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“Ga meer samenwerken en data delen”

Prijsverschil: Ja
Kwaliteitsverschil: Nee

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

Holland Diesel Maassluis

+31 (0)117 - 401 500

7
Telematica Award voor
Axel Götze-Rohen

www.scheepsmotorcalculeren.nl
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Dé verwarming
voor aan boord!

Als de binnenvaart bij de
containers de concurrentie
met het wegvervoer niet wil
verliezen, moet ze het heft in
eigen hand nemen. Daartoe
roept Jarell Habets, oprichter
van de snelgroeiende digitale
expediteur Shypple, de binnenvaart op. "Ga samenwerken en
data delen", raadt hij aan.

‘Rotterdameﬀect’ blijkt
veel groter
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T 010 591 26 11 | www.hollanddiesel.nl

T. 088 6699500

| eoc.nl

Muehlhan, al 50 jaar een begrip in tankcoating

Op zoek naar
ƔGZKDGNRGTUQPGGN
KPFGDKPPGPXCCTV!
Bel 085 4840200

15

Voor de juiste match,
www.swetsgroup.nl

Muehlhan BV Stralen, schilderen en steigerbouw | 010-4264960 | www.muehlhan.nl

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

(078) 682 12 14
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

Dordrecht: Coaching/counseling
Zuid-Spanje: Verdiepings- en relaxreizen
www.bertslurink.nl - info@bertslurink.nl

24 UURS
STORINGSDIENST

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

Dolderman
keerkoppeling
service

dealer

REINTJES De beste keuze
voor uw schip!

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

www.teamcoshipyards.nl
info@teamcoshipyards.nl

REINTJES Benelux BVBA | www.reintjes-gears.com

SPECIALIST IN MANOEUVREREN
WWW.DAMENMC.NL

|

+31 (0)184 67 62 62

De Binnenvaartkrant

8 januari 2019

2

FÜR DIE UNTER UNSERER LEITUNG FAHRENDEN
MOTORTANKSCHIFFE SUCHEN WIR:

Schiffsführer,
Steuerleute mit Patent,
Steuerleute und Matrosen

1DVWXSWHQDSDOXEXÀRWLO\UHMGDĜVWYt6RPWUDQV
MDNRKAPITÁNQHERkormidelník!

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

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

ADN-transporten in goede banen leiden
Voor onze nieuwe duwboot zijn wij op zoek naar een gemotiveerde kapitein. Als kapitein bij
Parabel Barging ben je verantwoordelijk voor het vervoeren van ADN-transporten met één vaste
duwbak. Hierbij geef je leiding aan een team van professionals en houd je je bezig met de veiligheid aan boord.

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

Wat verwachten we van jou?
Wij gaan graag in gesprek met een kapitein die in het bezit is van een Rijnpatent, radarpatent en
ADN Basis. Heb jij je Rijnpatent nog niet (volledig)? Jouw sollicitatie zien we ook graag tegemoet!
Want wij vinden jouw enthousiasme en bereidheid om bij te leren net zo belangrijk. Je beschikt
verder over goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden en bent een waardevolle
toevoeging aan het team.
Wat kan je van ons verwachten?
Een uitdagende baan op een gloednieuwe duwboot. Je komt terecht in een organisatie waar volop
ruimte is voor ontwikkeling en waar jij centraal staat. Ook bieden wij:
• Luxemburgse condities
• Goed salaris
• Vaarsysteem in overleg
Wil je meer informatie?
Bel dan +352 2670 5264 of mail parabelbarging@inos.lu

Parabel Barging SarL
Route du Vin 7 . L-5401 AHN
Postadres: Postfach 53 . L-6701 Grevenmacher
Tel: +352 2670 5264 . Fax: +352 2670 6964 . Mobnr: +31 653145095 (W. Sep)
E-mail parabelbarging@inos.lu
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Aanpassing rusttijden per 1 juli
Er komt een mogelijkheid om
in de exploitatiewijzen A1 en A2
ofﬁcieel te kunnen rusten tijdens
de vaart. Daarvoor worden per
1 juli 2019 in de voorschriften
voor de rusttijden tijdens de
vaart gemoderniseerd.

dit punt resultaten hebben
geboekt. De CCR heeft gehoor
gegeven aan de voorstellen van de
sociale partners (de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers op Europees vlak: ETF, ESO
en EBU)”.

De
binnenvaartorganisaties
hebben intensief gelobbyd voor
deze aanpassing. BLN-Schuttevaer
schrijft in haar nieuwsbrief
verheugd te zijn “dat wij op

60dB(A)
Het
Reglement
Scheepvaartpersoneel op de Rijn zal vanaf
1 juli meer vrijheid bieden voor
de indeling van het dagrooster.

