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Drukte aan dek tijdens Wereldhavendagen
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Dordrecht: Coaching/counseling
Zuid-Spanje: Verdiepings- en relaxreizen
www.bertslurink.nl - info@bertslurink.nl

Prijsverschil: Ja
Kwaliteitsverschil: Nee

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

Drie dagen lang vierde Rotterdam zijn
wereldhaven. De voor die haven onmisbare binnenvaart was er natuurlijk bij! Aan
de Westerkade konden belangstellenden
eindelijk eens aan boord stappen en rond-

kijken. Zoals op de Ecotanker III (foto),
waar het zondag voortdurend druk was.
Aan dek, in het stuurhuis en in de machinekamer.
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Werk aan sluizen Ampsin-Neuville start

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

Scouts bouwen zelf
nieuwe sleepboot
Op zoek naar
ƔGZKDGNRGTUQPGGN
KPFGDKPPGPXCCTV!
Bel 085 4840200

Dé verwarming
voor aan boord!

+31 (0)117 - 401 500

Eindelijk bevrijd uit
haven Deventer!

Voor de juiste match,
www.swetsgroup.nl
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KEERKOPPELING
DEFECT?
SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

24 UURS
STORINGSDIENST

www.keerkoppeling.com
Bel 078-6138277

WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

MASSON | REINTJES | TWIN DISC | ZF | LOHMANN

be 2
sc 4/
hi 7
kb
aa
r

(078) 682 12 14

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

UIT VOORRAAD LEVERBAAR
STRAALBUIZEN.NL

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

|

+31 (0)184 67 62 62
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Fluvia
for Peak performance
Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen

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

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

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

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

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

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

Sollicitaties eenvoudig via onze
website!

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

Bewerbung über:

A-ROSA Reederei GmbH • Kasernenstr. 92 • CH-7000 Chur • jobs@a-rosa.de

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

FÜR DIE UNTER UNSERER LEITUNG FAHRENDEN
MOTORTANKSCHIFFE SUCHEN WIR:

1DVWXSWHQDSDOXEXÀRWLO\UHMGDĜVWYt6RPWUDQV
MDNRKAPITÁNQHERkormidelník!

Schiffsführer,
Steuerleute mit Patent,
Steuerleute und Matrosen
Fahrgebiet: ARA und Rhein

5HMGDĝVWYt6RPWUDQVMH
)ORWLODPRGHUQtFKGREĜHXGUåRYDQêFKYêKUDGQČPHJDWDQNRYêFKORGt
VRGGČOHQêPE\GOHQtPDYãtPSRåDGRYDQêPNRPIRUWHP
1DHYURSVNêFKYQLWUR]HPVNêFKYRGQtFKFHVWiFKSĜHSUDYXMHPHPLQHUiOQt
ROHMRYpDFKHPLFNpSURGXNW\
1DEt]tPHMLVWRWX]DPČVWQiQtVRFLiOQtSRMLãWČQt
Y]GČOiYDFtNXU]\ DQJOLþWLQD&±FHUWL¿NiW DPRåQRVWVOXåHEQtKR
SRVWXSXSURPRWLYRYDQpVSROXSUDFRYQtN\
+OHGiPHPRWLYRYDQpNDSLWiQ\DNRUPLGHOQtN\
VUêQVNêPSDWHQWHPGR0DQQKHLPXUDGDURYêPSDWHQWHPD
$'1FHUWL¿NiWHP&±FHUWL¿NiWQDEt]tYêKRGX
SOMTRANS NV

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

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

Anforderungsproﬁl für Bewerber
Schiffsführer / Steuermann mit Patent:
• Rheinpatent
• ADN Zertiﬁkat
• Beherrschen der Deutschen und Niederländischen Sprache
• Berufserfahrung in der Tankschifffahrt
Wir bieten:
• interessantes Salär
• interessante Schweizer Arbeitsbedingungen
• interessante Schweizer Sozialleistungen
(Aufbau Altersvorsorge)
• Vergütung der Verpﬂegung an Bord und der Reisekosten
• fachspeziﬁsche Ausbildung (Vergütung der Kurskosten)
Steuerleute und Matrosen müssen in Besitz
eines gültigen Schifferdienstbuches sein.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn A. Fontijne
dispo@intertrans.ch und/oder +41 61 487 90 70
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Deventer: schepen na een maand bevrijd
De zes schepen die op 6
augustus opgesloten raakten in
Deventer, konden precies een
maand later de haven verlaten.
Op donderdag 6 september
stelde de gemeente een noodschutregime in. Het overige
scheepvaartverkeer op de IJssel
werd tijdelijk stilgelegd zodat de
sluisdeuren geen hinder hadden
van beweging van het water.
Op 6 augustus werd de gemeentelijke Prins Bernhardsluis gestremd,
omdat de vrees bestond dat de
sluisdeuren het zouden begeven
door de grote waterdruk. Dat kwam
door de lage waterstand. Die was
gedaald naar NAP +93 en Waterschap Drents Overijsselse Delta
verbood het schutten. De schepen
die op dat moment in de haven
lagen, konden er sindsdien niet
meer uit.
Dat de schippers vorige week hun
vrijheid tegemoet konden schutten ondanks de nog steeds lage
waterstand, was te danken aan de
de inmiddels aangetoonde werkelijke sterkte van de sluisdeuren.

Waterstof

Weet je nog dat we ademloos toekeken hoe de eerste voornamelijk door
aardgas aangedreven tanker in de
vaart kwam? Het was dapper en
voortvarend van de scheepseigenaren en we wisten allemaal zeker dat
aardgas de brandstof van de toekomst zou zijn. Er waren megagrote
bloemen geschilderd op door aardgas aangedreven stadsbussen. En als
je genoeg wrikte in de bodem van
onze aardbol, dan was er een (bijna)
onbeperkte voorraad aardgas beschikbaar. Het kwam dus goed met
de natuur.
De Groningse aardbevingen hebben
ons wakker geschud. Dat je het aardgas niet onder de bebouwde kom
vandaan moet zuigen, heeft wel
iets logisch, maar maakt dat aardgas slecht voor het milieu? Aardgas
kwam in het verdomhoekje, niet
eens zozeer uit loyaliteit met de Groningers, maar enig nuchter naden-

(foto Gino Press)

ken leverde al snel op dat aardgas
weliswaar veel schoner is dan die-

Onderzoeken gaven aan dat met
een 41 centimeter lagere waterstand dan waar eerst van werd
uitgegaan, tóch veilig kan worden
geschut: +106 in plaats van +147.

Noodschutregime
Het noodschutregime betekende
dat het overige scheepvaartverkeer
op de IJssel tijdelijk werd tegengehouden. Anders zouden ze namelijk een zuigende werking van het

water veroorzaken. Daardoor kon
het waterpeil bij de sluisdeuren
met zo’n 25 centimeter extra omlaag worden getrokken. Door de
schepen tegen te houden, werd
uitgesloten dat dit gebeurde.

sel of zeker dan steenkool maar nog
steeds een fossiele brandstof.
Is waterstof een beter idee? Dat ligt
eraan. Waterstof moet worden gemaakt, net als een batterij moet
worden geladen. Elektrische aandrijving wordt steeds populairder. Je
breekt je nek over de Duracell-Tesla’s

Volledig elektrische schepen op waterstof
De eind 2017 aangekondigde
volledig elektrische schepen
van Port-Liner zijn nog niet
in aanbouw. Het in de vaart
brengen van vijf kleinere en een
aantal grotere binnenschepen
zonder uitstoot van schadelijke
stoffen is uitgesteld tot in 2019.
Voor de ontwikkeling van de
batterijen waarop deze schepen
zouden gaan varen, heeft de
Europese Commissie 7 miljoen
euro beschikbaar gesteld.
Port-Liner zet niet alleen in op
batterijen. Tijdens de maritieme
beurs SMM in Hamburg
presenteerde het Nederlandse
bedrijf de samenwerking
met H2Industries, de Duitse
producent van waterstof-units.
Deze zogeheten ‘LOHC power
storage’ kan op alle schepen met
elektrische aandrijving worden ingezet. Dat zorgt naar verluidt voor
een aanzienlijk hogere actieradius
dan de huidige batterijen mogelijk
maken.
Volgens directeur Ton van Meegen
van Port-Liner zou het voor elek-

trische binnenschepen die langere
afstanden varen, beter zijn gebruik
te maken van waterstof, met het
oog op de veel hogere opslagcapaciteit van LOHC tegenover
die van ‘traditionele’ batterijen.
Die traditionele batterijen zijn wel
geschikt voor schepen die kortere
afstanden varen.
‘LOHC’ staat voor ‘Liquid Organic
Hydrogen Carrier’. Dat houdt in dat
de waterstof is opgenomen in een
organische vloeistof zonder hoge
druk of hoge of lage temperatuur,
zodat de overdracht van de brand-

stof kan geschieden via het netwerk dat nu gasolie distribueert.
De unit (brandstofcel) aan boord
die de energie uit de waterstof
omzet in elektrische energie heeft
het formaat van een 20-voetscontainer. Het enige restproduct
dat wordt geproduceerd is water.
Geen ﬁjnstof, geen stikstofoxiden
en geen kooldioxide. LOHC is niet
ontvlambaar of explosief.
“De samenwerking tussen PortLiner en H2Industries leidt tot
een volkomen nieuw, volledig

elektrische aandrijvingtechnologie
voor alle typen van schepen en dat
betekent niet alleen een revolutie
voor de binnenvaart”, aldus Ton
van Meegen bij de presentatie van
de samenwerking.
In het oorspronkelijke plan
van Port-Liner zouden de grotere schepen vier batterij-containers van 20 voet aan boord
krijgen. Volgens H2Industries
bevatten vier 20-voets containers met LOHC-units het twintigvoudige aan energie vergeleken met traditionele batterijen.
Net als bij batterijen moet de
waterstof in LOHC worden ‘geladen’. H2Industries stelt dat om
deze brandstof duurzaam te maken, het roduceren van waterstof
voor LOHC zal plaatsvinden met
‘groene energie’.
Het ontbreekt het bedrijf niet
aan ambitie: de 15.000 schepen
in Europa, de 29.000 schepen in
Rusland en de 195.000 schepen
in China kunnen "snel en effectief
worden geüpgrade door gebruik te
maken van H2Industries LOHCtechnologie". Aldus het bedrijf.

“Verspil geen geld aan stuwen in Elbe”
Milieuorganisaties hebben met
een sloepentocht tussen Decin
en Bad Schandau geprotesteerd
tegen de bouw van stuwen in
het Tsjechische deel van de Elbe.
Volgens de Duitse BUND en zijn
Tsjechische partner Arnika heeft
de rivier als transportweg geen
toekomst.

Volgens Iris Brunar van BUND is
het een illusie te denken dat de
Elbe in de toekomst het hele jaar
door bevaarbaar zal zijn voor binnenschepen. “Ieder jaar weer moet
de scheepvaart op de Elbe door de
lage waterstanden worden stilgelegd. De laatste jaren gedurende
steeds langere perioden.”

Ook de stuwen zullen hier geen
verandering in brengen, menen
de organisaties. Ze noemen het
plannen en uitvoeren van dit project verspilling van belastinggeld.

Niet verdiepen
BUND wil voorkomen dat de Elbe
in Duitsland verder wordt verdiept. “Dat is in het verleden gebeurd en daar heeft de scheepvaart

geen baat bij gehad. Er wordt zelfs
steeds minder binnenvaartlading
via de Elbe vervoerd.”
In het Duitse Totaalconcept Elbe
staan de plannen om de nautische
condities op de Elbe te verbeteren
in samenhang met milieubescherming. Daarin wordt een vaargeuldiepte van 1,40 meter genoemd.
Maar die is volgens Brunar direct
gekoppeld aan de beschikbare
hoeveelheid water. “Dit water is er
gewoon niet. Je kunt dus ook geen
minimale diepte bereiken.”

BUND eist dat de Duitse en Tsjechische ambities rond de Elbe
herzien worden en dat vooral het
verhogen van de rivierbedding
centraal staat.
Hierdoor kan in neerslagrijke perioden water worden opgevangen
in de uiterwaarden van de rivier.
Dit zou verdere uitdroging van het
landschap in de regio voorkomen
en het gevaar op overstromingen
reduceren.
De Elbe dieper maken en stuwen
bouwen is voor de milieuorganisaties geen optie.

en in de binnenvaart zijn al aardig
wat schepen uitgerust met dieselelektrische aandrijving. Waar we ons
bij onze zaklantaarns en afstandsbediening nooit afvragen waar de
energie in die batterijen vandaan
komt (kolencentrales), is dat bij batterijen in voertuigen ineens wel belangrijk. Zero emissie m’n hoela, die
energie komt niet uit de lucht vallen.
En terecht. Het is een natuurwet dat
je geen energie tevoorschijn kunt toveren. Walstroom of batterijen, de
energie moet ergens vandaan komen.
Dat geldt ook voor waterstof. Het
wordt gemaakt door water (H₂O) te
splitsen in twee moleculen waterstof
(H₂) en één zuurstof (O₂). Een proces
dat dus veel energie kost. Als die moleculen weer samenkomen, reageren
ze met elkaar en komt er precies evenveel energie vrij als nodig was om ze
te scheiden, met als enig afval: water.
Daarmee is waterstof een perfecte
energiedrager, als je dit proces kan
beheersen en deze zeer brandbare,
zeer vluchtige stof kan opslaan en
vervoeren. Door de energie voor de
elektrische aandrijving van vaartuigen uit batterijen of waterstof te halen, verplaatsen we dus het probleem
energieopwekking van het schip naar
de wal. Er is al een methode om met
zonlicht direct waterstof te creëren.
Stel: je kan waterstof energiearm
transporteren, dan staat in een ideale wereld de woestijn vol met zonnepanelen en komt de waterstof door
pijpleidingen onze kant op. Hier geen
vuiltje aan de lucht en daar ook niet.
En we dachten af te zijn van onze
energieafhankelijkheid van het Arabisch schiereiland? Misschien kunnen
we de energie ruilen voor water.

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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Scheepvaartbedrijf JABO bv.

De beste stuurlui
staan niet aan wal

*
zoekt: Een gemotiveerde 1e kapitein
en of 2e kapitein
(voor koppelverband Jabo/Jabo I)

RsR Nemo Ltd. is de aanbieder van nautisch management voor de binnenvaart
riviercruiserederijen. Op dit moment beheert RsR Nemo Ltd. meer dan 30 riviercruiseschepen en is met een medewerkers aantal van meer dan 350 één van de
grootste nautisch management bedrijven voor de riviercruisevaart.
Voor onze klanten zijn wij op zoek naar:

1e en 2e Kapitein

Wij zoeken:
-patent tot min. Mannheim
-radar patent ed.
-Nederlands en Duitse taal kundig

Wij bieden:
-goede arbeidsvoorwaarden
-14/14 dienstverband
-reis, kost, inwoning vrij

Heb je interesse om ons team te versterken neem dan contact op met
Michel Janssen +31 (0)6 22787752 . michel@msjabo.nl

• 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

Oechies Elektrotechniek is een begrip in de binnenvaart.
Al meer dan 50 jaar leveren wij elektrotechnische installaties, bieden
service en onderhoud en kunnen klanten terecht in onze winkel aan
de Waalhaven.
Voor deze winkel zijn we op zoek naar een:

Bent u de juiste persoon voor één van bovengenoemde functies,
dan kunt u uw sollicitatie richten aan:
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
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

Nautical Expertise for Maritime Operations
WWW.RSRNEMO.COM

Winkel-/magazijnbeheerder
Ben jij servicegericht, commercieel en heb
je een (elektro)technische achtergrond?
Solliciteer dan nu!
En als je affiniteit hebt met de (binnen)
scheepvaart is dat helemaal mooi!
Op onze website vind je alle informatie
over de functie

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

www.oechies.nl

GEZOCHT
Kapitein voor Ploeg &
Sleepboot 2/1

Gemotiveerde sollicitaties +
CV sturen naar:
Verbeke Shipping Bvba
T.a.v. Verbeke Andy
B.de Bouwellei 27
2900 - Schoten
+32 470.10.66.63
info@verbekeshipping.be

Uw proﬁel:
• Vaarbewijs GVB
• Taal: Nederlands / Engels
• Radar en Marifoon patent
• Ervaring met ploegwerkzaamheden
• Ervaring op sleepboot
Ervaring met Voith Schneider Propeller is
een pluspunt
Wij bieden:
• Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
• Systeemvaart / Dagdienst bespreekbaar
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Binnenvaart maakt indruk tijdens Wereldhavendagen

Maritiem feestje voor 380.000 man (en vrouw)
Afgelopen weekend vierde
Rotterdam het hebben van
een wereldhaven. Van 7 tot en
met 9 september trokken de
Wereldhavendagen 380.000
mensen. Een geslaagd maritiem
feest voor iedereen.
De bezoekers konden op de Nieuwe Maas tussen Erasmusbrug en
Parkhaven allerlei demonstraties
op het water bekijken, schepen bezoeken of op excursie bij bedrijven
elders in de haven.
Het overkoepelende thema van de
Wereldhavendagen was ‘Energize’.
Daarmee werd aandacht gevraagd
voor de duurzame doelstellingen
van de Rotterdamse haven. De Wereldhavendagen zijn het grootste
maritieme evenement van Nederland, dat jaarlijks wordt georganiseerd. Volgend jaar vindt het
plaats op 6, 7 en 8 september.
Ook de binnenvaart was goed

Igor Jansen (rechts) en Ton van der Molen (midden) geven uitleg. Op de foto aan

Spectaculaire demonstraties op de Nieuwe Maas, onder meer van het Korps

een collega-schipper die alles wilde weten over dieselelektrisch en op LNG varen.

Mariniers.

vertegenwoordigd. Aan de Westerkade konden belangstellenden
kennismaken met de moderne en
duurzame kanten van vervoer over
water. Daar werd gretig gebruik
van gemaakt. Bezoekers konden
in de stand voor uitleg terecht bij

medewerkers van het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) en het
Expertise- en InnovatieCentrum
Binnenvaart (EICB). Aansluitend
waren ze welkom aan boord van
een schip.
Op vrijdag – de dag die traditioneel in het teken van jongeren en
opleidingen stond – lag kraanschip Transferium van de Mercurius Shipping Group daarvoor
afgemeerd. Een dag later was het
de beurt aan het ms Wantij van de
familie Fernhout, met opzij de
Werkendam, het nieuwe kraanschip van Van Oord.
Op zondag, de slotdag, was de
Ecotanker III van AMS present.
Deze binnenvaarttanker is volledig LNG-elektrisch aangedreven.
Het was doorlopend druk aan
boord: rondkuierende mensen op

het dek (een vader tegen zijn zoontje: “Wat een grote boot, hè!”),
rijen wachtende mensen voor het
stuurhuis en voor de machinekamer.

Steentje bijdragen
Ton van der Molen verwelkomde
bezoekers aan de loopplank. In
het stuurhuis gaf compagnon Igor
Jansen uitleg aan de bezoekers, die
honderduit vroegen. De eigenaren
van AMS staan, sinds ze met de
Amulet in 2010 het eerst dieselelektrisch aangedreven schip ooit
in de vaart brachten, nog steeds
volledig achter die schonere techniek. Op de later overgenomen
Ecotanker II en III combineren ze
dat met LNG als brandstof.
“We zijn hier om de branche op
een positieve manier onder de

aandacht te brengen”, vertelde
Ton van der Molen. “We willen
ons steentje bijdragen en laten
zien wat de binnenvaart te bieden
heeft. Op het gebied van duurzaamheid en innovatie en ook als
het om werken gaat.”
AMS werkte op verzoek van het
BVB al eerder mee aan de Wereldhavendagen. “Met de Amulet was
dat, jaren geleden. Daar hebben
we een heel goede stuurman aan
overgehouden… Een jongen die
destijds zestien jaar was en aan
boord kwam kijken. Hij zei meteen: ‘Op dit schip wil ik varen.’ Hij
is nog steeds bij ons in dienst.”

Kijk op www.binnenvaartvlog.
nl voor een vlog over de Wereldhavendagen.

Opnieuw subsidie voor vergroening Vlaamse vloot
In Vlaanderen zijn de
steunmaatregelen voor de
hermotorisering van kleine
binnenschepen en het
aanbrengen van
nabehandelingstechnieken op
alle binnenschepen opnieuw
geactiveerd. Aanvragen kunnen
tot en met 31 december 2018
worden ingediend.

Eigenaren van vrachtschepen die
geschikt zijn voor vaarwegen kleiner dan CEMT-klasse IV kunnen
subsidie krijgen voor de aankoop
en inbouw van een nieuwe motor.
Als dit een CCR2-motor is, moet
verplicht nabehandelingstechniek
worden aangebracht.
De overheid kan tot 50 procent
van de investering subsidiëren, tot
maximaal 50.000 euro per schip.

Ook de aanschaf en installatie van
nabehandelingssystemen kan voor
de helft worden gesubsidieerd,
met een maximum van 50.000
euro per schip. Deze subsidie geldt
voor alle binnenschepen.

Voorschot
Om in aanmerking te komen voor
een van beide steunmaatregelen
mag het schip niet eerder subsidie

Beter afmeren bij
Brienenoord
Havenbedrijf Rotterdam werkt
aan vijf vaste afmeerlocaties voor
duwbakken aan de Maaskant van
het Eiland van Brienenoord. De
plek was al jaren een ankergebied
voor duwbakken.
Met de nieuwe ligplaatsen wordt
de veiligheid op de rivier verbeterd, aldus Ronald Paul, topman
van het Havenbedrijf Rotterdam.
“Duwbakken zijn zo groot en
zwaar dat ze kunnen losbreken als
ze voor anker liggen. Dat gebeurde
wel eens bij het kenteren van het
tij. Dat willen we niet hebben.”
Hij zegt dat de afmeervoorzieningen in nauw overleg met

duwbakoperators tot stand zijn
gekomen.
Per afmeerlocaties is plaats voor
vijf duwbakken. De middelste afmeerlocaties zijn voor duwvakken
van 76,50 tot 90 meter, de buitenste twee zijn voor duwvakken
van 90 tot 110 meter. Tussen de
afmeerlocaties zit minimaal 110
meter ruimte.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door De Klerk uit Werkendam. Eind september zijn de vijf
ligplaatsen voor de duwbakken
gereed.

(foto Ries van Wendel de Joode)

hebben ontvangen uit het Impulsprogramma Emissiearme Motoren
van De Vlaamse Waterweg. Bij een
goedgekeurd dossier kan men binnen een maand na de getekende
overeenkomst een voorschot van
30 procent van de vergoeding ontvangen. Als de NRMM-norm fase
V niet wordt gehaald of er wordt
geen investering gedaan, vordert
de overheid dit voorschot terug.

De maatregelen vallen onder de
de-minimis-regelgeving van de
Europese Unie. Volgens deze regeling kan iedere begunstigde maximaal 200.000 euro ontvangen
over een periode van drie jaar.

Meer informatie en het inschrijvingsformulier zijn te vinden op
www.vlaamsewaterweg.be.

De Binnenvaartkrant

11 september 2018

6
Vaart u regelmatig via de

FAMILIEBERICHTEN

Kreekraksluizen?

geboorte • verloving • huwelijk • overlijden • dankbetuiging • in memoriam
Familiebericht plaatsen? Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl

Pik daar dan een exemplaar van
De Binnenvaartkrant mee.

klaar !

ervaring
Allerlei schepen (ook Schottel),

Omringd door vele liefdevolle handen is van ons heengegaan,
mijn lieve man, onze fantastische vader, schoonvader en trotse opa

Jan Tinnemans
echtgenoot van

Tiny Tinnemans - van Hattem

waarvan de laatste 10 jaar

Te Koop TELESCOPISCHE

Kapt/Stuurman Gezocht

voornamelijk (grote) duwvaart

SPUDPALEN

Containerduwvaart,

1,2,3 en 4 bakken in het ARA

Beste kwaliteit prijs !

vnl. België, Lux. Condities.

gebied.

Tot 25 m onder het schip uit !

+35/226705261,

Ook ruime ervaring met groot

www.botermantechniek.nl

transshipping@inos.lu

rijdend materieel.

T: 06 54 28 7373

(Alle rijbewijzen) en ben derhalve

Hij overleed op 79-jarige leeftijd,
thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving.

Maasbracht,

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

Aflos Kapitein met ruime

“Kracht komt niet voort uit een lichamelijk vermogen.
Het komt voort uit een ontembare wil.”

