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Groei binnenvaart blijft achter

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

In de komende vijf jaar groeit de vervoersprestatie van de binnenvaart in Nederland
gemiddeld met 0,9 procent per jaar. Dat
heeft het Kennisinstituut Mobiliteit becijferd.

Het vervoer over water blijft daarmee achter bij de groei van het wegvervoer (1,9 procent per jaar) en het spoor (1,1 procent).
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KEERKOPPELING
DEFECT?

| eoc.nl

Op zoek naar
ƔGZKDGNRGTUQPGGN
KPFGDKPPGPXCCTV!
Bel 085 4840200

SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

T. 088 6699500
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www.keerkoppeling.com
Bel 078-6138277

ACM stopt onderzoek
naar ECT
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Voor de juiste match,
www.swetsgroup.nl

Muehlhan, al 50 jaar een begrip in tankcoating
Holland Diesel Maassluis
Verkoop
Inbouw
Onderhoud
Reparatie
Revisie

(078) 682 12 14
Muehlhan BV Stralen, schilderen en steigerbouw | 010-4264960 | www.muehlhan.nl
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REINTJES De beste keuze
voor uw schip!

STRAALBUIZEN.NL

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.
• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN

Dé verwarming
voor aan boord!

+31 (0) 85-4861360

+31 (0)117 - 401 500

REINTJES Benelux BVBA | www.reintjes-gears.com

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

T 010 591 26 11 | www.hollanddiesel.nl
|

+31 (0)184 67 62 62

De Binnenvaartkrant

6 november 2018

2

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!

Bewerbung über:

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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Beetje water erbij; problemen blijven
De regen van de afgelopen
weken biedt wel enig soelaas
op de Europese rivieren, maar
de waterstanden blijven laag en
de problemen voor schippers,
operators, bevrachters en
verladers duren voort.
Kaub gaf maandag 5 november 55

centimeter aan. De recordlaagtes
van oktober zijn daarmee verleden
tijd, maar de was zet niet door.
ELWIS voorspelt voor eind deze
week een daling naar 38 centimeter.
Verladersorganisatie evofenedex
heeft becijferd dat het vervoer van
goederen via andere wegen dan de

binnenvaart rond de 380 miljoen
euro extra kost. Die extra kosten
gaan op aan het inzetten van extra
schepen, opslag en het inschakelen van treinen en trucks.
Verladers komen in de knel,
aldus evofenedex. Adjunct-directeur Joost Sitskoorn: “Alles wat
niet via de binnenvaart weg kan,

wordt geprobeerd via de weg of
spoor weg te zetten. Maar ook dat
is lastig, want alle capaciteit die er
is wordt maximaal benut. Bovendien is er tekort aan vrachtautochauffeurs, dus daar liggen geen
mogelijkheden meer. Uitwijken
naar een andere modaliteit is niet
mogelijk.”

Truman show

Directeur-generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom en ProRaildirecteur Pier Eringa vertelden in De
Volkskrant over het infrastructuurbeleid. Je moet de mobiliteit en het
vrachtverkeer natuurlijk opvangen.
Je kan het niet verminderen of tegenhouden. Dat je niet bijvoorbeeld een
snelweg door het Amazonegebied
aanlegt (zoals die briljante nieuwe
baas van Brazilië wil) ligt voor de
hand. Hartstikke duur en zonde van
de natuur, maar ja, je moet toch wat.

Binnenvaart groeit minder hard
dan weg en spoor
van 2017. De internationale afvoer
van droge en natte bulk was in
deze maanden van 2018 lager dan
in 2017. De toename bij de andere
goederensoorten en -stromen was
echter dermate groot dat het binnenvaartvervoer in totaal toch is
toegenomen.

In de komende vijf jaar groeit
de vervoersprestatie van de
binnenvaart in Nederland
gemiddeld met 0,9 procent
per jaar, gemeten in ladingtonkilometers. Dat is minder
dan het wegvervoer met
1,9 procent per jaar en het
spoorvervoer met 1,1 procent.

Lage waterstanden
Dat heeft het Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid (onderdeel van
het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat) berekend voor het
jaarlijkse onderzoek Kerncijfers
Mobiliteit.
Voor het vervoerd gewicht in het
binnenlands goederenvervoer rekent het KiM op een groei van
gemiddeld 1,5 procent per jaar

(archieﬀoto Tekst & Toebehoren)

en voor het internationale vervoer
een groei van gemiddeld 1,2 procent per jaar. Dat betekent dat de
totale vervoersprestatie in 2023
respectievelijk 10 en 8 procent
hoger ligt dan in 2017.

In de eerste acht maanden van
dit jaar is het vervoervolume van
de binnenvaart toegenomen met
1,3 (ladingtonkilometers) tot 2,8
(vervoerd gewicht) procent in
vergelijking met dezelfde periode

Het KiM verwacht is dat de langdurige droogteperiode met lage
waterstanden in rivieren en vaarverboden op sommige kanalen
tot een iets lagere groei van de
binnenvaart voor geheel 2018
leidt. Voor het vervoerd gewicht is
dat in 2018 een groei van 1,8 procent en voor de ladingtonkilometers 0,9 procent.

Hessens verkeersminister Tarek Al-Wazir:

“Start meteen met verdieping Rijn”
Tijdens een bezoek aan de
containerterminal van Contargo
Rhein-Main in Gustavsburg heeft
Tarek Al-Wazir, verkeersminister
van de deelstaat Hessen, de
politiek in Berlijn opgeroepen
om onmiddellijk met de
verdieping van de Midden-Rijn
te beginnen.
De politicus van Die Grünen bezocht de terminal voorafgaand
aan de deelstaatverkiezingen in
Hessen, die op 28 oktober plaatsvonden en waarbij Bündnis 90/
Die Grünen een goed resultaat
boekten. Het is zelfs mogelijk dat
Tarek Al-Wazir minister-president
van Hessen wordt.

De groene verkeersminister staat
bekend om zijn visie op mobiliteit en goederenvervoer. Eerder dit
jaar ondertekende hij samen met
de deelstaten Baden-Württemberg,
Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen een resolutie over de verdieping van de Midden-Rijn tussen
Wiesbaden en St. Goar.
Dit project uit het Bundesverkehrswegeplan 2030, dat nog in de planfase zit, mag volgens Al-Wazir niet
op de lange baan worden geschoven. Er moeten zes knelpunten
worden weggewerkt om op het
hele traject een vaargeuldiepte van
2,10 meter te hebben.
De kosten-batenverhouding van
de vaargeulverdieping bedraagt

1:30, aldus Al-Wazir. Geen enkel
ander project uit het Bundesverkehrswegeplan levert volgens
hem meer op dan de Rijnverdieping. “De capaciteit tussen Rotterdam en Bazel zou in één klap met
10 procent toenemen. Beter kan
men zijn geld niet investeren.”
Het bezoek van Al-Wazir aan
de terminal in Gustavsburg was
meer dan alleen een verkiezingsuitstapje. De minister nam ruim
de tijd voor een rondleiding over
de terminal en een gesprek met
Christian Eichmeier, managing
director van Contargo Rhein-Main.
Hij kon met eigen ogen zien
hoe zelfs het water in de Main-

monding zó laag stond dat de
zandbanken zichtbaar waren.
Als gevolg van het lage water op
de Rijn zijn de overslagvolumes
op de terminals Gustavsburg en
Koblenz van Contargo RheinMain fors gedaald. Op deze terminals vindt dan ook vrijwel uitsluitend binnenvaartoverslag plaats.
Daarentegen heeft de terminal in
de oostelijke haven van Frankfurt
ook veel spoorvervoer, waardoor
de problemen in de binnenvaart
makkelijker kunnen worden opgevangen.
Al-Wazir uitte zijn bezorgdheid
over de stagnatie van de Rijnvaartvolumes, terwijl het totale goederenvervoer in Duitsland groeit.

Vandalen vernielen kerkschip in Luik
Het kerkschip Emmaüs in Luik
zou volgend jaar sowieso
verdwijnen, maar niemand had
kunnen voorzien dat deze
ontmoetingsplek voor binnenschippers op zo’n trieste manier
zijn deuren zou moeten sluiten.
In het laatste weekend van oktober hebben vandalen ’s nachts de
boel kort en klein geslagen.
Pater Jos Jehaes, aalmoezenier in
Luik, heeft er bijna geen woorden voor: “Alle ruiten zijn kapot
en binnen is alles vernield. De
zondagsmis heeft niet kunnen

plaatsvinden. Van de daders is
geen spoor. We hebben geen
adreskaartje gevonden.”
Voorafgaand aan het vandalisme
was binnen twee weken tijd al drie
keer ingebroken op het kerkschip.
De schade zal niet worden hersteld
omdat het besluit tot sloop al was
genomen. Het voormalige werkschip, in 1970 verbouwd tot kerkschip, heeft het einde van zijn
levensduur bereikt.
Jos Jehaes, inmiddels negentig jaar
oud, zou volgend jaar een punt
zetten achter zijn aalmoezenierschap in Luik. Nu neemt hij nood-

gedwongen al eerder afscheid.
“Het is te triest voor woorden. We
zijn de boel nu aan het opruimen
en binnen drie weken is het kerkschip weg.”
Toen Jehaes eind jaren 60 door
de toenmalige bisschop van Luik
werd gevraagd om binnenvaartaalmoezenier te worden dacht hij
aanvankelijk dat hij dit niet zou
kunnen. “Ik woonde in Limburg en
moest ineens diensten in het Frans
gaan verzorgen. En dat terwijl
ik nog nooit aan boord van een
binnenschip geweest was.”
“Maar ik heb nooit spijt gehad

dat ik het gedaan heb en ik heb
het graag gedaan. Wat een mooie
vriendschappen heb ik mogen
sluiten! Ik heb in al die jaren veel
vreugde met schippers gedeeld,
maar ook verdriet. We waren de
laatste tijd nog met een klein
ploegje, maar ook dat was leuk.
Een beetje zoals een familie. Ik
was graag nog even doorgegaan.”
Jehaes verzorgt nog diensten in een
rusthuis en een kleine parochie.
Daarnaast is hij aalmoezenier in
een schipperskapel in Maasmechelen. “Dat blijf ik ook doen. Ik ben
nog gezond en mobiel!"

Dus wordt er in Nederland – waar
toch al geen boom meer op zijn oorspronkelijke plek staat – 1.100 kilometer extra asfalt aangelegd. Denk
erom: alle infrastructuur die er al ligt,
goed onderhouden hoor en natuurlijk
het toverwoord: innoveren! Michèle
Blom: “De kans ligt in technologie.
Die gaat ons helpen.” Inderdaad: als
auto’s contact hebben met de beheerder kunnen er nog meer auto’s tegelijk rondtoeren door Nederland. De
ProRailbaas voegt er verrassend aan
toe dat ook treinen een rol kunnen
spelen. Die kunnen dankzij innovatieve
technieken korter op elkaar gaan rijden. “Dat scheelt ook capaciteit.”
De overheid heeft zich erbij neergelegd dat je mobiliteit en vrachtvervoer
ruim baan moet geven. Wanneer
is het genoeg? Vraagt Michèle zich
reto risch af. Over vaarwegen geen
woord. Dat is uit de mode. Nederland heeft op een ander net overgeschakeld, zoals Amerika dat deed
aan het einde van de Truman
Show. Voor wie die film niet kent:
Truman Burbank speelt vanaf
zijn geboorte in een realityshow op de
Amerikaanse tv. Hij weet dat echter
zelf niet en denkt dat zijn medespelers
echt zijn vrouw en zijn vrienden zijn en
dat het lieve, ﬁctieve stadje Seahaven
waar hij woont, echt bestaat. (Nu
volgt een ‘spoiler’) Heel tv-kijkend
Amerika is bij deze realityshow aan
de buis gekluisterd, tot hij het aan het
slot van de ﬁlm doorkrijgt en uit het
decor stapt. Gejuich bij de kijkers, die
vervolgens massaal overschakelen op
een ander kanaal.
Heb jij nooit dat je denkt: dit kan niet
waar zijn. Alsof je in een toneelstuk
leeft waarin iedereen om je heen een
rol speelt en de bedenker ervan een
ﬂinke borrel op had toen hij dit stuk
schreef? In eerdergenoemde krant
stond ook een verontwaardigd verhaal dat Nederland miljarden aan
accijnsinkomsten misloopt als iedereen elektrisch gaat rijden. Elektrisch
rijden is wel leuk idee, maar het moet
natuurlijk geen succes worden.
Oktober was een succesmaand met
twee records: het water op de Rijn
stond nooit zo laag en het wereldwijde verbruik van olie brak door de
100-miljoen-vaten-per-dag-grens. Die
twee records hebben volgens Donald
Trump niets met elkaar te maken,
verklaarde hij desgevraagd, waarop
hij zijn charmante assistente vroeg:
“Wie is die Rijn?” Als ik Truman Burbank was geweest, was ik lekker in
Seahaven gebleven.

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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Personeelstekort is ook op NVB-jaarcongres een belangrijk thema

“Een tv-programma als ‘Schipper Zoekt Vrouw’
zou enorm helpen”
Schippers die willen bijdragen aan
een beter milieu, hoeven volgens
de onderzoeker niet direct een
nieuw schip te kopen. Langzamer
varen zorgt volgens Streng al direct
voor veel minder uitstoot.

DOOR JESSY BURGERS

Donderdag 1 november vond
het jaarcongres van de
Nederlandse Vereniging van
Binnenhavens plaats. Het
congres, met als thema ‘de
nieuwe stroming’, stond in het
teken van klimaatverandering,
personeelstekorten en nieuwe
mogelijkheden. De minister van
I en W kwam zelf met de meest
verrassende suggestie.

Het moet schoner

Het is een drukte van jewelste in
het Agora Theater in Lelystad. Een
kwartier voor aanvang druppelen
de deelnemers aan het NVB-Jaarcongres 2018 binnen. Er worden
veel handen geschud en oude
bekenden treffen elkaar. Na een
kop kofﬁe verzamelt de groep zich
in een kleine zaal voor de opening
van de congresdag.