In de exploitatiewijze A1 (14 uur
varen gedurende een periode van
24 uur) en A2 (18 uur varen gedurende een periode van 24 uur)
zal tijdens de vaart gerust mogen
worden in ruimtes waarin het
geluidsniveau niet boven de 60
dB(A) komt.
Dat aan deze eis voor de maximale geluidsdruk is voldaan, moet
blijken uit het certiﬁcaat van het
schip.
De schipper moet beoordelen of

Maakbaar

Is de wereld maakbaar of niet?

het rusten tijdens de vaart verantwoord is, want de rusttijd mag
niet onderbroken worden voor
het passeren van sluizen of om
te laden of te lossen. In ieder geval moet er minstens één schipper
dienst doen.
Als tijdens de vaart wordt gerust,
kan dit er toe leiden dat de rusttijd per bemanningslid verschilt.
Daarmee zal bij het invullen van
het vaartijdenboek rekening moeten worden gehouden.

3e kolk Beatrixluis gaat op 6 februari open
20.00 uur tot 26 mei 08.00 uur en
van 31 mei 22.00 uur tot 2 juni
08.00 uur.
Na de renovaties zijn in de (na-)
zomer van 2019 alle drie de kolken
beschikbaar en is de vaargeul op
extra diepte voor de scheepvaart.
De nieuwe 3e kolk is groter dan de
bestaande twee kolken. Het verbrede Lekkanaal kreeg bovendien
meer ligplaatsen dan voorheen.

Op woensdag 6 februari wordt
de 3e kolk van de Prinses
Beatrixsluis in Nieuwegein
ofﬁcieel in gebruik genomen.
De opening wordt verricht door
prinses Beatrix.
De bouw van de 3e kolk heeft circa
tweeënhalf jaar geduurd. In die
tijd is ook het Lekkanaal verbreed
en verdiept.
Het werk is vrijwel af. Er staat water
in de 3e kolk, de vier roldeuren
zijn geplaatst. Rijkswaterstaat en
bouwcombinatie Sas van Vreeswijk
werken nu nog aan de systemen
die ervoor moeten zorgen dat de
roldeuren feilloos gaan werken.
Hierbij horen duizenden tests.
Na de ofﬁciële opening van de

(foto Rijkswaterstaat)

3e kolk is het karwei nog niet
klaar. Dan staan onder meer nog
opknapbeurten van kolk 1 en 2
gepland. Tijdens die werkzaamheden zijn bijna altijd twee van de
drie kolken beschikbaar voor de

scheepvaart. In een paar weekenden
van belangrijke tests is slechts
één kolk beschikbaar en bij de
Site Integration Test (zeg maar het
eindexamen) is de volledige sluis
gestremd. Dat zal zijn van 25 mei

Jaarlijks passeren ongeveer 50.000
schepen de Prinses Beatrixsluis,
die de grootste monumentale
binnenvaartsluis van Nederland
is. In 1938 werd de sluis als eerste
object vernoemd naar de pasgeboren prinses. Bij het 50-jarig
bestaan in 1988 bezocht Beatrix
als koningin ‘haar’ sluis.

MSC Zoë verliest 281 containers op Noordzee
240 van de 281 containers die de
MSC Zoë in de nacht van 1 op 2
januari verloor op de Noordzee,
waren maandag 7 januari
gevonden. 222 daarvan zijn
gelokaliseerd op de zeebodem.
tientallen spoelden aan op
Waddeneilanden.
Rederij MSC is aansprakelijk
gesteld voor de schade door
zowel Rijkswterstaat als de
Nederlandse Waddeneilanden.
De Zwitserse rederij verleent
alle medewerking en heeft
een bergingsbedrijf opdracht
gegeven containers te vinden en
te bergen.
De bijna 400 meter lange MSC
Zoë was onderweg naar Duitsland.
Het schip, in de vaart gebracht in
2017, heeft een laadcapaciteit van
19.224 TEU. Het ligt nu in Bremen. Daar wordt onderzocht hoeveel en welke containers exact in
het water terecht zijn gekomen.
De verloren containers zijn voornamelijk gevuld met auto-onderdelen, speelgoed en meubels. Er
was een aantal containers met ge-

vaarlijke stoffen aan boord. Drie
daarvan zijn eker overboord geslagen. Deze containers bevatten
organische peroxide.