Stevensweert,

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

Ook nu er geen sluispersoneel
meer is, ligt de krant daar voor u

Maasbracht,
Maasbracht,

KICKERS

Tiny Tinnemans - van Hattem
Jan en Debby Tinnemans - Tempelaars
Nick, Sem
Ellen en Patrick Oosterwijk - Tinnemans
Indy, Fay
Anita Tinnemans
Step, Quin

Gezocht Matroos

dan ook breed inzetbaar.

BEMANNING NODIG?

Weekend vrij

06-2611 2367

Gerwil Crewing Letland SIA biedt

Tel.: 06-21518783

u per direct aan :
Snel Groeiende Rederij

(licht)matroos/ goede condities.

Filipijns óf Roemeens personeel

met 12 Partyschepen in de

Email: office.nl@gerwil.com,

Vanaf 100 euro per dag.

randstad, zoekt Schippers,

T. 0527-690032

Tel. 06 52 68 82 52 óf

Stuurmannen en Matrozen die

www.alfuru.com

23 augustus 2018
Rondestraat 14, 6051 BW Maasbracht

graag werk op oproepbasis zoeken.

Te Koop : 57m x 7m

Ben je representatief, heb je een

Bjr. 1957, 720 ton.

HOLLAND SHIP CLEANING

De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden.

groot-vaarbewijs of papieren als

Luiken, 1 ruim, stalen vloer,

Scheepsruimen 500 BAR + verven

Stuurman of Matroos ?

550pk Volvo.

Hydrojetten 2500 BAR

Bel ons dan: 06-10647099 of

Met vast werk. Prijs 140.000,- euro.

Tel. 0617324458

mail: planning@boot10.nl

Tel. +32 499 731 631

Oproep of ZZP,I.b.v. groot

Op zoek naar personeel?

Cuneus Netherlands zoekt i.o.v.

bemanning

vaarbewijs.

Wij bieden jullie Tsjechisch en

m/s Conforza STUURMAN

Afdrachten en verzekeringen

Schottel-ervaring en bekend in

Slowaaks personeel aan

I.b.v. Dienstboekje met functie

conform wetgeving.

Amsterdam zijn een pré.

op posities als Deksman,

stuurman. Vaar/verlof i.o. Loon

Vanaf Euro 95,00 per dag, lange

Solliciteren?

Matroos, Stuurman,

conform CAO.

periode.

Mail naar werving@blueboat.nl

Stuurman met patent en

Tel.: 0181 71 23 14

Barko UG Duisburg.

of bel 020-820 4545

Kapitein.

Rondvaartschipper (m/v)

Gemotiveerde ervaren Aziatische

gezocht

Wij zoeken een

Schipper

(evt. met partner)

op ms Credo
1500 ton, i.b.v. radarpatent

binnenlandse vaart, zondags vrij.
Fa. Buitendijk, H.I. Ambacht
Tel. 078-6812866, 078-6814982

Tel. +49-3222-1096-896.

Voor meer informatie bel naar het

Upstream Crew B.V.

Of : + 31-1025-799-22

Aziatisch Personeel

telefoonnummer :

Uw betrouwbare bemiddeling voor

E: sales@barkocrewing.eu

Vanaf Euro 92,50 per dag.

00421 917 166 721 ,

Poolse bemanning.

www.barkocrewing.eu

Tel. +31-1089-00061.

00421 918 828 726

e: info@upstreamcrew.com

Of +49-3222-1094-892.

of stuur ons een e-mail via

t: 085-877 2324

E: sales@continentalcrewing.eu

tmlg.info1@gmail.com

AANKOMENDE SPECIAL RESERVEER UW PLEK
Radiani Schiffahrt
Management Rumänien
bietet Navigationspersonal an:
Decksmänner, mit über 5 Erfahrung in
der Seeschifffahrt, Matrosen,
Steuermänner ohne / mit Patent,
Kapitäne auf Donau A, mit der
Erfahrung auf ARA, Kapitäne mit
Rhin Patent.
Günstige Bedingungen für das
Management des Personals .
Für weitere Informationen kontaktieren
Sie uns bitte per e-mail: ofﬁce@radiani.ro
oder by handy 0040742432996

URK EN HOLLAND FISHERIES EVENT 25 SEPTEMBER
+31(0)10-414 00 60 SALES@BINNENVAARTKRANT.NL

TE KOOP ALU FRIESCHE LUIKEN
VOOR 135 m. X 11,45 m.

HOUSEBOAT & BARGES

Kapitein

Ruim opening 105 m. X 10,06 m.
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.
Luiken worden gereviseerd en in
goede staat geleverd.

PRIJS: EURO 90.000,+32 498 524344

Wij zoeken een matroos
voor de Pannenkoekenboot Nijmegen.
De werkdagen zijn over het algemeen van
woensdag tot en met zondag en het salaris
is conform cao.
Wil jij werken op een leuke werkplek in
Nijmegen en ben jij:
– matroos?
– ﬂexibel?
– goed in het werken in teamverband?
Reageren?
Solliciteer door een e-mail met je cv en
pasfoto te sturen naar Marlot de Bruin
(marlot@pannenkoekenboot.nl).

gezocht voor
motorvrachtschip
Weekenden vrij
Tel.: 06-11597383

FIND YOUR PERFECT VESSEL
Gevraagd voor de
buitenlandse markt.
Luxe motors,
Kempenaars en andere
schepen geschikt voor
bewoning.
Neem vrijblijvend contact met ons op.
Telefoon +31 (0)6 54936843 • johan@houseboatsandbarges.com
www.houseboatsandbarges.com

GEZOCHT
KAPITEIN
2 week op en 2 week af
op containerschip
Rotterdam – Meerhout

Tel: 00352 26 70 52 51

De Binnenvaartkrant

11 september 2018

7

Verruiming van sluizen Ampsin-Neuville van start
kunnen ook grotere schepen en
koppelverbanden het sluizencomplex passeren.

Op de Maas in Wallonië is de
verruiming en modernisering
van het sluizencomplex AmpsinNeuville begonnen. De huidige
sluizen uit 1958 worden
vervangen door twee grotere
sluizen. Het project kost 26
miljoen euro en moet in 2023
klaar zijn.

een lengte van 700 meter de grootste vistrap in Wallonië.

500 miljoen investeren
Gefaseerde ombouw

Met de werkzaamheden wordt het
laatste knelpunt op de Maas tussen Namen en Luik weggewerkt.
De huidige sluizen in AmpsinNeuville zijn verouderd en te klein
voor hedendaagse binnenschepen.
De grootste is 136 meter lang en
16 meter breed. De kleinste is 55
meter lang en 7,50 meter breed.
Ze worden vervangen door twee
grotere sluizen, vergelijkbaar met
die in Ternaaien en Ivoz-Ramet.
Hierdoor kunnen schepen vanaf
2023 sneller worden geschut en

gebouw en een technisch gebouw.
Verder gaat men drie vistrappen
aanleggen. Eén daarvan wordt met

Vorig jaar passeerde op het
sluizencomplex Ampsin-Neuville
bijna 9,3 miljoen ton goederen.
De Waalse minister van Mobiliteit
Carlo Di Antonio onderstreept
het belang van de modernisering:
“Onze regio is een grote speler in
de Europese binnenvaart. We zijn
het centrum van drie belangrijke
Europese corridors: van de Noordzee naar de Baltische Zee, van de
Noordzee naar het Middellands
zeegebied en de Rijn-Alpen-corridor.”
In 2017 werd op de Waalse vaarwegen 42 miljoen ton vervoerd,
het beste resultaat sinds zes jaar.
De overheid investeert tussen
2014 en 2019 zo’n 500 miljoen
euro in vervoer over water.

Ze hebben onder meer een elektronisch verkeersmanagementsysteem opgezet om de afwikkeling
van containerstromen op de Rijn
soepeler te laten verlopen. Hermann noemde deze samenwerking uniek in Europa en een goed
voorbeeld van grensoverschrijdende digitalisering in de binnenvaart.
Hermann wil de binnenhavens

als mutlimodale schakels verder
ondersteunen. Hij bezocht ook
de Bundesanstalt für Wasserbau
in Karlsruhe, die onderzoek doet
naar vaarwegenprojecten, zoals
de verruiming van de Neckar en
de verdieping van de Rijn. Het instituut heeft hallen waarin delen
van de rivier en kunstwerken zijn
nagebouwd voor analyses en tests
van materiaal en werkmethoden.

De ombouw vindt plaats in twee
fasen, waardoor het binnenvaartverkeer niet hoeft te worden gestremd. Eerst wordt de kleinste
sluis vervangen door een sluis van
225 meter lengte en 12,50 meter
breedte. De tweede sluis blijft in
deze fase – die in 2021 voltooid is
– in bedrijf.
Vervolgens wordt de tweede sluis
vervangen door een 225 meter
lange en 25 meter brede nieuwe
sluis. Deze fase zal eind 2023 worden afgerond.
(illustratie SOFICO)

De werkzaamheden kosten 26
miljoen euro en worden grotendeels geﬁnancierd door de Société
Wallonne de Financement Com-

plémentaire des Infrastructures
(SOFICO) en de Europese Unie. Er
komen ook een nieuw bedienings-

“Samenwerking op Bovenrijn is uniek”
Baden-Württembergs
verkeersminister Winfried
Hermann heeft tijdens een
bezoek aan de haven van
Karlsruhe een lans gebroken
voor de binnenvaart. Die
is volgens hem de meest
milieuvriendelijke en
maatschappelijk verantwoorde
vervoersmodus.

In Karlsruhe is vorig jaar zo’n 7
miljoen ton lading op en van
binnenvaartschepen
overgeslagen. Een enorme ontlasting voor
de overige verkeersmodi, aldus
Hermann.

RPIS
De minister werd bijgepraat over
RPIS, het Upper Rhine Trafﬁc Management System. Aan dit project

nemen de Duitse havens aan de
Bovenrijn (Ludwigshafen, Mannheim, Karlsruhe, Kehl, Straatsburg,
Colmar/Neuf-Brisach) en de Zwitserse Rijnhavens deel.
Met ﬁnanciële ondersteuning van
de EU bundelden ze hun krachten
om de logistieke mogelijkheden
van de Bovenrijn-regio meer te
benutten en de havens beter te verbinden.

U I T N O D I G I N G

Voel u weer welkom in de “De Wandelgang”
bij het ‘Kwart eeuwfeest’

W

ie zei er dat “De Wandelgang” niet voor
de eeuwigheid is? Het is alweer ruim een kwart
eeuw geleden dat de enige echte sociëteit voor de
binnenvaart ergens de vorige eeuw van start ging in
de donkere kelderbar van de Nedlloyd sociëteit.
Een kwart eeuw van informeel, ontspannen bijpraten
zonder enig onderscheid des persoons, mannen en
vrouwen, rijk en arm, samen op de woelige baren van
de binnenvaart en alles met die typische gemoedelijkheid “De Wandelgang” eigen. Geen verplichtingen,
geen agenda. Wel steeds een ander honk, maar met
een harde kern van honderden leden die deze telkens
nieuwe locaties negen keer per jaar konden vinden.

Genoeg reden voor een feestje. Een feestelijke
bijeenkomst van “De Wandelgang”, op 20 september,
uiteraard in De Tuin aan de Kralingse Plas, waar we ons
al vanaf de eerste bijeenkomst thuis hebben gevoeld.

donderdag 20 september
in De Tuin aan de Kralingse Plas
Plaszoom 354 in Rotterdam. Aanvangstijd is 18.00 uur.
Zou dit dan de deﬁnitieve plek voor “De Wandelgang”
zijn? Dat weten we natuurlijk nooit, maar vast staat
dat we zeker nog wel een kwart eeuw of drie mee willen
en kunnen gaan.
www.dewandelgang.nl

U w d a g e l i j k s b e s t u u r : Dirk-Jan Bezemer | Jan Struijk | Alexander Wanders | Els Oosse | Robbert Klaverdijk | Twan de Goeij
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Rivertech versorgt mit ihrem Team überwiegend das Nautische und
Technische Management für Luxus Flusskreuzfahrtschiffen.
Die Schiffe innerhalb unsere Flotte fahren auf dem Rhein, Main und
Donau.

GEZOCHT COMMERCIEEL MEDEWERKER
(M/V) FULLTIME
Voor onze commerciële werkvloer zoeken wij per direct
een commercieel medewerker. De werkzaamheden
bestaan onder meer uit het bemiddelen tussen ladingbelanghebbenden en binnenvaartondernemers, het
dagelijks contact houden met verschillende opdracht-

Wat vragen wij?
o Communicatieve en
sociale vaardigheden
o Je hebt een
commerciële instelling
o Coördineren van
logistieke projecten

gevers en het opmaken van transportdocumentatie.
Daarnaast draag je bij aan een optimale planning en
afstemming van beschikbare scheepsruimte en scheeps-

o Kennis van de
Nederlandse en
Duitse taal

lading, rekeninghoudend met de eisen en wensen van de
opdrachtgevers en vervrachters.

Wat bieden wij?
Wij bieden een dynamische baan op een gezellige werkplek. De omgangsnormen op de werkvloer zijn correct,
maar informeel en een goede sfeer staat hoog in het
vaandel. Ondanks het feit dat we werken in teamverband
is er volop ruimte voor eigen initiatieven en ideeën.

Bij interesse ontvangen wij graag uw cv aangevuld met
uw motivatie. Deze kunt u versturen naar
john@oorburg-intermodaal.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op
prijs gesteld

o Flexibele
werkhouding, geen
‘9-tot-5-mentaliteit’
o Affiniteit met de
binnenvaart is een pré

Für unser rezent modernisiertes Schiff MS VIOLA,
sind wir auf der Suche nach:

Erste und Zweite Kapitäne oder Ehepaar
Zielgruppe der MS VIOLA sind Gäste die eine Barrierefreie Flusskreuzfahrt genießen
möchten mit Bett, (Elektro-)Rollstuhl oder Rollator. Sie sorgen maßgeblich dafür,
dass die Gäste sich wohl fühlen und keine Wünsche unerfüllt bleiben.
Was verlangen wir von Ihnen:
• Rheinpatent bis Mainz
• Erfahrung in Führungspositionen
• Gute kommunikative und
repräsentative Fähigkeiten
• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch
• Beim Ehepaar wird bevorzugt das
der/die Partner/Partnerin zur
Nautische Besatzung gehört

Unser Angebot:
• Gute Arbeitsbedingungen in ein
motiviertes Team
• Freizeit: 2-1 oder nach
Rücksprache ein Alternativmodell
• Professionelle Unterstützung
• Vollzeitbeschäftigung
• Schweizer Vertrag
• Komplette Sozialleistungen
• Attraktives Gehalt

Rivertech BV
Delta 60, 6825 MS Arnhem - T +31 (0)26 362 03 40
Human Resources: Frau Denice Buiel - crew@rivertech.nl

o Zelfstandig én in
groepsverband
kunnen werken

Handelskade 24
3434 BA Nieuwegein
T: +31 (0)30 3031470

Wechseln Sie den Kurs
Ihrer Karriere
RsR Nemo Ltd. ist der Anbieter von nautische Management für Flusskreuzfahrtunternehmen. Zu diesem Zeitpunkt führt RsR Nemo Ltd. mehr als 30
Flusskreuzfahrtschiffe und ist mit einer Anzahl von mehr als 350 Mitarbeitern
eine der größten Managementgesellschaften für die Flusskreuzfahrt. Wir suchen:

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

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

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

Overslagbedrijf Speksnijder vof
Overslagbedrijf Speksnijder vof is een klein overslagbedrijf met drie kraanpontons in
Amsterdam en Rotterdam. Voor deze kraanpontons zoeken wij een

Matrose
•
•
•
•

GEZOCHT
KAPITEIN EN LICHTMATROOS
VOOR MTS JOLANDA
Vaargebied Ara + Rijn

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

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
Für weitere Informationen: +31 621839314
Keine Akquisition über diese Anzeige durch Personalvermittlungen erwünscht!

Nautical Expertise for Maritime Operations
WWW.RSRNEMO.COM

Bobcatrijder
Werkzaamheden meestal in de haven van Rotterdam voor overslag van turf, veevoeders,
mineralen en andere bulkgoederen. Heeft u verantwoordelijkheidsgevoel en vindt u, net als wij, dat
werken met drijvende kranen het mooiste wat er is, dan hebben wij een geschikte baan voor u.
Werkzaamheden zijn het rijden op de schrankladers, onderhoud en varen van onze eigen duwboten en
kranen door de zeehavens van Nederland, tremwerkzaamheden. Het in de goede staat houden van ons
materiaal. En op een verantwoordelijke manier omgaan met collega’s, klanten, schippers en andere
mensen die bij ons werk betrokken zijn.
Functie eisen; in bezit van rijbewijs en ervaring in bulk overslag en scheepvaart.
Daar stellen wij tegen over; loon naar binnenvaart CAO en aangezien wij geen 9 tot 5 bedrijf
zijn, een passende overwerk vergoeding en kilometer vergoeding plus voedingsregeling.

Wilt u informatie, dan kunt u bellen naar;
0651 809092 of 0620 704015 . Mailen: info@overslagbedrijfspeksnijder.nl
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Vollelektrische Schiﬀe auf Wasserstoﬀ
Die Ende 2017 angekündigten
vollelektrischen Schiffe von PortLiner beﬁnden sich noch nicht
im Bau. Die Inbetriebnahme
von fünf kleineren und einigen
größeren Binnenschiffen ohne
Schadstoffausstoß wurde auf 2019
verschoben. Für die Entwicklung
der Schiffsbatterien hat die EUKommission 7 Millionen Euro
zur Verfügung gestellt.
Port-Liner setzt jedoch nicht nur
auf die Batterie-Technologie. Auf
der maritimen Messe SMM in
Hamburg präsentierte das niederländische Unternehmen seine
Zusammenarbeit mit
H2Industries, dem Produzenten
von Wasserstoffmodulen.
Die sogenannte LOHC-Stromspeichertechnik kann auf allen
vollelektrischen Schiffen eingesetzt werden und hat eine wesentlich höhere Speicherkapazität und
Energiedichte gegenüber herköm-

unserer Unternehmen wird zu einer
völlig neuen, vollelektrischen Antriebstechnik für
alle Arten von Schiffen führen
und nicht nur die Binnenschifffahrt revolutionieren”, so
Van Meegen.
Nach den ursprünglichen Plänen
von Port-Liner werden die größeren Schiffe vier 20 Fuß-Batteriecontainer an Bord haben. Laut
H2Industries speichert ein LOHCSpeicher in Container-Größe
von 4 x 20 Fuß rund zwanzigmal
mehr Strom als eine Batterie
gleichen Volumens.
(Illustration Port-Liner)

Binnenschiffe, die längere Distanzen zurücklegen, deshalb besser,
Wasserstoff zu benutzen. Die

mlichen Batterien.
Laut Ton van Meegen, CEO von
Port-Liner, wäre es für elektrische

“Hafenvernetzung am Oberrhein ist einmalig“
Baden-Württembergs
Verkehrsminister Winfried
Hermann hat bei einem
Arbeitsbesuch am Hafen
Karlsruhe für eine starke
Binnenschifffahrt geworben.
Der Gütertransport auf den
Wasserstraßen sei maximal
umwelt- und sozialverträglich.
Im Karlsruher Hafen wurden im
Jahr 2017 etwa sieben Millionen
Tonnen Güter auf und von
Binnenschiffe umgeschlagen.
Diese Mengen entlasten die

anderen Verkehrsträger enorm,
so Hermann. Der Minister informierte sich über RPIS, das EUgeförderte Upper Rhine Trafﬁc
Management System. An diesem
Projekt beteiligen sich die Oberrheinhäfen (Ludwigshafen, Mannheim, Karlsruhe, Kehl, Straßburg,
Colmar/Neuf-Brisach) und die
Schweizerischen Rheinhäfen.
Gemeinsam wollen sie die Oberrhein-Region als
Logistikstandort stärken und
die Häfen besser vernetzen.
Hinter dem Projekt steckt die

i
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Aggregate

Pläne seien Verschwendung von
Steuermitteln.
Iris Brunar vom BUND nannte es
illusorisch zu glauben, dass sich
die Schiffbarkeit der Elbe in
Deutschland maßgeblich verbessern wird. „Das wird seit 25
Jahren versucht. Ohne Erfolg.
Es werden immer weniger Güter
transportiert. Jedes Jahr legen die
Niedrigwasser den Gütertransport
auf dem Fluss monatelang lahm.“

• 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

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

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

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

16 Messen und Ausstellungen
SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

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

www.shipping-technics-logistics.de

21 Ruderanlagen

DAMEN MARINE COMPONENTS

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

DÜSEN & RUDERANLAGEN

24R/V7ICE

6

Brandschutz

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

6

Laut dem deutschen BUND und
seiner tschechischen Partnerorganisation Arnika hat die Elbe
als Transportweg keine Zukunft.
Daran werde auch der Bau von
Staustufen nichts ändern – die

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

5

Umweltorganisationen haben
mit einer Bootsfahrt zwischen
Decin und Bad Schandau
gegen den geplanten Bau von
Staustufen in der tschechischen
Elbe protestiert.

®

4

1

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

“Staustufenplanung für die
Elbe soll eingestellt werden”

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

Rubriken
1

Entwicklung und Einführung
eines elektronischen Verkehrsmanagementsystems zur efﬁzienten Abwicklung der Containerverkehre auf dem Rhein. Hermann
nennt das Vernetzungsprojekt der
Oberrheinhäfen zur Installierung
einer digitalen Hafeninfrastruktur
einmalig innerhalb der EU und
ein gutes Beispiel für die fortschreitende Digitalisierung auf der
Wasserstraße. Er will die Binnenhäfen in Baden-Württemberg als
Bindeglied zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern stärken.

herkömmlichen Batterien eigneten sich vor allem für Schiffe, die
kürzere Strecken fahren.

SE

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

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

Anzahl Platzierungen 13x

26x

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

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

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

* Tarife sind pro Platzierung

22 Schiffsausrüstung

OMRU
SCHEEPSRAMEN

OMRU schiffsfenster
für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

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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TVM VERWELKOMT DE INNOVATIE VAN LEENMAN WATERWERKEN

Wij wensen
kraanship
Innovatie
veel geluk
en een
behouden
vaart

DE BINNENVAARTKRANT

Boterman techniek spudpalen
Zuthemerweg 5 . 8015 PG Zwolle . Telefoon: (0031) 6 54 28 7373
E-mail: boterman-techniek-bv@planet.nl . www.botermantechniek.nl

Wij wensen
Leenman Waterwerken bv

3URƬFLDWPHWXZQLHXZHNUDDQVFKLSInnovatie.
:LMZHQVHQXHQXZEHPDQQLQJHHQEHKRXGHQYDDUW

veel succes met het
kraanschip Innovatie
Van Limburg Stirumstraat 250 | Postbus 130 | 7900 AC HOOGEVEEN
+31 (0)528 29 27 50
binnenvaart@tvm.nl
www.tvm.nl /scheepvaart

DE TROSSEN KUNNEN LOS!
Het team van Asto Shipyard wenst Leenman
Waterwerken BV een voorspoedige en
behouden vaart!

TO BE EXACT.
Het vakmanschap van Asto Shipyard is veelzijdig.
AFBOUW - CASCOBOUW - CONSTRUCTIE - ELEKTRA - HYDRAULIEK - LEIDINGWERK - ONDERHOUD
POEDEROVERSLAG - REPARATIE - RVS/ALUMINIUM - STEVENDOK - VERSPANING
Alle disciplines onder één dak - voor nieuwbouw, afbouw, reparatie en onderhoud van
hoogwaardige binnenvaartschepen en scheepvaartgerelateerde projecten.
Van ontwerp tot oplevering. ASTO SHIPYARD heeft alles in eigen huis.
ALLES? KIJK OP WWW.ASTO-BV.NL

f

in

De Binnenvaartkrant

11 september 2018

11

Asto en MTeck bouwen innovatief kraanschip voor Leenman Waterwerken

Innovatie maakt naam helemaal waar
DOOR JAN HOEK

In 1996 stapte Aart Leenman over
van de binnenvaart naar de waterbouw, zodat het gezin aan de wal
kon wonen. Uit de vaart kocht hij
een 650 ton metend kraanschip
(63 x 7,50 meter) met een beuninhoud van 500 kuub. Het kreeg
de naam Maritiem.
Innovatie zit bij Leenman in de
genen, wat in de praktijk werd gebracht tijdens grondige modernisering van het schip in 2000. Toen
zoon Jacob het in Wijk en Aalburg
gevestigde familiebedrijf Leenman
Waterwerken kwam versterken en
de werkzaamheden toenamen,
werd in 2016 besloten de vloot uit
te breiden met een tweede kraanschip.
Innovatie staat ook op de boeg van
het bij Asto Shipyard afgebouwde
1.500 ton metende kraanschip
(72 x 10,80 meter). Die naam
dekt volledig de lading; het schip
wordt voortgestuwd door dieselelektrische Veth L-drives, terwijl de
door MTeck geleverde kraan zelfs
volledig elektrisch is, waarbij regeneratieve energie wordt opgewekt.
Leenman Waterwerken is duidelijk
een familiebedrijf met oog voor
innovatie in de waterbouw.