Roemrijk verleden
De opening is opmerkelijk. De
deelnemers zijn druk met elkaar in
gesprek, wanneer ineens de lichten doven. De zaal valt stil, waarna een korte video met boeiende
animaties start. De zaal wordt
meegenomen naar de roemrijke
periode van de Zuiderzee. Na een
korte uitleg over de maritieme historie van Hanzesteden als Elburg,
Harderwijk en Kampen volgt de
introductie van Flevokust Haven. Op het congres is veel aandacht voor deze haven, die op 20
september van dit jaar ofﬁcieel
werd geopend.
Dan geeft dagvoorzitter Donatello
Piras als eerste het woord aan JanNico Appelman, Gedeputeerde
van Provincie Flevoland en verantwoordelijk voor de maritieme
strategie.
“Met Flevokust Haven willen wij
de maritieme ambities van Flevoland nieuw leven in blazen”, vertelt Appelman. Hij benadrukt hoe
belangrijk de nieuwe haven is voor
de economische ontwikkeling van
de provincie: “Het geeft ons de
kans om nieuwe bedrijven aan
te trekken. We hebben straks een
snelweg, een spoorlijn, een haven

Minister Cora van Nieuwenhuizen: ”De binnenvaart is enorm belangrijk voor Nederland. Het kabinet wil meer vracht
naar het spoor en water. Dat is veiliger, eﬃciënter en beter voor het milieu.” (foto Jessy Burgers)

en een luchthaven. Dat zorgt voor
heel veel mogelijkheden.”
Onder luid applaus verlaat Appelman het podium. Janneke Sparreboom, wethouder Economie van
Lelystad en Geert Post, wethouder
Visserij, Economische Zaken en
Onderwijs van Urk worden naar voren geroepen. Sparreboom vertelt
dat het bedrijfsleven in Lelystad
erg optimistisch is over de nieuwe
haven. “Ik voorzie dan ook een
ﬂinke economische impuls.”
Post vult haar aan: “Het is ook
erg goed voor de werkgelegenheid in Flevoland.” Hij schraapt
zijn keel. “Toch zie ik ook direct
een probleem. Er is een tekort aan
personeel in de maritieme sector.
Nu werken er veel OostEuropeanen in de visverwerking,
maar ik zou liever mensen uit onze
regio daar aan het werk zien.”

Extra handjes
Het personeelstekort is een onderwerp dat vandaag vaker ter sprake

komt. Verschillende sprekers laten
hier hun licht over schijnen.
Wiebren Minnema van het ROC
Friese Poort ziet een probleem in
de voorlichting over de maritieme
sector op scholen. “Er wordt veel
geïnvesteerd in tech-onderwijs
om jongeren op het vmbo kennis
te laten maken met techniek. Dat
is een goede ontwikkeling, maar
levert nog niet het gewenste resultaat op.”
Volgens Minnema ontstaat het
probleem al eerder: “Op de basisschool zijn de juffen en moeders
vaak het rolmodel voor kinderen.
Zij hebben over het algemeen
minder met techniek dan mannen. Kinderen worden van jongs
af aan minder geënthousiasmeerd
om voor een technisch beroep te
kiezen.”
Ronald Frijling van Balk Shipyard
ervaart vooral het gebrek aan praktisch opgeleide jongeren. “We
hebben momenteel echt behoefte

aan extra handjes”, vertelt hij.
“Vakmensen die kwaliteit leveren
met een goede werkhouding zijn
essentieel voor onze organisatie.”
Frijling vindt dat het imago van
de maritieme sector moet worden
verbeterd. “Het onderwijs en
bedrijfsleven moeten daar samen
voor zorgen.”

Langzamer varen
Een ander onderwerp dat op het
congres veelvuldig voorbijkomt is
klimaatverandering. Verduurzaming is het sleutelwoord. Martijn
Streng, als onderzoeker haveneconomie verbonden aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam, denkt dat
de scheepvaart een behoorlijke inhaalslag kan maken.
“De reductie van vervuilende stoffen is op de weg veel sneller gedaan dan op het water”, zegt hij op
ernstige toon. “Schonere vormen
van energie, zoals biobrandstof,
moeten in toenemende mate
worden gebruikt.”

Na een ochtend vol inspiratie en
debat volgt de kers op de taart:
Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat bezoek het NVB-congres en
spreekt de zaal toe. “De binnenvaart is enorm belangrijk voor
Nederland. Het kabinet wil meer
vracht naar het spoor en water.
Dat is veiliger, efﬁciënter en beter
voor het milieu.”
Van Nieuwenhuizen zucht en
vervolgt haar verhaal. “Het moet
schoner, want we merken de gevolgen van klimaatverandering iedere
dag. De droogte van de afgelopen
maanden trekt een zware wissel
op de binnenvaart. De lage waterstanden in de rivieren zijn zorgelijk.”
De minister roept de mensen in
de zaal op om hun verantwoordelijkheid te nemen. “Jullie kunnen
een grote bijdrage leveren om de
klimaatveranderingen te beperken. Als u de keuze heeft, kies dan
voor duurzame alternatieven.”

Rolmodellen
Dagvoorzitter Piras vraagt de
minister hoe zij schoolgaande
jongens en meiden enthousiast
wil maken voor een carrière in
de maritieme sector. Volgens Van
Nieuwenhuizen zijn rolmodellen daarin essentieel. Die kunnen
deze groep enthousiasmeren voor
het vak. Vervolgens is ze even stil
en schiet ze in de lach: “En natuurlijk zou een televisieprogramma als Schipper Zoekt Vrouw ook
enorm helpen.”
De zaal brult het uit. De minister
wordt bedankt en krijgt een staande ovatie. Het is een passend einde van een inspirerende congres,
want de deelnemers verlaten daarna de zaal voor excursies in de
provincie Flevoland.
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FAMILIEBERICHTEN
geboorte • verloving • huwelijk • overlijden •
dankbetuiging • in memoriam
Familiebericht plaatsen?
Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl

Vaart u regelmatig via de

Te Koop TELESCOPISCHE

Snel Groeiende Rederij

Kreekraksluizen?

SPUDPALEN

met 12 Partyschepen in de

Pik daar dan een exemplaar

Beste kwaliteit prijs !

randstad,

van De Binnenvaartkrant

Tot 25 m onder het schip uit !

zoekt Schippers,

mee.

www.botermantechniek.nl

Stuurmannen en Matrozen

Ook nu er geen

T: 06 54 28 7373

die graag werk op oproepbasis

Je handen hebben hard voor ons gewerkt, je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht, rust nu maar uit.
In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons is geweest,
geven wij u kennis van het overlijden van onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, trotse oma en ouwe-oma

Truus Klerks - van Duijnen
voorheen M/S Alja en de Providence
, Rotterdam, 5 juli 1924

Maasbracht, 24 oktober 2018

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

Gemotiveerde ervaren

Ben je representatief, heb je

Aziatische bemanning

een groot-vaarbewijs

Afdrachten en verzekeringen

of papieren als Stuurman of

conform wetgeving.

Matroos ?

Vanaf Euro 95,00 per dag,

Bel ons dan: 06-10647099 of

Op zoek naar personeel?

Filipijns óf Roemeens

lange periode.

mail: planning@boot10.nl

Wij bieden jullie Tsjechisch

personeel

en Slowaaks personeel aan

Vanaf 100 euro per dag.

Barko UG Duisburg.
Tel. +49-3222-1096-896.

Rondvaartschipper (m/v)

op posities als Deksman,

Tel. 06 52 68 82 52 óf

Of : + 31-1025-799-22

gezocht

Matroos, Stuurman,

www.alfuru.com

E : sales@barkocrewing.eu

Oproep of ZZP,I.b.v. groot

Stuurman met patent en

www.barkocrewing.eu

vaarbewijs.

Kapitein.

Upstream Crew B.V.

Schottel-ervaring en bekend in

Voor meer informatie bel

Uw betrouwbare

BEMANNING NODIG?

Amsterdam zijn een pré.

naar het telefoonnummer :

bemiddeling voor Poolse

Gerwil Crewing Letland SIA

Solliciteren? Mail naar

00421 917 166 721 ,

bemanning.

biedt u per direct aan :

werving@blueboat.nl

00421 918 828 726

e: info@upstreamcrew.com

(licht)matroos/ goede

of bel 020-820 4545

of stuur ons een e-mail via

t: 085-877 2324

condities.

echtgenote van Adrie Klerks

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

zoeken.

sluispersoneel meer is, ligt
de krant daar voor u klaar !

KICKER / ZOEKERTJE

tmlg.info1@gmail.com

Email: office.nl@gerwil.com, Te Koop Patrouille-Peilboot

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
St. Gertrudisstraat 38, 6051 BV Maasbracht
De crematieplechtigheid heeft
dinsdag 30 oktober plaatsgevonden.

HOLLAND SHIP CLEANING

in zeer goede staat.

Te Koop Gevraagd :

Scheepsruimen 500 BAR +

L 15x4.0x1.5 200 PK. Man

Aggregaten,

verven Hydrojetten 2500

Aziatisch Personeel

diesel.

Scheepsmotoren etc.

BAR

Vanaf Euro 92,50 per dag.

Radar 2x marifoon etc. etc.

Ook loop en sloop motoren.

Tel. 0617324458

Tel. +31-1089-00061.

Geldig scheepsattest.

Defecten geen probleem.

Of +49-3222-1094-892.

Vraagprijs 49.000 Euro.

E: vemodieselmotoren@live.nl

E: sales@

Inl. A. Witjes 06-229 747 13

T: 0031-6551 868 23

T. 0527-690032

Wij zullen haar missen:

continentalcrewing.eu

Schriftelijk condoleren kan via: www.uitvaartzorglinne.nl

KERST SPECIAL RESERVEER UW PLEK
VÓÓR 3 DECEMBER

U ZOEKT PERSONEEL?
INFORMEER NAAR
DE ADVERTENTIE
MOGELIJKHEDEN
+31(0)10-414 00 60
SALES@BINNENVAARTKRANT.NL

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

+31(0)10-414 00 60 SALES@BINNENVAARTKRANT.NL
Schiffsvermittlung „Seestern”
ZU VERKAUFEN
FAHRGASTSCHIFFE
ca. 44 x 10,80 x 1,25 m, 400 Pers., 2 x 331 kW, Zonen 3, 4 und R
ca. 24 x 5,30 x 0,90 m, 145 Pers., 1 x 186 kW, Zonen 2 ,3, 4 u. R
ca. 24 x 4,60 x 0,80 m, 75 Pers., 1 x 169 kW, Zonen 3, 4 und R

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.

GÜTERMOTORSCHIFF
ca. 73 x 8,15 x 2,86 m, 2 R, 990 t, 1 x 465 kW, Bugstrahl, neues Attest

www.aluminiumboten.nl
HOUSEBOAT & BARGES
FIND YOUR PERFECT VESSEL
Gevraagd voor de
buitenlandse markt.
Luxe motors,
Kempenaars en andere
schepen geschikt voor
bewoning.

Günstige Bedingungen für das
Management des Personals .
Für weitere Informationen kontaktieren
Sie uns bitte per e-mail: ofﬁce@radiani.ro
oder by handy 0040742432996

KOPPELVERBAND
ca. 95/76 x 11,45 x 3,20 m, 4.775 t, ca. 6.000 cbm, kanalgängig, Bj. 2008

ALUVA BIJBOOT MET EN1914-CERTIFICAAT

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Telefoon +31 (0)6 54936843 • johan@houseboatsandbarges.com
www.houseboatsandbarges.com

Schillerstrasse 35, D-53489 Sinzig/Rhein
T +49 (0)2642 5779, F +49 (0)2642 7840, M +49 (0)163 2764890
E-mail: info@schiffsvermittlung-seestern.de • web:www.schiffsvermittlung-seestern.de

Gezocht Kapitein voor tankschip:
• 14 dagen op / 14 dagen af
• Vaargebied ARA
• Rijn – Radar – ADN patent
• Goede verloning
Contact: Tel: +32 477479870
of Mail: pascal@bauwens-shipping.be

Luikenkap 135m x 11,45

GEZOCHT
KAPITEIN

Alu Friesche kap /
gereviseerd met Luikenwagen

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

+32 498524344

Tel: 00352 26 70 52 51

TE KOOP

Als het om mensen (op zee) gaat

MultiSure B.V.
Verzekeringen/Insurances

Bij individuele of collectieve verzekeringen voor zeevarenden en aanverwante
beroepen wilt u aan boord stappen bij de beste partij. Een partij die specialistische
expertise combineert met een persoonlijke benadering. Een partij als MultiSure.

beroepsbeoefenaars. Met de fijnmazige collectieve en
individuele zorg- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
van MultiSure vaart u een veilige koers. Vraag gerust een
vrijblijvende offerte aan en ga ook overstag!

Veilige koers
MultiSure is een onafhankelijk en internationaal georiënteerd assurantiekantoor,
al bijna een kwart eeuw gespecialiseerd in het verzekeren van maritieme

Tosca 18 - 2926 PK KRIMPEN A/D IJSSEL
www.multisure.nl - info@multisure.nl - Tel.: (0180) 55 27 27
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“Binnenvaart heeft crisissteun nodig”
In Duitsland en Zwitserland
wordt aangedrongen op
crisissteun voor de binnenvaart,
die extreem gebukt gaat onder
het lage water. Landbouwbedrijven die door de droogte
getroffen zijn, krijgen al wel
overheidssteun.
Vervoer over water is door de
langdurige droogte op veel plaatsen nog maar amper mogelijk of
zelfs helemaal tot stilstand gekomen. Varende ondernemers lopen
dagelijks duizenden euro’s aan

omzet mis. Vrachtcontracten kunnen niet meer worden nageleefd.
Onder meer de chemie-industrie
moet de aanvoer van grondstoffen
overhevelen naar de weg. Cruisevaarten zijn niet meer te plannen,
waardoor minder toeristen de grote Duitse steden bezoeken.
De BDB vraagt de overheid de
juiste conclusies te trekken uit
deze moeilijke situatie. De binnenvaartbond dringt aan op het
uitbouwen van de vaarweginfrastructuur en wil dat de overheid
de economische schade als gevolg

van de droogte in kaart brengt.
Hierbij moeten zowel binnenvaart
als industrie worden betrokken.

Financiële problemen
Daarnaast vraagt de BDB om
ﬁnanciële steun voor varende
ondernemers die door het laagwater in de problemen komen. Voor
landbouwers, die eveneens getroffen zijn door de droogte, trekt de
Duitse regering 150 tot 170 miljoen euro aan steunmiddelen uit.
In Zwitserland hebben de Rijnhavens eveneens om overheids-

steun gevraagd. Als gevolg van de
beperkingen in de Rijnvaart hebben veel bedrijven voor hun medewerkers arbeidstijdverkorting
moeten aanvragen. Rederijen en
overslagbedrijven dreigen in ﬁnanciële problemen te komen. Voor
de dieselbevoorrading moet Zwitserland inmiddels gebruik maken
van de verplichte noodvoorraad.
De Zwitserse havens stellen dat er
geen alternatief voor de Rijnvaart is
voor de aan- en afvoer van goederen: “In 2017 lag het spoorvervoer
wekenlang stil door de problemen

bij Rastatt. Gelukkig konden in
deze periode grote volumes naar
de Rijnvaart verschuiven. Nu de
binnenvaart stilligt, kunnen het
spoor- en wegvervoer slechts gedeeltelijk inspringen aangezien
hun capaciteiten beperkt zijn.”
De Zwitserse havens vragen de
Rijnoeverstaten om onder leiding
van de CCR maatregelen te nemen
zodat de Rijnvaart ook bij extreme
droogte nog door kan gaan. Knelpunten op de rivier moeten dringend worden weggewerkt.

