,

heel belangrijk, voldoende lichtdoorlatend:
70 procent, zodat ze zijn voldoen aan de eisen van de CCR. Een misverstand dat we nog
weleens horen, is dat de lichtopbrengst sterk
afneemt; dat is dus niet het geval.”
Er zijn verschillende soorten folies.
“De keuze hangt af van de glassoort
en van het doel. De folie kan neutraal
zijn of spiegelend, maar ook decoratief."
"Verder
hebben
we
veiligheidsﬁlm:
een sterke en transparante anti-splinter
ﬁlm die het raam versterkt en bij een

Wat voor het stuurhuis werkt, werkt ook
voor de roef: met de folie kan de inkomende warmte door de zon drastisch worden
beperkt. Voor particuliere schippers heeft
Perspectief Windowﬁlm een speciale aanbieding om de hele woning aan boord van
glasﬁlm te voorzien.

www.perspectiefglasﬁlm.nl

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.

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

Beurs-World Trade Center. Beursplein 37
Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000
Mail: casco@gebrsluyter.nl
www.gebrsluyter.nl
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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

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV

BUYCK TECHNIEK B.V.

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

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

HYDRAULIEK
en slangenservice
ONTWERP
INSTALLATIE
REPARATIE

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.

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

UW LEVERANCIER VOOR:

O.A. FLENZEN,
FITTINGEN,
LASBOCHTEN,
BUIZEN EN
AFSLUITERS

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

Hilto bv is lid van :
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Wereld van de Binnenvaart krijgt vaste grond onder de voeten

Hashtag ‘werkenindebinnenvaart’ wordt vaak gedeeld
mogelijk online te zetten, want
dan kun je de actualiteit volgen.
Bijvoorbeeld bij laag water: hoe ga
je daarmee om, wat heeft het voor
gevolgen aan boord? Daar willen
we op inspelen."
"Het hoeven geen lange ﬁlmpjes
te zijn. Filmpjes korter dan dertig
seconden zijn het populairst op
Youtube. Bij Facebook heb je al
een terugval in kijkers na tien seconden.
"Soms verrassen dingen ons: een
jongen die in de sluis een schip
vastlegt, wordt talloze malen gedeeld. Gooit diezelfde jongen
een touwtje naar de wal op de
losplaats, dan lijkt niemand
geïnteresseerd. We merken wel dat
de hashtag ‘Werkenindebinnenvaart’ snel wordt gedeeld.”

Na de eerste drie maanden van
activiteiten kijkt Karel Uyldert
tevreden naar de ontwikkeling
van het initiatief om de
binnenvaartpromotie een extra
boost te geven met de stichting
European Inland Navigation
Promotion, bekend van de
Wereld van de Binnenvaart. “Het
gaat voorspoedig. Je ziet hoe op
alle platformen die we gebruiken
het bereik stijgt en vrijwel overal
ontvangen we positieve reacties.
Er komen na elk nieuw bericht
volgers bij en zelden haakt
iemand af. We hebben het gevoel
dat wat we doen past bij de
behoefte.”
Zowel in Nederland als in België
groeit het aantal volgers op Facebook en sinds kort ook Instagram,
al blijft dat laatste in België wat
achter bij de Nederlandse groei.
“Je kan ook goed zien dat het
delen van berichten samenhangt
met voor welke leeftijd de content
bestemd is.”

Brede steun
De stichting is opgezet om het
werken in de binnenvaart meer
onder de aandacht te brengen,
juist van de mensen die aanvankelijk niet zo in dat werk waren
geïnteresseerd.
De brede steun voor het initiatief
komt niet als een verrassing voor
Karel Uyldert, de motor achter de
stichting. “Het vinden van nieuw
personeel is voor de hele sector
belangrijk. Het is lastig goede
mensen te vinden, maar dat geldt
natuurlijk ook voor veel andere
sectoren.”
En veel sectoren vissen in dezelfde
vijver van beroepsopleidingen.
Ook sectoren waar de overheid
de scepter zwaait, zoals de zorg,
Defensie en onderwijs.
“En voor die sectoren wordt volop
reclame gemaakt door de overheid. Als je dan niets doet als
binnenvaart, dan blijf je onzicht-

Mankracht

baar. Gelukkig zie je dat de binnenvaart zich steeds beter positioneert, onder andere door vlogs
zoals jullie dat doen bij De Binnenvaartkrant.”
Het blijft de vraag hoe groot het
draagvlak is in de binnenvaart om
hier echt in te investeren.
“Het besef dat het niet eens meer
5 voor 12 is, maar 5 óver 12, is er nog
niet. Veel individuele schippersondernemers hebben voldoende
personeel en denken dat het zo’n
vaart niet loopt. Totdat ze op zoek
moeten naar personeel…”

Achterban
Karel Uyldert is de maker van
het programma De Wereld van
de Binnenvaart dat enkele jaren
geleden te zien was op RTL7. Hij
beschouwt de binnenvaart als
de achterban van de stichting
European Inland Navigation
Promotion. Een achterban die de
stichting sponsort (de sponsor-

werving werd beschreven in het
artikel ‘Superleuke binnenvaart
beter over het voetlicht’ in De
Binnenvaartkrant 11 van 23 mei).
De sponsorwerving wordt na de
zomermaanden weer opgepakt.
“Met de fondsen die we tot nu toe
hebben opgehaald via sponsoring
zijn we in staat om de fundering
stevig neer te zetten.”
De websites wereldvandebinnenvaart.nl en wereldvandebinnenvaart.be beginnen vorm te krijgen
en worden veel bezocht, met name
door links in de sociale media.
De bedoeling is die websites tenminste ook Engels- en Duitstalig te presenteren, maar daar wil
Karel Uyldert nog even mee wachten. “Eerst moeten we volledig
tevreden zijn over de fundering.
Anders moet je elke aanpassing in
drie talen doen.”
Hij merkt al aan de ﬁlmpjes dat er
ook veel belangstelling is vanuit

Het past net...
Het 110 meter lange Feadship-superjacht Anna is met drie duwboten van
De Vries Makkum via Amsterdam
naar Harlingen gebracht. Dat moest
over het IJsselmeer naar Amsterdam,
want Sluis Kornwerderzand is te
ondiep. HEBO Maritiemservice zette
de Catharina 5, 7 en 10 in. Rijkswaterstaat beveiligde de passage
van de Schellingwouderbrug met
twee schepen.

(foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

Vrachtschepen moesten afstoppen
tijdens de passage van de brug. Het
luisterde zó nauw dat de 17 meter

seerd was, nam het Havenbedrijf
Amsterdam de begeleiding van het
jacht over. Rondvaartschepen maak-

brede romp op het breedste punt
met kussens beschermd moest worden tegen mogelijke beschadigingen door het beton van de brug. De
speling was nog geen 50 centimeter.
De circa veertig minuten durende
passage leverde lange ﬁles op de
weg op. Zodra de Oranjesluis gepas-

ten even snel een rondje om het
imposante schip goed aan de gasten
te laten zien.
De Anna is het grootste Feadshipsuperjacht dat De Vries tot nu toe
bouwde in het Friese Makkum.

Oost- en Centraal-Europese landen
als Polen en Tsjechië.

Vloggen
De sponsors of donateurs van de
stichting kunnen een week lang
een camera mee krijgen om zelf
in een vlog te laten zien hoe het
leven aan boord van hun schip
is. Het eerste – ruwe – materiaal
komt momenteel binnen bij de
stichting en zal worden bewerkt
tot echte vlogs.
“Het gaat langzamer dan we hadden verwacht, doordat vanaf een
schip dat bijvoorbeeld in Bazel
ligt, niet eenvoudig even een paar
gigabytes aan ﬁlmmateriaal naar
ons toe kan worden gezonden. Ik
verwacht binnen enkele weken de
eerste ﬁlmpjes online te kunnen
zetten."
"De website is gekoppeld aan ons
Youtube-kanaal en dat zullen we
aanjagen via de sociale media. We
proberen het natuurlijk zo snel

De taak van Karel Uyldert en zijn
mensen is momenteel om de achterban betrokken te houden bij
de activiteiten van de stichting.
“Dat gaat goed hoor, we krijgen
veel materiaal – foto’s, ﬁlmpjes
– spontaan toegestuurd met de
opmerking: ‘Misschien kun je dit
wel gebruiken’.”
Hij hoopt dat de binnenvaart
breed achter het initiatief blijft
staan, ook vanuit de verschillende
organisaties.
“Die organisaties hebben niet de
tijd en de mankracht om dagelijks de sociale media te bestoken
met berichten. Dat doen wij wel.
We promoten de binnenvaart met
video en beeldmateriaal.”
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Traditie combineren met moderne kennis.
Luxe passagiersschepen, grote jachten en
binnenvaartschepen worden door Da-Capo
voorzien van een volledig interieur.

Rivierdijk 423a • 3372 BV Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184-613150 • Fax 0184-618601 • info@da-capobv.nl • www.da-capobv.nl

Werkendam 0183 67 80 30

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

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

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

GASDOKTERS
+31
+31180
180 234
234 030
030

GECERTIFICEERDE
info@gin-rotterdam.nl

GASDESKUNDIGEN
TANKSCHEPEN
www.gin-rotterdam.nl

VOOR AL UW GASVRIJ-INSPECTIES

BOURGONDISCHELAAN 30M |2983 SH RIDDERKERK
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ADVERTORIAL

Koedood Dieselservice en XBEE Benelux:
een duurzame samenwerking!
Sinds juni 2018 werkenn Koedood Dieselservice en XBEE Benelux
samen voor de distributie van XBEE Enzyme Fuel Technology
(XBEE) in de binnenvaartsector.
Koedood is voor de binnenvaart dé distributeur van Mitsubishischeepsmotoren in de Benelux. Of het nu gaat om voorstuwingsmotoren of generatormotoren. Daarnaast is Koedood ofﬁcieel
dealer van Wärtsilä-motoren voor de binnenvaart. Emissiereductie van
schadelijke gassen en roet is een belangrijk aandachtspunt voor de
binnenvaartsector. Ook wordt doorlopend gekeken naar maatregelen
om het brandstofverbruik te beperken, onderhoudskosten te verminderen en de continuïteit te waarborgen.
Na een uitvoerige testperiode is Koedood ervan overtuigd dat XBEE in
deze gevallen een signiﬁcante bijdrage levert. Onafhankelijke emissiemetingen aan boord van ms Goblin toonden bovengemiddelde roetreducties tot wel 55 procent en CO2-reducties van 7 tot 11 procent.
Periodiek uitgevoerde endoscopieën toonden tevens aan dat roetafzettingen in de motoren tot een minimum werden beperkt door het
gebruik van XBEE.
XBEE is een organisch enzymconcentraat en bevat dus geen chemische
bestanddelen. Het is geen gevaarlijke stof, voldoet aan alle brandstofspeciﬁcaties en is goedgekeurd voor gebruik in alle scheepsmotoren.
De testresultaten en bijkomende voordelen zijn voor Koedood
aanleiding het gebruik van XBEE aan al zijn klanten aan te
bevelen!
Voor XBEE Benelux als importeur van XBEE is de samenwerking met
Koedood een belangrijke stap in het beschikbaar stellen van XBEE aan
de binnenvaartsector.
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Verschuiving elektrische en hybride markt scha
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Elektrisch en hybride
voortstuwing rollen steeds
breder uit in de markt. Naast
personenvervoer over water
komen er ook steeds meer
projecten voor vracht- en
duwschepen. Op de Electric
& Hybrid Marine World Expo
waren eind juni in Amsterdam
RAI tal van voorbeelden te zien.
Hoppecke werkt samen met de
technische universiteit van Berlijn
aan de ontwikkeling van een
elektrische duwboot, vertelde
Magnus Trapp van de afdeling
Resarch
and
Development
Lithium ion technology. “Er komen
accupakketten van 2 Megawatt
in het schip.” Het vaartuig,
de Elektra, gaat alleen op brandstofcellen en accu’s varen.
De bouw van het prototype moet
in 2019 van start gaan en in 2021
klaar zijn. Het RiverCell/ELEKTRAproject staat onder leiding van
ingenieur Gerd Holbach, hoogleraar aan de universiteit in Berlijn. Het schip krijgt een aandrijfsysteem met oplaadbare batterijen
en brandstofcellen.
Marc van Luyn, key accountmanager
special power, ziet zeker toekomst
voor de brandstofcel in combinatie met accu’s. “De brandstofcel
kan niet snel in vermogen schakelen; er zijn dus altijd accu’s nodig.
Voor die combinatie zie ik zeker
toekomst.”