Elektrische kraan
Het casco is gebouwd in het Roemeense Orsova. Voor de dieselelektrische voorstuwing van de
Innovatie zorgen twee Veth Ldrives, thrusters van 310 kW elk,
waarbij de motor verticaal gemonteerd is. Door het ontbreken van
een tandwieloverbrenging is het
uiteindelijke rendement hoger
dan bij een Z-drive. Samen met
de twee Volvo-generatoren D13
van 400 kW, die voorzien zijn van
uitlaatgasnabehandeling met roetﬁlter, zorgen ze voor de volledige

stroomvoorziening aan boord.
Volledig elektrisch is de door
MTeck geleverde kraan van het
type 316 E. Het in Stellendam gevestigde bedrijf leverde eerder dit
jaar een elektrische kraan voor
de LNG aangedreven Werkendam
van Paans van Oord.
De MTeck-eigenaren André Huijer
en Martijn van Eck zeggen over de
kraan voor de Innovatie: “We hebben een volledig elektrische kraan
opgebouwd, waarmee de familie
Leenman ook zware hijsklussen
kan uitvoeren. De kraan heeft een
gieklengte van 28 meter en een
hijsvermogen van 16 ton op 19
meter en 38 ton hijscapaciteit. Het
geheel is 46 meter verrijdbaar over
de beun, waarvan de inhoud 1.150
kuub bedraagt. De vierdraads
kraan is 360 graden draaibaar. De
baggergrijper heeft een capaciteit
van 6.000 liter, de milieugrijper
7.800 en de poligrijper 4.000.”
De twee ondernemers voegen nog
toe: “Het onlangs opgeleverde
kraanschip voor Van Oord was het
tweede schip voor die onderneming waarvoor wij een elektrische
kraan mochten leveren. Wij zijn er
bijzonder trots op dat een wereldspeler zoveel vertrouwen heeft in
ons product. Doen wat je belooft
en betrokkenheid tonen… Ook
als een klus is afgerond. Dat noemen wij 'Flakkees ondernemen' en
dat is precies wat we met het team
van Mteck doen.”

Flexibel en groen
Voor het kraanschip Maritiem
leverde Piet de Waardt in 2000 het
nieuwe voor- en middenschip. Hij
was ook degene die Asto noemde
als geschikte partner voor de afbouw van de Innovatie. “De afbouw is tot volle tevredenheid
verlopen”, stellen Aart en Jacob
Leenman. “Bij elk groot project
valt er wel iets voor. Mocht dat
zo zijn, dan zorgde Asto altijd
voor de juiste oplossing en was er
sprake van een goede dialoog met
Asto-directeur Karst van der Wiel
en projectleiders Stijn Buijks en
Rik Verhagen.”
Eerstgenoemde hoort de opmerking van de familie Leenman met
tevredenheid aan. “Wij ambiëren
klanten voor het leven; van ontwerp
tot oplevering en van periodiek
onderhoud tot reparatieservice,
24/7. We hebben een goed gevulde orderportefeuille, waarbij
er altijd ruimte is voor reparatie-

Aart en Jacob Leenman. (foto’s Jan Hoek)

werkzaamheden. Innovatie speelt
bij ons een essentiële rol, waarbij
duurzaamheid, veiligheid en een
schoner milieu bepalend zijn. De
complete afbouw van de Innovatie, met uitzondering van de door
Mteck geleverde kraan, past perfect in dat plaatje”, aldus Karst van
der Wiel.

zuiniger. De volgende stap in de
innovatieve ontwikkeling is dat we
de energie die overblijft, kunnen
opslaan”, aldus Aart Leenman.
De Innovatie maakt haar naam op
tal van fronten helemaal waar. De
eerste klus gaat Aart Leenman nog
mee aan boord, maar daarna vormen Jacob en echtgenote Bettine

en een matroos de bemanning.
Ook de kinderen Rhodé en Noël
varen mee. Dat is qua ruimte geen
enkel probleem, want aangezien
er op dit dieselektrisch aangedreven schip geen grote machinekamer nodig is, beschikt het gezin
over een zeer fraai ingerichte dubbele woning op het achterschip.

Met de Innovatie kan de familie
Leenman ook zware klussen uitvoeren. Ze zeggen daarover: “Met onze
kraanschepen verrichten we alle
voorkomende
werkzaamheden
in de waterbouw voor aannemers
in Nederland en Duitsland. De
Innovatie zal veelal rond Rotterdam
te vinden zijn, maar werkzaamheden nabij andere zeehavens
sluiten we zeker niet uit.”
“Toen we in 2015 voor het eerst
spraken over een tweede kraanschip, stonden we voor de keus
tussen een conventioneel of een
ﬂexibel en groen schip. Maatschappelijk verantwoord ondernemen past bij ons en dan kom je
uit op een dieselelektrisch voortgestuwd schip met een volledig
elektrisch aangedreven kraan.”

Spudpalen
Boterman Techniek leverde de
twee telescopische spudpalen met
een lengte van 25 meter. “Als we
de spudpalen tot een diepte van
15 meter laten zakken, staat ongeveer de helft in de ruststand en dat
is daardoor aanmerkelijk energie-

Aan kraanschip Innovatie leverden onder andere:
Asto Shipyard

schip uit

50kW / 62,5 kVA @1500RPM

RAFA Scheepsramen B.V.

Veth Propulsion B.V.

Complete afbouw

Cumarine Scheepsmeetsystemen

Lloyd’s Register EMEA

Scheepsramen

2 Veth L-drives, roerpropellers, type VL-400

All Pumps Holland B.V.

Scheepsmeetsystemen

Certiﬁcatie

Solﬁc E&E BV

(300 kW/1500 rpm)

Complete Victor pompenpakket

De Leeuw en van Vugt B.V.

Novio Nautic B.V.

MPAT-SCR + DPF emissiereductie-systeem

1 Veth Stuurrooster, boegschroef, type

Blokland Non-Ferro B.V.

Scheepsinterieurbouw

- Furuno RHRS2014RC radar

Speedheat Breda

VSG-1000 (283 kW/1800 rpm)

U-bundelkoelers

Complete betimmering

- TITAN-line bochtaanwijzer, dieptemeter

Vloerverwarming

1 Veth ballastpomp

Blommaert BVBA

Hoko Installatiebedrijf

Stam Constructie

Volvo Penta Europe Oﬃce Benelux

- Boordlichtvleugels type Portello

Complete sanitaire installatie

- Marifooninstallatie Sailot RT6248

Het hoogglans railingwerk rondom de roef

2 x D13MG 400kW

- Heklichtbeugel type Isis

Lemmen Diesel Engines B.V.

- Tachograaf-installatie

TVM verzekeringen

WindeX Engineering B.V.

- Voormast type Improval

- 2x Volvo Penta D13-MG generatorset,

- AIS-systeem met Tresco Navigatiesysteem

Verzekering

Ventilatoren en RVS Klaproosters

- Orlaco camerasysteem

Van Wijk Stuurhuizen B.V.

- Nirolo monitoren

Stuurhuis bovenbouw en woning deur

Boterman Techniek BV
Telescopische spudpalen 25 meter onder

400kW / 475kVA @ 1800RPM
- 1x John Deere 4045TFU70 generatorset,

en intercom

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

Stuurhuizen B.V.
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Non Ferro bv

Wij wensen Leenman Waterwerken bv veel succes met kraanschip Innovatie
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Veerplein 45: een pak dat past voor
de Wijgaart Group
ondersteunt veiligheid en kwaliteit en verzorgt tevens trainingen
en kleine reparaties. Momenteel is
de vloot groeiende, met twee schepen in aanbouw.

DOOR JOHAN DE WITTE

De Wijgaart Group is in
Zwijndrecht overgestoken van
de Schuitenwal naar Veerplein
45. Vrijdag 7 september was
het open huis. Hiervoor
organiseerde Michelle van de
Wijgaart samen met Ladage
Events een groots welkom voor
zakenrelaties, vrienden en – last
but not least – de kapiteins en
medewerkers.

Uitdaging

Op de vraag naar het waarom van
deze manoeuvre antwoorden John
en Addie van de Wijgaart: “Ons
kantoor aan de Schuitenwal werd
te klein. We zijn gegroeid! Voor
gasten, klanten of een sollicitatiegesprek beschikten we niet over
een relevante spreekkamer. Business vraagt ook om uitstraling.”

Intrekken
“Daarnaast wilden we dat het
uitzend- en detacheringsbureau
Maritieme Dienstverlening Nederland (MDN) met Martin de Bruijn
aan het roer vanuit Geervliet bij
ons in Zwijndrecht zou intrekken.
Efﬁciency, korte lijnen en bovenop
je werk zitten, aan de rivier, is ons
idee hierachter. Martin verzorgt
voor 30 procent onze medewerkers aan boord en levert voor 70
procent aan de branche.”
“In gesprek met Maurice Swets, die

John (links) en Addie van de Wijgaart in het nieuwe kantoor. (foto Johan de Witte)

met zijn bedrijf in dit pand eveneens uit zijn jas was gegroeid en
de move naar de Scheepmakerij
maakte, waren we er snel uit. Precies de locatie voor ons team. Het
werkt wanneer je de organisatie op
één lijn hebt en elkaar onderling
in elke discipline kan vervangen.”

Groeiend
Onder de paraplu van de Wijgaart
Group schuilen Wijgaart Shipping BV waarin twaalf schepen
existeren, Wijgaart Handels BV en
Wijgaart Investment BV. John van
de Wijgaart heeft de technische
zaken onder zijn vleugels, Addie

de operationele werkzaamheden
evenals de personele – in combinatie met MDN.
Michelle van de Wijgaart is allround, ofwel de ofﬁcemanager.
Jan Verhoeven functioneert als
boekhouder/controller.
Harm Vlap is ﬂeetcontroller en

Recent zijn contracten gesloten
voor het managen van het maritieme equipment, ofwel de riviervloot, van de Surinaamse Kuldipsingh Group. In voorgaande jaren
heeft de Wijgaart Handels BV al
een 8-tal eenheden (waaronder
pontons en duwboten) geleverd
voor de winning van zand en
steen.
Met acht gespecialiseerde bedrijven is de Kuldipsingh Group in
Suriname toonaangevend in onder andere bouwmaterialen. Hiervoor heeft de ﬁrma eigen zand- en
steenwinning.
John van de Wijgaart is voor het
technisch onderhoud van de
Kuldipsingh-vloot gevraagd én
als personeelsmanager voor de
personeelsopleidingen.
Dit betekent regelmatig op bezoek! Er is voortdurend app-contact met de kapiteins en overige
medewerkers. Om het een en ander vanaf het Veerplein te organiseren, is een nieuwe uitdaging.

Scouts bouwen zelf nieuwe sleepboot
markt was niets beschikbaar dat
aan de wensen voldeed.
De scouts namen daarop de ambitieuze stap om zelf een nieuwe
sleepboot te bouwen. Voor een
groot gedeelte van dat project hebben ze namelijk de nodige kennis
in huis… of hebben ze de kanalen
om aan die kennis te komen.
Na een aantal toezeggingen uit
het bedrijfsleven is in januari van
dit jaar begonnen met de bouw.
Om de bouw ofﬁcieel in te luiden
vond eind die maand een kielleggingsceremonie plaats.

Casco
De sleper word gebouwd op een
scheepswerf die van alle gemakken
is voorzien en uitermate geschikt
is voor de bouw van het 10,50
meter lange bootje. Inmiddels zitten er al ruim duizend manuren in
het project en is het casco al duidelijk herkenbaar als een sleepboot.

De komende maanden is het projectteam nog druk bezig met het
afronden van het casco. Waarna ze
zullen starten aan de volgende fase
van het bouwproject.
Het project is online te volgen op
www.sleperAdR.nl en via de Facebookpagina van het project.

Sponsors
Voor de voortgang van het project
zijn de scouts afhankelijk van vrijwilligers en giften van donateurs
en bedrijven. Ze hebben hiervoor
een aantal acties opgezet en ze benaderen met regelmaat bedrijven
voor sponsoring.
Op dit moment worden nog sponsors gezocht voor de aandrijﬂijn,
het stuurmechanisme en het uitlaatsysteem.

ADVERTENTIE
Het casco is al duidelijk herkenbaar als een sleepboot. (foto Scouting Groep Admiraal De Ruyter)

Leden van scoutingvereniging
Admiraal de Ruyter uit Krimpen
aan de Lek zijn sinds januari
bezig met de bouw van een
nieuwe sleepboot. Het huidige
sleepbootje voldoet door de
groei van de groep niet meer en
is daardoor toe aan vervanging.
Door de jaren heen is de vloot van

de waterscoutinggroep gegroeid.
Met als gevolg dat de trouwe Skua
niet alle boten meer kan slepen.
Het wordt dus hoog tijd voor een
nieuwe sleper.
Een groep vrijwilligers heeft
hierin het ﬁguurlijke voortouw
genomen en zet zich in om een
nieuwe sleper te realiseren. Het
is meteen een leerzaam pro-

ject voor de scouts en de andere
vrijwilligers die er hard aan werken.

Kiellegging
Zo’n drie jaar geleden werden de
eerste voorbereidingen getroffen.
Voor de vervanging van de huidige sleper schreven de scouts een
eisenpakket. Op de tweedehands-

ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD

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

Van Andel zorgt al ruim 80 jaar
voor de juiste spanning aan boord!
www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl
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Motrac Hydraulics wordt ‘Motrac Industries’
stoot en is een extra, conventionele generatorset overbodig. Ook op onderhoudskosten wordt zodoende fors bespaard.

Motrac Hydraulics heet voortaan Motrac
Industries. Dat heeft het bedrijf vorige
week tijdens de maritieme vakbeurs SMM
in Hamburg bekendgemaakt.

Brandstofbesparing
Gekozen is voor deze commerciële bedrijfsnaam omdat Motrac zich niet meer uitsluitend toelegt op het ontwerpen, bouwen,
leveren en onderhouden van hydraulische
aandrijfcomponenten en -systemen, maar
ook op elektrische applicaties.
De handelsnamen ‘Motrac Hydrauliek BV’
en ‘Motrac Hydraulik GmbH’ blijven onveranderd. Door de toenemende aandacht voor
het milieu en de steeds strengere wet- en
regelgeving op dit gebied, is er in steeds
meer sectoren vraag naar elektrisch aangedreven vaartuigen en werkvoertuigen.
Directeur Maarten Vinkesteijn licht toe:
“Hoewel er talloze ontwikkelingen zijn
op het gebied van elektrische aandrijftechniek voor voertuigen, blijkt keer op keer
dat weinig innovaties echt doorbreken. Als
aandrijfspecialist met jarenlange ervaring
op mobiel en maritiem gebied spelen wij
daarom hier met een volledig nieuwe marktbenadering op in. Zo zijn wij onlangs op het
gebied van elektrische aandrijftechniek twee
nieuwe partnerships aangegaan: met Aradex
voor hoge voltages en met Linde eMotion
voor lage voltages.”

Asgenerator
Er was meer nieuws bij Motrac Industries.
Het bedrijf presenteert op SMM Hamburg
de EcoGenDrive, een elektronisch geregelde,
hydraulisch aangedreven asgenerator. De
variabele, hydraulische pomp die direct
wordt aangedreven door de hoofddieselmotor drijft de hydromotor aan, die verbon-

De EcoGenDrive. (foto Motrac Industries)

den is met de asgenerator.
De asgenerator vervangt de conventionele
dieselgenerator die op een schip wordt geplaatst. Een asgenerator is al langer een
bestaande en bekende technologie in de
markt. Uniek echter aan de EcoGenDrive is
dat de frequentie bij deze asgenerator stabiel
blijft bij zowel wisselende belasting als wisselende toerentallen. Dit wordt gerealiseerd
met behulp van een elektronisch verstelbare Linde- pomp, een zeer snelle Völkelcontroller en al meer dan 60 jaar ervaring in
Linde hydrauliek.
Zodra het toerental van de dieselmotor
verandert, zorgt de controller ervoor dat
de pompopbrengst wordt gewijzigd om
daarmee het toerental van de hydraulische
motor gelijk te houden. En daarmee de

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

frequentie van de generator. Op deze wijze
kan te allen tijde een constante 50 Hz of 60
Hz worden gegarandeerd. Dit is essentieel
voor de netstabiliteit op het schip.
Door het systeem in te zetten kan worden
bespaard op brandstofverbruik en CO2-uit-

De EcoGenDrive is leverbaar in vier modellen EGD40, EGD65, EGD85 en EGD120,
die afhankelijk van het gekozen model een
elektrisch vermogen kunnen leveren van 40
tot 120 kVA. Afhankelijk van de keerkoppeling aan boord en de grootte van de pomp
kan Motrac Industries op verzoek zelfs een
EcoGenDrive bouwen tot 150 kVA.
Deze asgenerator is intussen al vele malen
met succes toegepast op binnenvaartschepen. Uitgaande van een binnenvaartschip
dat circa 200 dagen per jaar zo’n vijftien uur
per dag vaart, wordt met een EcoGenDrive
van 75 kVA maar liefst 4.400 kilogram CO2
per jaar minder uitgestoten. Dit kan een
brandstofbesparing van 4 tot 5 liter diesel
per uur opleveren, ofwel duizenden liters
brandstofbesparing per jaar. Volgens gebruikers kan de kostprijs in drie tot vijf jaar volledig worden terugverdiend.

Studenten STC ontwerpen mee
aan nieuw opleidingsschip
Na ruim vijftig jaar trouwe dienst zijn
de opleidingsschepen Prinses Christina
en Prinses Beatrix toe aan vervanging.
De laatste achttien jaar zijn de bekende
verschijningen op de vaarwegen actief
voor de STC Group uit Rotterdam.
Leerlingen, studenten en docenten
worden nauw betrokken bij het bedenken
van de naam van de eerste opvolger, én
bij het ontwerp.

gestemd kon worden. Uiteindelijk kreeg
de naam Ab Initio, bedacht door student
Sanne Nobel, de meeste stemmen. Wat mij
betreft terecht, want het verhaal achter deze
naam is mooi en passend. Ab Initio betekent namelijk ‘vanaf het begin’. Dat is wat
wij met elkaar gaan doen; van plan tot doop
met elkaar aan de slag om een mooi schip
te bouwen.”

Ontwerpwedstrijd
Het eerste schip zal in het voorjaar van 2021
in gebruik worden genomen, zo is de bedoeling. Naast dit hotelschip worden later
ook nog een duwboot en een duwbak aan
de vloot toegevoegd.
Astrid Kee, lid van het college van bestuur,
is verantwoordelijk voor het bouwproject.
“Het van nabij meemaken van een ontwerp- en bouwtraject is een unieke ervaring
en heel leerzaam. Vanzelfsprekend en met
veel plezier gaan wij leerlingen, studenten
én collega’s van alle opleidingen en richtingen actief betrekken bij het ontwerpproces.”
“De eerste stap in het hele proces, dat vóór
de vakantie begonnen is, was het bedenken van de naam. We hebben meer dan
200 inzendingen binnen gekregen waarop

Ook het programma van eisen is inmiddels
bekend. Docenten en bemanningsleden
gaven hiervoor hun input. Hbo-studenten
Maritieme Techniek van het Rotterdam
Mainport Institute hebben op basis van onderzoek aanbevelingen gedaan over duurzame materialen en emissieloos en autonoom
varen.
Deze maand is de ontwerpwedstrijd van
start gegaan. Gemengde teams van vmboers,
mbo’ers, hbo’ers en medewerkers van STC
Group maken met elkaar ontwerpen. Daarbij moeten ze rekening houden met technische innovaties, een functionele invulling
en een herkenbaar uiterlijk. Duurzaamheid,
operationele kosten en toekomstbestendigheid tellen ook mee.

Viadonau pakt ondiepten Treuschütt aan
Op de Oostenrijkse Donau wordt weer
gewerkt aan het verwijderen van
ondiepten voor de binnenvaart. Dat
wordt gecombineerd met natuurbeschermende maatregelen.
Hierdoor hoeft de vaarwegbeheerder in de
toekomst minder te baggeren. In het voorjaar is bij Rote Werd (Donau-km 1896) een
eiland aangelegd om de afzetting van slib
en kiezel in de vaargeul tegen te gaan.

Kribben
Op dit moment past viadonau de kribben bij Treuschütt (Donau-km 1888,4 tot
1887,6) aan, waardoor vrachtschepen ook
op deze locatie meer diepte hebben.

Naast het aanpassen van de kunstwerken
worden paaigebieden voor vissen aangelegd.

Actieplan Donau
De werkzaamheden zijn een onderdeel
van het Actieplan Donau van het Oostenrijkse verkeersministerie. Dit plan telt 23
maatregelen om de Donau als vaarweg en
als ecologisch gebied te optimaliseren en
omliggende gebieden te beschermen tegen
hoogwater.
Het plan kwam tot stand in nauwe
samenwerking
met
milieuverenigingen
en
het
National
Park
Donau-Auen. In 2022 zal het volledig uitgevoerd zijn.
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Jubileum voor populair Maasveer
DOOR NOUD VAN DER ZEE

De voetveer- en ﬁetsverbinding
tussen het Belgische Ophoven
en het Nederlandse Ohé en Laak
bestond in augustus twintig
jaar. Dat jubileum werd op de
veerpont gevierd.
Theo Burgers is geen oud-schipper
zoals de meeste andere veerlieden.
De 66-jarige veerman, woonachtig
in Nederweert, zegt: “Ik kom wel
uit een schippersfamilie. Mijn
ouders voeren op een sleepschip
van 1.100 ton, de Wilhelmina. Ze
vervoerden onder andere kolen op
het traject Stein- Rotterdam en granen retour.”
Op 1 augustus werd het 20-jarig
bestaan van het populaire Maas-

veer gevierd. De overvaarten waren
die dag gratis. De veerpont en de
veerstoepen waren feestelijk versierd. De vele bezoekers kregen informatie over de geschiedenis van
de veerverbinding over de Maas.

Op de grens
’s Morgens hadden de wethouders
van Maasgouw (Tim Snijckers) en
Kinrooi (Sylvie Vanmontfort) op
de veerpont en in het midden van
de Maas – op de grens van Nederland en België – even stilgestaan
bij dit jubileum. De feestelijkheden werden afgesloten met een
kleine receptie.
De elektrisch aangedreven veerpont vaart met maximaal twaalf
passagiers per keer. Van mei tot

september dagelijks en in april en
oktober alleen in de weekends.
Een overzet kost 1 euro, een 10rittenkaart 5 euro.
“Op drukke dagen zetten we
meer dan 600 personen over”,
zegt Theo. “In het weekend is het
drukker dan op doordeweekse
dagen en kan het aantal klanten
oplopen tot zo’n 1.200.”
Hij wijst op de rij wachtende ﬁetsers en voetgangers aan de overkant. “Ik doe dit werk nu al voor
het vijfde jaar. Ik heb destijds gevraagd naar de mogelijkheid om
op een van de veren te mogen werken. We doen deze veerdienst met
zijn drieën. Daarnaast zijn er ook
enkele invallers.”

In 1997 keurde de gemeente
Kinrooi het ontwerp goed voor een
ﬁets- en voetveerverbinding tussen
Ophoven en Ohé en Laak. Het jaar
daarop werd het eerste veerbootje,
de Walborgh, gemaakt voor bijna
26.000 euro. Dit bedrag werd destijds betaald door de gemeenten
Kinrooi en Maasbracht. De aanleg
van de veerstoepen kostte toen
ongeveer 125.000 euro. De oversteek viel erg in de smaak bij ﬁetsers en werd een toeristische hit.
“Sommige passagiers vragen of ze
op de veerpont kunnen pinnen.
Dat is niet mogelijk. Hier moet je
nog cash betalen.”
Als we aan de volgende oversteek
zijn begonnen, merkt de veerman
op: “In deze functie moet je wel
met mensen kunnen omgaan. In
de ontmoeting met toeristen doet
een kwinkslag soms wonderen.”