ACM stopt onderzoek naar planning bij ECT
De ACM stopt zijn onderzoek
naar de manier waarop ECT de
afhandeling van binnenschepen
plant. De containerstuwadoor
publiceert de planningscriteria
op zijn website. De toezichthouder concludeert dat die
“objectief, redelijk, nondiscriminatoir en transparant”
zijn.
De Autoriteit Consument & Markt
was het onderzoek gestart na klachten uit de binnenvaart: de ECT
Delta- en de Euromax-terminal
zouden schepen voortrekken die
voor ECT’s eigen shuttlediensten
naar het achterland (European
Gateway Services) varen. De
stuwadoor heeft de beschuldigingen altijd ontkend. De ACM meldt
ook dat er geen overtredingen zijn
geconstateerd.
In overleg met de toezichthouder
zet het bedrijf de planningscriteria
online. “De toezegging draagt bij
aan een gelijk speelveld voor het

(foto Tekst & Toebehoren)

containervervoer met een binnenvaartschip van en naar het achterland van de Rotterdamse haven”,
stelt de ACM.
“Uit het onderzoek van de ACM
komt het beeld naar voren dat
ECT bij het plannen van het laden

en lossen van binnenvaartschepen
soms gelijke gevallen niet gelijk
zou behandelen. Daarnaast blijkt
dat het voor sommige binnenvaartschippers niet duidelijk is aan
welke eisen zij moeten voldoen
om prioriteit te krijgen binnen
het planningssysteem van ECT. De

ACM heeft geen overtreding vastgesteld, maar ziet wel risico’s voor
de mededinging. Met deze toezegging worden deze risico’s vermeden.”
De ACM wil de toezegging verbindend verklaren en stopt het onderzoek naar ECT. De toezegging

ligt zes weken ter inzage zodat
belanghebbenden daarop kunnen
reageren.

HET NÉTWERK VOOR DE BINNENVAART

CAPTAIN’S DINNER

Rotterdam, 6 november 2018

15 november 2018

Aan allen die de binnenvaart een warm hart toedragen
Beste Wandelgangers en Wandelgangsters,
Alleen als iemand een heel interessant en onderhoudend, liefst ook
belangrijk verhaal heeft te vertellen, nodigen wij hem of haar uit om
in “De Wandelgang” een voordracht te houden. Die kritische houding
van uw bestuur heeft u in de loop der jaren weten te waarderen en
zo hebben we kwaliteit van de bijeenkomsten hoog kunnen houden.
Ook bij de november-bijeenkomst van “De Wandelgang” zult u verrast
worden door een doorwrochte presentatie.*
Met deze presentatie, het samenzijn in De Tuin van de talrijke binnenvaartprofessionals èn een fantastisch Captain’s Dinner sluiten we
het jaar 2018 in stijl af, voor “De Wandelgang”. Voor de binnenvaart
is 2018 een jaar met historisch lage waterstanden op de rivieren. In
2019 beginnen we gelukkig weer met een schone Pegel, en met een
Nieuwjaarsbijeenkomst. U hoort daar uiteraard als eerste van.
Maar eerst: voel u weer welkom in de “De Wandelgang” op donderdag
15 november in De Tuin, Plaszoom 354 in Rotterdam.
(Aanvangstijd is 18.00 uur)
Uw dagelijks bestuur
Dirk-Jan Bezemer, Jan Struijk, Alexander Wanders, Els Oosse,
Robbert Klaverdijk, Twan de Goeij
*Meer info over wie er spreekt en waarover in de uitnodiging die alle
leden van “De Wandelgang” ontvangen.

Volgende bijeenkomst: 3 januari 2019 Nieuwjaarsreceptie
De Wandelgang - Postbus 257 - Zwijndrecht - AG 3330 - Netherlands
info@dewandelgang.nl - www.dewandelgang.nl
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De beste stuurlui
staan niet aan wal
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
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

Koppelverband Millennium is per aanvang 2019 op zoek naar een

KAPITEIN
Wij varen vast tussen Wörth direct naar de Maasvlakte vv.
Wij zoeken

Wij bieden

TRANSITO

FUNCTIEOMSCHRIJVING

...is een sterk groeiende en
creatieve organisatie welke opereert
in de binnenvaart. Binnen Transito
werken wij met een jong, gedreven
en ambitieus team. Op dit moment
is er ruimte voor uitbreiding in ons
team en daarom zijn wij per direct
op zoek naar jou (m/v) om ons team
te komen versterken als:

Als bevrachter ben je dagelijks
bezig met het zoeken van ladingen
en het bevrachten van onze regie/
huurschepen. Je hebt regelmatig
telefonisch contact met de
schippers/ laad- en losplekken en
klanten.

Iemand met Rijn -en radapatent minimaal Mannheim
Containerstuw ervaring is niet persé vereist
Duwervaring is een pré
Nederlandse condities
14/14 of 7/7
Kost reizen vrij
Prettige werksfeer

BINNENVAARTBEVRACHTER (FULL TIME)
GEVRAAGD

DIENSTVERBAND

REAGEREN

- Afﬁniteit met de binnenvaart
- Accuratesse en gezonde
dosis humor
- Zelfstandigheid maar ook
goede teamworker
- Communicatief vaardig
- Geen 9 tot 5 mentaliteit

- Goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden
- Aantrekkelijke en
afwisselende baan
- Jong en sterk groeiende
onderneming
- Werken met ambitieuze
en gezellige collega’s

Heeft u interesse in deze functie,
neemt u dan contact op met
Chris-Bernhard Hoogendoorn.
Mobiel +31 653 688 718
Email cb@transito.nl
TRANSITO
Beatrixhaven 43
4251 NK Werkendam
T +31 183 679 850
W www.transito.nl

T 0619034069 / E info@kvmillennium.nl / W kvmillennium.net

GEVRAAGD
NEDERLANDSE OF DUITSE KAPITEIN
GEZOCHT
KAPITEIN EN LICHTMATROOS
VOOR MTS JOLANDA
Vaargebied Ara + Rijn

VOOR GASTANKER(S)
In bezit van Rijnpatent minimaal Mannheim /Radarpatent/ ADN basis
en eventueel ADN gas of bereid zijn dit te halen.
Vaarsysteem 14 dgn op/14 dgn af.
Luxemburgse voorwaarden.

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

T: 0031-627-207564
E: stephan@unionshipping.nl

T: 0031-621-228750
E: arie@unionshipping.nl
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“Binnenschiﬀfahrt braucht Krisenmechanismus“
Der BDB fordert vom Bund
einen Krisenmechanismus für
das vom Niedrigwasser
betroffene Binnenschifffahrtsgewerbe. Die Forst- und
Landwirtschaft verfügt in
Deutschland über einen
solchen Mechanismus, der bei
extremen Naturereignissen
anspringt.

Die Güterbeförderung per
Binnenschiff war infolge der langanhaltenden Trockenheit auf vielen Flüssen kaum oder gar nicht
mehr möglich. Verdienstausfälle
von bis zu 4.000 Euro pro Tag
und in Einzelfällen auch mehr,
die von niemandem ausgeglichen
werden, sind die Folge. Frachtverträge können mitunter nicht
mehr zeitgerecht erfüllt werden.

Rohstoffe für die Industrie müssen per LKW befördert werden.
Das trifft die Tagesausﬂugsschifffahrt, die auf das Saisongeschäft
angewiesen ist.
Der BDB fordert vor diesem Hintergrund, dass wichtige Wasserstraßenprojekte schnell umgesetzt
werden und, dass der Bund das
Gesamtbild der dürrebedingten

Hessens Verkehrsminister drückt
bei der Rheinvertiefung aufs Tempo
Angesichts der historisch
niedrigen Pegelstände verlangt
Hessens Verkehrsminister
Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/
Die Grünen) die sofortige
Aufnahme der Arbeiten an der
Fahrrinne des Mittelrheins.
Der Minister informierte sich
am Containerterminal von
Contargo Rhein-Main GmbH in
Gustavsburg über die Probleme
der Binnenschifffahrt.
Al-Wazir besuchte das Terminal
kurz vor der Landtagswahl in
Hessen, bei der Die Grünen
gut abgeschnitten haben. AlWazir könnte der neue Ministerpräsident werden.
Der grüne Politiker hat eine
durchaus realistische Sicht auf
Mobilität und Gütertransport.
Im Frühjahr unterzeichnete er
gemeinsam mit den Verkehrsministern der Bundesländer Baden-

Al-Wazir besuchte das Contargo-Terminal in Gustavsburg.
(Foto Hessische Landesregierung)

Württemberg, Rheinland-Pfalz
und Nordrhein-Westfalen eine
Resolution zur Abladeoptierung
auf dem Mittelrhein zwischen
Wiesbaden und St. Goar. Es
müssen sechs Engstellen beseitigt
werden, damit in diesem ca. 50
Kilometer langen Abschnitt eine
durchgehende Fahrrinnentiefe
von 2,10 m garantiert wird.
Die Vertiefung ist im Bundesverkehrswegeplan 2030 vorgesehen,

i

ist aber erst im Vorplanungsstadium. Al-Wazir fordert die
Bundesregierung auf, umgehend
mit der Umsetzung zu beginnen:
„Das Kosten-Nutzen-Verhältnis
ist höher als 1:30. Es gibt kein
einziges Projekt im Bundesverkehrswegeplan mit einem besseren Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Sinnvoller kann man Geld nicht
ausgeben.“

Schäden aufnimmt. Die wirtschaftliche Beeinträchtigung der
Güter- und Fahrgastschifffahrt
durch das Niedrigwasser müsse
gemeinsam mit den Betroffenen,
der Industrie und den Verbänden
ermittelt werden.
Darüber hinaus fordert der BDB
ﬁnanzielle Unterstützung für
Binnenschifffahrtsunternehmen.
Der Bund wird Landwirten, deren

DE
UT
SC
HE
SE
Existenz
ITE
durch die
Dürre bedroht
ist, in diesem Jahr
mit bis zu 170 Millionen
beistehen. Ein ähnlicher
Krisenmechanismus ist laut
BDB auch für die Binnenschifffahrt zu schaffen.

IT-Projekt zum intelligenten
Binnenhafen startet
Unter Federführung des Bremer
Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL)
ist das Forschungsprojekt
Binntelligent gestartet. In diesem
Verbundprojekt schließen
sich verschiedene Akteure der
Hafenwirtschaft zusammen,
um in den Fahrtgebieten
Weser und Mittellandkanal
mittels IT-Technologien
Efﬁzienzsteigerungen in ihren
Logistikprozessen zu erzielen.
Binntelligent wird im Rahmen des
Programms ‚Innovative
Hafentechnologien‘ vom Bundesverkehrsministerium gefördert.
Die Projektlaufzeit ist drei Jahre.
Projektleiter Arne Gehlhaar: „Die
heutige Situation in den Häfen
zeichnet sich besonders durch
eine enge Verzahnung zwischen
unterschiedlichen Akteuren aus.
Dennoch bleiben Potenziale
aufgrund von Unterbrechungen

im Informationsﬂuss zwischen
den Beteiligten ungenutzt. An
dieser Stelle möchten wir mit
einem unternehmensübergreifenden Informationssystem
ansetzen.“
Durch die IT-gestützte Kommunikation zwischen der Binnenschifffahrt, den Seehäfen, den Binnenhäfen und den verbindenden
Verkehrsträgern sollen mit
Binntelligent zudem die Voraussetzungen für künftige synchromodale Transportkonzepte
geschaffen werden.
Neben dem ISL sind das Bremer
Institut für Produktion und
Logistik GmbH (BIBA), die dbh
Logistics IT AG, die Hafen
Hannover GmbH, die Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig
mbH, die Rhein-Umschlag GmbH
& Co. KG sowie namhafte assoziierte Partner aus Logistik, Politik
und Hafenwirtschaft am Projekt
beteiligt.

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT
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Schiffsversicherung
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16 Messen und Ausstellungen

Antriebsanlagen

SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

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

Einzigartig in
Deutschland

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

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

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

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

22 Schiffsausrüstung

OMRU

Brandschutz

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

Alubau

3

Aggregate

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

2

1

®

Aggregate

Marine Piping Systems and Fire Protection

1

KNAACK & JAHN

Rubriken

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

SCHEEPSRAMEN

OMRU schiffsfenster
für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

www.shipping-technics-logistics.de

21 Ruderanlagen

DAMEN MARINE COMPONENTS

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

DÜSEN & RUDERANLAGEN

24R/V7ICE
SE

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

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

EINE KLEINE ANZEIGE
MIT EINER

GROßEN
REICHWEITE

TARIFE
Anzahl Platzierungen

13x

63x15
€ 18
63x20
€ 27
63x25
€ 36
63x30
€ 45
63x35
€ 54
63x40
€ 63
63x50
€ 72
63x75
€ 108
63x100
€ 144
* Tarife sind pro Platzierung

26x
€ 16
€ 24
€ 32
€ 40
€ 48
€ 56
€ 64
€ 96
€ 128

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

Maritieme betimmeringen en interieurbouw

Shipyard

info@foresta-trading.nl
www.foresta-trading.nl
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Wij wensen MTD B.V. veel succes met mts Florian
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Mts Florian separeert voor hergebruik
DOOR JOHAN DE WITTE

Dinsdag 30 oktober, na een
slingerproef, vertrok mts Florian
met de Vlaamse Leeuw in top
naar Antwerpen om in de
slops-business te functioneren.
RensenDriessen Shipbuilding
liet het casco in opdracht van
MTD uit Wemeldinge in Orsova
bouwen en leverde het complete
schip turnkey.
Dolderman Motoren installeerde,
Werkina onderscheidde de ‘plus
en min’ aan boord, RuGoTech
was er voor de leidingstraat. De
timmerlieden van Hoogendoorn
bewezen in afwerking geen onderscheid te maken tussen plezier- en
werkschepen. Lloyds hield de vinger aan de pols.
De Florian is een meer dan compleet uitgeruste sloptanker die ver-

trouwen wekt bij chief engineers!
Wat de SAB is voor de binnenvaart
is MTD voor zeevaart!

Antwerpen
MTD bv uit Wemeldinge is een
dochterbedrijf van een onderneming in Antwerpen genaamd
MTD Maritime Services en heeft
in de Antwerpse haven vaste grond
onder de voeten als het gaat om
vloeibaar en vast afval van zeeschepen.
Met 300 meter kaailengte in het
vijfde havendok, op kaai 373 en
met de Esso als buurman, is de
ﬁrma gesetteld met een kantoor
en een recyclinginstallatie. Inclusief deze dubbelwandige Florian
beschikt de ﬁrma over zeven tankers. De kiel voor een volgend
zusterschip is reeds gelegd door
RensenDriessen Shipbuilding.
(foto’s Johan de Witte)

Aan dek ontmoeten we de technische man en zaakvoerder van
MTD: Jeroen Vermeij.
Heeft u een half uurtje voor De
Binnenvaartkrant?
“Natuurlijk, mijn moeder verspreidt jullie krant in Wemeldinge!”
Deze Wemeldingenaar van origine
heeft zowel een Nederlandse als
Belgische pet op en is wat betreft
scheepsbouw en branchetechniek
internationaal op de hoogte.