Het bedrijf is met veel projecten
bezig. Sloepjes in de Biesbosch die
daar alleen nog milieuvriendelijk
mogen varen. Een viskotter die
hybride uitgevoerd wordt voor
Urk, een visserschip waarvan de
lieren volledig elektrisch werken
op accu’s. Bij het uitvaren van de
netten leveren de lieren stroom
op, bij het binnenhalen van de
netten gebruiken ze die weer.

rijen. Voorheen waren het voornamelijk ferry’s, nu zie je een enorme
verscheidenheid aan schepen die
elektrisch of hybride varen.”
Er varen inmiddels circa honderd
schepen met hun twee jaar geleden geïntroduceerde Orca ESSproductlijn. “Elektrisch en hybride
beginnen nu standaard te worden.
Er heeft een verandering in denken plaatsgevonden.” Het systeem
evolueert doorlopend. Het wordt
compacter, met minder gewicht
per kilowattuur.
Corvus Energy is verheugd dat het
bedrijf voor de vierde keer op rij
is uitgeroepen tot Supplier of the
Year met de prestigieuze Electric
& Marine Awards 2018 als erkenning voor de bijdrage van het bedrijf aan de toepassing van elektrische en hybride technologie in de
scheepvaartindustrie.

Bewustwording
“Uitstoot beperken is de tendens.
Je ziet de bewustwording bij
bedrijven. Voorlopig vooral nog
hybride, maar dat verandert”, vertelt Van Luyn. “De beurs is goed.
Je krijgt hier compleet nieuwe aanvragen.”
Passagiersschepen en pontjes zijn
de eerste die rendabel worden;
goederenvervoer en zware scheepvaart laten volgens Van Luyn nog
wat langer op zich wachten. “Voor
passagiersvervoer in het kleine en
middensegment kan het snel rendabel zijn en kan dus de investering terugverdiend worden.”
Lithiumbatterijen leveren ze voor
tal van toepassingen, zoals treinen en schepen, van 600 tot 1.000
Volt, het kan allemaal. Daarnaast
zitten er ook 24V-accu’s in het assortiment.
Halvard Hauso, executive president
sales & marketing bij Corvus Energy,
ziet een verschuiving in de markt:
“Meer en meer schepen met batte-

Van power naar energie

Marc van Luyn van Hoppecke: “De brandstofcel kan niet snel in vermogen
schakelen; er zijn dus altijd accu’s nodig.” (foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

Niek Harsema werkt in Nederland
als service engineer voor Corvus
Energy. Hij heeft een zeevaartachtergrond en ziet de markt
veranderen. “Er zijn inmiddels
passagiersschepen, sleepboten en
vrachtschepen die met onze systemen varen. De verwachtingen
zijn positief voor de markt van
accusystemen. We moeten onze
gedachtegang veranderen van
power naar energie.”
Corvus Energy levert aan vier
zeesleepboten acht Orca ESS-

Torqeedo-systemen voor alle marken
maritieme markt rond naar andere
mogelijkheden. “Het heeft niets
te maken met de vraag of het om
watersport gaat of om commerciele vaart. De commerciële sector
is met de hogere vermogens een
interessante groeimarkt voor ons.”

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Torqeedo is in Nederland
vooral bekend van kleine
elektromotoren en
buitenboordmotoren in de
watersport. Het bedrijf richtte
zich op de Electric & Hybrid
Marine World Expo ook op
de beroepsmarkt. Inmiddels
varen er passagiersschepen en
werkschepen op Torqeedo’s
elektrische systemen.

Personenvervoer
Vooral personenvervoer over water
is interessant voor het bedrijf. De
achtergrond is de veranderende
markt door de overgang van verbrandingsmotor naar de schonere
elektromotor. Het switchen is
vooral voor de commerciële markt
interessant, volgens Ballin, omdat
daar meer draaiuren gemaakt worden en de investering makkelijker
terug te verdienen is.
“Vooral de watertaximarkt en veren zijn erg interessant; daar richten wij ons op dit moment vooral
op”, vertelt Ballin. “We werken
ook al in personenvervoer voor
excursies en werkboten.”
Omdat de systemen in serie geproduceerd worden en uit componenten bestaan, is het volgens
Ballin kostenbesparend toe te
passen bij nieuwbouw.
In Nederland verzorgt Marcel
Schaap, eigenaar van de Stille
Boot, de commerciële projecten
en distributeur ook voor de watersportdealers.

Wereldwijd varen er ruim 70.000
motoren van het Duitse bedrijf
Torqeedo rond. Een watertaxi in
Rotterdam vaart met een hybride
systeem van Torqeedo. En tal van
andere commerciële schepen ook,
zoals passagiersschepen, werkboten en RIB’s. Het bedrijf levert
binnen- en buitenboordmotoren
tot 80 pk. Het gebruik van zonnepanelen als energiebron is ook
geen enkel probleem.

Seriebouw
Deep Blue is het eerste krachtige
voortstuwingssysteem dat in serie
wordt geproduceerd. Een volledig geïntegreerd systeem waarbij
alle componenten naadloos op
elkaar zijn afgestemd en perfect
samenwerken. Een totaalconcept
dat bijzonder is op het gebied van
veiligheid, prestaties en bereik.
Verkrijgbaar in 40 en 80 pk, in toerentallen van 1400 en 1800.
Deep Blue Hybrid gaat tot 160 pk.

(foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

Alles wordt in standaardcomponenten geproduceerd, waardoor
het goedkoper is dan maatwerk.

Inmiddels zijn er projecten tot
250 kW geproduceerd. Op de
batterijsystemen wordt tot negen

jaar garantie gegeven.
Christoph Ballin, CEO van Torqeedo, kijkt inmiddels in de
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akelt naar hogere versnelling
systemen van 1 Megawatt. BMA
Technology levert het controle- en
aandrijfsysteem voor de 18,70 meter lange sleepboten van het type
ZeeTUG, die in Turkije gaan varen.
De schepen gaan volledig op accu’s varen en zijn ontworpen door
Navtek Navel Technologies.

Draadloos opladen
Doorlopende innovaties waren
ook te vinden bij Wärtsilä. Zij vielen voor de tweede keer op rij in
de prijzen met de Propulsion System
Manufacturer of the Year Award. Wärtsilä presenteerde onder meer het
draadloos opladen van schepen.

“Wärtsilä heeft een draadloos
oplaadsysteem ontwikkeld voor
contactloze overdracht van vermogen van de wal naar het
schip”, vertelt de woordvoerder
van het bedrijf op de beurs. “Dit
ter vervanging van de traditionele
stroomkabelverbinding.”
De technologie is met name geschikt voor volledig elektrische
vaartuigen die batterijen gebruiken en weinig tijd aan de wal
doorbrengen, zoals veerboten.
Met behulp van de draadloze
oplader kan de krachtoverdracht
beginnen op het moment dat
het schip in het docking station

ligt. In combinatie met systemen
zoals automatisch docken wordt
het proces van koppelen en loskoppelen nog veiliger en efﬁciënter. Eerder dit jaar testte Wärtsilä
al zo’n innovatief autodockingsysteem. De combinatie is een
handig systeem voor elektrische
veerboten.

Autonoom varen
Buffalo Automation uit Amerika
bracht weer een heel ander nieuwtje. Zij ontwikkelen sinds 2015
technologie om schepen te helpen
semi-autonoom te varen.
“Uitstekend geschikt om de crew

te ondersteunen”, vertelde CEO
Thiru Vikram. “Ondersteuning
voor meer veiligheid van de bemanning. Sensors worden niet
moe en zijn niet afgeleid op drukke wateren.”
Het systeem is zelﬂerend. Het
werkt met de data die je hebt en
invoert, daarnaast leert het van
wat de crew doet en wat de camera’s zien."
"Het systeem bestaat uit sensoren
en camera’s om objecten en andere schepen al van een grote afstand
te spotten.
De apparatuur verhoogt de totale
kosten van een schip nauwelijks.

“6 tot 7 procent van de operationele kosten zijn bemanningskosten”, zegt Vikram. “80 procent van
de ongelukken wordt veroorzaakt
door menselijke fouten of vermoeidheid, we kunnen door deze
toepassing de verzekeringskosten
verlagen, brandstof besparen en
de bedrijfskosten drukken.”

Compacte V-pod met veel power
DOOR EVERT BRUINEKOOL

AAA Propulsion had het druk
op de beurs Electric and Hybrid
Marine. Nauwelijks tijd om te
eten, doorlopend uitleggen
hoe de compacte V-pod werkt.
Een revolutionair ontwerp met
geïntegreerde PM e-motor. Ook
de Z-drive en de e-solutions
kwamen aan bod in de stand van
AAA Propulsion.
Dick-Jan de Blaeij, CEO van AAA
Propulsion, is positief. Ook op de

beurs merkte hij dat er steeds meer
vraag is naar elektrische aandrijfsystemen. “Je maakt hier in drie
dagen veel contacten met in elektrische aandrijving geïnteresseerde
bedrijven uit de hele wereld.”
Opvallend was dat er op de beurs
vooral veel aandacht werd besteed
aan personenvervoer over water.
Er zijn talloze voorbeelden te vinden. Langzaam maar zeker neemt
ook de vraag voor sleepboten en
patrouillevaartuigen toe. De markt
verandert zichtbaar.

De Blaeij legt uit waarom: “Bij
personenvervoer gaat het vaak om
korte afstanden en de vaartuigen
kunnen zodoende tussendoor laden. Mede hierdoor zijn het de
schepen waar elektrische aandrijving als eerste rendeert.”
Ferry’s, waterbussen en watertaxi’s
moeten ook wel. In steden worden hen steeds strengere eisen
opgelegd ten aanzien van de uitstoot. Opslagcapaciteit, volume en
gewicht van accu’s zijn voorlopig

Rijkswaterstaat

Een voordeel voor AAA Propulsion is dat de compacte V-pod met
een vermogen van 330 tot 2.500
kW op alle systemen werkt.

Emissieloos varen is een enorme
trend, waarop iedereen probeert
in te spelen. De Blaeij verwacht
dat waterstof en de brandstofcel
de toekomst gaan worden.
“Iedereen zei een jaar geleden al
dat LNG mogelijk alleen maar een
tussenstap was. De brandstofcel
neemt op dit moment een enorme
vlucht.”

Het bedrijf levert op dit moment
ook V-pod-aandrijvingen voor
drie nieuwe schepen van Rijkswaterstaat. “De schepen moeten
tijdelijk volledig elektrisch kunnen varen, zonder uitstoot. Elektrisch en met minder uitstoot of
zelfs uitstootloos varen is de toekomst.”

nog een lastig punt, maar dat verbetert doorlopend.

Brandstofcel voor de scheepvaart
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Henri Kruisinga, commercieel
directeur van Hybrid Ship
Propulsion, koos ervoor om
samen met Nedstack op Electric
& Hybrid Marine World Expo
te staan. Hun brandstofcel trok
veel bekijks. Een klein kastje
heeft zes aansluitingen voor de
invoer van waterstof, koelwater
en zuurstof.
Hybrid Ship Propulsion ziet
mogelijkheden voor de brandstofcel. Het bedrijf ontwerpt, levert en
installeert elektrische aandrijvingen. “Het was een goede beurs en
het was boven verwachting druk
op de stand. Veel aanloop uit
Scandinavië en Azië”, vertelt Kruisinga. “Scandinavië loopt op ons
voor; vanuit overheid is daar meer
druk om schoner te varen.”

Een goed begin
Vorig jaar was een moeilijk jaar
voor Hybrid Ship Propulsion.
Er werden minder systemen verkocht. “Dit jaar zijn er zeven projecten waaraan gewerkt wordt en
voor volgend jaar staan er al zes
gepland. LNG, elektrisch en hybride… Alles kan met onze systemen”, aldus Kruisinga.
“Ook de brandstofcel. Vandaar
dat we met Nedstack op een stand
staan. De brandstofcel zou heel
goed met de systemen van Hybrid
Ship Propulsion kunnen functioneren voor de aandrijving van
schepen.”
Kruisinga verwacht dat de brand-

stofcel en waterstof de toekomst
worden. “We hebben ervoor getekend dat er in 2050 niet meer
met vervuilende motoren gevaren
wordt. Het lijkt nog ver, maar de
omslag is dichterbij dan wij denken.”
Steeds meer steden weren vervuilende brandstofmotoren. “Het
gaat steeds verder; als binnenvaart
moeten wij ook meedenken”,
vindt Kruisinga. “Vanuit de overheid moet er meer gestimuleerd
worden en hoe maakt niet uit.
Er moet iets gebeuren. Waarom
zorgen we niet zelf voor schone
lucht?”

Kruisbestuiving
Nedstack stond voor het eerst op
de beurs. Het bedrijf maakt de
brandstofcellen zelf. “We hebben
al eerder contact gehad met Hybrid Ship Propulsion en het leek
ons een goed idee om samen te
werken op de beurs”, zegt Maria
Fennes, manager Business Development bij Nedstack. “We zijn op
zoek naar projecten in de scheepvaart.”
Het is een soort kruisbestuiving op
de stand. Er is een elektrisch systeem nodig om een schip aan te
drijven en dat levert Hybrid Ship
Propulsion. De brandstofcel is
nu nog uniek en daardoor duur,
maar dat gaat veranderen. Het afgelopen jaar is de prijs al gezakt.
Iedereen is zich aan het oriënteren
en wil veranderen. Hoe meer er

Maria Fennes van Nedstack bij de brandstofcel die veel bekijks trok. (foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

geproduceerd wordt, hoe verder
de prijs zakt.