Met veel plezier
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Maximaal twaalf mensen kunnen per oversteek mee. (foto’s Noud van der Zee)

“De veerlieden zijn bij ons in
dienst”, zegt Sandra Fransbergen,
directeur van Fransbergen Trading
and Shipping. “Ze zijn overal inzetbaar en moeten minimaal over
een klein vaarbewijs en een BHVdiploma beschikken.”
Het bedrijf zet ook personeel in
op de pontjes op de veerdiensten
Neer- Rijkel/Beesel, GrevenbichtRotem en Geulle-Uikhoven.
Ze vervolgt: “Momenteel hebben
we voldoende personeel. We onderhouden een goed contact met
onze veerlieden. We stellen ons

Theo Burgers rekent af met een
passagier.

ﬂexibel op en houden rekening
met hun wensen. Willen ze een
week extra vrijaf of een dagje vrij
nemen vanwege de verjaardag van
hun vrouw, dan proberen wij een
vervanger in te zetten.”
Theo Burgers zegt: “Ik doe dit werk
met veel plezier. Ik werk alleen op
de veerpont. Veel oud-schippers
verrichten dit werk samen met
hun vrouw. Hij stuurt en zij rekent
af. Maar soms is het ook omgekeerd. Het lijkt wat sneller te gaan,
maar op het einde van onze dienst
hebben we waarschijnlijk hetzelfde aantal passagiers overgezet.”
Heen en weer, heen en weer… vele
keren op een dag.

ONDERNEMERS UIT LIMBURG
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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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ADVERTORIAL

Vaargebied partyschepen: Biesbosch, Drechtsteden en Rotterdams havengebied

Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw zoekt ﬂexibele en
gemotiveerde schippers
Door Jan Hoek
Ruim 110 jaar geleden begon de familie Schuller met het binnenvaartscheepje
Hoop op Welvaart’ Het familiebedrijf met
inmiddels de vierde generatie aan het roer,
is uitgegroeid tot rondvaartbedrijf Zilvermeeuw met een vloot van zeven verschillende partyschepen. Het vaargebied vanuit
thuishaven Drimmelen is met name het
Nationaal Park de Biesbosch, de Drechtsteden en het Rotterdamse havengebied.
Voor 20 tot en met 300 personen verzorgt
de rederij rondvaarten, dagtochten en evenementen op maat.
Over hun ambitie is de vierde generatie, de
broers Adriaan en Leon Schuller, eensgezind: “We willen niet zo groot mogelijk worden, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit
bieden. Daar hebben we de afgelopen tijd
heel veel in geïnvesteerd; niet alleen met
renovaties en verbouwingen, maar ook in
nieuwbouw."
"Een voorbeeld is het in 2016 bij Asto Shipyard in Raamsdonksveer gebouwde elektrische partyschip Z8, misschien wel het
meest duurzame schip in ons land, met
plaats voor 50 tot 175 personen.”
Wegens toenemende activiteiten is de
familie Schuller voor hun vloot op zoek naar
ﬂexibele en gemotiveerde schippers die van
aanpakken weten en graag willen werken
in een familiaire, klantgerichte omgeving.
Bijkomend voordeel: een schipper van de
Zilvermeeuw slaapt elke nacht thuis!
De tijd van riet, griend en andere producten per boot vervoeren vanuit het voormalig
getijdengebied de Biesbosch is voor de
familie Schuller allang voorbij. Na een tussenfase met zowel vracht- als passagiersschepen richt de familie zich sinds de jaren
60 volledig op rondvaarten en dagtochten.

Daarvoor beschikken ze over zeven
verschillende partyschepen. Dat zijn de
Zilvermeeuw 2 (38,4 x 6,90 meter - 275
overdekte zitplaatsen), Zilvermeeuw 3
(15 x 4,15 meter - maximaal 24 personen), Zilvermeeuw 5 (30 x 6,60 meter
- 125 overdekte zitplaatsen), Zilvermeeuw 6 (30 x 6,50 meter - maximaal
100 personen), de Catharinaplaat (35
x 7,70 meter) voor grote evenementen
en de eerder genoemde, superstille Z8
(38,4 x 6,85 meter). De naam Z8 staat voor
‘Zacht’, hetgeen vooral slaat op het geluid van het elektrisch aangedreven schip,
waarbij de elektriciteit wordt opgewekt met
een zeer schone dieselmotor.
Daarnaast behoort ook de Zuidwaard (15 x
4 meter – 50 personen) tot de vloot; het is
een open ﬂuisterboot die perfect geschikt
is voor tochten in de smalle kreekjes van
de Biesbosch.

Het aanbod rondvaarten en dagtochten is bijzonder divers. Van een twee uur
durende vaartocht door de Biesbosch tot
en met een compleet verzorgde dagtocht
naar Rotterdam.
De familie Schuller heeft daarnaast een
ruime ervaring in het organiseren van onder andere vrijgezellen- en trouwfeesten,
jubilea en groepsarrangementen van 10 tot
300 personen op het water, maar ook van
spraakmakende bedrijfsborrels en -evenementen, desgewenst inclusief entertainment.

In alle gevallen geldt: hoogwaardige kwaliteit en een passend arrangement (lees:
maatwerk) aan boord van een van de schepen van de rederij. Zilvermeeuw b.v. is een
bijzondere mengeling van een rondvaarten charterbedrijf, een combinatie waarmee
dit familiebedrijf uniek is in Nederland.
Het is duidelijk dat werken aan boord van
een van de schepen van het rondvaartbedrijf te Drimmelen zeer afwisselend
werk is. Totaal anders dan bijvoorbeeld het
twee weken op/twee weken af-varen op
een beunschip, binnenvaarttanker of
drogeladingschip in het ARA-gebied. Ook
Adriaan Schuller beseft dat heel goed. “Als
een schipper overweegt over te stappen
naar de wereld van de partyschepen, dan
hebben we eerst een oriënterend gesprek.
Lijkt die wereld je wat, dan kan er een keer
met een van de rondvaarten in de stuurhut
meegevaren worden.”
“We zoeken gemotiveerde schippers, ﬂexibel en allround, die op elk schip kunnen
varen en iets anders willen gaan doen met
hun groot vaarbewijs. Wonen in de regio
is een pré. Naast het varen moeten ook
onderhoudswerkzaamheden verricht worden, buiten het drukke vaarseizoen. We zijn
nou eenmaal een bedrijf met drukke pieken
en dalen.”
“Het gaat dus om schippers die van aanpakken weten en met het partyschip omgaan alsof het hun eigendom is. Maar ook
om schippers die binnen het team meewerken aan een 100 procent geslaagde
rondvaart of een compleet verzorgd evenement aan boord voor onze gasten”, vat
Adriaan Schuller samen.
En dan lachend: “We willen gewoon heel
goed zijn in het organiseren van een onvergetelijke dag voor onze gasten. Onze

medewerkers stralen uit dat ze hun werk
aan boord graag doen. Ze zijn onderdeel
van een gemotiveerd en klantvriendelijk team waarin elke schakel belangrijk
is. Soms zijn er tien gasten aan boord en
soms zo’n 300, en ook daar moet je goed
mee om kunnen gaan.”
Adriaan en Leon Schuller willen de komende periode gebruiken om de nieuwe
medewerkers beter te leren kennen, zodat
ze in maart/april weer kunnen starten met
een compleet team, inclusief de nieuwe
schippers.
Belangstellenden kunnen een reactie,
voorzien van hun cv, mailen naar:
manita@zilvermeeuw.nl.
Of neem voor meer informatie contact op
met Adriaan Schuller: (0162) 68 26 09.
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Bunkerboot zweeft door de lucht
DOOR JOHAN DE WITTE

De bok Pionier van de Koek uit
Sleewijk hieuwt de stroppen
strak en duikt licht voorover.
Opdrachtgever Alwin Slurink
en de mannen van Scheepswerf
Boer die deze bunkerboot
bouwden in het ruim van
een oude duwbak volgen het
takelwerk op de voet. Ze komt
los van haar stempels en wordt
overboord gezet. Het is de
Herman S. Op het moment dat
hij het water raakt, klinkt er
een langgerekte stoot vanaf de
sleepboot Trekvogel.
Met afmetingen van 34,90 x 7,30
meter, geheel dubbelwandig gebouwd en het accent op veiligheid
en functie is het niet zomaar een
bunkerboot. In de loop der jaren
heeft Slurink ervaring opgebouwd
in het bouwen van bunkerboten.
Het is een eigen tekening en volgens Slurinks technische man
Loek Besemer is hier alle kennis in
gestopt en wordt het bunkeren op
niveau.
Deze 290 ton grote Herman S is

genoemd naar de oprichter van
het bedrijf en wordt uitgevoerd
met de modernste equipment,
gericht op grote binnenvaart en
kleine zeevaart. Met uitzondering
van LNG is inclusief de winkel
alles aan boord om scheepvaart
te voorzien. Eind november is het
schip gereed en zal het voorlopig
de vloot in Dordrecht versterken.

besparing. De ﬁscus betaalt een
gedeelte mee voor de opdrachtgever; daardoor kunnen we ze nog
in Nederland bouwen. Het is een
innovatieproject dat geslaagd is.”

Leerbedrijf

Nieuwbouw
“De laatste tijd kunnen we aan de
vraag voor reparatie nauwelijks
voldoen. Daarnaast maken we
nieuwe
standaardduwbakken”,
vertelt Michel Mouthaan van SWB
Sliedrecht.
“Het laatste vraagt nogal wat
plaats. Daardoor hadden we op de
vraag van Slurink om een nieuwe
bunkerboot te bouwen maar één
antwoord: een duwbak onder het
knipmes weghalen en als werkplaats inrichten.”
“Behalve de betimmering – door
Hoogendoorn – en elektriciteit –
door Oechies – realiseren we de
Herman S als een ‘one way shop’.
Voor zover bekend is het de eerste

De Pionier hijst de bunkerboot uit het ruim van de duwbak. (foto Johan de Witte)

geheel dubbelwandige bunkerboot, waarmee Slurink voorop
ligt."

familiebedrijf… geen makelaars,
projectleiders of bouwvergaderingen. Dat werkt fantastisch!”

Familiebedrijf

Met de nieuwbouwduwbakken
is SWB als ‘stopwerk begonnen’.
“Inmiddels is er veel vraag”, aldus Mouthaan. “We hebben er zes
gebouwd; de opdracht voor een
zevende zit eraan te komen. We
weten het ijzer op de juiste plek te
stoppen voor sterkte en gewichts-

"De ﬁrma is een trouwe klant
van SWB en we kregen inmiddels
opdracht voor de Hilde S, een
lookalike. Hiervan zijn reeds verschillende secties gereed voor samenstelling.
"Slurink is evenals SWB een

Het personeelstekort in de maakindustrie is ook in Sliedrecht
merkbaar. “We moeten verder
kijken naar de toekomst. De personele bezettingen is lastig, medewerkers met heel veel knowhow
door 25, 30 en 40 jaar werktijd
hebben hun diensten bewezen en
gaan of zijn inmiddels met pensioen. Die vervang je niet zomaar.
Hoe krijgen we daar goede mensen voor terug?”
“We doen daar veel moeite voor.
Buitenlandse werkkrachten is
second best. Een technische opleiding
voor onze jongens en meisjes is
een kans. Dus moet er voor de
opleidingen in de toekomst een
zeiltje bij!
"Als leerbedrijf doen we ons best.
Opleiden is het nieuwe leren, daar
moeten we naar toe.”

VRT kijken via antenne kost straks geld
De Vlaamse openbare omroep
(VRT) stopt per 1 december
2018 met het uitzenden van zijn
digitale aanbod via de ether
(DVB-T). Antennekijkers moeten
vanaf dan betalen.
Volgens de VRT maken te weinig
Vlamingen (zo’n 45.000) gebruik
van DVB-T om te kunnen blijven
investeren in de achterliggende
technologie. De nu nog gratis
via antenne te bekijken VRT-zenders worden toegevoegd aan het
aanbod van Antenne TV van de
Luxemburgse Group M7.
Vlamingen kunnen dan nog steeds
één, Canvas en Ketnet via de ether
ontvangen, maar gaan daarvoor
een kleine tien euro per maand
betalen.
De initiatiefnemers van de
website www.antennekijker.nl vin-

den het onaanvaardbaar dat de
openbare omroep een betaalomroep wordt en is een petitie
gestart. “Volgens de European
Broadcasting Union (EBU) moet
een publieke omroep universeel
en gratis zijn. Aan die eisen voldoet de VRT niet meer. Het is de
enige openbare omroep in Europa
die de gratis TV-antenne uitschakelt.”

Doorgeschoven
Dat ‘slechts’ 45.000 Vlamingen alleen via antenne naar de VRT kunnen kijken, is ook volgens auteur
Lode Goukens geen argument om
free to air af te schaffen. Volgens
hem wordt de rekening doorgeschoven.
“Sinds de verkoop van zijn zendmast enkele jaren geleden moet
de VRT betalen voor het beheer en

de uitzendingen. Ook het aanbod
van DVB-T zat in dit pakket. Het
steekt natuurlijk de ogen van managers uit dat duizenden kijkers
hier gratis gebruik van kunnen
maken, maar dat is het gevolg van
eigen keuzes. Je kan niet de melk
én het vlees van de koe hebben.
Om van het probleem af te komen, maakt men een constructie
met een buitenlandse partij en
schuift de rekening door.”

Buitengesloten
De VRT wil zijn online aanbod
verder uitbouwen, maar niet iedereen heeft internettoegang of
kan dit betalen. Een abonnement
voor een goede, snelle internetverbinding kost in Vlaanderen al snel
35 euro per maand.
Goukens: “Dat is dus 420 euro
per jaar. Kabeldistributie is tegen-

woordig duurder per maand dan
wat ze in het analoge tijdperk per
jaar kostte.”
Het aantal exclusieve Vlaamse
antennekijkers ligt volgens sommige studies veel hoger dan 45.000.
Bepaalde nichegroepen zouden in
de VRT-enquête niet meegenomen
zijn. Campingbewoners maar ook
vrachtwagenchauffeurs en schippers kijken vaak via DVB-T.
Volgens Goukens is het nog
niet te laat voor de gedupeerden om van zich te laten
horen. “De Vlaamse minister van
Media Sven Gatz stelt het voor als
een voldongen feit, maar er is een
beheerovereenkomst waarin staat
dat de VRT universeel en gratis
beschikbaar moet zijn. Alle betaaldrempels worden daarin ten zeerste afgeraden."
"Als zoon van een binnenschipper

herinner ik mij dat mijn opa bijna
ontplofte toen VTM van start ging
en alleen op de kabel te zien was.
Hij ging zijn beklag doen omdat
hij zich buitengesloten voelde.”

Aanﬂuiting
Hij vervolgt: “Dit is een aanﬂuiting van het gegeven openbare
omroep. België heeft nota bene
een UNESCO-verdrag ondertekend waarin staat dat dergelijke
pay walls niet mogen worden opgetrokken, zodat iedereen kan
blijven deelnemen aan het democratische proces.
"Anders hebben de zwaksten
als eerste geen toegang meer tot
nieuws, duiding en discussie. Als
dit in China zou gebeuren, zou
men er zich bij ons over opwinden. Burgerrechten gelden toch
ook in Vlaanderen?”

Voorlichtingsdag ‘Stoppen met varen’
Steunpunt Binnenvaart organiseert vrijdag 21 september
in samenwerking met Stichting
ABRI opnieuw een voorlichtingsdag over stoppen met varen.
Tijdens de besloten bijeenkomst
op museumschip René Siegfried
in Dordrecht wordt gesproken
over de ﬁnanciële en ﬁscale
consequenties van pensionering
en bedrijfsbeëindiging. Ook
komen veel praktische en sociale
zaken aan bod.
“Stoppen met varen is vaak heel
ingrijpend. Of je nu stopt omdat
je met pensioen gaat, omdat je
kinderen anders naar het internaat
moeten, vanwege ziekte, ﬁnanciële
problemen, een sterfgeval of echtscheiding, er komt veel op je af.
Zeker in deze tijd”, zegt Lilian van

Hiele van Steunpunt Binnenvaart.
“Regelingen en procedures worden steeds ingewikkelder. Instanties aan de wal begrijpen vaak
niets van de binnenvaart, waardoor mensen met vragen en problemen vaak van het kastje naar de
muur worden gestuurd.”

AOW
“De AOW-leeftijd is ﬂink omhoog
gegaan en de partnertoeslag voor
jongere partners is afgeschaft. Van
één AOW-tje kun je niet leven en
het duurt vaak een paar jaar tot
man en vrouw allebei AOW krijgen. Wat is dan een goed moment
om te stoppen?”, aldus Van Hiele.
“Dat hangt uiteraard af van je
ﬁnanciële situatie, maar ook van
je gezondheid én van wat mensen
willen.”

“Ook de leeftijd van het schip
speelt mee. Tot wanneer is er SI?
Als die aﬂoopt is het dan zinvol
nog te investeren? Is je schip nog
te verkopen? Of kun je je (spaar)
geld beter gebruiken om aan de
wal te gaan. Dat is bij iedereen anders en om een goede beslissing
te nemen is het belangrijk al die
zaken eens goed op een rij te zetten zodat je een weloverwogen
besluit kunt nemen.”
“Kun je beter een huis kopen of
huren? Hoeveel geld heb je aan de
wal per maand nodig? Wat zijn de
ﬁnanciële en ﬁscale consequenties
als je stopt? Kun je die (vooraf)
nog beïnvloeden? Hoe zit het
met eventuele (lijfrente) polissen
en spaargeld, hoe kun je het gunstigst afrekenen met de belasting.
Een bekend probleem daarbij is

de FOR, de zogenaamde Fiscale
OudedagsReserve, die overigens
geen ‘reserve’ blijkt te zijn”, zegt
Van Hiele.

Ervaringen uitwisselen
Aan de orde komt ook de vraag
hoe je als binnenvaartondernemer
je bedrijf eventueel kunt overdragen aan de kinderen en wat er
gebeurt met eventuele restschulden als je noodgedwongen moet
stoppen met varen. “Daarnaast
praten we uitgebreid over de grote
en soms lastige stap van een leven
op het water naar een leven aan
de wal. Hoe bereid je je, praktisch,
emotioneel maar ook in je relatie
voor op een heel ander leven.”
De informatiedag wordt voor de
tiende keer gehouden. Gemiddeld

komen er circa dertig mensen.
Variërend van mensen die net
gestopt zijn tot zestigers die binnen een paar jaar willen stoppen
en willen weten waar ze rekening
mee moeten houden.
Van Hiele: “De reacties zijn meestal erg positief. Niet alleen inhoudelijk, maar vooral ook vanwege
de onderlinge contacten en het
uitwisselen van persoonlijke ervaringen.”

Aanmelden
Deelnemen aan de voorlichtingsdag kan alleen na aanmelding,
vóór woensdag 19 september.
Dat kan bij Lilian van Hiele, via
info@steunpuntbinnenvaart.nl
of
0620 11 23 19.
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Wij wensen GVB een behouden vaart met veerpont IJveer 62
Maritieme betimmeringen en interieurbouw

Watertight Sliding Doors
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Foto: Henk Rougoor

Any challenge,
any time!

We are an inventive, dynamic and passionate group of companies that take pride
in facing challenges with you, and solving them. With all-round in-house capabilities
and close cooperation with trusted subcontractors, we deal with a wide variety of challenging
projects. Still we maintain extremely short leadtimes, high quality levels and competitive prices.
With these qualities and continuous focus on our QHSE systems, Holland Shipyards Group
gives you the possibilities to act within a time frame that is not possible otherwise.

www.holland-shipyards.com
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IJveer 62 is derde aanwinst binnen twee jaar voor GVB-vloot

Groener en met grotere accu’s
DOOR EVERT BRUINEKOOL

De Amsterdamse wethouder Sharon
Dijksma van Verkeer en Vervoer doopte
maandag 27 augustus het derde IJveer uit
de 60-serie. IJveer 62 is ook een seriehybride veerboot met een hogere
passagierscapaciteit. Het schip vaart
in dienstregeling afwisselend op de
verbindingen Buiksloterweg, NDSM en
IJplein.
Dit is binnen twee jaar tijd de derde aanwinst voor de vloot. In oktober 2016 werd
IJveer 60 in gebruik genomen en vorig jaar
maart IJveer 61. Vóór het einde van dit jaar
hoopt openbaarvervoerbedrijf GVB het vierde schip in deze serie in gebruik te nemen.
Na de knal van de champagneﬂes werden de
eerste reizigers naar de overkant gebracht,
begeleid door het Nieuwdammer Shantykoor.

Ideaal formaat
Met een lengte van 33,60 meter en een
breedte van 9 meter zijn deze schepen groter dan de vorige serie 50: er kunnen 310
mensen overgezet worden. Daarnaast zijn ze
stiller én schoner. Het bijzondere aan IJveer
62 is dat de accu’s groter zijn: de capaciteit
hiervan is verdubbeld, zodat er nog langer
elektrisch gevaren kan worden. De passagiersstromen zullen de komende jaren op de
IJ-oevers alleen maar toenemen; de grotere
schepen zijn echt nodig.
Ook dit schip voldoet qua uitstoot al aan
de Stage V-norm. Op 31 oktober 2016 is
IJveer 60 gedoopt en mee gaan draaien in
de dienstregeling van de Buiksloterweg naar

Wethouder Sharon Dijksma verrichte de doop. (foto Henk Rougoor)

Centraal Station Amsterdam. Een tocht van
450 meter, die het schip in theorie twaalf
keer heen en weer kan aﬂeggen zonder de
generator te starten. De IJveer 62 verdubbelt
deze afstand. Hierdoor gaat een wens van
het GVB in vervulling om nog groener en
milieuvriendelijker te varen.
Uit de tests kwam bij IJveer 60 naar voren
dat het schip op twee aggregaten en het
accupakket daadwerkelijk volledig operatio-

neel was. Theoretisch was vooraf al bekeken
en uitgerekend op de tekentafel welk vermogen er nodig is om operationeel te zijn. Hier
kwam een vaarproﬁel uit en dat was ook
voor de IJveer 61 geprogrammeerd.
“De programma’s zijn overgenomen voor
IJveer 62”, vertelt André Weima, projectmanager bij Holland Shipyards, dat verantwoordelijk is voor de bouw van de schepen.
Er zal nauwlettend gekeken worden wat de
mogelijkheden zijn met het hogere accuvermogen en hoe dat ingezet kan worden door
het GVB. “Voor het Noordzeekanaal willen
ze nieuwe veerponten gaan bouwen en die
wil het GVB volledig elektrisch hebben.”

Besparing
Het zijn eigenlijk zusterschepen met nauwelijks verschillen. Er is heel goed nagedacht
over de ontwikkeling van deze serie IJ-veren.
Het nieuwe vaarproﬁel zal uiteindelijk gebruikt worden voor IJveer 62 en 63.
Theoretisch kunnen er nu weer minder aggregaten gebruikt worden… De praktijk zal
uitwijzen hoe groot de besparing zal worden
door de verdubbeling van het accupakket.
De grote wens van het GVB is volledig elektrisch te gaan varen. Er wordt nu uitgebreid

onderzoek gedaan naar het aantal laadpunten bij de afmeerplekken van de veren. “Het
liefst zouden we alleen nog maar elektrisch
varen”, vertelt GVB-projectmanager Casper
van der Werf. “’Vervuiling de stad uit’ is het
ideaalbeeld; het moet nóg schoner.”

Nieuwbouwmogelijkheden
Plannen zijn er genoeg. Bij deze Europese
aanbesteding is rekening gehouden dat er
meer schepen gebouwd kunnen worden.
Zodra het vierde IJveer in de 60-serie eind
van het jaar klaar is (identiek aan IJveer
62, ook met eenzelfde accuvermogen), zou
theoretisch direct gestart kunnen worden
met nog drie IJveren van het 60-type.
De samenwerking tussen Holland Shipyards
en GVB loopt gesmeerd. De aanpassingen
die aan de schepen gedaan moeten worden,
zijn door het op elkaar ingespeelde team
te verwaarlozen. “Enkel op het niveau van
boutjes en moeren en tips van de schippers.
Zoals: draai een deur om voor het gebruiksgemak”, vertelt Van der Werf.
Het meedenken en ontwikkelen van zo
groen mogelijke veren voor de GVB staat
voor Holland Shipyards bovenaan.