Ofschoon Jeroen het vak geleerd
heeft bij zijn vader aan boord,
vaart hij niet; hij bemoeit zich met
de schepen en bevrachting.
Waarom twee tankers achtereen?
“Nog even en het is 2019. Overeenkomstig de wetgeving moeten
we dubbelwandig zijn. Met deze
Florian en straks een tweede 85 x
9,50 meter-schip is MTD klaar om
de zeevaart en ladingbelanghebbenden een passende oplossing te
bieden voor het vloeibare en vaste

afval dat zich aan boord bevindt.
De slopsinzameling waarbij separatie in de verschillende bestanddelen herwinning en hergebruik
mogelijk maakt, behoort tot een
van de meest gecontroleerde activiteiten in de haven. Het behoort
eveneens tot onze taak om daar,
overeenkomstig wetgeving en beleid, efﬁciënt en optimaal veilig
mee om te gaan.”
Lees verder op pagina 12 >>

In collegiale samenwerking met
SAA Overvliet Assurantiemakelaars
verzorgen wij de verzekeringen.

Wij wensen de bemanning
van m.t.s. Florian
een behouden vaart!

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

www.rensendriessen.com

Bierweg 1B Wemeldinge | Tel. 0113-622212
info@assurantiekantoorvermeij.nl

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

De Binnenvaartkrant
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MTD dubbelwandig in de markt
>> Vervolg van pagina 11

Is MTD vast gecontracteerd in de
Antwerpse haven?
“Overeenkomstig de afgegeven
vergunningen voor het inzamelen van alle soorten vloeibare
scheepsafval zijn we als MTD
voor de havenautoriteiten een
ofﬁciële ontvangstvoorziening van
scheepsafvalstoffen.”

Fliterpot
De Florian heeft zeven centertanks.
Tank 5 en tank 1 hebben voor de

stabiliteit een middenschot. Er
zijn twee Bornemann-pompen.
Het dubbelleidingsysteem is voorzien van W&O-afsluiters en volledig verbonden, zodat bij eventuele
uitval van een pomp het systeem
met één pomp kan functioneren.
Voor service staat er een 18 meter
lange Van Wijk-kraan aan dek met
een capaciteit van 2,5 ton. Ook
heeft RuGoTech Pijpleidingen op
verzoek van Jeroen een unieke
12 bar ﬁlterpot gerealiseerd om te
voorkomen dat vodden, laspinnen

en ander grofvuil in de ladingtanks terechtkomen.
In principe kunnen er zeven verschillende producten worden gesepareerd.

bedrijf belooft altijd iets passends
te kunnen leveren.

Proefvaart

Berg Maritieme Meetsystemen
maakte afwijkend van de gebruikelijke radarmeting een op maat
gemaakt meetsysteem met de ouderwetse rail en vlotter. Gestolde
paraﬁne of gelijkwaardige dichte
afvalstoffen zijn voor radartankmeting lastig te doorzien en die
is daardoor niet betrouwbaar. Het

“De proefvaart was appeltje-eitje.
Bijzonder dat na drie maanden
inbouw alles klopt en werkt! Het
schip manoeuvreert met Van der
Velden-roeren en Verhaar boegschroef uitstekend. De 3508
Caterpillar zet, met twee derde
lading, 19,5 kilometer op de klok.
Het pomp- en separatiesysteem is
best gecompliceerd, echter toch
eenvoudig bedienbaar.”

Goed gewerkt met RensenDriessen
en Dolderman?
“Dat is naar de bekende weg
vragen. Het is een fraai gebouwd
casco en naar onze zin geïnstalleerd. Het feit dat we een tweede
gaan bouwen, zegt voldoende!”
“De lat ligt hoog, slops is apart
werk… Je weet – behoudens
monstering – nooit precies wat
voor producten je overneemt. De
medewerkers moeten met de
equipment aan boord eventuele
verrassingen aankunnen.”

Aan mts Florian leverden onder andere:
Dolderman B.V.

Den Breejen Shipyard Schroefasinstallatie

aangedreven door een drukvaste 11 kW

Promarin Propeller- und Marinetech-

tie type VBS1000sr (schroefdiam 1000mm)

Afbouw en Caterpillar 3508C en John Deere

Dijvler Materiaal B.V.

ABB elektromotor met bijpassende frequen-

nik GmbH The main propeller, diameter

verticale opstelling, 300 kW bij 1800 omw/

6135AFM

Boeg- en achterankerlier, ankers, ankerdam-

tieregelaar

1650mm, 4 blades and skew design

min. bediening wegafhankelijk incl omscha-

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

kettingen en ankerdraad

Foresta Trading B.V.

Radio Holland Netherlands B.V.

keling, pomp/boegschroefbedrijf en één

Ontwerp, bouw en levering compleet schip

Dolpower B.V.

Volledige pakket F.T. VICTOR dienstpom-

Navigatie en communicatiepakket

(1) Atlas Copco zuigercompressor Automan

Berg Maritieme Meetsystemen B.V.

Generatorset 1 t.b.v. aandrijving boeg-

pen, 2x F.T. ballast/stripping ejector ≈ 200

RAFA Scheepsramen B.V.

AC55 op 300l ketel

Installatie tankinhoudsmeting en tankalar-

schroef en ladingpompen 420kVA

m³/u per stuk, gasolie trimpomp en smeer-

Ramen

W & O Europe

meringen en gasdetectie systeem voor

Motor John Deere, type 6135 Generator

olie haspelset

Reintjes Benelux bvba

Alle afsluiters voor de machinekamers en

stuurhuis en woning

Stamford HCM534, Generatorset 2 t.b.v.

Hoogendoorn Maritieme Betimmerin-

1x WAF 562 L met een reductie van 4,546:1

dekleidingsystemen

Blokland Non-Ferro B.V.

boordnet en ladingpompen 140kVA Motor

gen en Interieurbouw

RuGotech Pijpleidingen B.V.

Werkina Werkendam B.V.

Beunkoelers

John Deere, type 6068 Generator Stamford

Betimmering achter woning en stuurhuis

Dekleidingsysteem geëngineerd, gemaakt

De complete elektrische installatie incl.

Blommaert BVBA

UCM274 en Generatorset 3 t.b.v. boordnet

IM Brouwer Industriële Metaalwerken

en gemonteerd

2-draads databesturing, monitoringsysteem

Voormast type Improval, heklichtbeugel

62kVA Motor John Deere, type 4045 Gene-

B.V. Metaalwerk

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsre-

met touchscreenbediening, compleet

type Isis, boordlichtbakken type Isis, RVS

rator Stamford UCM224

Kampers Shipyard B.V.

paratiebedrijf B.V.

nautisch pakket, camerasysteem, complete

roeftrap en Alu davit met handlier

EPS European Pump Services B.V.

Stuurhuis + hefgeleidekoker

Hydr. kraan 17,5 mtr. 2500 kg.

airco installatie, satellietsysteem, tank-

ClimaLogic B.V.

Twee stuks 250m3/uur EPS/Bornemann

Lloyd’s Register EMEA Geclassiﬁceerd

VE-woning en scheepsstoﬀering

meetsysteem, Ecdis Inland Viewer en AIS

Machinekamerventilatie, ruimventilatie en

ladingpompsystemen type HC 180, aange-

Orlaco Products B.V. CCTV- Systeem

Complete stoﬀering woning en stuurhuis

installatie

sanitair systeem

dreven door drukvaste 98 kW ABB elektro-

Overvliet Assurantiemakelaars B.V.

incl. ve-screen zonwering

WindeX Engineering B.V.

DBS Scheepsservice

motoren en bijpassende frequentierege-

Varen verzekeringen i.s.m. Assurantiekan-

Verhaar Omega B.V.

Airconditioning en overdrukinstallatie

Aluminium vloeren voor- en achterschip

laars en één stuks 30m3/uur vacuümpomp,

toor Vermeij B.V.

Eén (1) Verhaar Omega boegschroeﬁnstalla-

DE VOLLEDIGE LIJST VINDT U OP VLOOTSCHOUW.NL

Ken is trending!

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

Due to growth, we are looking for:

Een week geleden plaatste Ken op Linkedin een mooi ﬁlmpje
van Wereld van de Binnenvaart om jongeren te stimuleren
voor een job in de Binnenvaart.
Het aantal reacties en views was om trots op te zijn!
Zo zien we het graag!
Wil je meer weten over onze mooie branche kijk dan snel op:
www.wereldvandebinnenvaart.nl www.binnenvaartvlog.nl

Engineers
For the above mentioned position, we ask for someone who has experience in the river
cruising industry and in the possession of Service booklet “Engineer”.
Job requirements:
• Service Booklet (River Seaman’s book)
“Engineer”
• Experience with Diesel, Electrical &
Electronics, Hydraulics, Vacuum
System, Refrigeration Technology
• Good communication and representative skills
• Good knowledge of the English and/or
German language

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

Voor het dubbelwandige roestvrij stalen mts “Mayflower” zijn wij op zoek naar een

Stuurman
• Wij varen voor Stolt-Nielsen zowel ARA als Rijnvaart
• Wij zoeken een man met enige Chemie-ervaring
• Het liefst in het bezit van ADN
• Wij varen 20 dagen op / 20 dagen af of 14/14
• Wij bieden een gezellige werksfeer en een goede salaris

Reactie’s gaarne aan mayflower@diamar.org of
telefonisch naar nr; 0615058326
Mayﬂower Binnenschifffahrt uG
(haftungsbeschränkt)
Papenwiese 5, 49733 Haren-Ems

for
iting
u
r
c
y re
lread
a
e
r
We a

!
2019

Rivertech BV
Delta 60, 6825 MS Arnhem
T +31 (0)26 362 03 40
E crew@rivertech.nl
Human Resources:
Denice Buiel
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Wechseln Sie den Kurs
Ihrer Karriere

Rapide Shipping B.V. bestaat sinds 1995
en is uitgegroeid tot een all-round platform
voor alle transporten over water.
Waarvan de divisie Rapide Dredging B.V.
zich gespecialiseerd heeft in onderhoudsbaggerwerken in Europa.

RsR Nemo Ltd. ist der Anbieter von nautische Management für Flusskreuzfahrtunternehmen. Zu diesem Zeitpunkt führt RsR Nemo Ltd. mehr als 30

Schipper Sleephopperzuiger Binnenvaart

Flusskreuzfahrtschiffe und ist mit einer Anzahl von mehr als 350 Mitarbeitern
eine der größten Managementgesellschaften für die Flusskreuzfahrt. Wir suchen:

Steuermann
•
•
•
•

Ben jij op zoek naar een uitdagende functie gecombineerd met vrijheid,
verantwoordelijkheid en afwisseling?
Rapide Dredging B.V. is een groeiende onderneming in de baggersector binnen Europa.
Bij Rapide Dredging B.V. werken we met een jong en enthousiast team verdeeld over
diverse baggerschepen. Voor één van onze baggerschepen zijn wij op zoek naar een
ervaren Schipper (binnenvaart).

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

Maschinist
•
•
•
•

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

Matrose
•
•
•
•

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

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!

Taken en verantwoordelijkheden:
- Goed kunnen manoeuvreren en
navigeren van het schip
- Verantwoordelijk voor het baggerproces
- Aansturen van stuurman en/of matroos
- Afhandelen van administratie en
documentatie
Functie-eisen:
- Ervaring met sleephopperzuiger
binnenvaart
- Bereid om in Donaulanden te werken
- In bezit van Groot Vaarbewijs AB,
radarpatent, marifooncertificaat
(binnenvaart)
- Enige kennis van MS Office
- Een zelfstandige collega met een
flexibele instelling

Wij bieden:
- Een uitdagende en zelfstandige functie
- Uitstekende arbeidsvoorwaarde passend
bij jouw achtergrond en ervaring
- Goed vaar-verlofschema: 2 of 4 weken
op / 2 of 4 weken af (4 op / 4 af heeft
de voorkeur)
- Zondag vrij

Wil jij bij Rapide Dredging B.V.
komen werken?
Solliciteer direct en stuur je
motivatiebrief met CV per e-mail naar
Cora Hovestadt op e-mailadres:
info@rapideshipping.nl

Nautical Expertise for Maritime Operations
WWW.RSRNEMO.COM

Vereiste Matroos: dienstboekje matroos
Vereiste Schipper: GVB A/B - inclusief P,
radarpatent en marifooncertiﬁcaat

Stuur je CV naar: werving@aqualiner.eu

Voor het dubbelwandige roestvrij stalen mts “Mayflower” zijn wij op zoek naar een

1e kapitein
• Wij varen voor Stolt-Nielsen zowel ARA als Rijnvaart.
• Wij zoeken een man met enige Chemie-ervaring, in het bezit zijnde
van een Rijn-patent tot Mannheim….
• Een Radar-patent en een ADN C-certificaat.
• Wij varen 14 dagen op / 14 dagen af.
• Wij bieden een gezellige werksfeer en een goed salaris.

Reactie’s gaarne aan mayflower@diamar.org of
telefonisch naar nr; 0615058326
Mayﬂower Binnenschifffahrt uG
(haftungsbeschränkt)
Papenwiese 5, 49733 Haren-Ems

www.dewaterbus.be

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

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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Te huur Antwerpen:
eilandje/Kempisch dok

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.

Verwarmde loods 400m2 + 150 m2 kantoor met havenzicht

+32 (0) 475 41 82 40
mogelijkheid tot time-charter
Om aan de vraag van onze klanten te voldoen, breiden wij onze vloot uit.
Beschikt u over een dubbelwandig tankschip met een capaciteit tussen
1000mt tot 8000mt voor het transport van blanke of zwarte producten?
Dan zijn we op zoek naar u.