Nemo H2
Op de hoek van de stand stond
zo’n cel. Iedereen keek naar het
kastje en wilde er meer van weten.
Het was er een van 13 kW, met 75
cellen. Elke cel bestaat uit twee celplaten met ertussenin een mem-

braan met een platina katalysator.
Er gaat waterstof in met koelwater
en zuurstof. De zuurstof komt gewoon uit de lucht. De waterstof
splitst zich op in protonen en elektronen. De protonen kunnen door
het membraan weg en reageren op
zuurstof en verdwijnen als water.
Geen emissie dus. De elektronen
zijn de opgewekte energie en wor-

den voor de aandrijving gebruikt.
In 2009 is de eerste boot op brandstofcellen ontwikkeld: de Nemo
H2. Die voer in Amsterdam met
88 passagiers door de grachten.
Het is inmiddels een bewezen
techniek, die ook in het bedrijfsleven voor vrachtwagens en in het
openbaar vervoer bij bussen wordt
gebruikt.

www.foresta-trading.nl

info@foresta-trading.nl

Breda

Shipyard

Non Ferro bv
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MTS Improval: een klásse Moneymaker
daard en daar word je blij van.”
We praten met Leo Sijbrands van
Saroti Shipping, een familiebedrijf
dat met droge lading startte en in
1997 ook voor tankvaart koos.
Hij bouwt regelmatig schepen en
verkoopt bestaande. Is betrokken
bij een duwboot, drogeladingkoppelverband en op het ogenblik
telt de ﬁrma drie tankers. Leo is
zelf inmiddels 67 en heeft in 2017
met zijn drie kinderen als aandeelhouders de Improval Tankvaart BV
opgericht.

DOOR JOHAN DE WITTE

Zomer en langszij de Schipperskade en het Dok Restaurant is al
een feestje… Wanneer het ook een
podium is om mts Improval van
Improval Tankvaart BV te dopen,
wordt het pas echt leuk! Loom
wapperen de vlaggen van RensenDriessen, Dolderman en die van
Stetra aan de mast. Familie en genodigden verzamelen zich aan het
voorschip. Dochter en doopvrouw
Sabrina, aangemoedigd door haar
broers Robin, Tim en de familie,
pakt het lint. Altijd weer die spanning of het in één keer lukt… trots
en emoties als de champagne langs
de huid stroomt. Met “Ik wens
u en bemanning een behouden
vaart” zwiert ze de ﬂes aan barrels.
Applaus klatert over de rivier.

Blijf je met dit schip liever in het
ARA-verkeer of ga je de rivier op?
“Als het aan ons ligt richting Bazel.
Een aantal medewerkers wil graag
hun papieren halen; ervaring is
dus welkom. Bovendien als je het
over varen hebt, verveelt de Rijn
nooit.”

Loepzuiver ontwerp
Indachtig de reeds 15-jarige relatie van Leo Sijbrands met het
Duitse Stetra in Ludwigshafen zei
Wim Driessen in zijn felicitatietoespraak ‘met een knipoog’ naar
de Kaufmännischer Manager Otto
Klohs: “De Improval is Stetrafähig!” Hij bedankte de familie
Sijbrands voor het vertrouwen,
sprak over zestien maanden relaxte samenwerking van opdracht
tot levering en over harde werkers.
Hij wenste hun veel laag water met
winst onder aan de streep.
We gaan aan boord. Dat schuurpapier en verf hier een aanmerke-

(foto Johan de Witte)

lijke kostenpost is, springt direct
in het oog; de Improval blinkt alsof het pas geregend heeft – alsof
het een jacht is! Pet af voor kapitein Ronald Arnoldes (al zeven
jaar onmisbaar bij de ﬁrma) en
zijn bemanning.
Improval betekent ‘verbetering’
maar dat is aan het type Moneymaker amper mogelijk. Het type
heeft al vele voorgangers, die
gebouwd door RensenDriessen
Shipbuilding en identiek zijn.
Ze verbeteren zich evenwel door

voortschrijdende ontwikkeling en
ervaring iedere keer opnieuw een
stukje in uitvoering en afwerking.
Ze zijn populair in de branche,
dóórontwikkeld, maatvast met
sierlijke lijn, lage kruiplijn, loepzuiver in de spanten, strak tot aan
de kiel en zorgen derhalve onder
aan de streep voor winst doordat
ze uitstekend dragen en lopen als
een haas.
Spiegel, steven, boeiingen, dekhuis en plaatvoering bewijzen de
klasse van Scheepswerf Orsova

in Roemenië. Als Dolderman er
met een duurzame uitvoering en
buitengewoon hoog afwerkingsniveau aan bijdraagt, heb je een
‘joker’.

Saroti Shipping
De afbouw bij Dolderman, daar
hoef je als opdrachtgever nauwelijks bij te zijn. Door routine
en ervaring weten ze het meestal
beter dan jij. “Niettemin wordt er
altijd de vraag gesteld: ‘Wat denk
je ervan?’ Het is bepaald geen stan-

Draai je ook nog mee?
“Ben niet ingeroosterd, maar af en
toe hebben ze me nodig. Ik doe
het met plezier, bovendien is het
rustig aan boord.”
Is dit de laatste?
“Dat is aan de nieuwe generatie.
De opzet van deze was om met
dubbelwandig te voldoen aan wetgeving. Mijn zoon Tim (23) is de
enige van onze familie die vaart.
Lees verder op pagina 22 >>

Aan mts Improval leverden onder andere:
pompen

393kW bij 1780 omw/min.

Speedheat Breda

Santierul Naval Orsova

heklichtbeugel, type Isis voormast type

Bouw casco

Improval

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

DBS Scheepsservice

Ontwerp, bouw en levering compleet schip

Aluminium vloeren voor en achterschip

- Gasolie trimpomp

- Klapbare rvs lampensteunen

Dolderman B.V.

Den Breejen Shipyard Schroefasinstallatie

- Smeerolie haspelset

- Hoogglans gepolijste uitlaten voor en

- Complete afbouw

Dolpower B.V.

GeMa Services Antislip looppalen

- Caterpillar 3512C

- Generatorset 1 t.b.v. aandrijving

- 2x F.T. ballast/stripping ejector ≈ 200 m³/u
per stuk

- Bediening wegafhankelijk incl.

Vloerverwarming

omschakeling pomp/boegschroefbedrijf.

Stam Constructie

- Eén (1) Schroefcompressor Atlas Copco
MAS GA11 FF op 500L Lloyds ketel
VE-woning en scheepsstoﬀering

achterschip

Kampers Shipyard B.V.

- Hoogglans gepolijste belbeugel

Complete stoﬀering woning en stuurhuis

- Caterpillar C18

boegschroef en ladingpompen 531kVA,

Stuurhuis + hefgeleidekoker

- Div rvs werkzaamheden

incl. ve-screen zonwering

Business Capital Insurance B.V.

Caterpillar, type C18, Generator Stamford

Lloyd’s Register EMEA Classiﬁcatie

Stetra GmbH Bevrachting

Werkina Werkendam B.V.

Afbouw- en varen verzekering

HCM534

Marﬂex B.V. 8 x MDPD-80 ladingpompen

Tresco Engineering bvba

De complete elektrische installatie inclusief

Orlaco Products B.V. CCTV-systeem

Tresco Navigis

2-draads databesturing, monitoringsysteem

Berg Maritieme Meetsystemen B.V.

- Generatorset 2 t.b.v. boordnet en lading

Installatie tankinhoudsmeting en tankal-

pompen 155kVA, Motor John Deere, type

RAFA Scheepsramen B.V. Scheepsramen

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsre-

met touchscreenbediening, compleet

armeringen, gasdetectie systeem voor

6068, Generator Stamford UCM274

REINPLUS FIWADO Bunker Gasolie, Total

paratiebedrijf B.V.

nautisch pakket, camerasysteem, complete

smeermiddelen, compleet inventaris pakket

Autokraan 17 mtr. 2000 kg

airco installatie, satellietsysteem,tankm

stuurhuis en woning

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

Blokland Non-Ferro B.V. Beunkoelers

Motor John Deere, type 4045, Generator

Reintjes Benelux bvba 1 x REINTJES keer-

Verhaar Omega

eetsysteem, Ecdis Inland Viewer, en AIS

Blommaert BVBA Stuurhuttrap dak-

Stamford UCM224

koppeling, type WAF 665 / 5,044:1

- Één (1) Verhaar Omega Boegschroef-

installatie

radarmast type Nikki Davit met handlier,

Foresta Trading B.V.

RuGotech Pijpleidingen B.V.

installatie type kanalen 31120-4k (schroef

WindeX Engineering B.V.

roeftrap in RVS Boordlichtbakken type Isis

- Volledige pakket F.T. VICTOR dienst-

Engineering, prefab en montage

diam 1200mm) elektrisch aangedreven,

Airconditioning en overdrukinstallatie

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

Wij wensen Saroti Tankvaart B.V.
veel succes en een behouden vaart met
mts Improval.

Jahnstraße 1 . 67069 Ludwigshafen am Rhein . Telefon +49621 - 657500 . E-Mail dispo@stetra.de
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Geslaagde en gezellige open dag voor Improval
>> Vervolg van pagina 21

Hij is stuurman op dit schip. Dus zullen we
wel zien.”
Leo startte zijn carrière op z’n zestiende bij
Ben Roelofs aan boord als leerling-matroos.
Vanzelfsprekend waren Ben en Louise aanwezig op de open dag.
Van deur tot deur ligt er een polyurethaan
antislipstrook van Gerard van Maastricht
(GEMA Services) over de Improval waardoor je overeind blijft. Helemaal veilig!
Rugotech Pijpleidingen tekende en installeerde de leidingstraat. Die ligt erbij als een
juweel. Er zijn acht tanks en een gelijk aantal
deepwell-pompen van Marﬂex.

In de kolomstuurhut van Kampers komt
timmerman Verveer Scheepsbetimmeringen vol in beeld; de lessenaar is uitgevoerd
in verantwoord teakhout en met Radio
Zeeland-apparatuur ingevuld door Werkina
Scheepselektro. Werkina heeft het schip
uitgerust met doordachte functionaliteit en
techniek, Verveer realiseerde comfort voor
de bemanning.

de’ Restaurant Dok het een en ander op gedronken.
Droge en natte lading, oude en nieuwe verhalen, politiek en toekomst gelardeerd door

gerechten met een twist uit een uitstekende
keuken. Culinair maatwerk in combinatie
met scheepsbouw… Kortom: een heel gezellige open dag.

Uit de school van Dolderm an is er natuurlijk een Caterpillar als voorstuwing en John
Deeres zorgen voor de boordenergie. Roeren
van Van der Velden Marine Systems sturen
de Improval voor een behouden vaart.
En daar werd bij het ‘maritiem gemarineer-

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
heeft ontwerp, bouw en levering compleet schip mogen
verzorgen voor Saroti Tankvaart B.V.

Uw partner voor al uw
verzekeringsvraagstukken:
• Aansprakelijkheid
• Binnenvaart
• Transport
• Goederen
• Werkmateriaal
• Wagenpark
• Personele verzekeringen

Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.
Wij wensen Saroti Tankvaart B.V. veel succes
en een behouden vaart met mts Improval.

DOWNLOAD

DE GRATIS APP

Plaza 6, 4782 SK, Moerdijk
E-mail: bci@bcinsurance.nl • Website: www.bcinsurance.nl
Tel.: 0168-393100 • Fax: 0168-393101

BESCHIKBAAR VOOR

iOS & ANDROID

iOS

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

ANDROID

Booming cruise-business
De cruisevaart blijft aan populariteit winnen, wat zich niet beperkt
tot in het oog springende oceaanreuzen. Ook riviercruises zitten
in de lift en de tegenwoordige
riviercruisekasteeltjes mogen er
zijn. Een mooi voorbeeld is deze,
ter hoogte van de Willemskade,
opvarende Alina met gestreken
voormast voor de Erasmus- en de
Willemsbrug.
Riviercruises vanuit Rotterdam
worden niet geregistreerd. De
schatting aantal afvaarten ligt rond
de 800, maar in Amsterdam gebeurt dat wel. In 2017 waren daar
1.946 aanlopen met 406.949 passagiers.

Alina is van oorsprong een Griekse
naam en de verbastering van Helana, wat licht, fakkel of stralend
betekent.
Phoenix Reisen in Bonn is de eigenaar, waarbij de naam is ontleend aan de Griekse mythologie. Het is het op een vogel
lijkende fabeldier Feniks, dat in
staat is steeds te verjongen door
uit zijn eigen as te herrijzen.
Phoenix opereert niet alleen met
zo’n dertig riviercruiseschepen,
maar ook met vier zeecruiseschepen: de Albatros, Amadea, Artania
en Deutschland. Daar komt in
2019 de Prinsendam van de HAL
bij, die omgedoopt wordt tot
Amera.