Aan veerpont IJveer 62 leverden onder andere:

Met de voltooiing van het bij Holland Shipyards gebouwde IJveer 62, heeft het GVB
Amsterdam een nieuwe aanwinst in haar vloot. Het veer is net als de recent opgeleverde zusterschepen IJveer 60 en 61 niet alleen groter, maar door het hypermoderne
hybride aandrijfsysteem van Hybrid Ship Propulsion ook nog eens een stuk zuiniger
en stiller dan de rest van de vloot. Het was voor ons dan ook een grote eer de complete elektrische installatie te mogen leveren en het hybride systeem te installeren.

Holland Shipyards B.V.

aanleg CV installatie met warmteterugwinning

Bouw casco, stuurhut, buitenboord koelsysteem,

Holland Ship Electric Ontwerp en levering van de elek-

machinekamerleidingen en pijpleidingen

trische installatie waaronder: lessenaar en schakelbor-

Alphatron Marine B.V.

den, nautisch pakket, verlichting en oproepinstallatie

- JMA-610 radar met volledige master/slave functie

Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interi-

- Alphachart met radarlink

eurbouw Volledige betimmering

- MF-line

Hybrid Ship Propulsion

- Marifoons

Ontwerp en levering van het hybride aandrijfsysteem

- GPS-kompas

waaronder: permanent magneet motoren, accu pak-

Cornet Groep Complete straal- en schilderwerk

ket, frequentieregelaars en Microgrid

DBR Pumps & Parts B.V.

JPsurvey B.V. Classiﬁcatie

- Koelwaterpompen

Stam Constructie

- Algemene dienstpomp

- RVS vuilwatertank

- Lenspomp

- RVS drinkwatertank

- Vuile oliepomp

- RVS wandbeplating met zitting frames

DBS Scheepsservice Aluminium machinekamervloeren

- RVS railingwerk

Dijvler Materiaal B.V.

- Alu luiken en deuren

Oliebadliertjes, ankers en ankerdraden

- Alu navigatiemast

Dolpower B.V. 4 Stuks generatorsets á 165kVA

- Div alu en RVS werkzaamheden

(@60Hz) per stuk bestaande uit:

WindeX Engineering B.V. Airconditioning, ventilato-

- John Deere motor, type 6068

ren, RVS klaproosters en ventilatie systeem

- Stamford generator, type UCM274

Winel B.V.

Hoko Installatiebedrijf Aanleg sanitaire installatie en

Heavy Musketeer Doors en Musketeer Doors

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

Ketelbinkie:

06-51125174

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

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

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

9,5 kW

17 kW

25,7 kW

Ook complete installatie mogelijk
Jan van der Heijdenstraat 1

www.maritimebooster.nl

3281 NE Numansdorp
T 088-1180800
E info@maritimebooster.nl

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

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV
“für alle Ihre Abwrackschiffe, Abwracktonnage
und andere treibende Objekte.”
BEVRACHTING IS ONS VAK,
alles wat daarbij hoort regelen
wij snel en deskundig!

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

+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
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Scheepshaltes aan de Schie
In België zijn ze al veel verder met
een concept als scheepshaltes, aldus De Vries: “Daar hebben ze een
langere adem en geven ze niet al
na een jaar op. Brussel is amper
nog te bereiken met een vrachtwagen, daar moeten ze dus wel
andere oplossingen zoeken en die
zijn gevonden met scheepshaltes.
Wij kijken de kunst bij hen af.”
Janssen: "Het transferium in
Alblasserdam is een goed voorbeeld. Daar komen alle vervoerders bij elkaar en nemen goederen
van elkaar over voor verder vervoer. Daar willen we naartoe. Dat
is slimme logistiek.”

DOOR JOKE HEIKENS

Provincie Zuid-Holland wil
naar een soort openbaar vervoer
voor goederen over water. “Wij
voorzien een grotere rol voor de
binnenvaart in de regionale en
stedelijke distributie. Daarom
is het project ‘Scheepshaltes
aan de Schie’ gestart”, vertelt
Gedeputeerde Rik Janssen. “De
scheepvaart op de Schie is in
de afgelopen jaren verminderd;
daar willen we wat aan doen”,
vertelt Ard de Vries van Holland
Partners, dat zich in opdracht
van de provincie op de
uitvoering richt.
Om een omvangrijk project als
dit op te zetten is de samenwerking van veel bedrijven nodig.
Daarvoor is een goed contact met
de provincie van groot belang.
Rik Janssen zet zich hiervoor in:
“Zuid-Holland is de meest waterrijke provincie van ons land. Ik geloof dan ook in goederenvervoer
over water. Niet als oplossing voor
alles, maar in combinatie met de
weg en het spoor.
"Wij kunnen er niet voor zorgen
dat deze haltes er komen, we kunnen wel wat doen aan de voorwaarden om dit te realiseren. We
hebben dit concept drie jaar geleden omarmd en brengen vervoerders en bedrijven met een transportbehoefte bij elkaar.”

Uitproberen
Holland Partners zet samen met
diverse andere partijen een eerste
project met scheepshaltes op rond
de Schie en aansluitend de Vliet.

Ard de Vries. (foto Holland Partners)

Modulair

Het concept draait om ‘scheepshaltes’ of ‘cityhubs’, centrale overslagpunten van waaruit distributie verder de stad in gaat.

Via die vaarwegen zijn de stedelijke en bedrijfsgebieden van Rotterdam, Delft, Den Haag en Leiden
bereikbaar.
Bij de opbouw van een keten als
deze komt veel kijken. Niet alleen
gaat het om kades waar de schepen kunnen aanleggen, maar ook
om opslagruimte voor de goederen, partijen die het laatste transport van de goederen doen en
uiteraard de verladers die gebruik
willen maken van dit vervoer.
“Daarom mogen ondernemers
een proef doen”, vertelt De Vries.
“We vragen niet meteen om al hun
goederen via het water te laten leveren, maar een deel. Om uit te
proberen hoe het bevalt. Gelukkig
zijn er veel bedrijven die belangstelling hebben.”
“De Zulu-schepen van rederij Blue
Line zijn hiervoor erg interessant;
platte schuiten waarop pallets
vervoerd worden. In eerste instantie zal dat vooral voor bouw-

bedrijven zijn. We willen ook
levensmiddelen vervoeren, maar
daarvoor is een overkapping op
het schip nodig. We zijn met Blue
Line, SSR Mainport en de TU Delft
bezig met het ontwerpen van innovatieve overslagmethodes en
zelfs heel kleine bootjes die diep
de stad in kunnen varen.”

de elektrische schepen die er gaan
varen weinig tot geen uitstoot hebben en weinig lawaai maken, is er
geen overlast voor de omwonenden. Idealiter komen er cityhubs,
waar alle vervoerders bij elkaar komen en waarvandaan de goederen
verder vervoerd worden.”

Cityhubs
Niet alle plekken zijn geschikt
voor een halte. Er moet opslagruimte in de buurt zijn.
“De Binckhorst vinden wij bijvoorbeeld heel geschikt”, vertelt
De Vries. “Het is een industrieterrein dat ook erg gewild is voor woningbouw. Maar het terrein is vanwege de ligging bij de binnenstad
van Den Haag heel geschikt voor
een scheepshalte."
"Om tot een goede oplossing te
komen zijn we met een architectenbureau bezig om te kijken of
we de scheepshalte en woonruimte kunnen combineren met huizen
boven de opslagruimtes. Doordat

De schepen die gebouwd worden
voor het concept met scheepshaltes, worden modulair gebouwd. Janssen: “Daarmee zijn ze
geschikt voor de toekomst. Blue
Line maakt er maar één of twee
tegelijk, dat biedt ook de mogelijkheid om de volgende modellen
weer moderner en passender te
maken.”
“In de toekomst zullen alle schepen op batterijen varen, met een
accu. Daarmee wordt het pay per
use-principe mogelijk. Zodra een
accu leeg is, haal je hem eruit en
gaat er een nieuwe in. Heel simpel.
“Ons project is genomineerd voor
de Computable Award ‘Beste ICTproject bij de overheid’! We willen
eerst ervaring opdoen met deze
manier van vervoeren. Het zien
van iets nieuws brengt andere
mensen op ideeën en dat is wat we
graag willen voor ondernemers…
Dat ze samenwerken en samen tot
grote prestaties komen!”
Daar is De Vries het helemaal mee
eens: “Door te laten zien dat het
werkt en dat bedrijven uiteindelijk
beter af zijn met vervoer over water, wordt dit een succes. Over twee
tot drie jaar vaart het eerst schip
op de Schie.”

Gedeputeerde Rik Janssen.
(foto Provincie Zuid-Holland)

Werkbezoeken tijdens de zomer
Het zomerreces wordt veelvuldig
benut door Kamerleden voor een
werkbezoek aan de binnenvaart.
Op uitnodiging van het BVB hebben onlangs weer drie gasten
kennis kunnen maken met onze
sector. Het BVB organiseert deze
werkbezoeken in samenwerking
met brancheorganisaties Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB en

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

met het Centraal Overleg Vaarwegen.
Voor het BVB zijn deze praktijkbezoeken belangrijk om Kamerleden een eerste kennismaking
met de binnenvaart te geven door
hen een kijkje in de keuken te geven. Voor de brancheorganisaties
geven dergelijke kleinschalige
bezoeken op een laagdrempelige

en persoonlijke manier de kans
om dossiers onder de aandacht te
brengen die spelen in de sector en
waar de partijen in hun beleid op
in kunnen zetten.
Donderdag 23 augustus was
Matthijs Sienot van D66 te gast.
Hij bracht een bezoek aan het
Alpherium in Alphen aan den
Rijn, waar hij een korte presentatie over de activiteiten in Alphen
kreeg. Vervolgens is het gezelschap aan boord gegaan bij de
For-Ever die voor Heineken vaart
tussen Alphen en Rotterdam/
Antwerpen. Ze zijn meegevaren
tot Gouda.
Aan boord was uitgebreid gele-

genheid te spreken met de ondernemers, waarbij de heer Sienot
een bredere inkijk in de binnenvaart, de logistieke keten en de
groene corridor heeft gekregen.
Onderwerpen als vergroening,
bundeling en congestie kwamen
aan bod tijdens deze ochtend.
Vrijdag 24 augustus was Jan
Hendrik Dronkers, de directeurgeneraal Luchtvaart en Maritieme
Zaken en tevens loco-secretarisgeneraal bij het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, te
gast. Dit werkbezoek werd verzorgd vanaf de Verkeerspost in
Dordrecht, in samenwerking met
Rijkswaterstaat.

Na een rondleiding op de Verkeerspost ging het gezelschap via
een patrouillevaartuig al varende
aan boord bij twee schepen. De
lage waterstand, congestie, bediening en meer kwamen aan bod.
De laatste in de reeks was Chris
Stoffer, Kamerlid voor de SGP.
Hij bezocht maandag 27 augustus
vanaf de Verkeerspost in Nijmegen een bezoek aan onze sector.
Hij is al varende aan boord ontvangen bij het ms Deviant en de
cementtanker Nikolaije.
Naar aanleiding van zijn werkbezoek heeft hij diezelfde week
nog Kamervragen gesteld aan de
minister over de vaste laag in de
Waal bij Nijmegen.

Non Ferro bv
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Wij feliciteren Patrick & Audrey Mees van harte met ms Manacor
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Ms Manacor, met de hand op het hart
DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

Met de hand op het hart. Het
is de letterlijke betekenis van
Manacor, de naam van de tweede
stad van Mallorca die bekend
staat om de prachtige parels die
er vandaan komen. “Dat is fraaie
symboliek voor de naamgeving
van mijn tweede schip dat ik
van plan ben te bouwen”, dacht
de Vlaamse kapitein-eigenaar
Patrick Mees vorig jaar tijdens
zijn vakantie op dit Spaanse
eiland. Een jaar later nam hij
zijn gloednieuwe schip met
deze naam in gebruik. Het heeft
de primeur als eerste 85-meter
Sunrise-vrachtschip.
Eigenlijk is Mees walkapitein tegen wil en dank. Het varen zit in
zijn genen, maar vanwege privéomstandigheden kiest hij er bewust voor om zijn schepen vanaf
de wal aan te sturen. “Wij zijn
geen traditioneel schippersgezin”,
vertelt Mees. “Met mijn vrouw
Audrey heb ik een zoon met het
syndroom van Down. Ik moet er
zijn voor mijn gezin en dat lukt
niet als ik altijd aan boord ben.
Daarom nam ik vorig jaar het
besluit om van boord te gaan en
mijn schip de Aspasia vanaf de wal
te gaan managen."
"Met slechts één schip is het lastig
om op deze manier rond te komen.
Daarom besloot ik uit te breiden
met een tweede schip. Waar de
weg der geleidelijkheid gebruikelijk is in onze branche, kies ik voor
een andere route om er met mijn
hand op het hart voor mijn gezin
te kunnen zijn.”

Personeel
De kapitein-eigenaar voorziet een
uitdaging in het vinden van goed
personeel voor de Manacor: “Nu
mijn nieuwe schip in de vaart is,
kan ik mijn focus richten op het
werven van nieuwe medewerkers.
Zo hoop ik binnenkort een schipper voor de Manacor in dienst te
kunnen nemen.”
De eerste maanden neemt Mees
zelf plaats achter de lessenaar.
Bewust, want: “Om een bedrijf als
het mijne goed te kunnen runnen,
moet je al je schepen van haver
tot gort kennen. Daarom ga ik de
Manacor zelf opstarten. Ik vind dat
ik het schip tot in detail moet leren
kennen om het later van afstand
gedegen te kunnen aansturen.
Tonnages, snelheid, verbruik en
techniek van het schip, maar ook
meer algemene kennis zoals afstanden, kanalen en bruggen moet

De geslaagde proefvaart met een leeg schip. (foto’s Jan Johan ten Have)

je kennen om de praktijk van alledag goed te kunnen inschatten. Je
moet alle kennis in huis hebben
voordat je het varen op een schip
kunt overdragen aan medewerkers, vind ik.”

GS Yard
De nieuwbouw vond plaats bij
GS Yard. De Manacor is het eerste
85-metervrachtschip van het type
Sunrise dat van de werf komt. Het
Sunrise-concept is destijds door
GS Yard ontwikkeld voor de bouw
van dubbelwandige tankers en
de afgelopen jaren zijn er ook al
enkele 110 meter lange Sunrisevrachtschepen gebouwd.
“Aangezien dit een nieuw ontwerp
is, kon ik er veel van mijn eigen
ideeën en ervaringen in kwijt. Ten
opzichte van de Aspasia zijn de
belangrijkste wijzigingen dat dit
een kruiplijnschip is met meer

tonnenmaat, dat overal te ballasten is.”
Zo kan de Aspasia op 2,50 meter diepgang 1.230 ton meenemen, terwijl de Manacor onder
dezelfde omstandigheden 1.314
ton vervoert. “Ik had gehoopt op
100 ton verschil, maar dat halen
we helaas net niet. Daarentegen is
het verbruik van de Manacor juist
geringer, naar verwachting zo’n
15 procent. Dit maakt het schip
bedrijfseconomisch zeer aantrekkelijk en geeft het een sterke concurrentiepositie.”

keek rond onder bestaande schepen, toen Wilma Hochbein vroeg
waarom wij niet gingen nieuwbouwen.
"Het is enerzijds natuurlijk een
forse investering, maar anderzijds
bespaar je op lange termijn ﬂink
op exploitatiekosten. Mijn visie is
dat ik met deze investering over 25
jaar verder ben dan wanneer ik nu
een bestaand schip zou kopen. Zo
voldoet dit schip nu al aan de verwachte strengere normen die ons
op allerlei fronten de komende
jaren te wachten staan.”

Investering
Mees kwam terecht bij GS Yard
na een gesprek met Wilma Hochbein, de moeder van werfeigenaar
Christian Hochbein: “Ik wist dat
er in de kanalenvaart wel behoefte was aan tonnage en zocht
al een tijdje naar uitbreiding. Ik

Naast de extra tonnage en het lage
verbruik had GS Yard nog een pre
voor Mees: de werf bouwt ook
de casco’s zelf. “Het casco van de
Aspasia komt uit China, dat vond
ik spijtig. Ik wilde graag betrokken
zijn bij de volledige bouw van het
schip. Al in de fase van de casco-

bouw ging ik bijna wekelijks naar
de werf. Bovendien duurde de
cascobouw van de Aspasia bijna
drie jaar, terwijl dit schip in een
half jaar klaar was."
"Aangezien dit een nieuw type is,
was de tijdsdruk af en toe wel erg
hoog. Iets meer ruimte en tijd voor
de nieuwe ontwikkelingen was
welkom geweest.”

Haarvaten
De keuze van Mees viel op een
85-meterschip om ‘in de haarvaten
van het Europese kanalennet te
kunnen kruipen; in Nederland,
Duitsland, België en Noord-Frankrijk. “Steeds meer grote industrie
gaat weg of sluit de deuren. Mijn
toekomstvisie is daarom dat juist
de behoefte aan kleinere schepen
zal toenemen.
"Ik ben tevreden over mijn nieuwe
schip. De onbeladen proefvaart is
prima verlopen. En hoewel de beladen proefvaart nog moet plaatsvinden, is mijn eerste indruk dat
dit schip bijzonder prettig vaart
en eenvoudig manoeuvreert. In
vergelijking met grotere vrachtschepen is het bijna speelgoed.”

Aan ms Manacor leverden onder andere:
GS Yard B.V.

Blommaert BVBA

HA-DU Shaft incl. Shaft Seal

this vessel. (‘Package’)

latie type kanalen 31120-4k (schroefdiam

Volledige afbouw

- Heklichtbeugel type Arizona

HR Piping B.V.

RAFA Scheepsramen B.V.

1200mm) diesel aangedreven, 450 pk bij

All Pumps Holland B.V.

- Voormast type Arizona

Het complete machinekamer inrichting

Ramen

1800 omw/min.

Complete Victor pompen pakket

- Stuurhuttrap

Lloyd’s Register EMEA

Reintjes Benelux bvba

- Bediening wegafhankelijk

Alphatron Marine B.V.

- Aluminium friesche kap luiken

Gecertiﬁceerd

2x WAF 164 L met een reductie van 5,044:1

WindeX Engineering B.V.

- JMA-610 radar

- Hydraulische luikenwagen type

Promarin Propeller- und Marinetechnik

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsre-

RVS Klaproosters

GmbH

paratiebedrijf B.V.

- MFM-line

HLW 8/3500

- GPS-kompas

Gebr. De Haan

2 main propellers, diameter 1550mm,

Hefkolom, stuurhuis en autokraan

Blokland Non-Ferro B.V.

Airconditioning en luchtbehandeling

5 blades, skew design. Also we delivered

Verhaar Omega B.V.

U-bundelkoelers en warmtewisselaars

Heinrich Harbisch Schiﬀswerft GmbH

the van de Giessen OPTIMA® nozzles for

- Eén (1) Verhaar Omega Boegschroeﬁnstal-

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL
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BUYCK TECHNIEK B.V.
Buyck Techniek is gespecialiseerd
in het ontwerpen, leveren, installeren
en repareren van alle voorkomende
hydraulische installaties voor
scheepvaart & industrie.

HYDRAULIEK
en slangenservice
ONTWERP
INSTALLATIE
REPARATIE

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

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

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

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 :

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

GASDOKTERS
+31
+31180
180 234
234 030
030

GECERTIFICEERDE
info@gin-rotterdam.nl

GASDESKUNDIGEN
TANKSCHEPEN
www.gin-rotterdam.nl

VOOR AL UW GASVRIJ-INSPECTIES

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

BOURGONDISCHELAAN 30M |2983 SH RIDDERKERK

Werkendam 0183 67 80 30

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

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52
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Klipper voor luxe vistrips
Nederlandse binnenwateren te
vinden zijn met gasten.
Elk uurtje van zijn vrije tijd steekt
hij in de verbouwing van het
schip. Alles is passen en meten op
de 28,50 meter lange klipper.

DOOR EVERT BRUINEKOOL

De klipper Catch krijgt een
nieuw leven voor een nieuwe
chartermarkt: vistrips op de
Nederlandse binnenwateren.
Volgend jaar moet de klipper
afgebouwd zijn en zijn eerste
tochten maken.

Bubbelbad

Arjan van den Hoek, eigenaar van
Rederij de Tijd, vaart met steilsteven de Tijd op de Vecht: voor
partijen en in de chartervaart.
Varen vindt hij het leukst; dan is
de kok in zijn element.

Visvakanties
Naast zijn Brasserie La Sauciére
– aan de Vecht, in Oud-Zuilen –
vindt hij nog voldoende tijd om
de klipper Catch om te bouwen
tot een luxe schip voor visvakanties.
Vanaf 2019 moet Catch op de

Het 4,65 meter brede schip wordt
over de volle breedte benut voor
een luxe verblijf, met zelfs een
bubbelbad.
Aan dek komen drie visboten te
staan. Die brengen de gasten naar
hun visstekkie. Met een kruiphoogte van 3,50 meter is veel
viswater in Nederland, België en
Frankrijk te bereiken.

Arjan van den Hoek test de visboten. (foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

Hiswa te Water goed geland in Lelystad
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Afgelopen week werd de Hiswa
te Water voor het eerst gehouden
in de Bataviahaven in Lelystad.
Traditioneel geopend met het
luiden van de bel maar nu
gevolgd door een donderend
kanonschot van een kanon uit
Bataviastad.
De exposanten zijn positief over
de nieuwe locatie, een enkeling
plaatst nog afwachtende kanttekeningen. De negatieve spiraal lijkt
te kenteren in de watersportbranche. Anderhalf jaar geleden barstte
de discussie los doordat de watersportbeurs in Amsterdam niet
meer kon groeien en de locatie te
duur zou worden.

“De echte watersporter is niet
bang voor een beetje water”, zei
Groot op de openingsdag. “Het
aantal relatiekaarten voor exposanten is bijna verdubbeld; daar
hebben de exposanten hard aan
meegewerkt.”

Openingstijden
Lengers Yachts is al jaren een
trouwe exposant en heeft een van

de grootste stands op de beurs.
Zij verkopen Prestige- en SACSjachten vanaf 46 voet. Na de aanvankelijke twijfels over de verhuizing werden ze na gesprekken met
de organisatie enthousiast. “Wij
willen onze klanten op de beurs
graag schepen laten zien”, vertelde
directeur Bas Lengers. “Nu we zien
wat er aan bezoek loopt, zijn we
nog positiever.”

Het enige waar hij minder blij
mee is, zijn de openingstijden
(van 10.00 tot 18.00 uur, en alleen
vrijdag tot 20.00 uur). “Dat is een
moeilijke tijd vanaf Amsterdam, je
rijdt de ﬁle in.”
Lengers’ klanten moeten overdag
werken en kunnen pas eind van de
dag en ‘s avonds naar de beurs. Als
de beurs langer open is, zouden ze
dat bij het bedrijf zeer ﬁjn vinden.

Groei
In Lelystad is ook het parkeren
goedkoper (3 euro voor een hele
dag) en er is ruimte voor 4.000
auto’s. De voor de standhouders
is bovendien circa 10 procent lager
dan in Amsterdam. Jasper Groot,
communicatiemanager van Hiswa
te Water, is tevreden met de nieuwe start. 215 exposanten – vijftien
meer dan een jaar geleden – en
287 boten in plaats van 253. Ook
de kade-exposanten zijn toegenomen, van 100 naar 110.
22.563 mensen bezochten de Hiswa
te Water dit jaar. Ondanks de
regen van vorige week

Piet Wierenga, directeur van No
Limit Ships was al een paar jaar
niet meer op de Hiswa te Water geweest. Door de gesprekken
is hij enthousiast geworden en
gekomen. “Het is mooier dan
de laatste jaren. Misschien was
Amsterdam internationaal toch
beter bereikbaar, je moet van
Schiphol hiernaartoe rijden”,
maakt hij als kanttekening.
No Limit Ships start op dit moment met het ontwerp en klantspeciﬁek bouwen van een nieuw
zeventien meter schip voor een
Canadese watersporter. No Limit
Ships heeft tal van zeewaardige
crewtenders en peilschepen gemaakt voor de offshore-markt. Die
kwaliteit zit ook in de watersportschepen en dat werd met een tocht
naar Amerika bewezen.

Gezellig en knus
Annick Conijn, woordvoerster
van Contest Yachts, is blij met de
vernieuwde beurs. “Goedkoper is
leuk, maar een goede beurs met
voldoende pr is nog belangrijker
voor de bedrijven die veel investeren in de boatshow. De haven
is leuk, gezellig en knus opgebouwd.”
Bas van Mill, salesmanager van
Vetus, is positief over de locatie:
“Doordat die midden in het land
ligt, kan Noord-Nederland nu ook
makkelijker komen.”

(foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)
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+31 (0)38 477 29 35
Recycling drijvend materieel

In•
•
•

en verkoop van:
Schroot en metalen
Drijvende objecten
Bruikbare onderdelen

Vergunt voor
verwerking van
ongereinigde tankers

Oslokade 1 8326 CH Kampen

Hijsen en slopen van
grote constructies met
eigen drijvende bok

www.hoebenrdm.nl

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

De
DeBinnenvaartkrant
Binnenvaartkrant

52Kalkar

1

Management für
Binnenschifffahrt
in Liechtenstein
Die ISTM International Shipping & Trucking Management GmbH
ist ein Unternehmen im Bereich Schiffsmanagement, welches
alle Managementangelegenheiten von A bis Z für Sie übernimmt.
Wir sind im Besitz der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG), damit wir
unsere Deutschen Kunden rechtmässig betreuen können.
Vorteile auf einen Blick:
• Gute Sozialleistungen für das Personal
• Sie werden in sämtlichen Bereichen entlastet
• Grosse Belegschaft zur Besetzung der Schiffe
• Europäische Arbeitnehmer
• Wir übernehmen alle ﬁnanziellen, technischen und sicherheitstechnischen
Managementangelegenheiten
• Unser Kerngeschäft ist das Personalmanagement
Suchen Sie einen zuverlässigen Partner im Bereich Schiffsmanagement?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

WWW.ISTMGMBH.LI

+423 37 654 51
INFO@ISTMGMBH.LI

11 september 2018
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Forum der Deutschen Binnenschiﬀfahrt
dit jaar tijdens STL Kalkar
Op 25 en 26 september treffen
de belangrijkste mensen uit de
Europese binnenvaart elkaar
zoals elk najaar op de enige
Duitse binnenvaartbeurs in
Kalkar aan de Rijn. Was het in
voorgaande jaren gebruikelijk
dat de dag voorafgaande aan
de beurs Shipping-TechnicsLogistics in Kalkar het Forum
der Deutschen Binnenschifffahrt
werd gehouden, dit jaar is ervoor
gekozen het Forum tijdens
de beurs te houden, op 25
september.
De twee Duitse uitgeverijen SUT
en Hansa organiseren jaarlijks
het Forum der Deutschen Binnenschifffahrt. Tijdens het Forum
bespreken deskundigen uit de
politiek, de economie, verladerswereld, banken en verzeke-

ringsmaatschappijen de huidige
situatie in de binnenvaart.
Er zijn altijd legio onderwerpen
voor deze deskundigen om aan
te pakken, maar zeer zeker zal
ook het thema duurzaamheid een
stempel drukken op de bijeenkomst. Het thema heeft ook alles
te maken met de beurs zelf, want
alle technische en organisatorische ontwikkelingen in de binnenvaart hebben direct of indirect
te maken met duurzaamheid, het
streven naar zo weinig mogelijk
uitstoot van schadelijke gassen
door schepen en het verschuiven
van vervoer over de weg naar het
water. Dat laatste verdient aandacht, want door congestie bij
terminals kiezen verladers niet
zelden weer voor de vrachtauto
voor het

vervoer van hun lading, waarmee
het ongewenste effect van de negatieve modal shift optreedt. Dat
stemt tot nadenken en het zou
een goed onderwerp zijn voor het
Forum op de eerste beursdag.

Voordrachten
Op de beurs zelf zijn ook voordrachten te bezoeken en te beluisteren, in Hal A. Ook deze
onderwerpen hebben belangrijke raakvlakken met het thema
‘Milieu’ dat op de beurs steeds
terugkeert. Kai Sievers van Endegs
GmbH behandelt onder andere de
ontgassingsproblematiek. HansWilhelm Dünner van uitgeverij
SUT leidt een paneldiscussie over
milieuvrien-

delijke motoren in de binnenvaart.
Ragnar Schwefel van het Verband
für Schiffbau und Meerestechnik
behandelt de groeiende milieupolitieke druk op de binnenvaart
en wat dit voor invloed heeft op
het bedrijfsleven in de binnenvaart. Peter Schimmelpfennig van
CTS spreekt over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van
‘dummies en crashtests’.
Uiteraard zijn er weer vele bedrijven uit de Duitse, Belgische en
Nederlandse binnenvaart die hun
nieuwste producten en diensten
presenteren op deze voor zowel
standhouders als

bezoekers zeer comfortabele beurs
die op de oever van de Rijn wordt
gehouden.
Op dinsdag 25 september zullen
na de ofﬁciële opening om 11.00
uur de deuren opengaan en open
blijven tot 19.00 uur. Ook woensdag is de beurs open van 11.00 tot
19.00 uur.
De eerste dag wordt afgesloten in
het uitgaanscentrum van Messe
Kalkar met de ‘Superveranstaltung’
Dock & Rock met live muziek,
medegeorganiseerd door Frank en
Ralf Wittig.
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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.

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

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

Ausgang

Eingang

A

Stand

aentron GmbH
178
Akademie Barth
414
Aktionsbühne
500
Allianz Esa
142
Alphatron
141
ASTO
110
ATLAS Schuhfabrik
173
August Storm
166
Ausbildungsinitiative Binnenschiffahrt e.V.
405
Auto Gilles
157
Bank für Schiffahrt
187
Bargelink
125
BDS Abt. Binnenschiffahrt
314
Becker Transporte
410
Bekker Transporte und Logistik 308
Bing Kaiser
107
Binnenvaartkrant, De
151
Blommaert NV
149
Bonapart
125
Bondewel IST B.V.
119
Brainlight
412
Buchloh Handels- und Vertriebs 152
Bundesverband der Deutschen
Binnenschifffahrt e.V. (BDB) 207
Bundesverband Öffentlicher
Binnenhäfen e.V. (BÖB)
207
Burmeister Feuerschutz
158
Büsch Hebe- und Ladetechnik 300
BUSS DATA GmbH
181
Catec Oberflächentechnik
185
Caterpillar
100
Cibalia scheepsbouw en reparatie 192
Cummins Engine
192
Cuneus Duisburg GmbH
160
Damen Marine Components 117
Damen Marine Components
Netherlands BV
104
De Groot Diesel Marine Service 192
Deckma GmbH
134
Deutz
150
Double Energy GmbH
176

Bedrijfsnaam

Durchgang
zu den hallen
A/B/C

D
Bedrijfsnaam

Stand

DPR (Dutch Propeller Repairs) 186
Draaijer Turbo Service BV
154
Dräger Safety AG & Co. KGaA 195
Drews Marine
168
DST Entwicklungszentrum für
Schiffstechnik und Transport404
systeme e.V.
DTG Deutsche TransportGenossenschaft
103
Duisburger Kettenfabrik u.
Hammerwerk H.D’Hone
197
E&M Engel & Meier Schiffselektronik Duisburg GmbH
140
ELKA RAINWEAR A/S
Berufsbekleidung
173
Emigreen B.V.
99
Endegs GmbH
120
Endress & Hauser
141
EOC onderlingen schepenverzekering U.A.
147
Esco Antriebstechnik GmbH 171
Europäische Vereinigung der
Binnenschiffe e.V.
401
Eurotehnic Grup SRL
107
F.K.H. Batterijen B.V.
131
Fischer Abgastechnik
180
Fontys Hogeschool Techniek
en Logistiek
415
For You Vital
412
Formstaal GmbH & Co KG
111
Frommann Supply GmbH
155
FS Schiffstechnik
111
Gebr. Sluyter BV
126
Generalvertretung Allianz
Versicherungs-AG
142
Glass’n fit BV
204
GS Yard BV
182
Guspaf GmbH
125
H. Lohmann Schiffs- und
Industriebedarf e.k.
137
HDX perts A/S
200
Heinen & Hopman
168

Bedrijfsnaam
Heinrich Harbisch Schiffswerft
Henkelhausen
HERWE GmbH Hautschutz
Hoenderop BV
Holland Energie Service B.V.
HSE Holland Ship Electric
HSL Holland Ship Lighting
HSR GmbH
Huizinga BV Shipbrokers
Hybrid Ship Propulsion
IG-Binnenschiffe
Innovative Navigation
Interview-Raum
Jonkman Fotografie
Kadematic Seenotrettungsgeräte
Kadlec & Brödlin GmbH
Kappis Nautic
Karl Kaerker
Karnebeek Tekenbureau
Kind Arbeitssicherheit GmbH
Koedood Dieselservice B.V.
Kölner Schiffswerft Deutz
Komeet Accu Nederland BV
Kompetenznetzwerk Logistik.
NRW / VVWL
Koning Technisch Bedrijf BV
Kräutler Elektromaschinen
Krohne Messtechnik GmbH
Lalizas
LCGB
Logistikum – die LogistikKompetenz der FH
Oberösterreich
MaK Motoren
Maks GmbH
MAN Official Dealer
Maritiem Courant
maritiem media
Maritieme Vacaturebank.nl
Maritieme Holland
Markerink BV
Martin Membrane Systems

151

Bedrijfsnaam

Stand
Mediacorner
306
Meidericher Schiffswerft
199
Meuthen Arbeitsschutz
173
Micfil Ultrafine Filters Ltd.
202
MIM GmbH
150
Mitsubishi
110
MSG eG
133
MTU
150
Museum der Deutschen
Binnenschifffahrt
504
MWM
150
Navingo BV
306
Nedstack
110
Oechies
99
Offshore & Maritime krant
105
OMRU Scheepsramen
211
Peters + Bey GmbH
118
Powerworld
306
PPG Coatings Deutschland 194
Promarin Propeller - u.
Marinetechnik GmbH
117
Protec GmbH
153
Radio Holland
140
Reckert Werkstattmöbel
501
Reintjes GmbH
117
RG + Schwingungstechnik
191
Rheinmuseum Emmerich
406
Scan Diesel GmbH
166
Scania
166
Scheepvaartkrant Media
105
Schiffahrt und Technik Verlags 123
Schiffahrts-Verlag Hansa
159
Schiffer-Berufskolleg Rhein 404
Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort 207
Schottel GmbH
112
Schuttevaer
306
Spezialagentur AllianzEsa Peter Kühnle
142
Staplerworld
306
Stickerei Momentmal
409
Straathof Controls BV
111
SUT Verlags GmbH
123

Bedrijfsnaam

Stand
SW Steger & Windhagen
Windenbau
172
Tagungsraum
550
TechTex-Verlag
306
Tehag Deutschland GmbH
198
THG Schiffsmakler
182
Tischlerei und Alubau Wessels 115
Triple R Nederland BV
184
Triton Werft Jacobs Formstahl 175
TÜV Nord
157
TVM Verzekeringen
136
Used Maritime
(Dé maritime marktplaats)
161
Vacon
141
Van Ballegooy boegschroefsystemen
192
Van der Velden Marine Systems 104
VDE Marine
192
Verband für Schiffbau und
Meerestechnik e. V. (VSM)
207
Verband für europäische
Binnenschiffahrt und
Wasserstraße e.V
207
Vereinigte Schiffs-Versicherung 188
Verhaar Omega BV
128
VOS Kaiser GmbH
107
Walter-Eucken-Berufskolleg 207
Wärtsilä
110
WEICON GmbH & Co.
194
Weihe GmbH
165
Wein- u. Sektkellerei Jakob
Gerhardt Niersteiner
301
Wessels GmbH
115
Wilh. Schroer Schiffselektrik
97
Wittig GmbH
194
Wittig GmbH
195
Yuchai Marine
183
Zeppelin Power Systems Digital
Solutions and Consulting
101
Zeppelin Power Systems
100

5

207
100
305
192
209
209
306
306
132
190

207
183
111
194
195
310

111
150
173
124
154
99
99
130
113
99
508
140
206
402
195
141
210
152
145
195
110
177
139

Stand
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OMRU
SCHEEPSRAMEN

Für unsere erfolgreich wachsende Reederei suchen wir

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

Het beste zicht op service,
kwaliteit en innovatie

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

Omru Scheepsramen levert:
• kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen;
• standaard proﬁelen én geïsoleerde proﬁelen;
• vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap;
• enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung an:

S

21 TAND
1

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

OMRU scheepsramen
voor de beroeps- en
pleziervaart

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

Join Us

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

Für unsere Business Unit Shipping suchen wir Sie im Bereich der Tankschifffahrt zur langfristigen Verstärkung ab sofort unbefristet, im 14/14-System
und in Vollzeit als

Schiffsführer (w / m)
Steuermann mit Patent (w / m)
(mit gezielter Förderung zum Schiffsführer (w / m))
,KU3URƓO
• Rheinpatent (mind. Mannheim - offenes Meer)
• Radarpatent, ADN
• Deutschkenntnisse (Bordsprache)
Interesse?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:
Imperial Liquid Shipping Lux S.àr.l
37, Esplanade de la Moselle | L-6637 Wasserbillig | Luxemburg
Andrès Davids
Telefon +352 236778-50
Mobil +49 174 1581701
www.imperiallogistics.com
andres.davids@imperiallogistics.com

Kelvinweg 12a . 6101 WT Echt 9 (afstand vanaf Maasbracht 2 km)
T +31(0) 475 580 488 . E info@omruscheepsramen.com
I www.omruscheepsramen.com
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Treibendes Labo ist sauberstes Binnenschiﬀ
in Nordrhein-Westfalen
Projekts Clean Inland Shipping
(CLINSH) von der EU-Kommission gefördert.

Das MS Max Prüss ist nicht
nur als Laborschiff einmalig
in Deutschland, sondern
wurde auch als erstes und
bisher einziges Binnenschiff in
Nordrhein-Westfalen (NRW)
an allen Haupt- und Hilfsmaschinen mit Anlagen
zur Abgasreinigung
ausgerüstet. Damit hat es
laut NRW-Umweltministerin
Ursula Heinen-Esser eine
Vorbildfunktion für die übrige
Rheinschifffahrt.
Bei einem Arbeitsbesuch an Bord
der Max Prüss informierte sich
Heinen-Esser über die technologischen Möglichkeiten zur
Minderung des Schadstoffausstoßes in der Binnenschifffahrt. Die Max Prüss, das Flaggenschiff des Landesamtes für Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz
(LANUV), wurde 2015 mit einer
kombinierten Abgasreinigungsanlage ausgerüstet. Ein Jahr später
wurden zusätzlich die beiden
Hilfsmaschinen zur Versorgung
der Bordelektrik und der Bugstrahlruder mit Partikelﬁltern
nachgerüstet. Der Feinstaubausstoß verminderte sich durch
die Nachrüstung um ca. 94%, der
Stickstoffoxid-Ausstoß um etwa
70%.

Saubere Luft
Damit zeigt die Max Prüss laut
Heinen-Esser, dass auch Schiffe
durch Nachrüstung zur besseren
Luftqualität beitragen können.

Gewässerüberwachung

Minister Ursula Heinen-Esser an Bord der Max Prüss (Foto Umweltministerium NRW)

„Auch wenn die Binnenschifffahrt
immer noch ein vergleichsweise
klimafreundlicher Transportmodus ist, trägt sie nicht unerheblich zur Luftbelastung bei.
Besonders dort, wo die großen
Wasserstraßen mitten durch
Innenstädte ﬂießen. Saubere
Schiffsmotoren stellen somit eine
wichtige Stellschraube der Luftreinhaltung dar.“
In Köln oder Düsseldorf ist der
Schiffverkehr laut Ministerin für
20 beziehungsweise 30 Prozent
der Stickstoffdioxid-Emissionen

Neues Futtermittelwerk
geplant im Stadthafen Wesel
Der Futtermittelproduzent
ForFarmers Thesing will im
Stadthafen Wesel ein neues Werk
errichten mit einer Kapazität
von ca. 300.000 Tonnen. Der
Konzern hat im DeltaPort-Hafen
einen Abschnitt am Wasser
reserviert.
Die Rohstoffe sollen unter anderem per Binnenschiff aus dem
Rotterdamer Hafen angeliefert
werden. Mit dem Neubau will
ForFarmers Thesing seine Aktivitäten in Deutschland weiter
ausbauen. Aus demselben Grund
schaut sich der Mutterkonzern
ForFarmers nach möglichen

Übernahmekandidaten um.
ForFarmers ist aktiv in verschiedenen europäischen Ländern,
worunter den Niederlanden. Das
Unternehmen produziert etwa 9,6
Millionen Tonnen Futtermittel
im Jahr.
Der Hafenverbund DeltaPort mit
dem Stadthafen Wesel, dem
Rhein-Lippe-Hafen und dem
Hafen Emmelsum bekommt immer mehr Anfragen von Unternehmen, die sich in einem der
drei Hafengebieten niederlassen
wollen. De geograﬁsche Lage am
Niederrein im unmittelbaren
Hinterland der ARA-Häfen ist für
viele Unternehmen interessant.

verantwortlich. “Etwa 20.000
Tonnen Stickstoffoxide entstehen
jährlich durch die Binnenschifffahrt allein auf dem nordrheinwestfälischen Rheinabschnitt.
Dabei werden etwa 3,5 Millionen
Tonnen Kraftstoff verbraucht.”
Heinen-Esser möchte gemeinsam
mit den anderen Rhein-Anrainern
Rheinland-Pfalz, Hessen und
Baden-Württemberg eine Konferenz zu diesem Thema veranstalteten und forderte vom Bund
ein Förderprogramm, mit dessen
Hilfe Binnenschiffer ihre Schiffe
umrüsten lassen können.

Treibendes Laboratorium
Wie viel Abgas ein Motor ausstößt
und wie viele Schadstoffe dabei

NRW-Umweltministerin
Ursula Heinen-Esser ist
Gastredner beim diesjährigen
Bankett des Vereins für europäische Binnenschifffahrt
und Wasserstraßen. der am
19. November stattﬁndet.

Schwarzarbeit-Kontrolle auf dem Wasser
Die Abteilung Schwarzarbeit des
Hauptzollamtes in Duisburg
hat Kontrollen durchgeführt auf
den Wasserstraßen im Raum
Duisburg. Die Zöllner erfassten
die Personendaten und die
Daten zur Beschäftigung aller
anwesenden Personen an Bord.
Bei der Prüfung ergaben sich vor
Ort keine weiteren Maßnahmen.
Die erfassten Daten sollen im
Nachgang ausgewertet werden.
Bei der Kontrolle wurden die Zöllner von Beamten der
Wasserschutzpolizei und des
WSA Duisburg-Meiderich unterstützt. Zur Sicherheit trugen sie
Schwimmfesten.
„Für unsere Kollegen war der
Umstieg auf ein Schiff etwas
fremd“, so der Einsatzleiter im
Hauptzollamt. „Ansonsten haben
sie ja immer festen Boden unter
den Füßen.“

Eine Zollbeamtin koordinierte die
Kontrollen vom Schleusenturm aus.
(Foto ForFarmers)

entstehen, hängt hauptsächlich
vom Kraftstoffverbrauch ab. Um
die Zusammenhänge zwischen
Fahrweisen, Kraftstoffmengen
und Schadstoffemissionen im
Detail zu erforschen, läuft auf der
Max Prüss ein Überwachungsprogramm mit einem Fuel-Meter.
Dieses Aggregat zeichnet kontinuierlich den Dieselverbrauch
auf.
Parallel dazu misst eine Sonde im
Abgasrohr, wieviel Stickstoffoxide
sich im Abgasstrom beﬁnden.
Mehrere Verfahren zur Emissionsmessung werden über einen
Zeitraum von vier Jahren auf die
Belastbarkeit ihrer Ergebnisse
getestet. Teile dieser Untersuchungen werden im Rahmen des

Getestet wird im alltäglichen
Routinebetrieb der Max Prüss,
die zur Gewässerüberwachung an
etwa 220 Tagen pro Jahr Messund Probenahme-Fahrten macht
auf Rhein, Ruhr, Weser und dem
gesamten Westdeutschen Kanalnetz.
Das Schiff ist für Probenahmen
von Wasser, Schwebstoff und
Sediment und einige Laboruntersuchungen eingerichtet. Es
verfügt über eine kontinuierlich
registrierende Messstation für die
Wassertemperatur, den pH-Wert,
die elektrische Leitfähigkeit, den
Sauerstoffgehalt und die Trübung
des Wassers. Im Laboratorium an
Bord können einfache physikalische, chemische und biologische
Untersuchungen stattﬁnden
und werden Proben für spätere
Laboruntersuchungen an Land
vorbereitet.
Für spezielle Messungen können
zeitweise auch zusätzliche Geräte
auf dem Schiff installiert werden.
Die Max Prüss wird auch bei
Schadensfällen auf dem Rhein
zur wasserseitigen Probenahme
eingesetzt.

(Foto Hauptzollamt)
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SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN
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

STAND 131

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

FKH ACCU’S
St. Teunismolenweg 50-D
6534 AG Nijmegen
E: info@fkhbatterijen.nl

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

THG Transportvermittlungsund Handelsgesellschaft mbH

Bei uns ﬁnden Sie alles, was Ihr

begehrt!

Join Us

Obere Gasse 24
97828 Marktheidenfeld
T
F
E
W

0049 9391 6006-0
0049 9391 6006-10
info@bvg-thg.de
www.bvg-thg.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Shipping-Technics-Logisitics

Stand 182
Christian Hochbein und Team

Sichere
und efﬁziente
Navigation
durch
Automatische
Bahnführung

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

Für unsere Business Unit Shipping suchen wir Sie im Bereich der Tankschifffahrt zur langfristigen Verstärkung ab sofort unbefristet, im 14/14-System
und in Vollzeit als

Schiffsführer (w / m)
Steuermann mit Patent (w / m)
(mit gezielter Förderung zum Schiffsführer (w / m))
,KU3URƓO
• Rheinpatent (mind. Mannheim - offenes Meer)
• Radarpatent, ADN
• Deutschkenntnisse (Bordsprache)
Interesse?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:
Lehnkering Shipping Lux S.A.
37, Esplanade de la Moselle | L-6637 Wasserbillig | Luxemburg
Andrès Davids
Telefon +352 236778-50
Mobil +49 174 1581701
ZZZLPSHULDOORJLVWLFVFRP
andres.davids@imperiallogistics.com
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Holland
Ship
Lighting
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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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SAA Overvliet Assurantiemakelaars:

Altijd in beweging – ook
voor Duitse ondernemingen
Zowel in verzekeringsland als in de logistieke wereld is SAA Overvliet al meer dan een
eeuw een sterke speler. Een onafhankelijke
assurantiemakelaar met mogelijkheden bij
diverse verzekeringsmaatschappijen, onderlinge verzekeraars en beursassuradeuren. Zowel in Nederland als daar buiten. De laatste
jaren waren verschillende trends merkbaar,
zoals de ontwikkelingen op het gebied van
voortstuwing, schaalvergroting en de toch
wel weer vele nieuwbouwen.
Een belangrijk specialisme van SAA Overvliet
is het vinden van (verzekerings)oplossingen
voor ondernemers werkzaam in de binnenvaart en van aan de binnenvaart gerelateerde
bedrijven. Een wereld die altijd in beweging
is, net als de verzekeringswereld.
SAA Overvliet speelt daarop in door het aanbieden van passende producten en diensten
die voldoen aan de verwachtingen en wensen. Zo is het ook mogelijk om scheepsverzekeringen op Duitse condities bij Duitse verzekeraars onder te brengen. Dit is met name
interessant, of soms zelfs verplicht, voor

11 september 2018
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FKH Batterijen, een begrip in de
binnenvaart

(Nederlandse) scheepseigenaren die onder
Duitse vlag varen. De accountmanagers werkzaam in de buitendienst, zijn al jaren thuis
in de binnenvaart en kunnen feilloos de vertaalslag maken van de situatie van de onderneming naar de juiste verzekering. Ze zien
en spreken hun relaties regelmatig om de
verzekeringen door te spreken, te evalueren
en eventuele aanpassingen voor de toekomst
vast te stellen. Tussentijds zijn er vaak tal van
redenen om klanten te bezoeken. Het kan
gaan om wijzigingen aan het schip of veranderingen in wet- en regelgeving, die directe
invloed hebben op het verzekeringspakket.
Op 25 en 26 september kunt u de accountmanagers van Overvliet Assurantiemakelaars
aantreffen op Shipping Technics Logistics. Een
van deze dagen lopen Veronique Sijbrands,
Arjan de Mik, Dave Mulders en Els Oosse op
de beurs rond.
Neem voor meer informatie contact op met
SAA Overvliet via (010) 411 95 95 of mail@
overvliet.nl. Of kijk op www.overvliet.nl.