Atlas Trainingscenter
Staatlich anerkanntes Bildungsinstitut für die Berufsschifffahrt

Vorbereitungslehrgänge für Patentprüfungen _ Radarpatent _ Fahrsimulator
ADN-Lehrgänge _ Sachkunde FGS _ Erste Hilfe _ Sicherheitsseminare
Königstr. 59 _ 47198 Duisburg _ Tel. +49 2841 7818747
www.atlas-schiffahrt.de _ info@atlas-schiffahrt.de

Vinotra is
- Betrouwbaar
- Flexibel
- Innovatief
- Transparant
- Iso 9001 en 14001 gecertificeerd
Voor meer informatie neem contact op met Jan Verbergt of Koen Geeraerts
op het telefoonnummer: +31 (0)85 064 60 40 (Main and AOH number) of
per e-mail op info@vinotra.com

Vinotra - Brugsteen 4, 4815 PL Breda

BUYCK TECHNIEK B.V.
Hydraulische stuurmachines
Roeren en Hennegatkokers
Stuurhut hefkolommen
Revisie - fabricage hydraulische
cilinders

06-51125174

HYDRAULIEK
en slangenservice
ONTWERP
INSTALLATIE
REPARATIE

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

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

GASDOKTERS
+31
+31180
180 234
234 030
030

GECERTIFICEERDE
info@gin-rotterdam.nl

GASDESKUNDIGEN
TANKSCHEPEN
www.gin-rotterdam.nl

VOOR AL UW GASVRIJ-INSPECTIES

BOURGONDISCHELAAN 30M |2983 SH RIDDERKERK
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Maritime Week start 10 november
Op 10 november begint de jaarlijkse
Maritime Week. Tot en met 17 november
organiseert de maritieme sector
evenementen voor professionals en
studenten en er zijn allerlei leuke
activiteiten voor jong en oud.
De focus ligt dit jaar op carrièrekansen, innovaties en de duurzaamheidsambities van
de maritieme sector.
De ofﬁciële opening van de Maritime Week
is de open dag van het MARIN op zaterdag
10 november. MARIN toont een toekomst
met emissieloos varen, drijvende eilanden,
drijvende windmolens, zonnecelcentrales en zeewierboerderijen op zee. Een dag
eerder vindt daar voor genodigden een
pre-opening plaats waar staatssecretarissen

Barbara Visser en Mona Keijzer het 10.000e
scheepsmodel zullen onthullen.
Het jaarlijkse Maritime Awards Gala op
maandag 12 november is één van de andere hoogtepunten in de Maritime Week.
Vijf prijzen worden die avond uitgereikt:
de Maritime Designer Award, de Maritime
Innovation Award, de Maritime Award
KNVTS Schip van het Jaar, de Maritime
KVNR Shipping Award en de Maritime
RNLN Van Hengel-Spengler Award.
Tijdens de Maritime Innovation Experience
op 15 november in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht kunnen studenten kennismaken met de nieuwste uitvindingen van
toonaangevende maritieme bedrijven, van
op afstand bestuurbare schepen tot slimme
sensoren voor onderhoud.

Plannen voor waterkrachtcentrale bij Sluis Grave
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Als besloten wordt tot de bouw van een
waterkrachtcentrale bij de sluis in
bij Grave, kan die al over twee jaar
operationeel zijn. Dat is een van de
uitkomsten van het onderzoek naar zo’n
turbine in de Maas.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van
de gemeenten Heumen en Grave. Zij werken voor een eventuele waterkrachtcentrale
samen met Rijkswaterstaat en de provincies
Gelderland en Noord-Brabant.

Dit jaar constateerde Rijkswaterstaat dat er
groot onderhoud gepleegd moet worden
aan de John S. Thompsonbrug over de Maas
en de sluis. Mogelijk is dat een uitgelezen
moment voor de bouw van een waterkrachtcentrale.
De turbine zou duizend huishoudens in
Grave van stroom kunnen voorzien. De
bouw van grote windmolens is er niet mogelijk in verband met mogelijke verstoring van
de militaire radarpost in Volkel. De maximaal toegestane hoogte van 94 meter is niet
hoog genoeg voor een rendabele exploitatie.

Particulier initiatief voor hulp aan startende,
jonge ondernemers in de binnenvaart

“De eerste vier varen al”
Op initiatief van The Blue World, de
onderneming van Patrick Hut en Tonnie
Speksnijder, bieden vijf vermogende
partijen ﬁnanciële hulp aan jonge
starters in de binnenvaart. The Blue
World zelf biedt bovendien operationele
begeleiding aan deze beginnende
ondernemers. De eerste vier zijn al
succesvol op weg en opereren zelfs waar
mogelijk als collectief.
“Jonge mensen met een goed businessplan kunnen bij ons aankloppen voor
ondersteuning”, aldus Patrick Hut. “De
vier die al zijn geholpen, hebben investeringen kunnen ﬁnancieren die variëren
van 110.000 euro tot over de miljoen.
Ik moet daar wel bij zeggen dat degene
die een miljoen aan kapitaal leende, ook
door de bank werd geholpen. We bieden
heel gunstige voorwaarden aan jongeren
die met een bestaand, al wat ouder schip
aan de slag willen.”
Van die jongeren wordt ook commitment
verlangd. Ze dienen zelf minstens 25.000
euro mee te brengen. Dat is een klein
eigen vermogen, gezien de kapitalen die

moeten worden geïnvesteerd. “Tot nu toe
kwamen ze met mooie, sluitende plannen aan voor de aanschaf van wat oudere
schepen.”
De leeftijd gekoppeld aan de term ‘jonge
mensen’ is vrij rekbaar. “Iemand van 45
met een goed plan kunnen we ook helpen”, zegt Patrick Hut. “The Blue World
beoordeelt de plannen en we blijven ook
bij de uitvoering betrokken. We bieden
behalve de ﬁnanciering ook zorg en
advies. Het is ook een groot voordeel voor
de ondernemer dat hij begeleid wordt.”
De vier trekken ook gezamenlijk op. “Het
zijn vier drogeladingschepen. Ze kopen
gezamenlijk in en zoeken elkaar op, leren
van elkaar. Ze zijn nu acht maanden
bezig. We merken aan het aantal aanvragen dat er genoeg animo is onder jonge
starters om een bestaand schip te kopen.”
Het is nog steeds moeilijk voor de jonge
mensen om in de binnenvaart een eigen
bedrijf te beginnen, omdat de bank bestaande schepen niet snel zal ﬁnancieren.
Wie meer wil weten, kan bij The Blue
World aankloppen.

TE KOOP
Interesse? Laat het ons weten!

Bouw loods Budel stilgelegd
DOOR NOUD VAN DER ZEE

De bouw van een loods bij containerhaven De Kempen in Budel-Dorplein is
bijna klaar. Maar op last van de gemeente
Cranendonck is de bouw stilgelegd.
De Stichting Industrieel & Cultureel Erfgoed
Le Projet de Dorplein heeft bezwaar aangetekend tegen de bouw omdat daarvoor nog
geen deﬁnitieve vergunning verleend is. De
ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbesluit zijn nog in behandeling.
Eigenaar GVT Group of Logistics uit Tilburg
was na de zomervakantie alvast begonnen

Ms Adriana - € 412.000

met de eerste fase van de bouw van de loods
die 18.000 m2 groot wordt. Het bedrijf verwacht op termijn 10.000 per schip aangevoerde containers in Budel te verwerken.
Een woordvoerder van Cranendonck zegt
dat de gemeenteraad pas in december een
deﬁnitief besluit neemt over de loods. Tot
die tijd mag onder last van een dwangsom
niet verder gebouwd worden.
De gemeente zegt voorstander te zijn van de
nieuwe ontwikkelingen in de haven, maar
vindt dat de realisatie van de loods bij de
containerhaven volgens de wettelijke procedures moet verlopen.

Mbs Bremare - € 299.000 met nieuwe papieren

Dubbelwandig, Lage kruiplijn

Evt. met werk

L: 76,95 • B: 8,18 • D: 2,52
T: 1060 • BJ: 1957

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

Wil je starten als varende ondernemer?
Hierboven twee voorbeelden van schepen waarmee je van wal kunt steken.
patrick@theblueworld.nl • 06-553333583

Vakbeurs Transport & Logistics
Op 6, 7 en 8 november ontmoeten verlader en logistiek dienstverlener elkaar tijdens Transport
& Logistics in Rotterdam Ahoy.
Transport & Logistics is een vakbeurs waar zaken doen, kennis
vergaren en netwerken centraal
staan.
Ook het BVB is aanwezig tijdens
deze beurs. Zo verzorgt het BVB op
donderdag 8 november om 14.00
uur een seminar over de uitdagingen die modal shift-projecten met
zich meebrengen. BVB’s logistiek
adviseur Kees Modderman neemt
de bezoeker mee in de logistieke

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

puzzel die het BVB dagelijks met
verladers probeert op te lossen in
hun overweging vervoer over water in te zetten in hun keten.
Het veranderen van modaliteit
heeft niet alleen invloed op de
(externe) logistieke processen,
maar ook op de interne processen. Zo kunnen volume, levertijd
en frequentie veranderen en zal
er op een andere manier op- en
overslag plaatsvinden. Het BVB
informeert verladers over de voordelen en mogelijkheden van de
binnenvaart en geeft concreet en
onafhankelijk maatwerk advies.

Daarnaast zal het BVB samen met
Expertise- en InnovatieCentrum
Binnenvaart (EICB) met de VRbril met binnenvaartsimulatie
aanwezig zijn op de beursvloer
voor binnenvaartbeleving. Bezoekers kunnen dan zelf virtueel aan
boord stappen en een stukje varen.
Tevens zullen het BVB en het
EICB informatie geven over de
binnenvaart in het algemeen en
meer speciﬁek logistieke voorlichting geven aan verladers en logistieke dienstverleners die de beurs
bezoeken.
U kunt de beurs en seminars gratis
bezoeken. Wel even registreren van
tevoren op www.easyfairs.com.

Aankomende
evenementen
Het najaar zit vol met evenementen. Het BVB probeert zoveel
mogelijk te voldoen aan verzoe-

ken die we binnen krijgen om de
binnenvaart ergens te promoten
of voorlichting te geven. Bij alle
verzoeken kijken we uiteraard of
het haalbaar is en wat we daar
kunnen toevoegen. Met name als
het gaat om beroepenoriëntatie
vinden we dat we hier zoveel mogelijk op moeten inspelen gezien
het groeiende tekort aan goed
personeel.
Een evenement waar we in ieder
geval aanwezig zullen zijn is het
McPort-event in EIC Mainport in
Rozenburg op 14 november. Hier
krijgen die dag 500 vmbo-leerlingen een inkijkje in beroepen in de
haven. Het binnenvaartgedeelte
wordt door ons verzorgd.
Die dag is tevens een vmbonetwerkbijeenkomst in Papendrecht, waar we ook de opties van
werken aan boord onder de aandacht brengen bij oriënterende
vmbo-jongeren.

Film in stationshal
Rotterdam
In de stationshal van het Centraal
Station in Rotterdam hangt een
enorm scherm waarop beelden
uit de Rotterdamse haven worden
getoond. Hier draaien al ﬁlms van
de binnenvaart waar we een aantal jaren geleden voor bemiddeld
hebben.
Nu was de productiemaatschappij op zoek naar nieuwe beelden
over binnenvaartactiviteiten in de
haven. Het liefst ook vanuit een
menselijke kant met een familie/
gezin aan boord.
De familie Schapers van de Fixut
Maris wil hier wel aan meewerken. Als alles mee zit zullen de
opnames 18 november plaatsvinden aan boord.
We zijn benieuwd naar het resultaat! We laten het u weten als de
ﬁlm live te zien is in de stationshal.
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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

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

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

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

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

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

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

Beurs-World Trade Center. Beursplein 37
Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000
Mail: casco@gebrsluyter.nl
www.gebrsluyter.nl
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Jubilerend CITBO groeit samen verder
Corporation Inland Tanker
Barge Owners (CITBO) viert
haar vijfjarig bestaan. De
organisatie ondersteunt door
brede samenwerking haar leden/
vennoten in hun bedrijfsvoering.
“We zetten in op alle aspecten
waar een ondernemer behoefte
aan heeft.”
CITBO werd in 2013 opgericht
door zes personen. Alain Devos,
die geen directe commerciële
belangen in de binnenvaart heeft
en dus onafhankelijk kan werken,
werd aangetrokken als directeur.
De organisatie was vanaf de start
een ‘atypische’ binnenvaartcoöperatie, aangezien het bevrachten
niet de kerntaak is. De vennoten/leden werken hiertoe samen
met bevrachters en operators. Ze
vormen een homogene groep
van binnenvaartondernemers met

dezelfde visie op ondernemerschap. Door actief bij te dragen
aan het algemeen belang komen
ze op voor hun eigen belangen.

Marktinzicht
Aanvankelijk legde CITBO als
commerciële organisatie de focus
sterk op economische aspecten,
maar de markt is tegenwoordig
niet het enige speerpunt meer. “We
hebben geleerd dat samenwerking
in de breedste zin van het woord
zinvol is”, aldus Devos. “Daarom
zetten we in op alle aspecten waar
een ondernemer behoefte aan
heeft. We volgen actuele zaken
op en delen kennis over relevante
onderwerpen. Vanuit deze basis
vloeit alle verdere coöperatieve samenwerking voort.”
“Tussen een aantal leden/vennoten
is een commerciële samenwerking
ontstaan. Zo werkt een van onze

vennoten, die buiten de tankvaart
in de duwvaart actief is, samen
met een andere vennoot in het
bunkeren van LNG. De conventionele duwvaart en hoogtechnologische tankvaart komen binnen dit
project mooi samen.”
De speerpunten van CITBO zijn
marktwerking, kennis, personeelsbeleid, vergroening & innovatie en
vertegenwoordiging. De coöperatie analyseert de markt in al zijn
facetten om inzicht te krijgen. Ze
verzamelt anonieme data van de
vennoten/leden en verwerkt deze
tot een rapportage. “We analyseren incidenten, waterstanden en
marktontwikkelingen. Door te reﬂecteren leren we bij en groeien
we samen verder.”
“Op milieu- en innovatiegebied
kijken we tegen welke problemen
onze leden aanlopen. Hoe kunnen
we dit onder de aandacht brengen

Alain Devos: “We hebben geleerd
dat samenwerking in de breedste zin
van het woord zinvol is.”

op lokaal, nationaal en Europees
niveau? Welke technologieën zijn
er, en zijn deze ook geschikt voor
onze leden? Via ons netwerk volgen we de ontwikkeling van dichtbij. Daarnaast focussen we op
regelgeving, veiligheid en certiﬁcering. En vanzelfsprekend hebben
we de afgelopen jaren collectieve
inkopen gedaan. Dit laatste gaan
we nog verder uitbouwen.”

“Natuurlijk hebben we ook de
nodige hordes moeten nemen.
Alleen al de oprichting was niet
eenvoudig in een sector waar geen
samenwerkingscultuur
heerst.
Nieuwe vennoten brachten andere
inzichten, waardoor we ons beleid
en doelstellingen hebben bijgesteld. Zo hebben we in de loop
der jaren ook leden toegelaten die
geen vennoot zijn.”
De onderlinge communicatie
verloopt via wekelijkse digitale
updates. CITBO verspreidt onder
andere nieuwe veiligheidsnormeringen en wetgeving, maar ook
persberichten van overheden en
organisaties onder de vennoten/
leden. “We ﬁlteren de informatie
en maken ze leesbaar. Daarnaast
organiseren we maandelijks een
themabijeenkomst. We nodigen
gastsprekers uit en gaan met elkaar
in discussie. Van onze maandelijkse marktrapportage leren we
allemaal.”