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

Met een breeduit gevleugelde witte
vogel door een gele cirkel voert die
dan hetzelfde logo als de riviercruiseschepen. Die bevaren niet alleen de Rijn en Donau, maar zijn
ook te vinden op onder meer de
Amazone.

De Alina kwam 2011 in de vaart
en is 135 meter lang. Er is accommodatie voor 220 passagiers en 42
bemanningsleden zorgen ervoor
dat het hen aan niets ontbreekt.
Zo is er een Panorama Lounge, een
Lido Bar en een BBQ Restaurant.
De hutten op het Orion- en Satur-

nusdek hebben een Frans balkon.
Die op het Neptunusdek hebben
dat niet, maar het 11 meter brede
bovendek is in feite een heel groot
balkon, waar het goed toeven is.
TEKST: CEES DE KEIJZER
FOTOGRAFIE: ARJAN ELMENDORP
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Maasvallei lijkt vuilnisbelt door laag water
De lange droge periode laat
ook zijn sporen na langs de
Grensmaas tussen Itteren
en Burgharen. Op de brede,
verlaagde oevers van de Maas,
enkele jaren geleden opgeleverd
na de ontgrindingen, lijkt het
meer op een vuilnisbelt dan op
een natuurgebied.
Het terrein is bezaaid met tientallen autobanden, tanks, oude
schoenen, drinkﬂesjes, restanten
van een boot en heel veel plasticresten.
Waar het afval vandaan komt,
is onduidelijk. De Actie Schone
Maas stelt een onderzoek in naar

de herkomst van de rommel.
Rijkswaterstaat laat weten dat er
geen geld is om de troep op te
ruimen. Na hoogwaterperiodes
gebeurt dat wel jaarlijks, in april.
Dan ligt er meestal veel klein
plastic op de oevers van de Maas.
De Actie Schone Maas Limburg
heeft dit voorjaar nog met 1.800
vrijwilligers de 200 kilometers
lange Limburgse Maasoever opgeruimd. Dat leverde toen 3.600
volle vuilniszakken op.

Op de verlaagde oever van de Maas lijkt het wel een vuilnisbelt. (foto Noud van der Zee)

Nassau Scheepsbenodigdheden en Groothandel François fuseren
Nassau Scheepsbenodigdheden
en Groothandel François zijn
gefuseerd. Sinds 1 juli gaan ze
samen verder onder de naam
Nassau Scheepsbenodigdheden
BVBA. Als traditionele
familiebedrijven hebben de
Antwerpse ondernemingen in
elkaar een betrouwbare partner
gevonden, zo melden ze, en
samen zien ze de toekomst vol
vertrouwen tegemoet.

mogelijkheid uit van levering buiten de openingsuren van de winkel. Materiaal wordt in speciale
opslagbakken met de kraan van de
bunkerboot aan boord gezet; dat
geeft veel meer comfort.

(zaakvoerder van Groothandel
François). Zij vormen samen
een tandem voor de backofﬁceactiviteiten en om snel vragen te
kunnen beantwoorden en adviezen te geven.

Door de fusie krijgt de nieuwe organisatie een nog groter aanbod
en kan de klant nog sneller en beter bediend worden, belooft Nassau. Zowel op de wal als via het
water met de bunkerboten van De
Wit Bunkering.
Leveren via het water biedt
een oplossing voor de mobiliteit en de moeilijke toegang op
terminals maar breidt ook de

Vanaf 1 oktober op één
locatie

Het winkelteam heeft met Paul
(32 jaar Nassau), Dany (19 jaar
François, 4 jaar Nassau), Louis
(7 jaar François), Alan (4 jaar
François) en Carl (medeoprichter
Landmeters, 3 jaar Nassau) een
grote dosis ervaring.
Zij krijgen vanuit groep De Wit,
het moederbedrijf, ondersteuning
op het gebied van logistiek, administratie, IT en marketing.

BU

R

G

Nassau Scheepsbenodigdheden,
dat sinds 1948 bestaat, en Groothandel François hebben al meer
dan dertig jaar ervaring op het
gebied van scheepsmaterialen,

yachting en industrie. De eigenaren vertrouwen erop dat deze
fusie louter positieve veranderingen voor de klanten zal meebrengen en garanderen de bekende
service door het vertrouwde team.

Op 1 oktober verhuist Groothandel François naar de locatie van
Nassau Scheepsbenodigdheden
aan het Antwerpse Asiadok langs
het water en ter hoogte van Noorderlaan.
Het management bestaat uit Stijn
Heeren (general manager van
Nassau)
en
Paul
Bauwens

Grotere winkel
Op de nieuwe locatie bij Nassau is
een winkel van ruim 1.000 m² met
parkeergelegenheid voor de deur
aan de kant van het Asiadok. Vóór
de verhuizing zal nog worden geinvesteerd om het bredere aanbod
praktisch te kunnen aanbieden.
De winkel heeft ook langere openingsuren. Bezoekers zijn welkom
in de kofﬁecorner.
Voor de winkel is een privésteiger
voor jachten. Die kunnen daar
afmeren om witte diesel te tanken
of aankopen te doen in de winkel.
Die beschikt over een ruim assortiment voor de recreatievaart.

ONDERNEMERS UIT LIMBURG

LI
M

De maritieme trots van Zuidoost-Nederland!

Peter Tinnemans
0622957187
www.tinnemans-scheepswerf.nl

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

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

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

OMRU
SCHEEPSRAMEN

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

Tel: 0475-465555 / 06-20650790
info@scheepswerfmaasbracht.nl
www.scheepswerfmaasbracht.nl
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VOS Kaiser GmbH & BING Kaiser

east - west connections
Telefon: +49 (0) 6223 86 16 26
Fax:
+49 (0) 6223 86 16 53
Mobil: +49 (0) 170 35 73 922
www.bingvoskaiser.de
www.facebook.com/bingvoskaiser

Ketelbinkie:

De meest compacte oliegestookte
(combi) ketel voor aan boord.
• kinderlijk eenvoudig
• compact
• degelijk, duurzaam en veilig
• met perfecte service

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

ADVIES

TEKENINGEN
BINNENVAARTSCHEPEN

9,5 kW

17 kW

25,7 kW

Ook complete installatie mogelijk

GOEDKEURING

Jan van der Heijdenstraat 1
3281 NE Numansdorp

no ber 24/
od eik 7
ge vo
va or
lle
n

www.maritimebooster.nl

• Een scheepshelling van
170x40m met een hefcapaciteit van1500T
• Een vlottende steiger,
geschikt voor het uitvoeren
van werken boven de
waterlijn
• Opslagterrein en werkplaatsen.
• Drukpers van 300T,
knipstraat tot 3m,
paswerkerij,…

+32 (0) 499 52 31 32 · info@scheldewerf.be · www.scheldewerf.be

T 088-1180800
E info@maritimebooster.nl

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

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

In•
•
•

en verkoop van:
Schroot en metalen
Drijvende objecten
Bruikbare onderdelen

www.hoebenrdm.nl

Vergunt voor
verwerking van
ongereinigde tankers

Oslokade 1 8326 CH Kampen

Hijsen en slopen van
grote constructies met
eigen drijvende bok
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Nijmegen begint kaaisjouwers te waarderen
Limburg en de Romeinen. En dat
mag ook wel, want de Waalstad
had ooit een machtig schippersgilde: het Sint Olofsgilde. Het waren onder meer de schepen van dit
gilde die door de sjouwers met de
hand werden gelost.

Met het verschijnen van het
boek De Kaaisjouwers, een hard
leven aan de Waal staan de
losarbeiders van weleer op het
‘Groot Nijmeegs Historisch
Menu’. Hun verhaal is nu in
derde druk verkrijgbaar. De
nieuwe editie werd vrijdag
13 juli gepresenteerd in het
Besiendershuys.

Standbeeld

Het onderwerp wordt nu gezien
als een belangrijk stuk stadsgeschiedenis, net als Mariken van
Nimwegen, de gebroeders van

De gemeente Nijmegen heeft het
anno 2018 mogelijk gemaakt dat
de zakkendragers uit de periode
tussen de twee wereldoorlogen
nu breedgeschouderde aandacht
krijgen. Met ﬂyers, posters, stickers

en een heus Kaaisjouwerslogo, alles ontworpen door de Nijmeegse
graﬁcus Jan-Wieger van den Berg.
Wie weet zal het logo daarnaast
worden verwerkt in een heus
Kaaisjouwersbier. In de wandelgangen wordt geﬂuisterd over een
standbeeld aan de Waalkade.
Dan is er ook nog een speciale
editie van het gratis verkrijgbare
de Stadse Wal verschenen. Ditmaal
ook in het Engels. Dit 'Waalfronttijdschrift' werd opgericht door
fotografe Manon Bruininga en
haar man en schrijver Frank

Antonie van Alphen. De Arnhemse vormgeefster Heleen Lamers is
verantwoordelijk voor het fraaie
en eigenzinnige uiterlijk.
Ook in deze speciale editie worden de sjouwers uitvoerig belicht.
Er wordt een link gelegd tussen
de eeuwenoude beurtvaart en de
cruisevaart van nu. Met de sjouwers als bindmiddel. Burgemeester Bruls schrijft in het voorwoord:
“De handel aan de Waalkade
maakte Nijmegen rijk, maar het
leven van de Kaaisjouwers was
zwaar. Zij woonden vaak onder

armoedige omstandigheden in de
Benedenstad, die ook wel Onderstad werd genoemd. En zij waren
bepaald niet populair bij de rest
van de Nijmegenaren die, soms
letterlijk, op hen neerkeken.”
De Kaaisjouwers staan op de kaart.
En online: www.dekaaisjouwers.nl.
De derde druk van De Kaaisjouwers, een hard leven aan de Waal is
vanaf nu te koop. de Stadse Wal is
gratis verkrijgbaar.
Lees de uitgebreide versie van dit artikel op www.binnenvaartkrant.nl.

In hartje zomer inspiratie opdoen tijdens de Kerst & Winter Live Experience
In de zomer denk je niet direct
aan kerstpakketten, glühwein en
erwtensoep. Maar toch is juist dit
het moment voor ondernemers
om zich te oriënteren op de
kerst- en winter-evenementen.
Dat vinden ze bij AdvanceEvents uit Schiedam. Het
bedrijf rganiseert, midden in de
zomer, een Kerst & Winter Live
Experience.
Op 30 augustus neemt het bedrijf
ondernemers mee naar de kerst
en winter van 2018. Tijdens dit
verrassende evenement worden
het magazijn, de parkeerplaats
en de presentatieruimte van het
evenementenbedrijf
volledig

omgebouwd tot een Winter
Wonderland. Een plek vol inspiratie waar van alles te beleven is en
waar ondernemers ideeën en inspiratie kunnen opdoen voor hun
eigen kerst- of winterfeest.
Om bijvoorbeeld kennis te maken
met de nieuwste meubilairlijnen
en winterdecoraties, de laatste
kerststylingtrends te bekijken, te
ervaren hoe een magazijn omgetoverd kan worden tot een gezellige
feestruimte, de nieuwste wintergerechten te proeven en verrassend
winterentertainment te beleven.
Tijdens het evenement krijgen
bezoekers, indien van toepassing, ook meer informatie over de
werkkostenregeling en de nieuwe

Reünie Prinses Margrietinternaat op 6 oktober
Op zaterdag 6 oktober 2018
is er een reünie van het
schippersinternaat Prinses
Margriet in Zwolle. De
organisatoren, Alita van Asperen,
Geertje Mannak en Bert Klos,
hopen zoveel mogelijk (oud-)
bewoners en -medewerkers te
ontmoeten in Hotel Zwartewater
in Zwartsluis.
De ontvangst is vanaf 14.00 uur,
met kofﬁe en gebak. Daarna is er
tijd voor een gezellig samenzijn
met een hapje en een drankje
en een groepsfoto. Vanaf 17.30
uur kunnen de deelnemers zich
tegoed doen aan diverse buffetten
(verspreid over twee zalen).
“En ja, een reünie duurt altijd te
kort, althans voor velen. Dus is er
vanaf ca 20.30 uur een afterparty

met muziek”, schrijven de initiatiefnemers op de site die voor de
reünie in het leven is geroepen.
Aanmelden voor de reünie kan via
reunieprmargriet@hotmail.com
of het aanmeldingsformulier op
de website. Vermeld dan je naam,
geboortedatum en de periode die
je op het internaat hebt gezeten/
gewerkt. Ook ouders zijn van
harte welkom.
Deelname kost 30 euro per persoon. Dat bedrag moet overgemaakt worden naar IBAN: NL76
RABO 0321 3826 76 ten name van
E. Klos inzake ‘Reünie’.
Mensen die nog foto’s hebben uit
hun tijd op het internaat, kunnen
die plaatsen op de website: www.
reunieinternaatprinsesmargrietzwolle.nl. Ze zullen ook tijdens de
reünie te zien zijn.

privacywet in relatie tot hun eigen
bedrijfsfeest.