Teleurstellend voor de extremisten
onder ons ligt de waarheid ergens
in het midden, zoals meestal. Ja, we
kunnen gewassen genetisch veranderen, zodat de wereldvoedselproductie omhoog schiet en de aarde
een bevolking van 12 miljard mensen
kan voeden. 12 miljard vegetariërs
want plek voor andere diertjes is er
dan helemaal niet meer.
En nee, een jaarwisseling zonder
vuurwerk is niet mogelijk. Daar
gaat de maakbaarheid de mist in.
Dat zou alleen lukken als we een regenbui organiseren van 15 december tot 10 januari, maar het weer is
helaas evenmin maakbaar. Verbieden
van vuurwerk verhoogt de amusementswaarde van het afsteken ervan.
Het is wensdenken. We verbieden
wat we niet leuk vinden en dan is het
ook meteen weg. Vergeet het maar.
Je voelt hem al aankomen: vandaag
of morgen roept er iemand dat het
vervoer van containers over water
moet worden verboden of tenminste
aan banden gelegd.
Voor die banden is wel wat te zeggen.
Containers horen niet van een schip
te vallen.
Onbedoeld eﬀect van de 281 containers die van de MSC Zoë vielen,
is dat het grote publiek plotsklaps
begrijpt dat het verplaatsen van
die stalen doosjes geen hobby van
de vervoerders is, maar dat er een
bizarre variëteit aan producten en
spulletjes in die containers worden
verplaatst, van producent naar consument. Dat kreeg in de pers nog
meer aandacht dan de vervuiling van
de zee als gevolg van plastics of van
puur gif (waar plastics mee worden
gemaakt). Dat een deel van de plastics die we produceren, uiteindelijk
sowieso in zee terechtkomt, is niet te
voorkomen. Er zijn altijd onverlaten
die een schone zee minder belangrijk
vinden dan snel winst maken. En als
je jaarlijks tientallen miljoenen containers over zee vervoert, dan gaat er
weleens eentje overboord, ook dat is
onvermijdelijk. Vervoer is een kwetsbare schakel in de productieketen en
ongelukken gebeuren nou eenmaal.
Het is maakbaar, hoor. Stoppen met
plastics. Stoppen met de productie,
stoppen met vervoeren. Geen risico’s
meer en het scheelt heel veel vervuiling. De economische nadelen zijn
natuurlijk gigantisch, dus niemand
prakkezeert daarover. Winst en economische groei zijn nou eenmaal veel
belangrijker dan een schone zee.
Dus wat overblijft na het ongeluk
met de Zoë is de bewustwording hoe
duizelingwekkend
gecompliceerd
vervoer tegenwoordig in elkaar zit,
want al die poppen, krukjes, handzeeppompjes en schoenen hebben
een eigen herkomst en bestemming.
Dat had de conclusie kunnen zijn,
maar dat is het niet. De conclusie
is dat het heel veel tijd kost om het
strand op te ruimen als containers
van een schip vallen.

EÉN POT NAT

Volgende krant verschijnt 15 januari

door Michel Gonlag

De volgende Binnenvaartkrant verschijnt al volgende week: op
15 januari. Daarna houden we weer het vaste ritme aan en komt
de krant elke oneven week uit.
We wensen alle lezers een gezond en gelukkig 2019!
(foto’s Kustwacht Nederland)
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Vereiste Matroos: dienstboekje matroos
Vereiste Schipper: GVB A/B - inclusief P,
radarpatent en marifooncertiﬁcaat

Stuur je CV naar: werving@aqualiner.eu

www.dewaterbus.be

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:

U ZOEKT PERSONEEL?
WIJ VERTELLEN U GRAAG MEER
OVER DE MOGELIJKHEDEN
VAN ADVERTEREN IN
DE BINNENVAARTKRANT

+31(0)10-414 00 60
www.ﬂuvia.eu/jobs
tanker shipping | tank storage | tanker brokers

SALES@BINNENVAARTKRANT.NL
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ASV wil andere aanpak
voor Green Deal
Als circa 2.500 schepen tot 1.500 ton verdwijnen door te strenge eisen en/of slecht beleid, pakt dat slecht uit voor het klimaatbeleid, aldus de ASV.

De onderhandelingen over
vergroening van de binnenvaart
gaan de verkeerde richting uit.
Het beleid van de overheid
dreigt averechts uit te pakken.
Dat schrijft de ASV aan minister
Cora van Nieuwenhuizen. In een
op 28 december verzonden brief
uit de binnenvaartorganisatie
haar zorgen over de standpunten
en werkwijze van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat
in het overleg over de dit jaar te
sluiten Green Deal Binnenvaart.
Daarin wordt geregeld hoe de
bedrijfstak de komende jaren
gaat vergroenen.

in 2050 emissievrij en klimaatneutraal moet worden, pakt het
verkeerd uit volgens de ASV.

De directe aanleiding voor de brief
is de door het ministerie opgestelde position paper. Daarin staat
de visie van het ministerie op de
vergroening van de binnenvaart.
Als de binnenvaart op die manier

Kleine schepen

De vereniging voorziet dat dan
“een geïndustrialiseerde vloot van
grote eenheden op enkele grote
vaarwegen” overblijft. Gevolg
daarvan is “een grote toename
van het landverkeer wegens het in
onbruik raken van ¾ van het
huidige vaarwegennet, mét onze
collega’s, die met de teloorgang
van hun bedrijven de rekening
betalen voor een klimaat, waar ze
veel voor hadden kunnen betekenen”.