Wegens uitbreiding van onze vloot zijn wij
op zoek naar de volgende werknemers:
• Kapiteins met tankvaart-ervaring
In het bezit van een Rijnpatent tot minimaal Mannheim, ADN-certificaat,
Radar, Vhf.
• Stuurmannen met tankvaart-ervaring
Kennis van de Duitse taal, ADN-certificaat, Rijnpatent en of vaarbewijs is
een pre
• Matrozen met tankvaart-ervaring
Kennis van de Duitse taal en ADN-certificaat zijn een pre

STAND 131
FKH Batterijen BV (stand 131) is aanwezig
op Shipping, Technics, Logistics in Kalkar. “Door onze klantgerichte aanpak weten veel binnenvaartondernemers ons te
vinden. De vijf B’s zijn ons handelsmerk:
Betrouwbaar, Bevlogen, Betaalbaar, Bereikbaar en Betrokken.”
FKH Batterijen levert de service die ervoor
zorgt dat de klanten zo lang mogelijk van
hun investering genieten.
“De ervaring leert dat het beste resultaat
wordt bereikt wanneer wij samen met de
eigenaar bepalen voor welk type accu men
kiest en in welke prijs-kwaliteitverhouding.
Bij de levering zorgen wij ervoor dat de

Rive

Werkend in een 2-2 ploegensysteem onder Luxemburgse voorwaarden.
Voor meer informatie kunt u graag contact met ons opnemen.
Bitumina Shipping SA
7, route du Vin . L-5401 Ahn . Tel. +352 26705254 . Support54@inos.lu

Bridgescout® beoordeelt of een veilige doorvaart
mogelijk is. Bridgescout® zorgt voor alertheid aan boord
en biedt ondersteuning op kritieke momenten. Met
Bridgescout® vaar je veiliger.

Interesse in Bridgescout®?
Neem contact met ons op!

info@bridgescout.com
+31 (0)416-369496

batterijen goed worden aangesloten en de
installatie optimaal is met de juiste laadstroom en spanning. Wanneer nodig leveren wij nog een service-telefoontje.”
FKH batterijen… voor al uw batterijtoepassingen. Batterijen, lader en omvormers met
service zeven dagen per week en 24 uur per
dag.
Een telefoontje naar 0031(0)24 – 373 88 75
en u wordt direct geholpen.
“FKH Batterijen staat voor kwaliteit, service
en snelheid. Wij zien ernaar uit u te ontmoeten.”

www.fkhbatterijen.nl

rtransp

ort

Met ruim 25 jaar ervaring op het gebied van transport en vervoer over water
zoeken wij wegens uitbreiding van activiteiten voor onze duwvaartrederij:

• ZZP kapiteins met duwvaart ervaring
• ZZP aﬂoskapiteins met duwvaart ervaring
Wij bieden, een constructieve samenwerking
Uren garantie in overleg
Vrije kost / Reizen

BRIDGESCOUT BV OOK UW PARTNER

www.bridgescout.com
Bridgescout BV is onderdeel van de

IN

MARITIME

Wilt u meer informatie? Neem contact op met :
Kees Telgen • telgen@vdgm.nl • +31 (0)180 487130

6FKLVDQWULHEHQDFK0D¡
$OO]HLWJXWH)DKUWȂ
GDI¾UVRUJHQZLU
Henkelhausen GmbH & Co. KG • Hafenstraße 51 • 47809 Krefeld
T +49 (9) 21 51 / 57 4-0 • F +49 (0) 21 51 / 57 4-112 • anfrage@henkelhausen.de • www.henkelhausen.de

• Dieselhauptantriebe
• Originalersatzteile inkl.
Express-Lieferung
• Neu- und AT-Aggregate
• Individuelle Sonderlösungen
• 24-h-Service
Henkelhausen – Ihr kompetenter
Partner für Marine-Anwendungen

De
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Onze diensten
• Hogedruk wassen
• Reinigen
• Zandstralen
• Hydrojetten tot 2500bar
• Conserveren van tanks
• Roer en propeller reparaties
• Structurele staalwerken
• Schade reparaties
• Mechanische reparaties
• Motor reparaties
• Elektrische reparaties
• Logistieke en technische
ondersteuning
• Kraan werken
• Leveren van onderdelen

Droogdokken
• Dok 3: 192 x 27 x 8m
• Dok 4: 206 x 27 x 7m
• Dok 5: 265 x 39 x 8m
• Dok 6: 300 x 50 x 8m

Engine Deck Repair - Adres: Industrieweg 11 - Haven nr. 403 - 2030 Antwerpen - Belgiu
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Ook de binnenvaart
is bij ons van harte
welkom!

BEL OF MAIL VOOR UW OFFERTE OP MAAT!

um - Tel: +32 3 253 27 52 - Mail: info@edr-antwerp.eu - Web: edr-antwerp.eu
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Join Us
Für unsere erfolgreich wachsende Reederei suchen wir

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

Für unsere Business Unit Shipping suchen wir Sie im Bereich der Schubschifffahrt zur langfristigen Verstärkung ab sofort unbefristet, im 14/14-System
und in Vollzeit als

Schiffsführer (w / m)
Steuermann mit Patent (w / m)
(mit gezielter Förderung zum Schiffsführer (w / m))

Tel.: 0049(0)172 5705178 Martin Deymann
Tel.: 0049(0)172 2889169 Ralph van Beek

,KU3URƓO
• Rheinpatent (mind. Duisburg - offenes Meer)
• Radarpatent, ADN von Vorteil
• Berufserfahrung in der Führung eines Schubbootes mit 4–6 Leichtern
• Deutschkenntnisse (Bordsprache)
Interesse?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:
Imperial Pushbarging Lux S.àr.l
37, Esplanade de la Moselle | L-6637 Wasserbillig | Luxemburg
Andrès Davids
Telefon +352 236778-50
Mobil +49 174 1581701
www.imperiallogistics.com
andres.davids@imperiallogistics.com

VOS Kaiser GmbH & BING Kaiser

east - west connections
PETERSON ZOEKT:

GEMOTIVEERDE
BINNENVAARTONDERNEMERS
VERVOER VAN

WAAR

• Veevoedergrondstoffen

• Nederland

• Diverse droge bulkladingen

• Duitsland

• Diverse neo bulkladingen

• België/Frankrijk

OP BASIS VAN

CONTACT

• Daghuur

Afdeling Binnenvaart

• Dagvracht

010-2823200

T +49 (0) 62 23 86 16 26
F +49 (0) 62 23 86 16 53
M +49 (0) 170 35 73 922
E tiberius.kaiser@bingvoskaiser.de
I www.bingvoskaiser.de
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biva@onepeterson.com
Aan startende ondernemers kan een financiële
ondersteuning geboden worden.

ADVIES

TEKENINGEN
BINNENVAARTSCHEPEN
GOEDKEURING

onepeterson.com

WWW.BINGVOSKAISER.DE
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BUSS DATA präsentiert Pier Manager und CrewSTAR
eigenen Datenbank-Lösung verwaltet und den Mitarbeitern in
der Hafenverwaltung zur Verfügung gestellt.

STAND 181
Die BUSS DATA GmbH ist auch
2018 wieder im September auf
der maritimen deutschen Leitmesse für die Binnenschifffahrt:
der Shipping Technics Logistics
2018. Am 25. und 26. September
wird BUSS DATA sich mit vielen
Weiterentwicklungen in Kalkar
präsentieren. Derzeit bietet BUSS
DATA Management-Lösungen
für das Verwalten von Landungsbrücken bzw. Anlegern, den Pier
Manager sowie CrewSTAR, eine
Crewing-Software inklusive einem
Lizenz-Modul zur Verwaltung und
Test von Binnenschiffern.

IT-Partner

CrewSTAR
CrewSTAR bietet ein efﬁzientes
Management und Verwaltung der
Proﬁle von Seeleuten, Gehaltsabrechnung, Dokumentation der
laufenden Verträge und der Qualiﬁkationen, auch abgestimmt
auf bestimmte Flüsse bzw. Flussabschnitte.
Auch interessant ist das Tool für
Nutzer einer Crewing-Agentur.
Diese hat die Möglichkeit auf eine
Mitarbeiterdatenbank, das Dokumentenmanagement, einen
graﬁscher Planer und eine Crewbewertung zu zugreifen. Über
eine intelligente Datenanalyse
wird der Personaleinsatz optimiert. Auch bietet die Lösung eine
moderne Planungsfunktionalität
und Organisation von Reisetätig-

Pier Manager.

keiten zu oder von einem Hafen
mit direkter Erfassung der Reisekosten zu dementsprechenden
Verträgen.
Schulungs- und Zertiﬁzierungsmanagement, Arbeits- und
Ruhebericht einschließlich monatlicher Überstunden runden das
Produkt CrewSTAR zusätzlich ab.

Pier Manager
Der Pier Manager bietet Hafengesellschaften und Schiffseignern
eine gemeinsame Plattform zur

Verwaltung und Kommunikation
im Bereich Landungsbrücken. So
können Reedereien, wie zum
Beispiel Eigner von Flusskreuzfahrt-Schiffen über den Pier
Manager Anleger einfach planen,
buchen und bezahlen. Ein integriertes Modul für den WasserPegel informiert den Hafenbetrieb,
ob er seinen Anleger für ein bestimmtes schiff freigeben kann.
Durch die graﬁsche Planungsfunktion kann der Nutzer effektiv sehen, wer gebucht bzw. an

seinen Landungsbrücken liegt.
Durch die vernetzte Datenstruktur
lässt sich leicht auf Statistiken,
Dokumente und andere administrative Unterlagen zugreifen.
Wasser, Elektrizität und Müllentsorgung werden vom System
mitverwaltet. Reedereien können
über ein Web-Front-End, den Pier
Manager Web alle Formalitäten
für Buchung, Bezahlung direkt
durchführen.
Entstehende Daten werden über
den STARServer, der BUSS DATA

BUSS DATA ist Ihr verlässlicher
IT-Partner in der Schifffahrt und
im Hafenbetrieb. In der See- und
Flussschifffahrt sowie im Hafenbetrieb sind individuelle Lösungen in der Soft- und Hardware für
einen efﬁzienten Betrieb an Bord
und an Land unerlässlich.
BUSS DATA ist spezialisiert auf
qualitativ hochwertigen Service
in maritimen Softwarelösungen,
IT in Ship und Shore sowie in
den Bereichen Navigation und
Kommunikation. „Unser Team
besteht aus kompetenten und
qualiﬁzieren Software-Ingenieuren, Beratern und Service-Mitarbeitern, die in den verschiedenen
IT-Bereichen zu Hause sind.
Dadurch können wir auf Ihre
speziellen Wünsche reagieren und
unsere Software für Sie anpassen.“
„Durch unsere Firmenhistorie
kennen wir den Alltag im
Reederei-Management, was bei
der Umsetzung von maritimen
Softwareprojekten von Vorteil ist.
So können wir für Sie die speziellen Anforderungen im IT-Bereich
verstehen und abdecken, und
Ihnen individuelle Lösungen für
Ihren optimalen Betrieb anbieten.“

www.buss-data.de

Koedood presenteert zich samen met partners

Samen sterk – altijd een passende, groene oplossing
STAND 110
Het tweede woord in de naam
van Koedood Dieselservice dekt
eigenlijk niet meer de lading.
Het gerenommeerde bedrijf uit
Hendrik-Ido-Ambacht doet veel
meer. Bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe, innovatieve
technieken, toepassingen en
brandstoffen. Dat zal op Shipping Technics Logistics ook
zichtbaar zijn.

Koedood presenteert zich op 25
en 26 september namelijk samen
met een aantal bedrijven waarmee
het zeer regelmatig samenwerkt.
Ze delen in Kalkar één stand. Het
gaat om Holland Ship Electric,
Hybrid Ship Propulsion, Emigreen, Oechies, Asto Shipyard,
Wärtsilä, Mitsubishi, Nedstack en
Holland Ship Lighting.

Vragen
“Het is voor het eerst dat we samen
deelnemen aan een beurs” vertelt
Gertjan de Gelder, salesmanager bij

Koedood. “We willen laten zien
wat we in huis hebben. Als bedrijven afzonderlijk, maar vooral ook
samen”, “Laten zien wat we kunnen bieden, welke oplossingen we
hebben als het gaat om schepen te
vergroenen.”
Daar is veel vraag naar vanuit de
markt. De Gelder: “Maar er spelen
ook veel vragen. Scheepseigenaren
willen weten wat mogelijk is en
wat de mogelijke voor- en nadelen
zijn van de verschillende opties.
Bij ons op de stand kunnen ze met
al hun vragen terecht.”

Krachtenbundeling DMC en VDVMS
STAND 104
Op 1 januari 2018 zijn de Damendochters Van der Velden Marine
Systems (VDVMS) en Damen
Marine Components (DMC) gefuseerd. Rond de fusie werd al
aangekondigd dat het gezamenlijke assortiment zou worden uitgebreid in aanvulling op (onder
andere) de straalbuizen en lieren
van DMC en de roeren en stuursystemen van VDVMS.
Het fusiebedrijf gaat verder als
Damen Marine Components BV,
met Van der Velden als ofﬁcieel

handelsmerk voor haar twee productgroepen.
De twee specialisten krijgen alle
mogelijkheden voor een optimale
samenwerking en integratie in het
nieuwe bedrijfspand dat momenteel in Hardinxveld-Giessendam
wordt gebouwd. Het gebouw, met
kantoor en constructieruimte, zal
plaats bieden aan tachtig mensen
en wordt gebouwd op de groei
van zowel de ‘oude’ portfolio van
de twee bedrijven, als van de toekomstige nieuwe producten in het
assortiment.

Wanneer de nieuwe vestiging midden 2019 wordt geopend, kan DMC
nieuwe stijl zijn langetermijnstrategie echt goed in gang zetten.

Wees welkom
“Wij vertellen u graag persoonlijk meer hierover, ook over ons
bestaande assortiment tijdens
de
Shipping-Technics-Logistics
in Kalkar. U bent op 25 en 26
september van harte welkom op
stand nummer 104.”

www.damenmc.nl

Optimale oplossingen
Op Shipping Technics Logistics
laten Koedood en de partners
diverse oplossingen zien. Zo staat
er onder meer een elektromotor
op de stand. Maar ook een dieselmotor, een waterstof fuel cell, een
lessenaar van een nieuwbouwschip en Asto toont foto’s van
recent opgeleverde schepen.
De bedrijven op stand 110 hebben,
in verschillende combinaties, al
menig project uitgevoerd. “We
zijn goed op elkaar ingespeeld.
Dat zorgt voor een soepele samen-

werking, optimale oplossingen en
duidelijkheid naar opdrachtgevers
toe. Kortom: samen staan we
sterk.”

www.koedood.nl
www.hollandshipelectric.com
www.hybridshippropulsion.com
www.emigreen.eu
www.oechies.nl
www.asto-bv.nl
www.wartsila.com
www.mhi.com
www.nedstack.nl
www.hollandshiplighting.com

Schiﬀerbörse drängt auf
Abschaﬀung der Schiﬀfahrtsabgaben
In dieser Woche ﬁnden im Deutschen Bundestag die Haushaltsberatungen statt. Die Schifferbörse
Duisburg-Ruhrort appelliert an die
Abgeordneten, sich für die Abschaffung der Schifffahrtsabgaben einzusetzen. Die Bundesregierung hatte
dies als Maßnahme zur Stärkung
des Wasserstraßentransportes in
ihrem Koalitionsvertrag festgelegt.
Der heute vorliegende Regierungsentwurf zeigt aber, dass die Abschaffung im kommenden Jahr anscheinend nicht umgesetzt werden
soll. Bei der Schiene dagegen ste-

hen in diesem Jahr 175 Millionen
Euro bereit für die angekündigte
Senkung der Trassenpreise, ab 2019
sollen es jährlich 350 Millionen
Euro sein. Schifferbörse-Vorstand
Frank Wittig spricht diesbezüglich
von ungleichen Wettbewerbsbedingungen. „Wir haben die Sorge,
dass die Binnenschifffahrt dadurch
weiter Marktanteile verliert. Wir
erwarten, dass den Ankündigungen
des Koalitionsvertrages nun Taten
folgen und ab 2019 keine Abgaben
für die Binnenwasserstraßen mehr
erhoben werden.“
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Tot op Kalkar!
Wij lopen rond ...

STAND

126

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

Bezoek ons
op stand 110
tijdens de
STL Kalkar
op 25 & 26
september
2018

Uw contactpersoon
Johan Penninga
johan.penninga@wartsila.com
088 - 980 2000

wartsila.nl

ENABLING SUSTAINABLE SOCIETIES WITH SMART TECHNOLOGY
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STAND

183
STAND

183
19.800,20.800,23.300,24.300,25.700,-

38.700,77.500,-

STL KALKAR

standnr
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• Hellinganlage bis 110 m Länge
• Stevendock 450t
• Zertiﬁziert nach EN ISO 9001:2008
• Fachbetrieb gemäß WHG
• Werft im Schutzhafen Köln Mülheim
mit Tankerliegeplatz

Kölner Schiffswerft Deutz GmbH & Co.KG
Auenweg 173, 51063 Köln | Telefon +49 (0) 221.98 10 88-0 | Telefax +49 (0) 221.98 10 88-6 | info@ksd-koeln.de | www.ksd-koeln.de
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Wij staan op
standnummer

111

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

Joystick control voor
sleep- en werkboten
Een unieke bediening waarbij altijd
één hand vrij is!
De Straathof Controls iQJ joystick biedt een subtiele
besturing van motoren, boegschroef en
~ 0321 382315
stuurwerk met maar slechts
~ Dronten, Flevoland
één hand!

~ info@straathofcontrols.nl
~ https://www.straathofcontrols.nl

Leverancier van ZF motorbedieningen

Wir würden uns freuen, Sie auf unserem Stand 115 begrüßen zu dürfen.

Glass ‘n ﬁt.......

Van “Begin tot Eind”
Wij bieden u de mogelijkheid om de totale glaspost van een schip of boot onder te brengen bij één bedrijf.
Van adviseren - inmeten - leveren tot monteren.

Scheepvaart
Scheepsbeglazing is een van de specialiteiten van Glass ‘n ﬁt bv, en is enige in zijn soort. Wij hebben de
kracht en de ﬂexibiliteit om glas te leveren en te monteren waar en wanneer u dat wilt. Scheepsbeglazingen zijn te onderscheiden in drie hoofdgroepen.

uw partner voor
scheepsbeglazing!!!

• Glas verlijmd (structurele scheepsbeglazing)
In de scheepsbouw is kit en lijm niet meer weg te denken. Glass ’n ﬁt is een van de weinige bedrijven die
zich volledig heeft gespecialiseerd in het verlijmen van glas in verschillende uitvoeringen, met volledige
garantie en certiﬁcering. Dit geldt zowel voor enkelglas, isolatieglas en verwarmd glas. Natuurlijk zijn er
ook binnen het verlijmen van glas beperkingen, wij kunnen u informeren welke voor u van toepassing zijn
op het door u te bouwen schip. Een combinatie van Glas en Aluminium is ook mogelijk. Glas verlijmen
geeft een modern en strak effect en is uitermate geschikt voor de commerciële scheepvaart, jachtbouw
en stuurhuizen (hutten).
Geef uw vaartuig een futuristisch uiterlijk en wilt u zich onderscheiden dan is structurele beglazing een
pre!!! Niet alleen uiterlijk is belangrijk, functionaliteit is ook zeer belangrijk, voordelen zijn o.a. optimaal
gebruik van zicht, minder gewicht en glas kan deel uitmaken van de constructie. Glass ’n ﬁt heeft vele
referenties in verschillende scheepsbranches.

• Glas in Aluminium ramen
Alle denkbare soorten en vormen gemonteerd in Aluminium ramen voorzien van Scheepsglas volgens de
vastgestelde normen. Vaste ramen, Schuiframen en Zakramen zijn leverbaar in een goede kwaliteit en
strakke levertijd.

• Scheepsglas
Glas los geleverd of gemonteerd in verschillende toepassing binnen de scheepsreparatie en nieuwbouw.
Isolatieglas voor Stuurhuizen, Scheepsglas in Rubber en Pees in alle diktes en uitvoeringen.
Wij adviseren u graag over de produkten.

Moderne Glassoorten
Ook binnen het produkt glas staat de techniek niet stil. Geavanceerde machines en produktielijnen maken
het mogelijk glas te bewerken in elke vorm en dikte. Verwarmd glas met draadverwarming of metalcoating voor optimaal zicht bij verschillende temperaturen (anti-condens). Zonwerende en warmtewerende
beglazing voor optimaal comfort en klimaatbeheersing. Speciaal gelaagd/gehard glas voor marinetoepassingen om gewicht te besparen en leverbaar in vele kleuren. Zelfs isolatieglas met geïntegreerde
jaloezieën en/of LED verlichting voor sfeervolle uitstraling. Glass ‘n ﬁt adviseert u bij de keuze van uw
glassoort.

www.scheepsglas.nl

Wat heeft Glass ‘n ﬁt u te bieden?

Glas Montage Holland BV omvat:
www.scheepsglas.nl

Glass ‘n ﬁt - Autoglas Service Schiedam
www.autoglasschiedam.nl

• Verlijmde, structurele beglazingen
• Modern zon- en warmtewerend isolatieglas (ISO 614 gecertiﬁceerd)
• Verwarmd glas in vele toepassingen
• Aluminium schuif- en klapramen
• Garantie op door ons gemonteerd glas
• Optimaal zicht en uitstraling door nieuwste technieken

www.scheepsglas.nl

www.glass-n-ﬁt.de

- Schiffsverglasung
- Schiffsfenster
- Fahrzeugglas
- Fahrzeugfenster

Bezoekadres: Neherstraat 4-8, 3125 BV Schiedam
Postbus 54, 5120 AB Rijen Nederland
Tel. +31 (0)10 - 437 75 88

www.scheepsglas.nl

Fax +31 (0)10 - 437 76 92
E-mail info@glass-n-ﬁt.nl

MARINE

www.scheepsglas.nl
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„Jeder soll seine Daten teilen“
Umsetzung von Projekten.
Das Planungsbeschleunigungsgesetzt werde dazu beitragen, dass
Maßnahmen schneller realisiert
werden. Auch wolle das BMVI
gemeinsam mit Logistik und Wirtschaft ein Innovationsprogramm
Logistik erarbeiten als Nachfolger
der Aktionspläne Güterverkehr
und Logistik der letzten Jahre.

Die Logistikbranche darf bei
der digitalen Transformation
ihrer Prozesse und der
Vernetzung nicht nachlassen
und soll Daten aktiv teilen.
Dabei sollte die Politik die
richtigen Rahmenbedingungen
schaffen. Über dies und
mehr wurde gesprochen
beim NetzwerkForum
SchiffahrtHafenLogistik in
Duisburg.
Die maritime Branche traf sich
in den Räumen der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer (IHK) zum jährlichen
Forum von Kompetenznetz
Logistik.NRW und dem Verband
Verkehrswirtschaft und Logistik
Nordrhein-Westfalen. Im Zentrum der Debatte standen die
Herausforderungen der vernetzen
Gütermobilität für die maritime
Logistik und Politik. Es stellte sich
heraus, dass Industrie und Logistik beim Thema Digitalisierung
noch Hausaufgaben zu erledigen
haben. Lücken existieren zum
Beispiel im Hinterland mit Blickrichtung Endkunde.
Steven Lak vom Rotterdam Port
Promotion Council (RPPC) betonte, jeder müsse seine Daten
teilen, wenn der Endkunde das
verlange. Der Rotterdamer
Hafen will die Prozesse verbessern, indem alle Beteiligten der
Lieferkette künftig ihre Daten
untereinander austauschen.
Ähnliche Ansätze gibt es in Antwerpen, wo der Aktionsplan Binnenschifffahrt die Efﬁzienz des
Containerdurchlaufs im Hafen
steigern soll. Digitalisierung und
Datenaustausch sollen dabei
bessere Mengenvoraussahen und
rechtzeitige Kapazitätsplanung
ermöglichen. Laut Philippe Beaujean vom Hafenbetrieb Antwerpen lösen mehr als 50% der Con-

Leistungsprobleme

Achim Wehrmann, Leiter der Unterabteilung Schiﬀfahrt im BMVI. (Foto IHK Niederrhein)

tainermengen pro Schiff, die an
den See-Terminals eintreffen, nur
bis zu 30 Hübe pro Schiff aus. Für
Terminals sei dies problematisch.
Auch der Rotterdamer Hafen
arbeitet an Lösungen der Wartezeitenproblematik für Container-

Durch Digitalisierung zu
mehr Eﬃzienz
binnenschiffe. Dabei gibt es laut
Lak nicht „die“ Lösung, sondern
nur gemeinsame Lösungen.