Vooruitstrevend
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“Door onze focus op relevante
thema’s en gezamenlijke inkoop
nemen we wat last van de schouders van onze leden en streven we
tegelijkertijd naar een optimale
exploitatie van hun schepen.”
Deze vooruitstrevende aanpak
heeft ertoe geleid dat CITBO na vijf
jaar negen vennoten heeft en circa
twintig leden die geen vennoot
zijn. Samen hebben ze zestig
schepen met een laadvermogen
van 200.000 ton.

De binnenvaart is volop in beweging en wordt steeds complexer.
Voor CITBO komen er nieuwe
speerpunten bij. Voorbeelden zijn
de digitalisering van informatievoorziening en autonoom varen.
“We zijn trots op ons vijfjarig
bestaan en kijken uit naar de toekomst. Nieuwe uitdagingen gaan
we niet uit de weg. We zullen onze
vennoten en leden blijven ondersteunen in hun bedrijfsvoering.
Dat is onze belangrijkste ambitie.”

ONDERNEMERS UIT LIMBURG
De maritieme trots van Zuidoost-Nederland!

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

Peter Tinnemans
0622957187
www.tinnemans-scheepswerf.nl

OMRU
SCHEEPSRAMEN

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

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

Wij wensen Christian Büchting een behouden vaart met mts Burmester 100
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Büchtings vierde Sunrisetanker is jubileumschip
DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

Hij was in 2012 de eerste die
een tanker van het gloednieuwe
scheepstype Sunrise bestelde bij
GS Yard – toen nog Groningen
Shipyard geheten. En onlangs
nam eigenaar Christian
Büchting van Tank- und
Frachtschifffahrt C. Burmester
uit het Luxemburgse Roedt zijn
vierde Sunrisetanker in gebruik:
de Burmester 100.
Daarmee telt de vloot van
Burmester nu twaalf schepen,
allemaal binnenvaarttankers.
Deze omvang is echter kortstondig, aangezien de rederij volgend
jaar afscheid neemt van de laatste
zes enkelwandige tankers.
Wel komt er nog een vijfde Sunrisetanker bij, zodat de teller naar
alle waarschijnlijkheid eind 2019
op zeven tankschepen staat.

Laatste loodjes
In het stuurhuis, waar de aimabele Büchting zijn bezoek ontvangt,
klinken tijdens het interview
regelmatig alarmbellen. Er wordt
– in de laatste dagen voor de
overdracht – volop getest. Mensen van de werf, onderaannemers
en de inspecteur van classiﬁcatiebureau Lloyds… Iedereen is aan
boord druk doende met de laatste loodjes.
De proefvaart is inmiddels al
even achter de rug. “Die verliep
prima. Zoals te doen gebruikelijk
waren er enkele kleinigheidjes die
aangepast moesten worden”, vertelt Büchting. Het is de bedoeling
dat het schip enkele dagen na het
interview vertrekt naar Lingen om
te gaan laden voor de maidentrip met vooralsnog onbekende
bestemming.

(foto's Jan Johan ten Have)

naast de Rijnregio met name de
Noord-Duitse kanalen tot aan
Berlijn en Maagdenburg.”

Burmester 100
Na de reguliere dubbelwandige
tankers Christoph Burmester en
Tom Burmester – ook gebouwd
bij Groningen Shipyard – en de
Sunrisetankers Georg Burmester, Nicole Burmester en Lotti
Burmester draagt dit schip de
naam Burmester 100.
Na louter schepen met voor- en
achternaam nu een genummerd
exemplaar; voor die stijlbreuk in
naamgeving bestaat een zeer logische verklaring, die de stevige
band tussen de rederij en scheepswerf GS Yard onderstreept: de
Burmester 100 is het jubileumschip van de werf. Het is het honderdste schip dat er in exact tien
jaar tijd is gebouwd.

Details
De Burmester 100 verschilt in
weinig van de voorgangers. “Ten
opzichte van de Lotti Burmester
praat je enkel over verschillen in
details”, vertelt Büchting, die destijds als eerste koper nauw was
betrokken bij de ontwikkeling
van dit schip.

door twee schroeven met een
diameter van slechts 1,30 meter,
waardoor het schip beter uit de
voeten kan en meer vracht kan
vervoeren bij laag water.

Naast de uitstekende prestaties in
verbruik en tonnage, hebben de
Sunrisetankers nog enkele sterke
punten. Zo is het schip voorzien
van dubbele aandrijving door
twee relatief kleine en lichte
Volvo Penta D13-motoren van
slechts 450 pk per stuk.
De voortstuwing vindt plaats

Kapitein op de Burmester 100
wordt Gines Börchers, die tot
voor kort het bevel voerde op de
Georg Burmester. Hij vaart sinds
zevenenhalf jaar met veel plezier
voor C. Burmester, zowel vanwege de prima verstandhouding
met zijn werkgever als vanwege
het prettige varen op de Sunrisetankers.
“Het vaargedrag is uitstekend,
dit type schip is heel goed te manoeuvreren”, vertelt hij.

Indeling
Ten opzichte van de Georg
Burmester ziet hij wel wat kleine
veranderingen: “Sinds 2012 is de
techniek uiteraard wat vooruit
gegaan. Ook deden we zelf op
basis van ervaringen en voortschrijdende inzichten enkele aanpassingen. Onder meer aan de indeling van de machinekamer en
de kapiteinswoning.”
“Ik zie ernaar uit om te gaan
varen op de Burmester 100, want
het is natuurlijk altijd mooi om
op een splinternieuw schip te
stappen.”

Kanaalvaart
De vraag of de Sunrise-tankers
goed bevallen, is een vraag naar
de bekende weg. Niet voor niets
bestelde hij voor de vierde keer
een tanker van dit type: “Wij zijn
uitermate tevreden over de kwaliteiten van dit scheepstype. Zowel
verbruik als tonnage zijn gunstiger dan bij tankers van vergelijkbare omvang.”
Dat formaat is 85 bij 9,60 meter.
Grotere schepen wil Büchting
niet: “Wij zijn veelal actief in de
kanaalvaart. Ook dit schip gaat
voor bevrachter TankMatch varen
met vooral minerale oliën van BP
en Shell.”
“Ons vaargebied is en blijft

De tewaterlating van het casco
vond eind juni plaats, op de dag
van het jaarlijkse Zomerfeest van
GS Yard waar in aanwezigheid
van vele bekenden en relaties
uitvoerig werd stilgestaan bij het
jubileum van de werf. Deze mijlpaal was voor Büchting bijzonder
genoeg om het als blijvende herinnering op de boeg van de tanker te laten prijken.
Het blijft overigens bij een eenmalig ‘uitstapje’: het volgende
nieuwbouwproject – wederom
een Sunrisetanker van 85 bij
9,60 meter, die komende winter wordt gebouwd bij GS Yard
– gaat varen onder de naam
Katharina Burmester.

Aan mts Burmester 100 leverden onder andere:
GS Yard B.V.

Het complete machinekamer inrichting

2 stuks KAMPERS 2C182/74XHE lading-

2x WAF 164 met een reductie van 5.044:1

820mm) verticale opstelling, 190 kW bij

Complete afbouw

Kadlec & Brödlin GmbH

pomp in kruiplijnuitvoering

Schreinerei Marcus Leder GmbH

1780 omw/min. bediening wegafhankelijk

All Pumps Holland B.V.

Wir projektierten, lieferten und installierten

Lloyd’s Register EMEA

Komplette Innenausbau Wohnung und

incl. omschakeling pomp/boegschroefbe-

Pompen pakket

die elektrische und elektronische Aus-

Geclassiﬁceerd

Steuerhaus Fenster und Türen

drijf

Alphatron Marine B.V.

rüstung inkl. der Steuerungs- und Automa-

Promarin Propeller- und Marinetechnik

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsre-

Volvo Penta Europe Oﬃce Benelux

JMA-610 radar, MFM-line navigatie appara-

tisationstechnik sowie das Tankmess- und

GmbH

paratiebedrijf B.V.

Volvo Penta 2x D13 en 1x D9

tuur en GPS-kompas

Alarmierungssystem und die dazugehörige

2 main propellers, diameter 1400mm, 4 bla-

Hefkolom, stuurhuis en de autokraan

WindeX Engineering B.V.

Heinrich Harbisch Schiﬀswerft GmbH

Visualisierung sowie die Navigations- und

des, skew design and the OPTIMA® nozzles

Verhaar Omega B.V.

RVS Klaproosters

HA-DU Shaft und Abdichtung

Kommunikationseinrichtungen

for this vessel (‘Package’)

Eén (1) Verhaar Omega Boegschroeﬁnstal-

HR Piping B.V.

Kampers Pompservice B.V.

Reintjes Benelux bvba

latie type kanalen 3800-4k (schroefdiam
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Ketelbinkie:

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

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

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

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

9,5 kW

17 kW

25,7 kW

Ook complete installatie mogelijk

www.maritimebooster.nl

Jan van der Heijdenstraat 1
3281 NE Numansdorp
T 088-1180800
E info@maritimebooster.nl
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CCM3 bewijst innovatieve veelzijdigheid
met afbouw Watertrucks
DOOR JAN HOEK

Het aan de Biesboschhaven Noord
in Werkendam gevestigde bedrijf
CCM3 is sinds januari 2016 actief in
de binnenvaart. De internationaal
opererende onderneming kent
een uitstekende start en heeft tot
nu toe vijf (elektrische) binnenvaartschepen afgebouwd, zowel
tankers als droge ladingschepen.
CCM3 heeft diverse specialisaties
en verrichtte naast de afbouw tal
van turnkeyprojecten op het gebied van motoren, pompsysteem,
leidingwerk, constructiewerk en
vloeren. Het succes van het bedrijf
is volgens managing director Ceylan
Düzdüsen simpel te verklaren:
“We werken op een informele,
ﬂexibele en klantgerichte manier,
waarbij het een groot pluspunt is
dat we alle specialismes, ofwel het
totale pakket, onder één dak hebben. Er heerst bij ons een echte
‘aanpakkersmentaliteit’, een eigenschap waar we bijzonder trots
op zijn en, in onze ogen heel
belangrijk, we doen ook echt wat
we beloven.”

Sendo Liner
CCM3 noemt zichzelf een ‘innovatieve specialist’ en in de praktijk
blijken dat geen loze woorden
te zijn. Zo is het Werkendamse
bedrijf betrokken bij de afbouw
van achttien duwbakken voor het
spraakmakende Europees project
Watertruck+, ontwikkeld voor de
kleinere waterwegen in België.
Ook met de afbouw van de nieuw
ontworpen Sendo Liner onderscheidt CCM3 zich als innovatieve specialist met als resultaat
onder andere voordelen als 32
procent minder benodigd vermogen/brandstofverbruik, 40 procent
minder CO2-uitstoot en 8 procent

Nieuwe perspectieven
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Ben Weyts, is zeer enthousiast over het project. Eerder concludeerde hij dat de Watertrucks
nieuwe perspectieven openen
voor bedrijven in Vlaanderen die
aan of vlakbij een kleinere waterweg liggen.

Projectleider Piet Korevaar. (foto’s Jan Hoek)

meer laadcapaciteit.
Ceylan Düzdüsen heeft de nodige
ervaring in de maritieme wereld.
Hij werkte zo’n 23 jaar als vestigingsdirecteur bij Volker Stevin
en was daarna ruim anderhalf jaar
commercieel directeur bij SKB in
Werkendam. Dat bedrijf zou na
een verhuizing naar Strijen later
failliet gaan.

Zelfstandig
“Op een gegeven moment werd
mij gevraagd waarom ik niet voor
mezelf begon. Ik heb daar enkele
maanden over na moeten denken
en toen besloten de stap te wagen.
Na het vertrek uit Werkendam van
SKB Piping & Constructie was er

namelijk een gat in de markt ontstaan en dat wilde ik met CCM3
opvullen. Met een aantal ervaren
medewerkers die bij SKB hebben
gewerkt – dat was voor mijzelf
een voorwaarde om als zelfstandig ondernemer te starten – ben ik
in januari 2016 begonnen”, aldus
Düzdüsen.
Inmiddels bestaat het CCM3-team
uit 35 gemotiveerde personen
waaronder engineers, projectleiders, voormannen, constructeurs
en pijpﬁtters. Een van de voormalige SKB-werknemers is Piet
Korevaar, projectleider bij de afbouw van de achttien Watertrucks.
Hij vertelt over dat project: “Binnenkort worden de eerste twee
duwbakken opgeleverd. Volgens
de planning worden er elke vier
weken twee afgebouwd.”

Verwisselbaar

Binnenkort worden de eerste twee duwbakken opgeleverd.

Duwbakken breken los
Op de Oude Maas zijn ter hoogte
van Puttershoek op dinsdagmiddag
23 oktober twee duwbakken losgebroken van een duwstel. Dat gebeurde toen het duwende schip op
de oever vastliep.
Een collega-schipper pikte de duwbakken op en zag kans om ze naar
de wal te duwen. De overige scheepvaart heeft weinig hinder ondervonden en kon vrij snel de plaats van het

incident weer passeren. Schepen van
Rijkswaterstaat en de Zeehavenpolitie waren ter plaatse om het incident
verder af te handelen.
(foto MediaTV)

“De bij Pattje Waterhuizen gebouwde casco’s zijn geleverd
door ConcordiaDamen. Voor de
machinekamer op het achterschip is een uniek concept ontworpen. Alles, waaronder de door
Verhaar Omega geleverde boegschroef en de door Marine Power
Drechtsteden geleverde generator, is gemonteerd op een skid en
opgebouwd in een groot frame.
Hierdoor zijn ze onderling verwisselbaar en kan er altijd met de

Watertrucks gevaren worden.”
“CCM3 gaat tien zelfaangedreven
duwbakken bouwen van de CEMTklasse I”, vertelt een contente
Düzdüsen over de opdracht voor
de Watertrucks. “Deze hebben als
afmetingen 38,50 x 5,05 meter
en een diepgang van 2,80 meter.
Hiervan worden er zes uitgerust
met een boegschroef en vier met
een boeg- en hekschroef.”
“Daarnaast bouwen we twee niet
zelf-aangedreven duwbakken van
de CEMT-klasse II ‘short’, die afmetingen hebben van 40 x 6,60 x
2,80 meter.
De zes duwbakken van de CEMTklasse II ‘long’ zijn 10 meter langer. Drie ervan worden uitgerust
met een boegschroef. Een van de
Watertrucks wordt voorzien van
een stuurhut.”