De ASV ziet niets terug van haar
commentaar en voorstellen die de
vereniging eerder indiende bij het
overleg. De organisatie hamert op
“het voortbestaan van de kleinere

binnenvaartvloot” (schepen tot
1.500 ton), op basis van al eerder
in de Tweede Kamer aangenomen
moties of vergelijkbaar beleid.
De wens van scheepseigenaren
– degenen die het uiteindelijk
aangaat – telt nu volgens de ASV
onvoldoende mee. De meeste
winst zou volgens de organisatie
te behalen zijn door te voorkomen dat “het overgrote deel van de
kleinere binnenvaart” verdwijnt
als gevolg van het toepassen van
ingrijpende en onnodige technische regelgeving.
“Een eenvoudig te realiseren uitdaging is, de bestaande vloot in
ere te houden, zodat deze optimaal ingezet kan blijven worden
middels een rendabele bedrijfsvoering, waar vergroening betaald
kan worden uit reële, daartoe
geëigende transportprijzen.”

Hogere tarieven
Ook een transparantere markt,
door de invoering van de al eerder door de ASV bepleitte ‘Agora’
of een vergelijkbaar informatiesysteem, zou voor een verbetering
zorgen. Onder meer door leegvaart terug te dringen.
Het achterliggende idee is dat die
markttransparantie tot hogere tarieven leidt, waardoor schippers
voldoende verdienen om te kunnen investeren in schone technieken.
Langlopende contracten met verladers, zoals het ministerie in de
position paper voorstelt, kunnen
voor de nodige zekerheid zorgen,
maar daar gelooft de ASV niet in:
“Een groot deel van het vervoersaanbod speelt zich af op de spotmarkt en leent zich niet voor langjarige contracten.

"Samenwerkingsverbanden hebben de achterliggende decennia
ook geen blijvende positieve invloed op vrachtprijzen kunnen
uitoefenen en ook daar kampt
men met overmatige leegvaart.”

Vergroeningsfonds
De ASV is geen voorstander van
subsidies en ﬁscale regelingen,
maar wil een vergroeningsfonds,
dat geﬁnancierd zou moeten worden uit een toeslag op vervoer, te
betalen door de opdrachtgever.
Ook zou de Green Award-systematiek op de schop moeten. Bij
de certiﬁcering worden diverse
vergroeningsaanpassingen niet erkend, en er zitten "volgens de ASV
zaken in die niets met vergroening te maken hebben en CCR2motoren worden wel erkend, terwijl die meer CO2 uitstoten dan
klassieke motoren”.

CoVadem is klaar voor grote sprong voorwaarts
DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN

Met lokaal en internationaal
onderzoek werkt CoVadem eraan
om in de toekomst te kunnen
kijken– zeer nuttig in een tijd
van grote klimaatveranderingen.
Met een landelijke bijeenkomst
op 20 december in Nijmegen
presenteerde het inmiddels tot
bedrijf uitgegroeide initiatief
zijn plannen voor de komende
stappen.
CoVadem (een samentrekking
van 'coöperatieve vaardieptemetingen') verzamelt en verwerkt
meetgegevens van deelnemende
schepen naar een kaart met actuele vaardieptes. Met pionierende

binnenvaartschippers als praktijklaboratorium is als testcase de
route van Rotterdam tot Maxau
onder de loep genomen.
Nu is het tijd voor de grote sprong
voorwaarts. Het doel is beter geïnformeerd en daardoor efﬁciënter
te varen. Dat is niet alleen tot uit
kostenoogpunt interessant, maar
kan ook ook de CO2-uitstoot door
de binnenvaart verminderen. En
het is veiliger varen met voorkennis.

Meer schepen
CoVadem ontstond als project in
het
Rijkswaterstaat-programma
IDVV. Inmiddels is het een bedrijf.
Eind vorig jaar sleepte dat externe

ﬁnanciering in de wacht om op te
schalen.
Voor betrouwbare informatie en
voorspellingen zijn meer gegevens,
lees: meer deelnemende schepen, nodig. CoVadem is daarom op zoek naar zeker nog 200
schepen.
Rijkswaterstaat
en
Havenbedrijf Rotterdam hebben toegezegd alvast 27 van hun
patrouilleschepen in te zetten voor
het ‘varend meetnet’.
De toegepaste technologie maakt
gebruik van de dieptemeters die
de meeste schepen toch al aan
boord hebben. Voor het beoogde
systeem zijn op de rivieren minstens 250 schepen nodig om een

overzichtelijke en goed werkende
dieptekaart te maken. De informatie is ook nuttig voor een slim en
efﬁciënt vaarwegonderhoud.