Kerstmarkt
Op de kerstmarkt kunnen ondernemers ideeën opdoen hoe je een
kerstmarkt organiseert. Altijd leuk
en gezellig wanneer de eigen collega’s zelf hun kerstpakket bij elkaar
kunnen shoppen.
Advance Events heeft drie verschillende kerstmarktconcepten
bedacht (vanaf 150 personen) die
tijdens de Live Experience worden getoond. Daarnaast zijn er
voorbeelden van maatwerkkerstpakketten die je als werkgever bijvoorbeeld tijdens de kerstborrel
kunt uitdelen.
“Heb jij van je werkgever de taak
gekregen een verrassend kerstfeest
of eindejaarsfeest te organiseren
en ben je in voor een inspireren-

de zomermiddag in wintersfeer?
Meld je dan aan voor de Kerst &
Winter Live Experience op donderdag 30 augustus.” Aldus Advance
Events.
Er is een doorlopend program-

ma van 15.00 tot 20:00 uur. Dus
belangstellenden kunnen binnenlopen wanneer het hen het
beste uitkomt. Aanmelden kan
via info@advance-events.nl of
(010) 750 44 00.

Roelof Fransbergen ambassadeur van museum
Het bestuur van het Maas Binnenvaartmuseum heeft Roelof
Fransbergen benoemd tot ambassadeur. De oud-voorzitter gaat
zich buiten de muren van de
instelling in Maasbracht inzetten
voor het museum en het vertegenwoordigen bij evenementen en
culturele activiteiten.

der het plan een nieuwe presentatie van de museumcollectie te
bewerkstelligen. Daarmee samen
hangt het streven om het verhaal

en de geschiedenis van het Limburgse grind onder te brengen bij
het museum.

Fransbergen gaat zich ook toeleggen om weer meer ‘Vrienden’ te
binden aan het museum. Door allerlei oorzaken liep dat aantal de
laatste jaren terug. Fransbergen is
voorzitter van de stichting Vrienden van het Maas Binnenvaartmuseum.
Ook zet hij samen met voorzitter
Ton Forschelen de schouders on-
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MIT SICHERHEIT
SCHIFFFAHRT

Workboats
Harbour Tugs
Inland Shipping
Yachts & Ferries

- TG 100
SEALS FOR WATER LUBRICATED PROPELLER SHAFTS
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WWW.KADLEC-BROEDLIN.DE

IHRE FRACHTBÖRSE FÜR
DIE BINNENSCHIFFFAHRT

WIR SUCHEN
SCHIFFSFÜHRER UND
STEUERLEUTE

UW VRACHTBEURS VOOR
DE BINNENVAART
www.guspaf.de

www.sandﬁrden.nl

www.ifms-freight.com

info@navilux.lu
info@navitrans.lu

SHIPPING - TECHNICS - LOGISTICS

25 en 26 september 2018

Fluvia
for Peak performance

één van de beste
bazen op de Rijn
Bewerben Sie sich noch heute unter:

www.messekalkar.de

vikingcruises.com/careers.

www.a-rosa.de

www.ﬂuvia.eu

JE EIGEN BEUNSCHIP.
SCHIPPER OF STUURMAN BIJ
VAN OORD

SHIPPING & CHARTERING

PORTS & TRANSHIPMENT

FREIGHT FORWARDING

CONTRACT LOGISTICS

SHIPPING AGENCY

www.htag-duisburg.de

www.vanoordgrondstoffen.com

WWW.HA-DU.DE

direct.bargelink.com

www.duportlubricare.nl
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Die A-ROSA Reederei sucht Nachwuchs- und Führungskräfte für den
nautischen Bereich

Kapitäne, Steuerleute und Matrosen
(gerne auch aus der Fracht und Tankschifffahrt)

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

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

Wir bieten:
- Ausbildungsmöglichkeiten
- Spannendes und familiäres Arbeitsumfeld
- Umfangreiche Leistungen
- Guter Verdienst
- Gute Aufstiegschancen
- Schweizer Arbeitsverträge
- Unterschiedliche Fahrzeit-Modelle wie 4:2 oder 4:4
A-ROSA Reederei GmbH
Kasernenstrasse 92 – CH - 7000 Chur – jobs@a-rosa.de

Atlas Trainingscenter
Staatlich anerkanntes Bildungsinstitut für die Berufsschifffahrt

Vorbereitungslehrgänge für Patentprüfungen _ Radarpatent
ADN-Lehrgänge _ Sachkunde FGS _ Erste Hilfe _ Sicherheitsseminare
Königstr. 59 _ 47198 Duisburg _ Tel. +49 2841 7818747
www.atlas-schiffahrt.de _ info@atlas-schiffahrt.de
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Schiffsführer (m/w)
Rheinpatent, Radarpatent, ADN-C Bescheinigung
Arbeitsplatz:
Fahrtgebiet:
Schichtsystem:
Sozialleistungen:

Doppelhüllen-Edelstahltanker
Rheinstrom und ARA-Raum
14 / 14 Tage oder 21 / 21 Tage
Luxemburger Konditionen

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung an:
Reederei Deymann Management GmbH & Co. KG
Papenwiese 5 • D- 49733 Haren (Ems)
info@reederei-deymann.de / info@navilux.lu
Tel.: 0049(0)172 5705178 Martin Deymann
Tel.: 0049(0)172 2889169 Ralph van Beek
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Keine zusätzliche Mittel für Rhein-Vertiefung
Die FDP-Fraktion im Deutschen
Bundestag hat in den
Haushaltsberatungen mehr
Finanzmittel für den Ausbau der
Binnenschifffahrt auf dem Rhein
beantragt. Bedauerlicherweise
ohne Erfolg.
Laut FDP ist eine Umschichtung
der Finanzmittel notwendig, um
den Ausbau des Mittel- und
Niederrheintals voranzutreiben.
Die Fahrrinne muss von 1,90 auf
2,10 Meter vertieft werden. Die
Vertiefung kostet ca. 40 Millionen

Euro und hat eine gute KostenNutzen-Bilanz. Mit jedem investierten Euro wird anschließend 30
Euro erwirtschaftet.
Die FDP-Bundestagsabgeordnete
Sandra Weeser nennt es bedauerlich, dass der Antrag der FDP
abgelehnt wurde. „Damit verkennen die Regierungsfraktionen im
Verkehrsausschuss die volkswirtschaftliche Bedeutung eines
Ausbaus der Rheinschifffahrt
als auch die Forderungen der
Bundesländer Hessen, BadenWürttemberg, Nordrhein-

Westfalen und Rheinland-Pfalz,
den Güterverkehr auf dem Rhein
zu fördern.“

Zu zögerlich
Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing
(FDP) kritisiert den Bund für
seine zögerliche Haltung bei der
geplanten Fahrinnenvertiefung,
immerhin das volkswirtschaftlich
dringlichste Vorhaben im Bundesverkehrswegeplan 2030. „Leider
sind wir von einer Baureife dieses
Projekts meilenweit entfernt“, so

Wissing. Grund für den schleppenden Fortschritt sei fehlendes
Personal bei der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung. Laut
Wissing muss sich der Bund
diesbezüglich mehr anstrengen. Mit der tieferen Fahrrinne könnten die Kosten je
Ladungstonne um 20% gesenkt
werden.

Umschlag wächst
In den rheinland-pfälzischen
Binnenhafen ist der Güterumschlag in den ersten drei

Monaten des Jahres gewachsen.
Insgesamt wurden 5,5 Millionen
Tonnen umgeschlagen, fast ein
Fünftel mehr als im ersten Quartal 2017. S
owohl in Ludwigshafen als Mainz
wurden mehr Güter gelöscht und
geladen. Dazu beigetragen hat
u.a. der gute Wasserstand. Auf
dem Mittelrhein fahren jährlich
rund 50.000 Schiffe.
Allein der Chemie-Riese BASF
transportiert pro Jahr sechs bis
sieben Millionen Tonnen über
den Rhein.

Erster gemeinsamer Hafentag der DeltaPort Niederrheinhäfen
Der im Januar gegründete
Hafenverbund DeltaPort
Niederrheinhäfen hat in
Emmerich seinen ersten
Hafentag abgehalten. Auch die
Seehäfen zeigten Flagge bei der
Gemeinschaftsveranstaltung der
Häfen Orsoy, Wesel, Emmelsum,
Emmerich und Voerde.
Den Binnenhäfen in NordrheinWestfalen (NRW) kommt vor
dem Hintergrund des nahenden
Verkehrsinfarktes in den Ballungsräumen eine wachsende Bedeutung zu. „Politik und Wirtschaft
müssen gemeinsam die Verlagerung der Straßengüterverkehre
auf die Wasserstraße fördern, um

auch in Zukunft einen efﬁzienten
Warenﬂuss zu gewährleisten“, so
Andreas Stolte, Geschäftsführer
der DeltaPort Niederrheinhäfen
GmbH.
In diesem zu Jahresanfang
gegründeten Hafenverbund
bündeln der Stadthafen Wesel,
der Rhein-Lippe Hafen, die Häfen
Emmelsum und Emmerich sowie
der Hafen Orsoy die Kräfte.

Zusammenarbeit
mit Seehäfen

Der Hafen Emmerich (Foto DeltaPort Niederrheinhäfen)

Der erste gemeinsame Hafentag
stand unter der Schirmherschafft
von NRW-Verkehrsminister
Hendrik Wüst, der über die Zukunft der Mobilität und die damit

verbundenen Chancen und
Risiken für NRW sprach.
Vertreter der Häfen Rotterdam
und Antwerpen beleuchteten das

Rotterdam und NRW
verstärken Beziehungen
Der Rotterdamer Bürgermeister
Ahmed Aboutaleb hat bei der
Niederrhein in Duisburg mit
Unternehmern aus NordrheinWestfalen über Chancen
unterhalten, um die Wirtschaftsund Logistikstandorte Duisburg
und Rotterdam zu stärken.
Die Niederlande sind für NRW
ein wichtiger Handelspartner. Der
Rotterdamer Hafen spielt darin
eine wichtige Rolle. Aboutaleb:
„Für Rotterdam sind NRW und
das Ruhrgebiet wichtige Partner.
Unsere engen Verbindungen zu

Duisburg und dem Niederrhein
und unsere gute Zusammenarbeit
sind ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.“
IHK-Hauptgeschäftsführer
Stefan Dietzfelbinger schlug vor,
die nächste Nationale Maritime
Konferenz in NRW stattﬁnden zu
lassen. Es wäre das erste Mal, dass
diese Konferenz in einem Binnenland stattfände.

Rheinvertiefung
Infrastrukturausbau, Baustellenmanagement und grenzüberschreitende Zusammenarbeit in

Verkehrs- und Logistikfragen waren weitere Themen des
Zusammentreffens. Einigkeit
herrschte darüber, die wachsenden Verkehrsmengen vor allem
über die Schiene und die Wasserwege bewältigen zu wollen.
Hierfür seien das dritte Gleis der
Betuwelinie zwischen
Emmerich und Oberhausen, die
Abladeverbesserung des Rheins
und die Überwindung des Investitionsstaus bei den Kanälen in
Deutschland eine Grundvoraussetzung.

Vlnr Stefan Dietzfelbinger, Ahmed Aboutaleb en IHK-Vizepräsident Werner Schaurte-Küppers. (Foto IHK)

Zusammenspiel zwischen den
Binnenhäfen am Rhein und den
Seehäfen. Die Politik wurde
aufgefordert, die Hafenwirtschaft
zu unterstützen, indem
Genehmigungsverfahren vereinfacht und Planungsverfahren verkürzt werden.
Um den multimodalen Verkehr
zu fördern, solle der Quelle- und
Zielverkehr von der Maut befreit
werden. Wichtig für die

Binnenschifffahrt sei eine bessere
Verknüpfung mit der Schiene, die
Rheinvertiefung sowie die Förderung von umweltfreundlichen
Motoren.

Arbeiten an den
Schleusen im
Wesel-Datteln-Kanal
Das Wasser- und Schifffahrtsamt
Duisburg-Meiderich hat die
Grundinstandsetzungen
der kleinen Schleusen
Datteln, Ahsen und
Dorsten abgeschlossen. Die
Schleusentore wurden ersetzt
und die Maschinen- und
Elektrotechnik auf den neusten
Stand gebracht.
Amtsleiter Oliver Jaswetz spricht
von einem entscheidenden
Schritt. „Jetzt stehen die kleinen
Schleusenkammern der Berufsund Freizeitschifffahrt wieder
uneingeschränkt zur Verfügung.“
Allerdings muss noch ein aktueller Schaden an der Sohldichtung
der kleinen Schleuse Ahsen behoben werden. Dieser wurde durch
einen Fremdkörper am Untertor
verursacht. Da das Tor nur in im
trockenen Zustand repariert werden kann, muss die Kammer kurzzeitig eingedämmt werden. Die
Schifffahrt wurde über die

aktuelle Sperre informiert.