Met het project ligt de focus vooral op het transport van goederen
die nu nog over de weg worden
vervoerd (modal shift) maar het
kan evengoed een vervanging van
oude(re) schepen zijn.
Jaarlijks neemt het aantal spitsen
in Vlaanderen af met 10 procent
en bij de kempenaars met 6 procent. De veroudering van de huidige vloot kleinere schepen en
de vergrijzing onder de schippers
zorgt voor een daling van de beschikbare scheepscapaciteit, waardoor het steeds moeilijker wordt
om te concurreren met het wegtransport.
De Watertrucks moeten zorgen
voor een ommekeer, waarbij zelfs
gedacht wordt aan een vloot van
500 bakken op termijn.
Het project is gesubsidieerd
via het Innovation and Networks
Executive Agency (INEA) van de
Europese Commissie, die voor
het totale project 23 miljoen euro
heeft uitgetrokken.
De achttien bij CCM3 af te bouwen Watertrucks zullen gedurende
de proef, die loopt tot 2020, jaarlijks bijna 300.000 ton vervoeren;
dat is een equivalent van meer dan
15.000 vrachtwagenritten per jaar.
Duidelijk is dat er mede dankzij de
innovatieve specialist CCM3 een
belangrijke stap wordt gezet naar
een heropleving van het vrachtvervoer over kleine binnenwateren
in Vlaanderen en Noord-Frankrijk.

ADVERTENTIE

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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19.800,20.800,23.300,24.300,25.700,-

38.700,77.500,-

HERMOTISERING
kvb GERJA
De proefvaart van het kvb Gerja. De hermotorisering hebben wij
in een plezierige samenwerking met Visscher Scheepsreparatie
en PC Kamp uitgevoerd. Er is een Deutz 545 uitgekomen en een
Mitsubishi S12A2-MPTAW van 953 pk ingebouwd. Wij wensen
de “Gerja” een behouden vaart en bedankt voor de prettige
samenwerking.

www.koedood.nl
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ADVERTORIAL

Dekker en Stam levert schone brandstof door
gebruik Knock-Down Magnets®
De Knock-Down Magnets® zijn door
het unieke ontwerp (direct ﬂow) vrij van
onderhoud en werken levenslang. De
Knock-Down Magnets® zijn verkrijgbaar
vanaf 3/8 tot 10 inch.
Van den Bussche besluit door te vertellen over BO&AC’s laatste innoverende
product, de Mobile Fuel Cleaning Units.
“Dit zijn lichtgewicht mobiele units met
zowel een Knock-Down Magnet® als
een RCI Puriﬁer®. Op de website
www.bo-ac.nl kunt u hierover alles
teruglezen.”

Om schone gasolie (vrij van microorganismen) te leveren plaatste
bunkerbedrijf Dekker en Stam al weer
ruim tien jaar geleden zijn eerste
magneet-unit op het uitgiftepunt
van de gasolie. Onlangs zijn én het
ponton én de twee bunkerboten ook
voorzien van Knock-Down Magnets®.
Inmiddels heeft door het toenemende
transport van gasolie een groot
aantal bunkerstations maatregelen
getroffen en een of meerdere KnockDown Magnets® (magneet-units)
geplaatst, zodat ook zij gegarandeerd
een kiemvrije brandstof aan hun
afnemers kunnen aﬂeveren.
Bunkerschip
Aan de druk bevaren Beneden Merwede
ligt ter hoogte van de Langeveer het
bunkerstation Dekker en Stam. In 1951
is dit bunkerstation opgericht door twee
enthousiaste ondernemers: Wim Dekker
en Matthijs Stam. Verkochten zij toen
hoofdzakelijk gasolie, al snel konden
de schippers tijdens het bunkeren
in de belendende winkel ook terecht
voor drinkwater en andere scheepsbenodigdheden zoals smeerolie,
schroefaskokervet, verf, touw, reddingsvesten en werkkleding. Maar ook
lampjes voor de navigatieverlichting
behoorden al snel tot het groeiende
assortiment van het tweetal.
Door de economische groei nam ook
het transport per schip op de Nederlandse en Europese wateren toe en
Dekker en Stam groeide logischerwijs
met de welvaart mee. Inmiddels is het
bedrijf uitgegroeid tot een begrip in
de Nederlandse binnenvaart. Met zes
fulltime-medewerkers en twee parttimekrachten wordt er dag en nacht gezamenlijk gewerkt aan een hoog serviceniveau en goede kwaliteit.
Mathijs Stam zegt hierover: “Om als
brandstoﬂeverancier onze klanten die
hoge brandstofkwaliteit te bieden,
plaatsten wij al ruim tien jaar geleden op
het brandstof-uitgiftepunt onze eerste
magneet-unit. Inmiddels zijn én het
ponton én de twee bunkerboten
Deeneplaat en Avontuur II ook voorzien
van een Knock-Down Magnet®.

Stefan vd Bussche en Matthijs Stam.

Zo kunnen wij onze klanten garanderen dat ze een bacterievrij product
ontvangen.”
Hoe kan een besmetting ontstaan?
Wij vragen het Stefan van den Bussche
(technical salesmanager BO&AC
Nederland). “Besmetting ontstaat meestal tijdens transport en overslag van gasolie. Bijvoorbeeld door het aanzuigen van
lucht door het verbruik van de gasolie.
Het is natuurlijk bekend dat in de lucht
allerlei verontreinigingen voorkomen
zoals vochtdeeltjes, ﬁjnstofdeeltjes en
micro-organismen die zich via het
aanzuigen van lucht in de tank als een
slijmerige massa gaan ontwikkelen.
Bedenk dat voor iedere liter verbruikte
gasolie een liter lucht van buiten in de
tank wordt aangezogen. Dit gebeurt al
op de rafﬁnaderij, in het bevoorradingsschip, uw bunkerstation en daarna in uw
eigen bunker.”
“Helaas kunnen uw bunkerstation en u
hier weinig aan veranderen. Wat uw
bunkerstation wel kan doen, is het
preventief plaatsen van een magneetunit op het uitgiftepunt. Dit geeft afnemers de zekerheid dat de aangeleverde
gasolie vrij is van micro-organismen.

Gelukkig gaan steeds meer bunkerstations hier op over. Wij bij BO&AC
noemen deze bunkerstations 'bunkerstations-plus'.”
Voorkom ik nu alle problemen?
“Gedeeltelijk”, gaat Van den Bussche
verder, “want wanneer u gebunkerd
heeft bij een bunkerstation-plus en er
is al een besmetting in uw bunkers aanwezig, dan zal de schoon aangeleverde
gasolie toch weer opnieuw besmet
raken door de reeds aanwezige besmetting in de bunker. Dat is jammer voor de
investeringen van het bunkerstation-plus
om u een zo schoon mogelijke gasolie te
leveren.”
Wat kan ik zelf doen?
“Eenvoudig op uw brandstoﬂeiding voor
de ﬁltersectie ook een Knock-Down
Magnet® plaatsen. Mocht er in uw
bunker een besmetting zitten, dan wordt
deze door de Knock-Down Magnet®
tenietgedaan”, legt Stefan uit. “Door het
terugdringen van het zwavelgehalte naar
10 ppm en mogelijke toevoegingen is
diesel een kwetsbaar product geworden
voor de groei van bacteriën, schimmels,
gisten, algen en SRB’s. Juist daarom

moet ook u zorgen dat uw brandstofsysteem in orde is en dat ook blijft.”
“U kunt daarom het beste én een
Knock-Down Magnet® én een RCI
Puriﬁer® plaatsen. Deze laatste verwijdert namelijk de vervuilende slijmerige
biomassa plus al het vrijwater en
vuildeeltjes groter dan 5 micron uit uw
gasolie zonder hiervoor uw eigen dure
brandstofﬁlters te vervuilen.”
“Het enige onderhoud is het op z’n tijd
afdrainen van vuil en water. Uw brandstofﬁlters worden hierdoor enorm ontlast
en zo bespaart u veel geld.”

Knock Down Magnet ®.

BO&AC Nederland
Het in 1987 door André Hulstein opgerichte BO&AC is actief op het gebied
van onderzoek naar micro-organismen
in dieselolie én het bestrijden van
micro-organismen in dieselolie. Deze
specialisatie heeft zich volledig gericht
op vervuilde brandstoffen door microorganismen.
De laatste jaren hebben grote veranderingen in de brandstofmarkt plaats
gevonden. Denk maar aan het terugbrengen van het zwavelgehalte in de
diesel en zeker niet te vergeten de
verhoging van de biocomponent aan
brandstof. Deze veranderende processen
brachten nieuwe uitdagingen met zich
mee en BO&AC is daarom dagelijks
bezig met onderzoek naar vervuilde
brandstoffen om probleemoplossende
vernieuwingen in de markt te brengen.
Met ruim dertig jaar ervaring in de
brandstofmarkt kunnen de medewerkers
van BO&AC u uitstekend adviseren bij
het oplossen van uw bacterieproblemen
in de dieselbrandstof. BO&AC beschikt
over eigen laboratoriumfaciliteiten en de
laboratoriummedewerkers zijn in staat
om 48 uur na binnenkomst een rapport
met de bacteriële testuitslag terug te
sturen. Dit rapport is natuurlijk voorzien
van de foto’s van de gebruikte voedingsbodems en een probleemoplossend
advies om uw brandstofvervuiling tegen
te gaan.
Het laboratorium van BO&AC Nederland
is 24/7 beschikbaar en BO&AC levert
90 procent van de producten uit
voorraad binnen één tot twee werkdagen.
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Wij wensen gemeenten Venlo, Peel en Maas, Beesel en Horst aan de Maas
veel succes met Maasveer Broekhuizen-Arcen

Tel. 0032 3 231 41 21 · www.ass-steel.be

DE
BINNEN
VAART
KRANT

Register Holland

Wij verzorgden de

PETER TINNEMANS SCHEEPSWERF

complete bouw en afbouw van
Maasveer Broekhuizen-Arcen

Peter Tinnemans • S. Houbenweg 2 • 6051 DX MAASBRACHT • 0475-461833 • info@tinnemans-scheepswerf.nl • www.tinnemans-scheepswerf.nl

Aan Maasveer Broekhuizen-Arcen leverden onder andere:
Tinnemans B.V.

in de machinekamer, aluminium radarmast,

Register Holland B.V., Keuring en Certiﬁ-

Van Lier Installatietechniek Maasbracht

kW/1900 rpm

Het plasma snijden van het bouwpakket,

bouwbegeleiding, gierlieren en ankerlier

cering Binnenvaart

B.V. Verwarming en het sanitair

Vissers & van Dijk B.V.

het bouwen van het casco, aluminium

Alphatron Marine B.V.

Certiﬁcering

Verbunt B.V. Industriële reiniging en

Complete elektrische- en nautische instal-

stuurhuis, RVS hoogglans railing en uitla-

JMA-610 radar, MFM-line en AIS

St. Antonius – Houben

conservering Volledige Conservering

latie

ten, motor en Z-drive inbouw, aluminium

Antwerpse Staal Services N.V.

Volvo Penta D5A TA motor en toebehoren

Veth Propulsion B.V.

WindeX Engineering B.V.

bij boot S.I gekeurd, aluminium vloerplaten

Staalplaten en Holland proﬁelen

zoals koelsysteem en uitlaatsysteem

1 Veth Z-drive, type VZ-160-CR 130

RVS Klaprooster
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Scheepswerf Peter Tinnemans levert vierde
en laatste Maasveer op
De laatste Limburgse veerpont
uit een serie van vier is onlangs
door Scheepswerf en
Handelsmaatschappij Peter
Tinnemans uit Maasbracht
afgeleverd aan de exploitant,
Veerbedrijf Paulus uit Velden.
Ton Paulus is het schip op 4
november komen ophalen en
voer het naar de thuisbasis in
Broekhuizen.
Ton en Petra Paulus kijken terug
op een prima samenwerking met
Tinnemans BV en zijn bijzonder
tevreden over het resultaat van het
project om nieuwe veerponten te
realiseren op de Maas in NoordLimburg.
De laatste veerpont, voor de veerdienst Broekhuizen-Arcen, is twee
maanden eerder opgeleverd dan
de afspraak was, vertelt bedrijfsleider Fabian Fijneman in het bedrijfskantoor aan de Sieb Houbenweg in Maasbracht.
“Als ik terugkijk naar de afgelopen
twee jaar was de bouw van de vier
veerponten een goed gelopen proces voor ons. De samenwerking
met de gemeenten Horst aan de
Maas, Venlo, Beesel en Peel en
Maas was goed. Dat gold ook voor
de begeleider van die gemeenten
bij de bouw, Harrie Brekelmans.
De onderaannemers hebben hun
verantwoording genomen en alles
goed volbracht.”

centrumgemeente fungeerde de
gemeente Horst aan de Maas.
De oude veren op de Maas waren
meer dan zeventig jaar oud, gebouwd naar de maatstaven van
toen en dringend aan vervanging
toe. Voor het moderne wegverkeer voldeden de ponten niet
meer. Bovendien vielen de kosten
voor reparatie en onderhoud volgens exploitant Ton Paulus steeds
hoger uit. Nieuwbouw was onvermijdelijk. Na een oriëntatieperiode stemden de betrokken gemeentebesturen daarmee in.
Projectleider Hans Sillekens van
de gemeente Horst aan de Maas:
“De Europese aanbesteding werd
gegund aan Scheepswerf Peter
Tinnemans vanwege het feit dat dit
bedrijf het beste voldeed aan de
eisen in de aanbestedingsleidraad.
Tinnemans scoorde een puntentotaal van 975 van de 1.000 te
behalen punten. De Gemeenschappelijke Regeling Maasveren
is als opdrachtgever tevreden over
het gehele bouwproces.”
De samenwerkende gemeenten
namen voor het project een technisch adviseur in dienst: Harrie
Brekelmans. Sillekens: “Harrie
Brekelmans heeft speciﬁeke kennis van veerponten. Hierdoor
waren de lijnen kort, zowel naar
de opdrachtgever als naar de
scheepswerf toe. Dit heeft tot een
goede constructieve samenwerking geleid.”

Europese aanbesteding
Opdrachtgevers van de bouw
van de veren waren de vier door
Fijneman
genoemde
NoordLimburgse
gemeenten.
Als

Staal
In twee jaar bouwde de werf de vier
veerponten. De eerste was voor de
veerdienst Grubbenvorst-Velden,

(foto Noud van der Zee)

de tweede voor Baarlo-Steyl en de
derde voor Lottum-Lomm. De nu
opgeleverde veerpont is bestemd
voor de route Broekhuizen-Arcen.
Bedrijfsleider Fijneman kijkt tevreden terug op de totstandkoming
van de vierde veerpont: “Antwerpse Staal Services heeft het kwaliteitsstaal, grade A scheepsbouwstaal, geleverd. Wij hadden circa
130 ton staal nodig. Deze veerpont is 4 meter groter dan de eerste drie.”
“Dit staal werd als plaat en proﬁel
per vrachtauto naar Maasbracht
vervoerd. Het belandde bij ons
op de snijtafel en werd vervolgens
door onze medewerkers volledig
op plasma gesneden. In de sectiehal stelden we dan het casco samen en hier werd ook afgebouwd
en geschilderd.”
“Ook droeg onze scheepswerf zorg
voor de realisatie van het aluminium stuurhuis en brachten wij

de rvs hoogglans op de reling en
de uitlaten aan. Wij zorgden ook
voor de inbouw van de 6-cilinder Volvo-motor en de Z-drive
van Veth. Tenslotte legden wij
de aluminium vloerplaten in de
machinekamer en verzorgden de
aluminium radarmast, de gierlieren en ankerlier.”