Inzicht
Deelnemers kopen een systeemkastje dat nodig is om de gegevens te verzamelen en versturen,
en nemen een abonnement op
CoVadem. De eerste scheepseigenaren krijgen korting.
Het slimme kastje aan boord
maakt het mogelijk om te varen
op basis van actuele waterdieptes,
in plaats van alleen waterstanden.
Het apparaat geeft op voorspellende wijze inzicht.
Geen met apps volgehangen

stuurhut, maar compacte, actuele
waterdiepte-informatie, gemeten
door de scheepvaart zelf. De schipper kan daarmee een kleine week
vooruitkijken: beter inschatten
hoeveel geladen kan worden en
de route nemen met het minste
brandstofverbruik.
Bovendien zorgt de informatie er
straks ook voor dat riviermodellen
worden verbeterd en er meer
geleerd wordt over rivierduinen,
bijvoorbeeld. Vaarwegonderhoud
en het baggeren kan daardoor
doeltreffender.
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U ZOEKT
PERSONEEL?

FAMILIEBERICHTEN

KICKER / ZOEKERTJE

geboorte • verloving • huwelijk • overlijden •
dankbetuiging • in memoriam

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

Familiebericht plaatsen?
Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl

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

Vaart u regelmatig via de Kreekraksluizen?
Pik daar dan een exemplaar van De
Binnenvaartkrant mee.
Ook nu er geen sluispersoneel meer is, ligt de
krant daar voor u klaar !

Rondvaartschipper (m/v) gezocht
Oproep of ZZP,I.b.v. groot vaarbewijs.
Schottel-ervaring en bekend in Amsterdam zijn
een pré.
Solliciteren? Mail naar werving@blueboat.nl
of bel 020-820 4545

WIJ VERTELLEN U GRAAG MEER
OVER DE MOGELIJKHEDEN
VAN ADVERTEREN IN
DE BINNENVAARTKRANT

Aziatisch Personeel
Vanaf Euro 92,50 per dag.
Tel. +31-1089-00061.
Of +49-3222-1094-892.
E: sales@continentalcrewing.eu

Gezocht Ex-Schipper tbv beheer/onderhoud
Spits R’dam-C
Woonschip met div. verhuurde studios.
Wonen a.b. evt. mogelijk.
Geïnteresseerden kunnen bellen naar
06-54334175.

HOLLAND SHIP CLEANING

Te Koop Gevraagd :

Scheepsruimen 500 BAR + verven Hydrojetten

Aggregaten, Scheepsmotoren etc.

2500 BAR

Ook loop en sloop motoren.

Tel. 0617324458

Defecten geen probleem.
E: vemodieselmotoren@live.nl
T: 0031-6551 868 23

Gezocht Kapitein voor tankschip:
Upstream Crew B.V.

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

Uw betrouwbare bemiddeling voor Poolse
bemanning.
e: info@upstreamcrew.com t: 085-877 2324

Te Koop Gevraagd :
Goede/defecte aggregaten
T. 06-27090985

Kapitein gezocht
per direct voor
duwboot met
vaste bak

BEMANNING NODIG?
Gerwil Crewing Letland SIA biedt u per direct aan :
(licht)matroos/ goede condities.
Email: office.nl@gerwil.com, T. 0527-690032

Te Koop m/s Thuvine
851 t 70x809 235 diepgang motor c 18
Bj 2015 met 3000 uren medio mei 2019
Te bevragen thuvine@vaart.net

Vaargebied BE-NL-DU.
Lux. condities.
14d op/14d af of in overleg.

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

TE KOOP:
Goed Onderhouden Motorpassagiersschip
voor 19 pers. CvO-R tot 2024.
Prijs op aanvraag 06-22418892

Info: shipping@silotra.lu
+35 226 714 565

Schepen Gezocht
met max. afm. 50m x 6m70
Liefst met één ruim en strakke ijzeren vloer voor
vast werk.
Tel. +32 499 731 631

KAPITEIN
GEVRAAGD

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

op koppelverband
Rotterdam – Meerhout
14 dagen op en 14 dagen af

Tel: 00352 26 70 52 51

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

TE KOOP
Luikenkap 135m x 11,45

Gemotiveerde ervaren Aziatische bemanning
Afdrachten en verzekeringen conform wetgeving.
Vanaf Euro 95,00 per dag, lange periode.