Schiﬀfahrtabgaben
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) will digitale Technologien
und den automatisierten Betrieb
in der Schifffahrt, den Häfen und
der maritimen Lieferkette vor-

Verkehrsforum will
bessere Bedingungen für
Kombi-Verkehr
Bei einem Meinungsaustausch
mit Bundesverkehrsminister
Andreas Scheuer hat das
Deutsche Verkehrsforum (DVF)
Realismus beim Stecken der
Klimaziele im Mobilitätssektor
angemahnt.
Innovationen und ihre Etablierung am Markt benötigten Zeit,
so DVF-Vorsitzender Jörg Mosolf.
40 Prozent weniger CO2 bis 2030
allein im Verkehrssektor seien
„mehr als ambitioniert.“

Mehr Tempo
Um künftig mehr beim Klimaschutz zu erreichen, sind laut DVF
verschiedene Maßnahmen umzusetzen. Beim Thema Digitalisierung
im Verkehr solle mehr Tempo gemacht werden.
Die Verkehrswege seien zu modernisieren
und
Gütermengen
von der Straße auf Schiene und

antreiben. „Wir wollen helfen
bei der digitalen Vernetzung“,
so Achim Wehrmann, Leiter der
Unterabteilung Schifffahrt im
BMVI. „Eine direkte Einmischung
in die Vernetzung der Häfen
untereinander ist aber nicht das

Ziel und die Absicht.“
Für Unmut im Publikum
sorgte die Tatsache, dass die
im Koalitionsvertrag zugesagte
Streichung der Schifffahrtsabgaben im Haushaltsentwurf
2019 nicht enthalten ist, während
die Trassenpreise der Bahn im
nächsten Jahr um 350 Millionen
Euro reduziert werden. Die
Forumsteilnehmer forderten vom

Bundesverkehrsministerium die
Zusage, dass ab Anfang 2019
keine Schifffahrtsabgaben mehr
erhoben werden.
Wehrmann verwies auf das
anlaufende parlamentarische
Verfahren zur Haushaltsgenehmigung. Im September werde auch
die Erarbeitung des Masterplans
Binnenschifffahrt in die nächste
Runde gehen. Steven Lak empfahl, angesichts seiner Bedeutung
für die Binnenschifffahrt den
Hafen Rotterdam in die Erarbeitung einzubinden.

Beschleunigter
Infra-Ausbau
Neben der digitalen soll auch die
traditionelle Infrastruktur vorangebracht werden. Im Mittelpunkt
stehen laut Wehrmann die Verstetigung der angewachsenen Investitionsmittel und die tatsächliche

Im Trialog von Achim Wehrmann
mit Rhenus-Vorstand Michael
Viefers und Jochen E. Köppen,
dem Inhaber des Transportlogistikers Köppen, spielten die
Leistungsprobleme der digitalen
Infrastrukturen eine Rolle. Viefers
stellte für die letzten Jahre eine
Verschlechterung der TelekomInfrastruktur „schon beim Telefonieren“ fest, auch im Ballungsraum Rhein-Ruhr.
Köppen schilderte die besonderen Herausforderungen für einen
Mittelständler beim Aufbau von
Datenleitungen. Die Fähigkeit zur
Datenkommunikation sei heute
ein „Muss“. Ohne dazu in der
Lage zu sein, drohe man aus dem
Markt auszuscheiden.

Testfeld autonomes
Fahren
„Wenn die Lkws autonom werden, dann sollte auch das Binnenschiff mit der Entwicklung auf
der Straße mithalten,“ so Ocke
Hamann, Geschäftsführer der
Niederrheinischen IHK. Die IHKs
im Ruhgebiet haben hierzu ein
Gutachten in Auftrag gegeben,
dessen Endergebnisse noch
nicht vorliegen. Hamann konnte
aber bereits angeben, dass die
Gutachter die Einrichtung eines
Testfeldes für autonome Binnenschiffe empfehlen werden. „Dafür
würde sich das Wasserstraßenland
Nr. 1 – NRW - anbieten.“

Drohnen dokumentieren Staustufe
Hessingheim

Wasserstraßen umzulenken. Bund
und Länder sollten mehr tun bei
alternativen Kraftstoffen und
Antrieben für Schienen-, Straßen-,
Luft- und Wasserfahrzeuge.
Die Voraussetzungen für den
Kombinierten Verkehr seien zu
verbessern.
Das DVF-Präsidium unterhielt
sich mit Andreas Scheuer über
Möglichkeiten um die Modernisierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung des Mobilitätssektors
voranzubringen.

Das Amt für den Neckarausbau

Einsatz, die in einer Höhe von etwa

den.

Heidelberg (ANH) und die Universität

35 Metern ﬂiegen.

erforderlich,

Stuttgart führen in diesem Monat
eine Beﬂiegung durch zur Dokumen-

Bereits im Februar hatten Beﬂiegungen zur Überprüfung von geo-

miteinander vergleichen zu können.
Auch im nächsten Jahr sollen daher

tierung der Staustufe Hessingheim.

technischen Veränderungen in der

noch Beﬂiegungen stattﬁnden.

Dabei kommen zwei Drohnen zum

Oberﬂäche des Bodens stattgefun-

(Foto WNA Heidelberg)

Weitere

Beﬂiegungen
um

die

sind

Ergebnisse
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Bezoek stand

133!

OOk naar
de beurs?

BEZOEK DAN TIJDENS
DE BEURS KALKAR
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+ :RUGRRNOLGHQSURȴWHHUYDQWDOULMNHYRRUGHOHQYDQ
een sterke onderneming
+ Wij bieden U continuïteit
+ Het gehele jaar ondersteunen wij Uw
scheepvaartonderneming met professioneel advies
+ 8SURȴWHHUWYDQJXQVWLJHLQNRRSFRQGLWLHVHQGHNHQQLVELM
onze werf en scheepsmotorenservice
+ Neem contact met ons op en wij gaan graag
met U in gesprek

SCHEEPSLUIKEN
STUURHUTTRAPPEN

+ Maak ook onderdeel uit van een sterk netwerk die reikt
vanaf de Noordzee tot aan de Zwarte Zee
MSG eG

MSG Rotterdam b.v.

Südliche Hafenstraße 15
97080 Würzburg
Contactpersoon: Winfried Füßl
Telefoon : 0049-9319081133
Email: w.fuessl@msgeg.de

Maasboulevard 30-32
3331 ML Zwijndrecht
Contactpersoon: Gertjan de Jong
Telefoon : 0031-(0)786256020
Email: GdeJong@msgbv.nl

Besuchen Sie uns auf
der Messe STL in Kalkar
25.09-26.09.2018
Halle D, Stand 180

ABGASNACHBEHANDLUNG EU STUFE V
THERMOMANAGEMENT
KATALYSATOREN  PARTIKELFILTER
FISCHER ABGASTECHNIK GMBH & CO. KG

SPATZENWEG 17 | 48282 EMSDETTEN | T +49 (0) 25 72/9 60 49-49
INFO@FISCHER-AT.DE | WWW.FISCHER-AT.DE

LUIKENWAGENS
VOOR- EN ACHTERMASTEN
RADARMASTEN
GANGWAYS

www.blommaertalu.COM

Stokerijstraat 35
2110 Wijnegem, België

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

Ophemertstraat 42
3089 JE Rotterdam, NL

I. info@blommaertalu.be
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Automatische Bahnführung
und hochgenaue Navigation
STAND 140
Die in-innovative navigation GmbH
zeigt auf der diesjährigen STL in
Kalkar am Stand 140 die Kombination
des integrierten Navigationssystems
RADARpilot720° mit dem
Bahnführungssystem argoTrackPilot.
Der argoTrackPilot erzeugt aus der vom
Schiffsführer gewählten Leitlinie abgestimmte Stellbefehle für den bordeigenen
Autopiloten. Dabei werden Dynamik und
besondere Eigenschaften des Schiffs für die
automatische Bahnführung berücksichtigt.
Des Weiteren ermöglicht ein moderner
Hochleistungs-GNSS-Empfänger Genauigkeiten von 10 cm für die Positionsangabe
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und 0,1 Grad für die Vorausrichtung.
Damit stehen jetzt Navigationsdaten zur
Verfügung, die die exakte Darstellung des
Anlegens oder einer Schleuseneinfahrt
erlauben. Die Positionsgenauigkeit wird
durch spezielle Korrekturdaten, die über
eine mobile Internetverbindung empfangen werden, ermöglicht.
Spezielle Ansteuerlinien für Schleusen
unterstützen den Schiffer im RADARpilot720° zusätzlich. Diese kleinen Helfer
heben die Sicherheit bei der Schiffssteuerung auf ein neues Level.
in-innovative navigation GmbH ist eine
europaweit marktführende Firma für die
Entwicklung maßgeschneiderter Softwareund 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.

Fischer Abgastechnik:
Technik mit Ideen für Mensch,
Umwelt und Maschine
STAND 180
Das neue MCM (Marine-CompactModule) von Fischer Abgastechnik wurde
speziell für Motorenanwendungen mit
einer Leistung bis zu 1 MW entwickelt.
Durch seine Kompaktbauweise werden
alle Komponenten, wie DOC, Partikelﬁlter,
Urea-Eindüsung, Mischstrecke und SCRKatalysatoren platzsparend in einem
Gehäuse vereint. Diese Bauweise
ermöglicht den Einsatz auch in engsten
Maschinenräumen um eine effektive
Abgasreinigung für zukünftige Abgasstufen
zu gewährleisten.
Dank der internen Modulbauweise kann zu
einem späteren Zeitpunkt z. B. ein Schalldämpfermodul durch ein SCR-Modul und
dessen Komponenten ausgetauscht werden.
So können Investitionen individuell
getätigt werden.

MCM (Marine-Compact-Module).

Das System kann außerdem durch unser
Thermomanagement-System Helios-FFB
erweitert werden.
Ein optionaler Bypass, der bei einer
Fehlfunktion automatisch öffnet, gibt die
Umgehung des DPF oder des SCR-Systems
frei und gewährleistet für Mensch und
Maschine einen sicheren Notbetrieb.

www.ﬁscher-at.de

www.innovative-navigation.de
Thermomanagement HeliosFFB-Brennermodul.
(Fotos Fischer Abgastechnik)
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Met ruim 25 jaar ervaring op het gebied van transport en vervoer
over water zoeken wij, naast onze duwvaartrederij, schepen die
kunnen bijdragen aan verdere optimalisering en uitbreiding van onze
dienstverlening.
Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. zoekt contact met
schippers/eigenaren van schepen tussen 500-1.500 ton en/of
schippers die een dergelijk schip ambiëren.
Wij zoeken een langdurige, actieve en constructieve samenwerking
waarbij wij u een ﬁnanciëel sterke organisatie bieden die u steunt bij:
• De exploitatie van uw schip waarbij daghuur alsmede dagvracht
de opties zijn.
• Beschikbaar stellen van kennis op diverse vlakken. U kunt daarbij
denken aan technische alsmede ﬁnanciële ondersteuning.
Voor de juiste personen met een passend schip behoort volledige
ﬁnanciering tot de mogelijkheden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
Neem contact op met: Stefan Vilters +31 (0) 1804871 20 /
vilters@vdgm.nl of Hans van de Graaf graaf@vdgm.nl
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August Storm GmbH & Co. KG · August-Storm-Straße 6 · 48480 Spelle
Fon +49 5977 73-0 · Fax +49 5977 73-138
info@a-storm.com · www.a-storm.com
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NICO STAM SCHIPPER VAN HET MS ZELDENRUST

MET TVM ACHTER ME
KAN IK MIJN EIGEN
KEUZES BLIJVEN MAKEN.
Nico Stam is van de persoonlijke contacten. Bijvoorbeeld met
verladers en opdrachtgevers waarvoor hij het liefst zand en grind
vervoert. Ook zijn gezin staat centraal: “Een groot voordeel aan varen
is dat mijn vrouw altijd meevaart. Samen stemmen we het vaargebied
zo af dat we in de weekenden de kinderen aan boord kunnen halen
die doordeweeks op een schippersinternaat verblijven.” Nico vindt
de band die hij in 30 jaar heeft opgebouwd met de mensen bij TVM
bijzonder waardevol. Als klant én lid van de Raad van Toezicht en
later de Ledenraad. Nico Stam: “Met TVM achter me kan ik mijn eigen
keuzes blijven maken.”

Wij zijn aanwezig op

STL KALKAR
BRENG EEN BEZOEK AAN ONZE STAND 99

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

Oechies, uw partner in de binnenvaart!

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met de scheepvaartspecialisten bij TVM via
(0528) 29 27 50 of www.tvm.nl

MET TVM ACHTER JE STA JE STERKER.

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

www.oechies.nl

60 JAAR ER VARING,
PASSIE EN EXPERTISE

HET THERMISCH ONDERBROKEN
PROFIEL VAN RAFA:
GEPATENTEERDE CONSTRUCTIE
MET BEHOUD VAN STERKTE!

wel bij
boord:
Niet BEZOEK
op Messe Kalkar,
Kalkar,
wel
u aan
boord:
ONS
OP
DE

Met meer dan 300.000 ramen
ramen
geleverd aan de binnenvaart
binnenvaart
is RAFA Scheepsramen uw beste
beste
vernieuwing,
aanspreekpunt voor vernieuwing,
vervanging of reparatie
reparatie van
van
uw scheepsbeglazing!
Neem contact met ons op voor
voor
mogelijkheden.
een advies over uw mogelijkheden.
Wij komen graag bij u aan
aan boord!
boord!

TROTS OM BIJ TE DRAGEN
Rafa Scheepsramen
Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN - Nederland
T: +31 33 4945040 - W: www.rafa.nl - E: info@rafa.nl

29, 30, 31 MEI 2018
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BE ZOEK DA MEN MARINE
COMPONENTS TIJDENS DE
SHIPPING - TECHNIC S - LOGIS TIC S
OP 25 EN 26 SEPTEMBER
IN K ALK AR

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

damenmc.com

straalbuizen.nl

vdvelden.com

AlphaRiverTrackPilot

Automatische koers- en bochtbesturing
 Tracklijnen gemakkelijk in te stellen door de gebruiker
 Stuweigenschappen instelbaar op waterstand en
beladingscondities of samenstel van het verband
 Snelle aanpassing van de ingestelde track indien gewenst

alphatronmarine.com

 Analyse van het route verloop
doormiddel van voorspellingslijnen
 Minder brandstof verbruik door
minder roerbewegingen
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www.buss-data.de

Visit us at:

Stand N. 181

25. / 26. Sept. 2018
in Kalkar

Transforming
Maritime Operations
Crewing and License Management
Claim Handling
Document Management
Maintenance
Maritime Safety Management
Pier Management
Purchasing and Logistics
Scheduling, Routing and Reporting
Buss Data GmbH · Hafenstraße 2a · 26789 Leer / Germany
phone: +49 (0) 491 92 91-700 · info@buss-data.de
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Immer mehr digitale Unterstützung an Bord
Die Entwicklung von digitalen
Tools für die Binnenschifffahrt
schreitet schnell voran. In
Deutschland wurde eine Reihe
von Assistenzmodulen gebaut
und getestet, die zu mehr
Sicherheit und Komfort im
Schiffsverkehr beitragen sollen.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstütze
das sogenannte LAESSI-Projekt
mit 1,2 Millionen Euro. LAESSI
steht für Leit- und Assistenzsystem zur Erhöhung der Sicherheit
der Schifffahrt auf Inlandwasserstraßen. Die Projektpartner entwickelten unter Leitung der Firma
Innovative Navigation digitale
Modulen zur Unterstützung
während des Fahrens.
Im Frühjahr machte das MS Jenny
eine 20 Kilometer lange Reise
auf dem Main in Würzburg. Das
Schiff passierte dabei 12 Brücken.
Der Schiffsführer wurde von den
LAESSI-Modulen assistiert. Diese
berechnen anhand von Algorithmen sowie Sattelitennavigation
u.a. die exakte Position, Höhe
und Richtung des Schiffes.
Dabei erhalten sie kontinuierlich
aktuelle Informationen zur
Wasserstraße.

Nautische Unterstützung
So kann die Brückenanfahrwarnung angeben, ob das Schiff
sicher die nächste Brücke durchfahren kann oder ob Steuerhaus
und Radarmast abgesenkt werden
müssen. Besteht die Gefahr einer
Kollision, wird rechtzeitig vor
der Brücke eine Warnmeldung
angezeigt. Mit Hilfe des Bahnführungsassistenten ist es zudem
möglich, vorab eine Route zu
deﬁnieren, die das Schiff selbstständig abfährt. Dies gilt auch
für stark gekrümmte Flüsse. Der
Schiffsführer kann sich dann ganz
auf das Verkehrsgeschehen
konzentrieren.
Die sogenannte Conning-Anzeige
liefert permanent Informationen
zu allen Bewegungen des Schiffes,

Das MS Jenny machte im Frühjahr eine Testfahrt mit den LAESSI-Assistenten auf dem Main. (Foto DLR)

zur Ruderlage und zur Drehzahl
der Schiffsschraube. Beim Anfahren der Halteposition verknüpft
der Anlegeassistent die Position
und Ausrichtung des Schiffes mit
den Umgebungsinformationen.
Der Schiffsführer wird bei diesem
Manöver unterstützt, indem der
Assistent die genauen Abstände
zu Kaimauern oder anderen Schiffen angibt.

AIS-Kommunikation
Um die Kommunikations- und
Navigationsdaten senden und
empfangen zu können, griffen die
Forscher auf die Strukturen des
Automatischen Identiﬁkationssystems (AIS) zurück. Sie nutzten
einen zusätzlichen Sender an den
Basisstationen zur Übertragung
der Daten für die Assistenzsysteme von LAESSI. In Zukunft
sollen die AIS-Basisstationen so
angepasst und erweitert werden,
dass sie die Informationen der

LAESSI-Systeme standardmäßig
aussenden.
Aktuell arbeiten die Fachleute an
der Standardisierung des Gesamtsystems. Darüber hinaus wollen
die LAESSI-Projektpartner die
Systemtechnik weiterentwickeln,
um weitere Anwendungsbereiche
möglich zu machen. Ein Beispiel
ist die Unterstützung des Schiffsführers bei Schleusenmanövern.
Die digitalen Assistenten erhöhen
sowohl den Komfort als auch die
Sicherheit beim Fahren. Laut Ralf
Ziebold des Deutschen Zentrums
für Luft- und Raumfahrt (DLR)
sind viele Schiffsunfälle auf
menschliches Versagen zurückzuführen. Schiffsführer müssten
beim Steuern zahlreiche Sachen
beachten, wie etwa die Strömung,
die Verkehrslage, den Wasserstand
und die Wetterbedingungen.
Mit zunehmender Automatisierung könnten Besatzungskosten
reduziert sowie mehr Platz für

Musik im Schleusenwehr

die Ladung an Bord geschaffen
werden. Die LAESSI-Systeme seien
außerdem eine Grundvoraussetzung für ein zukünftiges teilautonomes Fahren.
Die (wirtschaftlichen) Vorteile der
Digitalisierung gehen auch aus
einer gemeinsamen Studie der
Privatbank Berenberg und dem
WeltWirtschaftsInstitut in
Hamburg (HWWI) hervor.
Die Möglichkeit dezentrale
Informationen auf einer digitalen Plattform zu zentralisieren,
schafft laut Studie Potenzial,
Märkte efﬁzient zu organisieren.
Logistikketten könnten in Echtzeit
optimiert gesteuert und organisiert werden, Wartezeiten verringert und Schiffsankünfte zuverlässiger vorhergesagt.
Perspektivich biete die erhöhte
Konnektivität die Möglichkeit
einer unbemannten Schifffahrt.
Die sich hieraus ergebenden ökonomischen Vorteile werden

sengelände Zeltingen-

seite geführt und konnten seltene

verwaltung macht nicht nur Schiﬀfahrt möglich. Die Mosel Musikfesti-

Rachting. Als kleiner Höhepunkt
wurden die Besucher von Mit-

Einblicke in die Funktionsweise eines
Wehres erhalten.

val e.V. veranstaltete am 25. August

arbeitern des WSA Trier durch den

ein Kinderkonzert auf dem Schleu-

Wehrtunnel auf die andere Mosel-

(Foto Mosel Musikfestival)

Logistikplattformen
In den letzten Jahren ist die
Anzahl digitaler Logistikplattformen schnell gewachsen. Die Forscher erwarten, dass es in Zukunft
nur noch einige wenige solcher
Plattformen geben wird, in die
auch die Schifffahrt stärker integriert sein wird.
Eine enorme Chance liegt laut
Studie in der Vernetzung von
Schiffen und Häfen. Das erfordere
auf beiden Seiten eine
Nachrüstung von leistungsfähiger
digitaler Infrastruktur und betreffe
die Versorgung mit Glasfaserkabeln und dem Mobilfunkstandard G5 sowie die ﬂächendeckende Nutzung von Sensoren
und Satelliten.

Binnenschiﬀfahrt ist
Gesprächsthema bei
königlichem Arbeitsbesuch
Das niederländische Königspaar
reist am 10. und 11. Oktober
mit einer Wirtschaftsdelegation
zu einem Arbeitsbesuch nach
Rheinland-Pfalz. Auf dem
Programm stehen Termine in
Mainz, im Mittelrheintal, in
Bernkastel-Kues und in Trier.

Die Wasser- und Schiﬀfahrts-

jedoch laut Studie eher gering
sein im Vergleich zu den optimierten Logistikketten, schnelleren Routen und transparenteren
Informationen.

Die Rheinland-Pfälzische
Ministerpräsidenten Malu Drezer
wird König Willem-Alexander
und Königin Máxima begleiten.
„Wir wollen dem Königspaar die
vielen Facetten unseres Landes
zeigen, von den historischen Stätten bis zu den modernsten Technologien. Neben den wirtschaftsbezogenen Themen wird das
Besuchsprogramm auch landestypische Eindrücke vermitteln.“

Nach dem Empfang in der
Staatskanzlei in Mainz wird das
Königspaar am 10. Oktober nach
Oberwesel fahren, um dort bei
einer Schiffstour auf dem Rhein
mit deutschen und niederländischen Vertretern von Hafenbetrieben, Behörden, der Industrie und der Binnenschifffahrt
über Nachhaltigkeit und Innovationen in der Binnenschifffahrt zu
sprechen.
Die Bootsfahrt durch das
UNESCO-Weltkulturerbe Oberes
Mittelrheintal endet in Boppard.
Abends nehmen der König und
die Königin an einem Dinner
für die Mitglieder der niederländischen Handelsdelegation und
ihrer deutschen Partner in Trier
teil.
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Als betrouwbare specialist doet EOC veel
meer dan verzekeren alleen. EOC investeert
in haar leden en verzekerden.

MIT SICHERHEIT SCHIFFFAHRT
Wir unterstützen Sie wenn es um das Thema
Sicherheit an Bord geht und sind Ihre erste
Adresse im Havariefall.

Stand 125

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

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

Sinds meer dan 100 jaar zijn we in
dienst van de binnenscheepvaart.
Onze HA-DU Service:
• Twee moderne doks voor alle scheepsmaten
• De mogelijkheid te dokken bij elke waterstand
• Reparatie in elke vorm, draaierij met groot
vermogen en prestatie
• Reparatie en nieuwbouw van roer- en
schroefassystemen
• Productie van HA-DU scheepskoppeling en
HA-DU ankers (Spezial- en PowerAnker)
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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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Management für
Binnenschifffahrt
in Liechtenstein
Die ISTM International Shipping & Trucking Management GmbH
ist ein Unternehmen im Bereich Schiffsmanagement, welches
alle Managementangelegenheiten von A bis Z für Sie übernimmt.
Wir sind im Besitz der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG), damit wir
unsere Deutschen Kunden rechtmässig betreuen können.
Vorteile auf einen Blick:
• Gute Sozialleistungen für das Personal
• Sie werden in sämtlichen Bereichen entlastet
• Grosse Belegschaft zur Besetzung der Schiffe
• Europäische Arbeitnehmer
• Wir übernehmen alle ﬁnanziellen, technischen und sicherheitstechnischen
Managementangelegenheiten
• Unser Kerngeschäft ist das Personalmanagement
Suchen Sie einen zuverlässigen Partner im Bereich Schiffsmanagement?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

WWW.ISTMGMBH.LI

+423 37 654 51
INFO@ISTMGMBH.LI
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