Weer tientallen
jaren vooruit
Scheepswerf en Handelsmaatschappij Peter Tinnemans had
voor de bouw van de veerpont
Broekhuizen-Arcen
weer
de
vertrouwde onderaannemers uit
Maaasbracht aangetrokken. Fabian
Fijneman: “De taak van de onderaannemers was alles op tijd volgens planning inbouwen. Bij ons
heeft iedere onderaannemer zijn
eigen verantwoording daarvoor.”
Vijf tot vijftien medewerkers van
Tinnemans waren tegelijk aan het
werk voor dit Maasveer, afhanke-

lijk van de werkzaamheden op
een bepaald tijdstip. Namens de
onderaannemers waren zo’n 25
werknemers actief.
Scheepstimmerbedrijf Impala verzorgde het interieur van de cockpit
met bedieningspanelen. Directeur
Eddy Paal: “De samenwerking is
perfect verlopen. Iedereen wist
zijn taak, dankzij de goede en
strakke planning.”
Die mening is ook Andy Verbunt
toegedaan: “Wij namen als Verbunt de volledige conservering
voor onze rekening op deze veerpont. De ﬁrma Habets uit Echt verzorgde de hydraulische systemen
op het vaartuig.”
Technisch adviseur Harrie Brekelmans laat weten dat hij met
plezier de bouw bij Scheepswerf
Tinnemans begeleid heeft: “Op
deze werf liepen korte lijnen en als
er problemen waren, werden deze
direct aangepakt. En opgelost.”
Projectleider Sillekens: “De veerponten voldoen aan alle eisen die
gesteld worden in de regelgeving,
maar wat nog meer van belang is,
is dat ze zó zijn uitgevoerd als de
gemeenten dat voor ogen hadden
en dat er richting burgers, bedrijven en toeristen een product ligt
waar we de komende tientallen
jaren adequaat mee vooruit
kunnen.”
Ton en Petra Paulus van het veerbedrijf: “Wij zouden de bouw van
één of twee nieuwe ponten overwegen als de ﬁnanciële middelen
voorradig waren. Als dit ooit realiteit wordt, dan zou Scheepswerf
Tinnemans zeker gesprekspartner
zijn.”

Nog steeds te weinig geld voor grotere Lorentzsluizen
Amper een week later ving Provincie Friesland voor de derde maal
in successie bot bij de Europese
Unie. Volgens Gedeputeerde Klaas
Kielstra paste de subsidieaanvraag
weliswaar goed binnen de EUregels, maar waren er andere projecten hoger op de prioriteitenlijst
voor deze ronde waarbij in totaal
150 miljoen euro beschikbaar was.

DOOR MENNO BONNEMA

De provincie Friesland heeft
opnieuw bot gevangen bij de
Europese Unie: die geeft geen
26,5 miljoen euro subsidie
voor verbreding van de
Lorentzsluizen.

Bedrijven willen
investeren
In het bidbook staan tien bedrijven die direct of indirect
betrokken zijn bij de sluis. Dat
zijn Koninklijke De Vries Makkum (investeringsbedrag van
35 miljoen), Royaal Huisman
Lemmer en Vollenhove (25
miljoen), Hartman Shipbuilding Urk (5 miljoen), Graanoverslag Graansloot Kampen
(5 tot 8 miljoen euro), Hoeben Metalen Kampen (5 miljoen), Visserij Coöperatie VCU,
Urk (5 miljoen), TB Shipyards
Kampen (5 miljoen), Flevokust
Haven, Lelystad (5 miljoen),
Scheepswerf Slob, Papendrecht
(20 miljoen) en Balk Shipyard
Urk (5 miljoen).

Hoe nu verder?

(foto Menno Bonnema)

Het zag er allemaal hoopvol uit.
Na de oproep van het rijk aan het
bedrijfsleven om met concrete investeringsplannen te komen als de
verbreding van de Lorentzsluizen
doorgaat, verscheen eind september een indrukwekkend bidbook.

De provincies Flevoland, Drenthe,
Overijssel en Friesland overhandigden aan minister Cora van
Nieuwenhuizen van Infrastructuur
en Waterstaat tijdens haar werkbezoek aan Meppel een overzicht
van de investeringsplannen van

diverse scheepsbouwbedrijven, samen goed voor 110 miljoen euro.
Dat moest alle twijfels wegnemen
over nut en noodzaak van verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. Die zou in totaal ook 3.000
nieuwe arbeidsplaatsen opleveren.

Hoe het nu verder moet, is nog
niet duidelijk. Voor de ﬁnanciering van de verbreding van de sluis
van 14 naar 25 meter, inclusief
vier nieuwe bruggen en uitdieping
van de vaargeule, is in totaal 203
miljoen euro nodig.
De Tweede Kamer heeft 30 miljoen
euro beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft het bedrijfsleven samen
met de betrokken provincies 73,5
miljoen toegezegd. Dat betekent
dat er nog steeds een gat van 100
miljoen euro gaapt. Geopperd is
dat dit grotendeels gedicht kan
worden met de meevaller die er
lijkt te zijn door de lagere kosten
van project De Nieuwe Afsluitdijk.
Dat bedrag is nog onzeker, maar
zou rond de 80 miljoen euro liggen.
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Werkendam 0183 67 80 30

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!
UW LEVERANCIER VOOR:

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

NCP erkend REOB onderhoudsbedrijf voor
verkoop en keuring van brandblusmaterialen
en zwemvesten.

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

Hilto bv is lid van :

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

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

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

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

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

Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem
E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com
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EVdB lobbyt voor binnenvaart vanuit
de dagelijkse praktijk
gen het ligplaatstekort in het algemeen. Dit leidde tot de oprichting
van de beroepsorganisatie EVdB.

Met de Europäische Vereinigung
der Binnenschiffer (EVdB) heeft
de binnenvaartsector er sinds
enkele maanden een nieuwe
belangenvertegenwoordiger bij.
Een gesprek met voorzitter Iris
Klinkenberg.
De EVdB is ontstaan vanuit de onvrede van binnenschippers met
het ligplaatstekort in Duitsland.
Dit probleem is al jaren bekend,
maar lijkt steeds groter te worden.
Enerzijds snoepen woningbouwprojecten langs het water steeds
meer rustplaatsen van de binnen-

Jürgen Zimmer.

vaart af. Anderzijds laat de renovatie van bestaande ligplaatsen
en de bouw van nieuwe op zich
wachten, onder meer door het
capaciteitstekort bij de bevoegde
instanties.

Rheinauhafen
Het verbod op vastmaken in de
Keulse Rheinauhafen, waar de
bolders de trekkracht van grote
binnenschepen niet meer aankunnen, was voor een groep binnenvaartondernemers de druppel die
de emmer deed overlopen.
Zij protesteerden dit voorjaar luid
toeterend tegen dit besluit en te-

beschikbaar, maar worden begin
2019 verwijderd. De ligplaatsen
aan de Südmole zijn al verwijderd
en moeten vervangen worden
door een nieuwe ligplaats inclusief parkeerplaats. Omwonenden
verzetten zich hiertegen.

In september zijn Iris Klinkenberg
(1e voorzitter), Jürgen Zimmer
(2e voorzitter), Iris RutjesFelsecker (3e voorzitter) en
Franziskus Schramm (penningmeester) tot bestuursleden verkozen. Ze hebben alle vier, samen
met hun partners, een eigen binnenvaartonderneming.
Iris Klinkenberg.

Dagelijkse realiteit
“Wij zijn er als EVdB voor iedereen
die dagelijks met de problemen te
maken heeft”, zegt voorzitter Iris
Klinkenberg. “Dit zijn varende
ondernemers, maar ook bemanningsleden en scheepspersoneel
in opleiding.”
Hoeveel leden de EVdB inmiddels
heeft, houdt de vereniging liever
voor zich. Ledenwerving is voor
de nog jonge organisatie een pittige klus:
“Binnenschippers willen nu eenmaal eerst daden zien voor ze
zich aansluiten bij een vereniging.
Tegelijkertijd kun je alleen grote
stappen zetten als er veel mensen
achter je staan.”
“Op de binnenvaartbeurs in Kalkar hebben we goede, directe gesprekken gehad met varende ondernemers en bemanningsleden.
We zulen ook op de beurs in Gorinchem aanwezig zijn.”
Het is niet de eerste keer dat naast
de traditionele binnenvaartorganisaties een nieuwe belangenvertegenwoordiger opstaat. Doen de
bestaande organisaties dan niet
genoeg hun best?
De EVdB wil niet met verwijten
strooien. “Maar we zijn wel van
mening dat vooral de grote bon-

den te ver afstaan van de dagelijkse
realiteit en té politiek bezig zijn.”

Boze burgers
De actie van de EVdB in de
Rheinauhafen leidde ertoe dat alle
betrokkenen om de tafel gingen en
overgangsregelingen zijn gezocht
tot er nieuwe meerpalen staan. De
EVdB gaat de verdere ontwikkeling
opvolgen en zet zich ook elders in
Duitsland in voor ligplaatsbehoud
en -uitbreiding.
De stad Mainz heeft jaren geleden
het havengebied Zollhafen overgedragen aan de Zollhafen GmbH
& Co, die er een woon- en werkgebied ontwikkelt. De ligplaatsen
aan de Nordmole zijn nu nog

Iris Rutjes-Felsecker.

Venlo: toch geen kabelbaan over de Maas
Er komt geen kabelbaan over
de Maas in Venlo. Dat hebben
het gemeentebestuur en de
initiatiefnemers, ondernemers
Frank Vaessen en Hessel Meyer,
gezamenlijk besloten.

zouden een amusementscentrum,
bioscoop en hippiemarkt komen.
De kabelbaan moest dan het
stadscentrum verbinden met het
Fort van Venlo.

Zij hebben namelijk ook de plannen geannuleerd voor het Fort van
Venlo, op het kazerneplein aan
de overkant van de rivier. Daar

Een van de oorzaken is dat er onvoldoende perspectief is dat de
plannen commercieel succesvol
zouden zijn. Er blijkt weinig in-

Geen draagvlak

“Het aantal burgerinitiatieven
tegen ligplaatsen in Mainz is
enorm”, aldus Klinkenberg. “Men
protesteert om diverse redenen,
gaande van geluids- tot stankoverlast. Binnenvaart wordt de
laatste tijd steeds vaker neergezet
als een milieuvervuiler.”
“Mensen die aan het water wonen,
willen wel schepen voorbij zien
varen maar ze niet voor hun deur
hebben liggen. Van de economische functie die de binnenvaart
heeft, hebben maar weinig mensen besef. Heel zorgwekkend.
Daarom zetten we ook in op
bewustwording van het grote
publiek en de bevoegde instanties.”

Ieder voor zich,
samen sterk
De EVdB is vertegenwoordigd op allerlei binnenvaartbijeenkomsten.
In november staat naast het
congres van Via Donau/CCR in
Wenen ook de binnenvaartavond
van de Parlamentarische Gruppe
Binnenschifffahrt in Berlijn op de
agenda.
“We hebben contacten met andere
binnenvaartorganisaties en worden uitgenodigd om deel te nemen
aan hun evenementen. Echte
samenwerking zou ik dat niet
noemen. Wij vinden dat iedere
organisatie zich vanuit haar eigen
kracht, op haar eigen manier voor
de toekomst van onze sector moet
inzetten.”
Stap voor stap krijgt de EVdB als

Franziskus Schramm.

beroepsorganisatie meer voet aan
de grond. “Waar we als bestuur
de tijd vandaan halen? We máken
tijd, naast onze werkzaamheden
binnen onze eigen bedrijven. Als
je niets doet, verandert er niets,
terwijl de problemen zienderogen toenemen. In Duitsland is
wel geld voor natte infrastructuur,
maar geen capaciteit om projecten
te plannen en uit te voeren.”
De laatste jaren hebben veel binnenschippers hun lidmaatschap
bij belangenorganisaties opgezegd
omdat het te duur zou zijn voor
wat het oplevert. Dat maakt de
slagkracht van belangenvertegenwoordiging er niet groter op.
Klinkenberg: “De hoogte van de
ledenbijdrage zal bij de EVdB
niet het probleem zijn. We zijn
op veel fronten actief. Van Mainz
tot Scharnebeck en het WeselDatteln-kanaal. We gaan in gesprek met overheden opdat er
geen
binnenvaartinfrastructuur
wordt gepland door mensen die
de sector niet kennen. Helaas gebeurt dit nog vaak, zelfs bij grote
sluisprojecten. Dat moeten we als
sector niet willen.”

Barkmeijer Stroobos failliet
teresse van andere ondernemers
voor de ontwikkelingen op het
kazerneterrein. Bovendien is er
in Venlo geen draagvlak voor de
kabelbaan over de Maas.
Het afblazen van de ontwikkeling
kost de gemeente 700.000 euro.
Dat bedrag betaalt Venlo aan de
initiatiefnemers als vergoeding
voor de door hen gemaakte kosten.

Barkmeijer Shipyards in Stroobos
is dinsdag 30 oktober failliet verklaard. De Friese scheepsbouwer
had zelf het faillissement aangevraagd.
In totaal werken er circa 150 mensen bij Barkmeijer. Daaronder
waren tientallen uitzendkrachten,
die direct naar huis zijn gestuurd.
De werf werkte onder meer aan

twee schepen voor een Britse baggeraar. Die opdracht, goed voor 70
miljoen euro, zou Barkmeijer de
das hebben omgedaan. De kosten
liepen op door steeds nieuwe en
scherpere eisen.
Ook een oninbare order door het
omvallen van Peters Shipyards in
2014 zat het bedrijf dwars.
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Marine Power Drechtsteden B.V.

YOUR PARTNER IN MARITIME INDUSTRY

• 24/7 beschikbaar
• wereldwijde service
• onderhoud, reparatie en revisie motoren
• innovatieve en duurzame oplossingen
• complete productie, in- en uitbouw
generatorsets
• hermotorisering
• one stop shop

Marine Power Drechtsteden B.V.
Kerkeplaat 8b
3313 LC Dordrecht

Marine Power Drechtsteden B.V.

ofﬁcial

dealer

Tel.: +31 (0)85 - 4861360
info@ marinepowerdrechtsteden.nl
www.marinepowerdrechtsteden.nl
follow us