Alu Friesche kap /
gereviseerd met Luikenwagen

+32 498524344

Als het om mensen (op zee) gaat

Barko UG Duisburg.
Tel. +49-3222-1096-896 of : + 31-1025-799-22
email : sales@barkocrewing.eu
www.barkocrewing.eu

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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Shypple-oprichter Jarell Habets roept binnenvaart op positie zelf te versterken

“Ga meer samenwerken en data delen”
Aan sommige dingen kan de
binnenvaart niets veranderen,
zoals de waterstanden.
Maar de bedrijfstak kan
zijn concurrentiepositie wel
versterken door het heft in
eigen hand te nemen. Daartoe
roept Jarell Habets, oprichter
van Shypple, de binnenvaart
op. Samenwerken en data delen
zouden extra lading kunnen
opleveren.
Habets maakt zich zorgen over de
binnenvaart. De sector zou volgens
hem meer aandacht moeten besteden aan samenwerking: met startups, in de keten en met de overheid.
Shypple is in 2016 opgericht. Het
snelgroeiende bedrijf geldt als de
‘Booking.com van de zeevrachtmarkt’. Als digitale expediteur
beidt het echter compleet vervoer
van deur tot deur aan. Shypple is
opgericht om de zeevrachtmarkt
transparant te maken en zodoende de logistieke prestaties te verbeteren. Alle communicatie en boekingen gebeuren via een website,
waardoor de keten voor verladers
inzichtelijk is.

Marktinnovaties
en samenwerking
Onderneemt de binnenvaart nu
geen actie, dan gaat het de strijd
met het wegtransport misschien
nooit meer winnen op het gebied
van duurzaamheid, ﬂexibiliteit
en prijs, stelt Habets. Hij gooit
de knuppel in het hoenderhok:
volgens de jonge ondernemer
heeft de binnenvaartsector het
onder meer lastig doordat er weinig potentieel is voor marktinnovaties en slimme samenwerkingen
uitblijven of te langzaam van de
grond komen.

lang hun container er naar een
bepaalde bestemming over doet.
“Nu moeten we iets aanbieden
waarvan we weinig weten. Er is
al koudwatervrees bij klanten om
van binnenvaart gebruik te maken; dat blijft zo door die onzekerheid.”
Habets heeft die gegevens over
feitelijke reistijden onder meer
bij Havenbedrijf Rotterdam opgevraagd. “Die hebben ze, weten we.
Maar we krijgen ze niet. Ook niet
geanonimiseerd.” Terwijl de binnenvaart er baat bij heeft en het
beleid van het Havenbedrijf erop
gericht is meer containers over
water naar het achterland te laten
vervoeren.

Vergroening

Jarell Habets: “Er is al koudwatervrees bij klanten om van binnenvaart gebruik te maken; dat blijft zo door onzekerheid
over vaartijden.” (foto Shypple)

“Dat geldt niet voor wegtransport,
dat geen last heeft van het gebrek
aan internationale schaal. Daardoor groeit die sector ook sneller. Ik roep de binnenvaart op om
zich meer bezig te houden met het
formuleren van een toekomstvisie
dan zich zorgen maken om de gebrekkige regenval.”
Wat moet er concreet gebeuren?
“Samenwerken met start-ups voor
snellere innovatie. De overheid
kan de lange investeringshorizon
helpen overbruggen en de keten
moet samen met de overheid ﬂexibeler en goedkoper transport organiseren.”

Empty depot
Habets stelt dat het kostenverschil
tussen binnenvaart en wegtrans-

port vaak minimaal is bij korte
afstanden, maar dat de binnenvaart structureel goedkoper, groener en ﬂexibeler kan worden.
“Binnenlandse terminals bieden
vaak single- of round-trip-tarieven
aan vanaf Rotterdam. Als een terminal depothouder is voor een
zeerederij, dan kan de terminal
een tarief voor enkel transport
naar de terminal aanbieden. Dat
is vaak goedkoper dan wegtransport en biedt meer ﬂexibiliteit wat
betreft de vrije dagen van de containerhuur, de zogenoemde detention.”
Hij raadt inland terminals aan
voor meer rederijen empty depothouder te worden. “Dan kunnen
containers hergebruikt worden en
hoeven ze minder vaak leeg op en

neer. De overheid en de Rotterdamse haven zouden een beleid
moeten voeren om deze opties te
verbreden en het gebruik van binnenvaart te stimuleren. Zo wordt
de binnenvaart ﬂexibeler en competitiever ten opzichte van wegtransport.”

Koudwatervrees
Marktaandeel valt naar zijn overtuiging ook te winnen door meer
en betere historische data beschikbaar te stellen over vaarschema’s
van de barge operators.
Als Shypple gegevens krijgt van de
vaartijden van schepen door de
jaren heen, kan het op basis daarvan betrouwbare planningen
maken. Dan kan de expediteur
verladers concreet laten zien hoe

Ook over vergroening heeft
Habets ideeën. Vrachtvervoer over
de weg wordt in rap tempo schoner doordat de trucks sneller worden vervangen. “Hierdoor bestaat
de kans dat de binnenvaart het
erg lastig gaat krijgen om bij verladers het predicaat ‘duurzaam’ te
behouden.”
“De investeringshorizon van een
binnenvaartschip is daarbij vijftig
jaar. Het CO2-probleem moet veel
sneller opgelost zijn.
"Dat is een serieuze uitdaging
voor de sector. De overheid kan,
met een participatie of subsidie,
helpen deze investeringstermijn te
overbruggen."
"Ook start-ups bieden soelaas.
Damen Shipyards werkt bijvoorbeeld al met startup Skoon, dat
verwisselbare accu’s levert. Zo
wordt de energietransitie in de
binnenvaart eindelijk concreet.
"Start-ups helpen innoveren. Zo
maakt het platform van 4shippping de binnenvaart effectiever.”