Geplante Maßnahmen
Das WSA hat mittlerweile mit
der Planung der Grundinstandsetzung der drei kleinen Schleusen Hünxe, Flaesheim und Friedrichsfeld angefangen. Auch hier
werden der Stahlwasserbau, die
Maschinen- und Elektrotechnik
komplett ersetzt. Die Umbauarbeiten werden voraussichtlich
Ende 2019 starten. In den großen
Schleusen, in denen die Nischenpoller erneuert werden müssen,
starten in Kürze Untersuchungen.
Derzeit wird auch die Ausschreibung eines Festmacherdienstes
vorbereitet. Jaswetz: „Mit dem
neuen Festmacherpersonal werden wir die Sanierung der Poller
gut überbrücken können und
die Schifffahrt kann verlässlich
planen.“ Die neuen Festmacher
sollen ab November 2018 an den
großen Schleusen des WeselDatteln-Kanals eingesetzt werden.
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Für unsere erfolgreich wachsende Reederei suchen wir

Schiffsführer u. Steuerleute (m/w)
mit Patent bis Mannheim
Arbeitsplatz:
Fahrtgebiet:
Schichtsystem:
Sozialleistungen:

Containerschiff
Rheinstrom und ARA-Raum
14 / 14 Tage oder 21 / 21 Tage
Luxemburger Konditionen

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung an:
Reederei Deymann Management GmbH & Co. KG
Papenwiese 5 • D- 49733 Haren (Ems)
info@reederei-deymann.de / info@navitrans.lu
Tel.: 0049(0)172 2889169 Ralph van Beek

Erfolgreiche Logistik kennt keine Grenzen
In der Business Unit Shipping bringen wir Ihre Güter auf dem Wasser in Bewegung – auf Kanälen,
Flüssen, in der Küstenschifffahrt und auf hoher See. Unsere mehr als 600 eigenen und gecharterten
%LQQHQXQG6HHVFKLIIHYHUVRUJHQGLH,QGXVWULHQXQG.UDIWZHUNH8QDEK¦QJLJREJDVI¸UPLJŴ¾VVLJ
DOV6FK¾WWJXWRGHU&RQWDLQHU,PSHULDO/RJLVWLFVƓQGHWI¾UMHGH$QIRUGHUXQJGLHULFKWLJH/¸VXQJ
Wir haben für Ihre Ladung das passende Schiff oder für Ihr Schiff die passende Ladung.
Grenzenlos, weltweit.
Imperial Logistics International B.V. & Co. KG | www.imperiallogistics.com

customise • collaborate • compete

Fluvia
for Peak performance
één van de beste bazen op de Rijn

www.ﬂuvia.eu
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BRAUER Maschinentechnik: full service voor
scheepsaandrijvingen
Als de aandrijving het laat
afweten, zijn schepen vrijwel niet
meer manoeuvreerbaar. BRAUER
Maschinentechnik AG zorgt
ervoor dat u bij problemen met
de aandrijving snel weer verder
kunt varen.
De in Bocholt gevestigde ﬁrma
BRAUER Maschinentechnik AG
inspecteert, onderhoudt, verbetert en herstelt aandrijvingen in
verschillende sectoren, waaronder de industrie, energie (windturbines) en zee- en binnenvaart.
Behalve scheepsaandrijvingen on-

derhoudt en herstelt BRAUER ook
aandrijvingen van sluizen, kranen en andere aan de scheepvaart
gerelateerde infrastructuur en installaties.
“Wat de grootte van de aandrijving betreft, hebben we geen
beperkingen”, aldus technisch
directeur Thorsten Pasz. “We kunnen de allergrootste aandrijvingen
repareren en onderhouden. Ook
het merk speelt geen rol. Defecte
aandrijvingen die niet meer geproduceerd worden, kunnen wij éénop-één nabouwen. Zelfs als er aan
boord geen technische informatie

over de aandrijving aanwezig is,
lossen wij de problemen op.”

Moderne videoanalyse
BRAUER kan met moderne videotechnologie alle onderdelen van
een aandrijving bekijken zonder
deze uit elkaar te hoeven halen.
“Op de hoge resolutie beelden
kunnen we nauwkeurig vaststellen waar het probleem zit en hoe
we het kunnen verhelpen. Dit stelt
ons in veel gevallen in staat om
haperende of defecte scheepsaandrijvingen ter plekke te herstellen.”
Soms is het nodig om de aandrijving uit te bouwen en te repareren in de werkplaats in Bocholt,
waar BRAUER een grote voorraad
aan reserveonderdelen heeft. Na
de herstelling bouwt BRAUER de
aan-drijving weer in. Dit kan zeer
snel gaan. “Wij begrijpen dat stilliggen de scheepseigenaar handenvol geld kost. Ons team van
ingenieurs, industriële mechanici,
productdesigner en andere technisch specialisten kan de oorzaak
van het probleem snel in kaart
brengen en op korte termijn de reparatie doorvoeren. We staan ook
in contact met de bekende classiﬁcatiebureaus in de binnenvaart.”
Voorkomen is natuurlijk altijd
beter dan genezen. Het vervan-

gen van een defecte lager kost niet
veel, maar als men het niet doet en
de aandrijving loopt vast, kunnen
de reparatiekosten snel oplopen.
Bovendien maakt een regelmatige
check-up onderhoud een reparatie beter planbaar en dus sneller
uit te voeren. Daarom adviseert
BRAUER de scheepsaandrijving
regelmatig te laten inspecteren.
“De huidige scheepsaandrijvingen
zijn over het algemeen zeer sterk.
De materialen zijn in de loop
der jaren steeds beter geworden.

Anderzijds kan men vandaag
beter rekenen dan vroeger, waardoor men bespaart op materiaal.
De oude scheepsaandrijvingen
waren vaak net iets massiever en
daar-door robuuster. En uiteraard
zijn er, afhankelijk van de leverancier, ook grote kwaliteitsverschillen.”
BRAUER Maschinentechnik AG is
24/7, 365 dagen per jaar bereikbaar. Kijk voor meer informatie op
www.brauer-getriebe.de.
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MIT SICHERHEIT SCHIFFFAHRT
Wir unterstützen Sie wenn es um das Thema
Sicherheit an Bord geht und sind Ihre erste
Adresse im Havariefall.

Unsere Dienstleistungen für Sie:
+ Schadenexpertise
+ Wertgutachten
+ technisch- / nautische Kontrolle
+ Ultraschallmessungen

+ Verladekontrolle (Stückgut)
+ Eichaufnahme
+ Arbeitssicherheit
+ Schulungen (ADN, EBIS, etc.)

GUSPAF GmbH
Am Nibelungenbad 149
46509 Xanten
Telefon: +49 (0) 28 01 - 98 858 33
Telefax: +49 (0) 28 01 - 98 858 34
E-Mail: email@guspaf.de
Internet: www.guspaf.de

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

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

Online solliciteren via vanoord.com/nl/werken-bij
Van Oord Grondstoﬀen bv, onderdeel van Van Oord Nederland, is een veelzijdig bedrijf dat actief is in de
grond-, weg- en waterbouw. Jarenlange ervaring maakt ons specialist in dit vakgebied. Een gevarieerde
vloot en gekwaliﬁceerd personeel stellen ons in staat een breed dienstenpakket aan te bieden.
Ben jij op zoek naar een uitdagende functie op het water
gecombineerd met vrijheid, verantwoordelijkheid en
afwisseling? Voor Van Oord Grondstoﬀen B.V. (voorheen
Mijnster B.V.) zijn wij op zoek naar een schipper en een
stuurman.
In de functies van schipper of stuurman ben je in de
breedste zin van het woord verantwoordelijk voor het
schip, de bemanning en de lading. Het mag duidelijk zijn
dat veiligheid en het welzijn van de bemanning daarin
bovenaan staat. Onze beunschepen vervoeren grondstoﬀen zoals zand, klei en grind binnen Nederland en
België.

Wij vragen: schipper
• Ruime ervaring met beunschepen in de binnenvaart
• Groot Vaarbewijs AB
• Radarpatent, marifooncertiﬁcaat (binnenvaart)
Wij vragen: stuurman
• Dienstboekje met aantekening stuurman
Verder voor beide functies
• Rijbewijs B
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord
en geschrift
• Gedegen kennis van MS Oﬃce
• Zelfstandige collega’s met een ﬂexibele instelling
• De bereidheid om van maandag tot en met vrijdag
van huis te zijn

Voor vragen of meer informatie kan je
contact opnemen met Margaret van Ooijen,
+3188 – 826 23 33 of kijk op

www.vanoordgrondstoﬀen.com
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Ambitieus en getalenteerd:
jonge HTAG-bevrachters aan het woord
HTAG Häfen und Transport AG
met hoofdkantoor in Duisburg
is al meer dan honderd jaar in de
binnenvaart actief. Steeds meer
jonge bevrachters versterken het
team. Drie van hen, werkzaam
in Rotterdam, Metz en Duisburg,
vertellen over hun ervaringen.
HTAG is een volledige dochter van
Häfen und Güterverkehr Köln AG
(HGK). Samen met zusterbedrijf
neska Schiffahrts- und Speditionskontor GmbH bestrijkt HTAG
alle segmenten binnen de logistieke dienstverlening. Met overslagbedrijven in Duisburg, Mainz,
Mannheim en Karlsruhe en kantoren in Berlijn, Metz en Rotterdam
bieden HTAG en Neska een complete ketenlogistiek: van de Benelux, Frankrijk en Duitsland tot in
Polen.
Vorig jaar vervoerde HTAG circa
10 miljoen ton per schip. De overslagbedrijven behandelden zo’n
2,4 miljoen ton.

Eén team
Schippersdochter Hanneke Oosse
ging vijftien jaar geleden aan de
slag als planner bij een containeroperator. Ze beleefde er vijf leuke
en leerzame jaren. Inmiddels
werkt ze alweer bijna tien jaar op
de bevrachtingsafdeling van HTAG
in Rotterdam.
“Ik bedien samen met mijn collega’s in Duisburg, Metz en Berlijn
de schepen en opdrachtgevers.
We werken als één team, alsof we
allemaal in één kantoor zitten.
Communicatie is in ons vak zeer
belangrijk. Door zaken van tevoren goed af te stemmen en open
en eerlijk te zijn, kom je tot de
beste bevrachting.”
“Als schippersdochter kan ik me
goed inleven in verschillende situaties aan boord: kinderen van en
naar boord brengen, boodschappen doen, onderhoud, personeel
enzovoort. Schippers en klanten
waarderen het als we daar op kan-

toor, waar mogelijk, rekening mee
houden.”

Generatiewissel
Dennis Heth was 17 toen hij in
2003 startte met zijn opleiding
bij HTAG. De inmiddels 31-jarige
Dennis werkt alweer bijna vijftien jaar op het hoofdkantoor van
HTAG in Duisburg. “Vrijwel jaarlijks biedt HTAG jongeren de kans
om een opleiding tot commercieel
medewerker expeditie en logistiek
te volgen. Veel medewerkers van
HTAG hebben eerst de opleiding
gedaan en zijn daarna in dienst
gekomen.”
“In de scheepvaart voltrekt zich
momenteel een generatiewissel.
Er komen steeds meer jonge kapiteins aan boord, die vaak soortgelijke interesses en hobby’s hebben
als de jonge HTAG-bevrachters.
Het klikt goed.”
“Wat ik leuk vind aan mijn job?
De afwisseling en communicatie.
Bij HTAG krijg je snel het vertrouwen om zelfstandig te mogen werken. Je werkt in een ﬁjn team met
collega’s die elkaar altijd helpen.”

Scheepvaartroots
Ook Geoffroy Bertin gaat dagelijks
met plezier naar z’n werk. Twee
jaar geleden verhuisden hij en zijn
collega’s vanuit Thionville naar het
nieuwe havenkantoor in de haven
van Metz.
De activiteiten van HTAG in
Noord-Frankrijk ontwikkelen zich
voortvarend. Naast het dagelijkse
werk in de granen vanaf de Moezel
naar bestemmingen in Duitsland,
Nederland en België komen er
regelmatig nieuwe ladingstromen

Geoﬀroy Bertin.