Onder voorwaarden weer afmeren in
Rheinauhaven
Het afmeerverbod in de
Rheinauhaven in Keulen is van
de baan. Schepen mogen er
onder bepaalde voorwaarden
weer vastmaken. De autoriteiten
hebben borden geplaatst.
Lege schepen mogen in de
Rheinauhaven altijd vastmaken.
Geladen schepen mogen niet breder zijn dan 9,50 meter en een

maximale laadcapaciteit van 1.200
ton hebben. Er mogen geen lieren
worden gebruikt bij het vastmaken
en schepen mogen niet naast elkaar liggen.
Afgemeerde schepen moeten gebruik maken van walstroom. In
de Rheinauhaven staan tien walstroomstations. Voor het gebruik
ervan moet men zich online aanmelden via www.rheinenergie.

ADVERTENTIE

ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD

Bel van A ndel 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

com/landstrom.
Het gaat om een overgangsregeling tot in de Rheinauhaven de
nodige maatregelen zijn genomen
om de binnenvaart weer veilig te
laten aanleggen. Het Wasser- und
Schifffahrtsamt gaat onder meer
nieuwe dukdalven plaatsen met
bijbehorende faciliteiten om aan
land te gaan.

Alsnog groen licht voor loods De Kempen
GVT Group of Logistics kan
doorgaan met de bouw van
een loods van 18.000 m2 in
haven De Kempen in BudelDorplein. De gemeenteraad van
Cranendonck verleende onlangs
de bouwvergunning daarvoor.
Verantwoordelijk wethouder Frits
van der Wiel en een meerderheid van de gemeenteraad wil-

den geen verder uitstel van de
besluitvorming. De raadsfractie
Cranendonck Actief vond dat zowel de gemeente als ondernemer
Versteijnen fouten heeft gemaakt.
De gemeente heeft zich niet aan
de wettelijke termijn gehouden
en de ondernemer heeft de regels
van fatsoen aan zijn laars gelapt
door toch alvast te gaan bouwen.
Ondanks de kritiek stemde Cra-

nendonck Actief wel in met de
bouw, met het oog op het economisch belang van de gemeente en
de regio.
Op termijn verwacht GVT Group
of Logistics via de containerhaven,
gelegen op de grens tussen BudelDorplein en Weert, jaarlijks zo’n
10.000 tot 12.000 per schip aangevoerde containers te verwerken.
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Te Koop:
Motorschip “PROVIDENCE”

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.

4467 ton / bouwjaar 2008 /
135 x 11,45 x 3,86 / 2 x 1278 pk
Mitsubishi (22000 uur)
Gebouwd bij Boost in Trier /
zeer goed onderhouden en
compleet uitgerust schip
Voor meer details:
www.scheepsmakelaar.com

Horst 12 - 6651 AG Druten
Telefoon: +31 (0)487 511 509 - Mobiel: +31 (0)6 53 59 62 63
E-mail: info@scheepsmakelaar.com

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.
Vinotra is
- Betrouwbaar
- Flexibel
- Innovatief
- Transparant
- Iso 9001 en 14001 gecertificeerd

Ketelbinkie:

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

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

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

9,5 kW

17 kW

25,7 kW

Ook complete installatie mogelijk
Jan van der Heijdenstraat 1

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

www.maritimebooster.nl

3281 NE Numansdorp
T 088-1180800
E info@maritimebooster.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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CoVadem ist bereit für den nächsten Schritt
Die CoVadem-Initiative zur
kooperativen Tiefenmessung
will ihre Aktivitäten erweitern
und sucht deshalb zusätzliche
Schiffe, die sich an den
Messungen beteiligen wollen.
Am 20. Dezember präsentierte
CoVadem in Nimwegen die
Pläne für die kommende Zeit.
CoVadem entstand als Teil des
IDVV-Projektes „Infrastruktur-

in eine Tiefenkarte ein. Als Probeprojekt wurden die Tiefendaten
auf der Strecke zwischen Rotterdam und Maxau gesammelt
und ausgewertet. Die Aktivitäten
sollen nun ausgeweitet werden,
damit Schiffer in Zukunft noch
efﬁzienter en besser informiert
fahren können. Wenn die Schifffahrt ständig aktuelle Tiefendaten
beziehen kann, kann sie gegebenenfalls mehr Ladung mitnehmen

nutzung“, welches durch das
niederländische Verkehrsministerium angestoßen und ﬁnanziert
wurde. Mittlerweile ist CoVadem
ein selbständiges Unternehmen.
Dank externer Finanzierung
können die Aktivitäten erweitert
werden.
Im Rahmen von CoVadem übermitteln Schiffe Echolotdaten an
einen zentralen Server. Die Daten
werden ausgewertet und ﬂießen

Deymann und BSC kooperieren

Im Kölner Rheinauhafen wurden
Schifffahrtszeichen angebracht,
welche die Nutzung der
Kaimauer durch festmachende
Binnenschiffe unter Auﬂagen
regeln. Damit ist das generelle
Festmachverbot aufgehoben.