Dennis Heth.

bij. “Ik houd ontzettend van mijn
werk”, zegt Geoffroy. “In de binnenvaart liggen mijn roots. Onze
familie werkt al generaties lang in

deze sector. Het contact met schippers en klanten vind ik heel ﬁjn.”

www.htag-duisburg.de

in-innovative navigation

Neue Technologien für präzise
Navigation

Mithilfe von GNSS-Empfängern,
die parallel GPS, das russische
Glonass, das chinesische Beidou
und zukünftig auch Galileo als
Satellitensystem nutzen, kann die
eigene Schiffsposition auf 10 cm
und seine Vorausrichtung auf 0.1
Grad genau bestimmt werden.
Damit wird die Navigationsanzeige für den Schiffsführer zu einem
wertvollen Assistenzsystem z.B.
bei schwierigen Anlegemanövern
oder der Einfahrt in Schleusen.
Gleichzeitig ermöglicht es ein
System aus RADARpilot720°
kombiniert mit dem argoTrack-

pilot, aus einer vorgegebenen
Leitlinie des Navigationssystems
die entsprechenden Stellbefehle
für einen Autopiloten zu liefern,
um automatisch dieser Leitlinie
entlang zu fahren. Die Eigendynamik des Schiffes wird selbstverständlich berücksichtigt.
Solche Assistenzsysteme werden
in Zukunft mehr und mehr eingesetzt werden, um bei steigendem
Verkehrsaufkommen auf den
Wasserstraßen die Binnenschifffahrt noch sicherer und ökonomischer zu machen.
in-innovative navigation GmbH

ist eine europaweit marktführende Firma für die Entwicklung
maßgeschneiderter Software- und
Hardwarelösungen in allen Bereichen der Navigation, Telematik
und Verkehrsüberwachung. Kernkompetenz liegt in der Kombination aller Sensorinformationen
von Radar, GNSS, AIS und RFID
mit der ECDIS-Karte.
inDTS, inWebDTS und RADARpilot720° sind Anzeigesysteme
von in-innovative navigation
GmbH für höchste Ansprüche in
der modernen Verkehrsüberwachung und -leitung auf Binnenwasserstraßen und an der Küste,
sowie an Bord in integrierten
Navigationssystemen. Im Bereich
Simulation stellt die inVNE eine
hochmoderne Lösung für den Test
von VTS/CSS-Systemen sowie die
Ausbildung der Operatoren dar.

www.innovative-navigation.de

Hanneke Oosse.

Kadlec & Brödlin: Familienunternehmen seit 1946
Die Kadlec & Brödlin GmbH hat
eine über 70jährige
Unternehmensgeschichte bei
der Ausrüstung von Binnen- und
Seeschiffen bezogen auf elektrotechnische und elektronische
Erzeugnisse.
Seit 1946 wurden viele Binnenund Seeschiffen aus- bzw.
umgerüstet, die unter den
verschiedensten Flaggen in der
Welt ihren Dienst tun. Kadlec &
Brödlin projektiert, liefert und
installiert elektrotechnische und
elektronische Anlagen und

Ausrüstungen.
Die jahrzehntelangen Erfahrungen in Verbindung mit der
fachlichen Kompetenz unserer
Mitarbeiter, im ständigen Dialog
mit Reedern, Schiffbauern,
Klassiﬁkationsgesellschaften
und Forschungseinrichtungen
sowie Zulieferanten macht es uns
möglich, den Kunden die Lösungen anzubieten, die den jeweiligen speziﬁschen Anforderungen
am besten gerecht werden.

www.kadlec-broedlin.de
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Bargelink wordt steeds meer een slimme analysetool
Marktobservatie van de CCR, maar
à la minute. We bekijken momenteel hoe we deze dienstverlening
in de toekomst kunnen aanbieden. Uiteraard worden alle data
geanonimiseerd, waardoor niets
te herleiden is tot individuele
bedrijven. De CCR, banken en verzekeraars hebben al belangstelling
getoond.”
Bargelink is tevens met een nieuw
project rond shipmanagement
bezig, maar voor verdere details
hierover is het nog te vroeg.

Als drukst bevaren rivier van
Europa is de Rijn ook voor
Bargelink de belangrijkste
vaarweg. De in 2001 gelanceerde
online marktplaats voor de
binnenvaart is uitgegroeid tot
een realistische afspiegeling van
de binnenvaartsector en daarmee
ook een bron van data om à la
minute analyses te maken.
De Rijn ligt Bargelink-oprichter
Axel Götze-Rohen persoonlijk na
aan het hart. Hij is in Duisburg
geboren, werkte in verschillende
grote steden langs de Rijn en kijkt
vanuit zijn huidige werkkamer
in Xanten uit op rivier. Ruim zeventien jaar geleden bracht hij
via het online platform Bargelink
varende ondernemers, verladers
en bevrachters bij elkaar. Vandaag
de dag zijn er meer dan 1.600
bedrijven geregistreerd bij Bargelink, en dit aantal groeit nog
steeds.

Nieuwe look & feel
In november 2017 kreeg Bargelink
een relaunch waarbij de look & feel
zijn aangepast. Alle nieuwe lading
en beschikbare schepen kunnen
voortaan zowel in een lijst als in
roostervorm worden bekeken –
de gebruiker beslist aan welk overzicht hij de voorkeur geeft.
Ook lanceerde Bargelink een
premium-account
waarmee
bedrijven foto’s en logo’s kunnen
plaatsen én kunnen chatten met

Sterk team

Axel Götze-Rohen. (foto Sarah De Preter)

partners. Uit reacties van premiumgebruikers blijkt dat dit een succes
is: men wordt sneller door partners
gevonden. Om de functionaliteit
verder te verbeteren, is een nieuwe
en snellere server aangeschaft. De
Bargelink-pagina is responsive en
te bekijken op desktop, tablet en
smartphone.

Privacy
De nieuwe release die in augustus
uitkomt heeft vooral te maken

met de Europese Algemene
Verordening
Gegevensbescherming. De AVG dwingt ook Bargelink om iedereen die zich nieuw
registreert te laten aanvinken dat
hij het eens is met de privacyregeling.
Wie al geregistreerd is, krijgt met
de nieuwe release een pop-up
waarin hij eveneens kan aanvinken
dat hij met de privacy-voorwaarden akkoord gaat.

Data-analyse
“Verder hebben wij de mogelijkheden voor dataexport en -analyse
uitgebreid”, aldus Götze-Rohen.
“Hierdoor kunnen we nauwkeurig
in kaart brengen welke goederencategorieën in welke periode van
waar naar waar zijn aangeboden.”
Bargelink ontwikkelt zich hiermee tot een vrijwel real time analysetool voor de binnenvaartsector.
“We leveren informatie niet met
terugblikkende kracht, zoals de

De mensen achter Bargelink zijn
Axel Götze-Rohen, zijn echtgenote
en hun dochter, die IT studeert. In
Dordrecht verzorgt trouwe collega
Jan Noorlander vanaf het eerste
uur de helpdesk.
Dat Bargelink het hart op de juiste
plaats heeft, blijkt uit de regelmatige donaties aan goede doelen, waaronder Kiwanis. Dit wereldwijde vrijwilligersnetwerk zet
zich actief in voor het welzijn van
kinderen en de gemeenschap.
Götze-Rohen is sinds oktober
voorzitter van Kiwanis in Duitsland. “Ik heb als ondernemer het
geluk gehad een systeem te mogen
oprichten, dat fantastisch loopt,
en geef vanuit maatschappelijk
oogpunt graag wat terug aan de
maatschappij.”

http://direct.bargelink.com

PANOLIN MOTOROLIE , goedkeuringen van diverse motor fabrikanten. Stand tijden zonder verlies van
kwaliteit 2500+ uren aantoonbaar.
Halen wij niet de afgesproken uren, krijgt u het verschil terug !
*vraag naar de voorwaarden
Neem contact op met: 0523-619892 voor een afspraak.
Verkrijgbaar via info@panolin.nl
Duport Lubricare B.V.
Archimedesstraat 9
7701SG Dedemsvaart
info@duportlubricare.nl
www.duportlubricare.nl
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www.htag-duisburg.de

Traditiefirma HTAG Häfen und Transport A.G. met het hoofdkantoor in Duisburg heeft een meer dan
100-jarige geschiedenis in de binnenvaart.
Als 100% dochteronderneming van Häfen und Güterverkehr Köln A.G. (HGK) bestrijkt HTAG samen met
haar zusterfirma neska Schiffahrts- und Speditionskontor GmbH alle segmenten binnen de logistieke
dienstverlening.
Met overslagbedrijven in Duisburg, Mainz, Mannheim en Karlsruhe en bevrachtingkantoren in Berlijn,
Metz en Rotterdam biedt HTAG samen met neska en de HGK complete ketenlogistiek
van de Benelux, Frankrijk en Duitsland tot in Polen.
Per binnenschip vervoerde HTAG in 2017 ca. 10 miljoen ton en via de overslagbedrijven is er
ca. 2,4 miljoen ton overgeslagen.

SHIPPING & CHARTERING

PORTS & TRANSHIPMENT

CONTRACT LOGISTICS

FREIGHT FORWARDING

Seit über 100 Jahren im Dienst
der Binnenschifffahrt.
HA-DU
• Ihre Werft und Ihr Dock im Duisburger
Außenhafen!
• Service-orientiert, kompetent, flexibel,
schnell
• Ihr Dienstleister rund ums Binnen- und
Fahrgastschiff!
HEINRICH HARBISCH Schiffswerft GmbH
• 47053 Duisburg
• Außenhafen • Marientor • Werftstraße 47
• Telefon: +49 (0) 203 61024 • Telefax: +49 (0) 203 61846
• E-Mail: harbisch@ha-du.de • www.ha-du.de

Heeft u als particuliere
binnenvaartondernemer
interesse partner van HTAG
te worden neemt u dan contact
op met één van de volgende
HTAG medewerkers:
Hoofdkantoor Duisburg
hr. Thomas Storm
Tel. : 0049 20347989170
Kantoor Metz
hr. Pascal Rodius
Tel. : 0033 387770304
Kantoor Rotterdam
hr. Hans Vernooij
Tel. : 0031 104330911

SHIPPING AGENCY
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Koedood Dieselservice: Der Innovationsspezialist
Innovation und Nachhaltigkeit nehmen bei Koedood Dieselservice einen hohen Stellenwert ein. Sie sind der Motor
unserer täglichen Aktivitäten. Als Expert für
Antriebstechnik in der Schifffahrt sowie im
Offshore- und Industriebereich haben wir uns zum
Ziel gesetzt, die Binnenschifffahrt noch energieefﬁzienter und umweltfreundlicher zu machen.
Diesbezüglich ist uns kein Meer zu hoch. Dank
neuer Erﬁndungen wie dem TIC Advisor können wir die Nachhaltigkeitslatte immer höher
legen. Koedood Dieselservice bietet mit seiner
neuen Generation Motoren eine innovative und
energieefﬁziente Lösung. Grün ist unser Motto,
Innovation eine Kunst, die wir sehr gut beherrschen. Koedood Dieselservice makes the difference.

Meist innovatives Schiﬀ
Dabei arbeiten wir mit Auftraggebern zusammen,
die genauso wie Koedood Dieselservice auf eine neue
Generation von hochinnovativen Binnenschiffen einsetzen. Ein exzellentes Beispiel ist der komplett dieselelektrisch angetriebene Hopper, den Koedood
Dieselservice für das Unternehmen Den Herder und den
Baggerbetrieb Decloedt gebaut hat. Dieses moderne Flaggschiff
zeigt, wo es hingeht in der Binnenschifffahrt. Trotz der beschränkten Anzahl an Bordmotoren erbringt das Schiff große Leistungen!
Ausgerüstet mit dem neuen Koedood-Dieselmanagementsystem, ist
dieser Hopper momentan das meist moderne Schiff auf dem Wasser. Wir
erwarten eine Reduzierung des Brennstoffverbrauchs um mindestens 25%.
Eine Revolution! Im Juni ﬁndet die erste Probefahrt statt.
Eine weitere Herausforderung ist der Bau eines Schiffes für Sendo Shipping. Dabei
suchen wir auf jedem Quadratmillimeter nach innovativen Lösungen um Spitzenleistungen zu erbringen, die es in der Binnenschifffahrt bisher noch nicht gegeben
hat. Wir gehen schon heute von einer Brennstoffreduzierung um 30% aus.

Neubau
Innovation steckt tief in unseren Genen. Auch unser neues
Betriebsgebäude ist ganz innovativ. Am Noordeinde in
Hendrik-Ido-Ambacht bauen wir momentan eines der
meist innovativen Betriebsgebäude in der Region.
Dieser Träger von grünem Knowhow genießt
bereits vor der ofﬁziellen Einweihung eine hohe
Aufmerksamkeit.
Gebaut nach dem BREEAM-Prinzip, entspricht
der Neubau den höchsten Anforderungen
im Bereich Bau, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Heizung mittels Grundwasser, Solarzellen,
hochisoliert. Unsere künftigen Büroräume, der
neue Showroom sowie die Betriebshalle sind ein
leuchtendes Beispiel für nachhaltiges und
zukunftsgerichtetes Bauen. In unserem Showroom werden unsere premier league Schiffsmotoren im vollen Glanz erstrahlen.
Unser Schwesterunternehmen Emigreen – technische
rund wissenschaftlicher Spezialist für Emissionskontrolle
- wird ebenfalls in den Neubau einziehen. Damit bündeln
wir alle Expertise unter einem Dach.
Mit so vielen Meilensteinen haben wir 2018 einen guten Grund
zum Feiern. Wir legen die Latte immer höher. Das machen wir
selbstverständlich nicht allein. Wir nehmen unsere Auftraggeber
und Kunden mit auf unseren Höhenﬂug. Wie wir das machen? Unsere
Kunden und Auftraggeber können eine Ballonfahrt mit VIP-Arrangement
gewinnen. Toasten Sie mit uns auf großer Höhe unter dem Genuss von Snacks
und Getränken. Wir stoßen an auf 2018, auf die Zukunft und… auf eine noch
umweltfreundlichere Binnenschifffahrt!

BINNENVAARTCIJFERS.NL
Actuele gegevens over vervoer over
water, weg en spoor in Nederland en Europa.

onmisbare
informatie voor
beleid, studie en
onderzoek

BINNENVAARTCIJFERS
POWERED BY

&

WWW.BINNENVAARTCIJFERS.NL
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Rhein ist Testfeld für Digitalen Schiﬀfahrtsassistenten DSA
In den kommenden vier
Monaten werden 50
ausgewählte Nutzer an
einem Feldtest des Digitalen
Schifffahrtsassistenten (DSA)
auf dem Rhein teilnehmen.
Der DSA soll Schiffsführer
künftig bei der Routenplanung
auf Bundeswasserstraßen
unterstützen.
Der DSA führt Basisinformationen
über die Pegelstände, Flussverläufe, Schleusen und Brücken mit
Durchfahrtshöhen und Breitenbegrenzungen in einem System
zusammen. Dadurch kann er
Schiffsführer bei der individuellen

Routenplanung und -optimierung
unterstützen und dazu beitragen,
wirtschaftlicher und efﬁzienter zu
fahren. Das Projekt wird durchgeführt von einem interdisziplinären Verbund unter Federführung
der Management- und Technologieberatung BearingPoint.

Wasserstandvorhersage
An der Entwicklung sind die Bundesanstalt für Gewässerkunde
(BfG) und die TU Berlin beteiligt,
indem sie die Wasserstandvorhersagen operationell bereitstellen und durch die Verwendung
künstlicher neuronaler Netze
verbessern. Nach 10-monatiger

Sichere
und efﬁziente
Navigation
durch
Automatische
Bahnführung

Vorbereitung startet jetzt auf dem
Rhein der Feldtest. Schiffer, Reedereien und Industriebetriebe
werden den Prototypen im Praxisbetrieb auf seine Alltagstauglichkeit, Nutzerfreundlichkeit sowie
seine Funktionen testen. Die gewonnenen Erfahrungen und Anregungen werden direkt in die
Weiterentwicklung des Prototyps
einﬂießen.
Der DAS ist konzipiert als eine
Web-Applikation. Er läuft auf
unterschiedlichen
Endgeräten
wie Laptop oder Tablet. Auf einer
interaktiven
Karte
werden
z. B. Engstellen angezeigt oder
Ankunftszeiten berechnet. Eine

genaue
Wasserstandvorhersage
ermöglicht es, noch während
der Schiffsbeladung die auf der
Fahrstrecke
zu
erwartenden
Wasserstände einzukalkulieren.
Der DAS widmet sich den aktuellen Herausforderungen der
Binnenschifffahrt im Kontext
der Digitalisierung. Der Bundesverkehrswegeplan
prognostiziert
ein Wachstum des Güterverkehrs
mit Binnenschiffen bis 2030 um
23%, bei nahezu gleichbleibender Infrastruktur. Dabei steigen
die Erwartungen an das Zeit- und
Kostenmanagement und die Flexibilität der Binnenschifffahrt.

Bild BearingPoint)

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

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

www.innovative-navigation. de

Ruderanlagen, Schiffselektrik, Tankmanagement,
Ruderhydraulik, Hydraulik, Engineering für Neu- und Umbau
Werftstraße 25 | 47053 Duisburg
Hotline: 02 03 - 60 96 70 | www.fs-Schiffstechnik.de | info@fs-schiffstechnik.de

Workboats
Harbour Tugs
Inland Shipping
Yachts & Ferries

- TG 100
SEALS FOR WATER LUBRICATED PROPELLER SHAFTS

Für unsere erfolgreich wachsende Reederei suchen wir

Schiffsführer (m/w)
mit Patent bis Mannheim
für einen Koppelverband in der Trockenschifffahrt
(186 m x 11,45 m)
Fahrtgebiet:

Rheinstrom und ARA-Raum

Schichtsystem:

14 / 14 Tage oder 21 / 21 Tage

Sozialleistungen:

Luxemburger Konditionen

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung an:

• Mechanical seal for 86 to 305mm
propeller shafts
• Reduced maintenance costs

Reederei Deymann Management GmbH & Co. KG
Papenwiese 5 • D- 49733 Haren (Ems)
info@reederei-deymann.de / info@navitrans.lu

• Elastomeric bellows accept
axial/radial shaft movement

Tel.: 0049(0)172 2889169 Ralph van Beek

• Manufactured for long wear life

• Unique emergency seal allows
stand-alone operation
• Wedge “lock” design
• Hydraulically balanced to
accommodate various drafts
• Unlimited shelf life on elastomers
Haventerrein 1
1779 GS Den Oever
The .etherlanDs

Postbus 9
1777 ZG Hippolytushoef
The .etherlanDs

Tel: +31 (0)227 513 613
Fax: +31 (0)227 513 800
% Mail: info sanDkrDennl

www.sandﬁrden.nl

De
DeBinnenvaartkrant
Binnenvaartkrant

26Rhein

17 juli 2018

13

Rhein ist sicherster Weg für Gefahrguttransport durch Basel
Auf dem Rhein werden
gefährliche Güter am sicherten
durch Basel transportiert. Zu
diesem Schluss kommt eine
neu aufgelegte Risikostudie
der Kantone Basel-Landschaft
und Basel-Stadt. Laut
Sicherheitsinstanzen sind
aber zusätzliche Maßnahmen
notwendig, um die Risiken
weiter zu senken.
Die Studie zeigt, dass beim
Gefahrguttransport auf dem
Rhein Risiken für die Bevölkerung
und Umwelt entstehen. So
können Stoffe wie Benzin aber
auch Dünger und wassergefährdende Stoffe bei einer Havarie
Schäden anrichten. Vor allem ken-

Neue Entwicklungen

men wegen der Transformation
von Industriearealen zu Gewerbeund Wohnarealen entlang des
Rheins und mehr Personen am
Rheinufer und im Rhein.

Bei der Risikostudie handelt es
sich um eine Neuauﬂage einer
Studie aus 2002. Die Tiefbauämter, die das Eigentum am
Rhein in den beiden Kanton
vertreten, wollten wissen, ob
aufgrund von fünf wichtigen Entwicklungen eine erneute Risikoüberprüfung angezeigt ist: längere
Schiffe (mehr als 110 M
eter), Transport von Flüssigerdgas
(LNG) und Einsatz von Schiffen
mit LNG-Antrieb, Zunahme von
Gefahrguttransporten in Containern, höheres Personenaufkom-

Parallel zur Ausarbeitung der
Risikoermittlung haben die
Schweizerischen Rheinhäfen
Maßnahmen zur Risikoreduktion
beschlossen. Darunter die V
ertiefung der Fahrrinne, den
Einsatz eines neuen Schlepp- und
Schubbootes, die Integration des
Lotsendienstes und längere Betriebszeiten in der Revierzentrale.
Nach Einschätzung der Sicherheitsinstanzen sind die Personenrisiken, welche durch den Gefahrguttransport auf dem Rhein

ternde Schiffe bleiben ein Risiko,
auch wenn bislang bei Basel noch
nie ein Tankschiff gekentert ist.

entstehen, im tragbaren
Bereich. Die Umweltrisiken werden als nicht akzeptabel beurteilt.
Das errechnete Umweltrisiko
hängt damit zusammen, dass das
(sehr unwahrscheinliche) Kentern
und Auslaufen eines großen
Tankers mit Gefahrgut einen
großen Umweltschaden anrichten
würde.

Mehr Sicherheit
Mit weiteren Maßnahmen soll
künftig die Sicherheit rund um
Gefahrenguttransporte auf dem
Rhein verbessert werden.
Während Großanlässen mit
vielen Personen am Rhein darf
Gefahrengut nur eingeschränkt
auf dem Rhein transportiert

werden. Die Durchfahrt von
LNG-Transporten ist stärker zu
reglementieren. Bei der weiteren
Siedlungsentwicklung entlang des
Rheins ist auch der Schutz vor
Havarien zu berücksichtigen,
indem zum Beispiel Fluchtwege
weg vom Ufer vorgesehen werden
oder die Gebäude am Ufer ausreichenden Brandschutz erhalten.
Die Fachbehörden kommen
ebenfalls zum Schluss, dass eine
Einschränkung des Gefahrguttransports auf dem Rhein zur
unerwünschten Verlagerung auf
die Verkehrsträger Bahn und
Straße führen würde.

Deutsche Logistik will mitreden über
Masterplan Binnenschiﬀfahrt
Werner Spionkowski,
Geschäftsführer der Ruhrmann
Logistik GmbH & Co. KG in
Duisburg, ist neuer Vorsitzender
des Fachausschusses
Binnenhafenlogistik im
Deutschen Speditions- und
Logistikverband (DSLV). Er
folgt damit auf den langjährigen
Ausschussvorsitzenden
Günter Haberland, der sich

altersbedingt nicht mehr zur
Wahl stellte.
Spionkowski setzt sich dafür ein,
dass mehr Unternehmen die Binnenschifffahrt als Alternative für
den Schienen- und Straßentransport einsetzen. Die Binnenschifffahrts- und Logistikbranche fühlt
sich durch die aktuelle Erarbeitung
des Masterplans Binnenschiff-

fahrt von der politischen Seite unterstützt.
Der Masterplan dürfe sich laut
Spionkowski nicht allein auf den
Einsatz der Verkehrsmittel richten,
sondern müsse gleichzeitig die
Vernetzung der Akteure in der Binnenschifffahrt beschleunigen.
„Von geplanten Unterstützungsmaßnahmen
müssen
neben

Reedereien, Terminals und Häfen
deshalb auch die dort ansässigen
Logistikdienstleister proﬁtieren.“

Genehmigung
Eine zentrale Forderung des DSLV
bleibt Förderungen und Erleichterungen für straßenseitige Vor- und
Nachlaufverkehre nicht allein auf
den klassischen Kombinierten
Verkehr mit Containern und

Wechselbehältern zu beschränken. Um Hindernisse für einen
Verkehrsträgerwechsel abzubauen,
müsse die 44 Tonnen-Ausnahmegenehmigung für Lkw auch für
den Massenguttransport geöffnet
werden.
Neben der wasserseitigen müsse deshalb auch die landseitige
Infrastruktur zu den Umschlagspunkten verbessert werden.

SHIPPING - TECHNICS - LOGISTICS
De enige vakbeurs voor de binnenvaart in Duitsland

25 en 26 september 2018
Op 25 en 26 september 2018 organiseert Messe Kalkar opnieuw de NederlandsDuitse vakbeurs SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS (STL). Hier presenteren
ca. 200 exposanten uit heel Europa hun nieuwste producten, trends, innovaties
en diensten aan geïnteresseerde vakbezoekers. Twee dagen lang is Messe Kalkar
dé ontmoetingsplek voor professionals in de maritieme branche. STL brengt
vraag en aanbod in een aangename, gastvrije ambiance bijeen en biedt volop
kansen waardevolle contacten te leggen en onderhouden.
Is uw interesse gewekt? Wij informeren u graag nader!
www.messekalkar.de

Party “Dock & Rock”
met live muziek
Dinsdag 25 september 2018 - Party
incl. buffet en live muziek voor maar € 30,00 p.p.

Griether Straße 110-120 • D-47546 Kalkar • Tel. +49 (0) 2824/910-151 • www.messekalkar.de

Uw contactpersoon: Leon Westerhof
leon.westerhof@messekalkar.de
Tel.
(+49) (0) 2824-910 149
Mob: (+49) (0) 151/526 63 129
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WWW.KADLEC-BROEDLIN.DE

IHRE FRACHTBÖRSE FÜR
DIE BINNENSCHIFFFAHRT

WIR SUCHEN
SCHIFFSFÜHRER UND
STEUERLEUTE

UW VRACHTBEURS VOOR
DE BINNENVAART
www.guspaf.de

www.sandﬁrden.nl

www.ifms-freight.com

info@navilux.lu
info@navitrans.lu

SHIPPING - TECHNICS - LOGISTICS

25 en 26 september 2018

Fluvia
for Peak performance

één van de beste
bazen op de Rijn
Bewerben Sie sich noch heute unter:

www.messekalkar.de

vikingcruises.com/careers.

www.a-rosa.de

www.ﬂuvia.eu

JE EIGEN BEUNSCHIP.
SCHIPPER OF STUURMAN BIJ
VAN OORD

SHIPPING & CHARTERING

PORTS & TRANSHIPMENT

FREIGHT FORWARDING

CONTRACT LOGISTICS

SHIPPING AGENCY

www.htag-duisburg.de

www.vanoordgrondstoffen.com

WWW.HA-DU.DE

direct.bargelink.com

www.duportlubricare.nl