Vlnr: Edgar Seeberg, Martin Deymann, Anton de Velde.

Die Gesellschaft bietet moderne,
effektive und sichere Transportlosungen. Dabei steht das gesamte
Team zur Seite und gibt professionelle Unterstützung zu allen
Fragen des Binnenschifftransports

i
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22 Schiffsersatzteile

Antriebsanlagen

Altöltanks nach
BinSchUO Anh.II §809

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

TEDIMEX GmbH x Talweg 11 x D-21218 Seevetal
+49 4105 598 62 10 x sales@tedimex.de
www.tedimex.de

Getriebeservice
SIEMERS AGGREGATEBAU

Tel.: +49 (0) 28 71 / 70 33
www.brauer-getriebe.de

Im Soestetal 6, 8 · 26676 Barßel ·

16 Messen und Ausstellungen

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

23 Schiffsausrüstung

OMRU

Brandschutz

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

6

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

®

5

3

Aggregate

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

4

1

Marine Piping Systems and Fire Protection

3

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

KNAACK & JAHN

2

Weitere Informationen erhalten
sie auch unter der jeweiligen
Internetseite unter www.bsc.one
und www.reederei-deymann.de.

Binnenschiffe durften seit Februar
2018 im Rheinauhafen nicht
mehr festmachen, nachdem bei
zwei Havarien Schiffe Festmachvorrichtungen auf der Mauer
mitsamt den Steinen herausgerissen hatten, ohne sich um die
Schäden zu kümmern.
Die jetzige Regelung ist eine
Übergangslösung, bis die geplante
endgültige Lösung umgesetzt
werden kann. Das WSA wird neue
Dalben verankern, die das das
Festmachen der Schiffe sowie den
Landgang für die Besatzungen
ermöglichen.

Bis zur Umsetzung dieser Maßnahme sind die folgenden V
orgaben einzuhalten: Beladene
Schiffe dürfen eine Breite von
9,50 Meter und eine Tragfähigkeit von 1.200 Tonnen nicht
überschreiten. Der Einsatz von
Winden zum Festmachen ist nicht
gestattet.
Ebenso ist das Liegen von mehreren Schiffen nebeneinander nicht
erlaubt. Leere Schiffe dürfen an
der Kaimauer im Rheinauhafen
generell festmachen.
Festmachende Schiffe müssen
Landstrom nutzen. Im Rheinauhafen stehen zehn Stromtankstellen.
Schiffer müssen sich zunächst
unter www.rheinenergie.com/
landstrom registrieren und
erhalten dann per E-Mail die
Informationen zur weiteren
Vorgehensweise.

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

Rubriken
1

CoVadem sucht etwa 200
zusätzliche Schiffe, die sich an
den Messungen beteiligen wollen.
Rijkswaterstaat und der Hafenbetrieb Rotterdam werden sich mit
insgesamt 27 Aufsichtsschiffen an
CoVadem beteiligen.

Unter Auﬂagen festmachen
im Rheinauhafen

Seit dem 1. Januar 2019 beteiligt
sich die Reederei Deymann aus
Haren/Ems an dem Befrachtungsunternehmen BSC GmbH
mit Sitz in Ahrensburg. Durch
den Zusammenschluss entsteht
ein Unternehmen mit einer
modernen Flotte und viel Knowhow in der Tankschifffahrt.
BSC hat mehr als 30 Jahre
Erfahrung in der Binnenschifffahrt als Schiffseigner, Schiffsbefrachter und Schiffsdisponent in
der Mineralölbranche.
Die 2003 gegründete Reederei
Deymann hat sich am Anfang auf
die Binnentankschifffahrt fokussiert und ist seit 2013 auch in der
Trocken- und Containerfahrt im
Markt etabliert. Die Reederei ist
auf allen Wasserwegen zwischen
den Seehäfen Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen und über die
gesamte Rheinstrecke sowie das
europäische Kanalsystem tätig.

und den CO2-Ausstoss reduzieren. Dies führt auch zu einer
Erhöhung der Sicherheit auf den
Wasserstraßen.

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

SCHEEPSRAMEN

SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS
OMRU schiffsfenster
für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

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

www.shipping-technics-logistics.de

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

21 Ruderanlagen

DAMEN MARINE COMPONENTS

TARIFE
Anzahl Platzierungen

13x

63x15
€ 18
63x25
€ 36
63x30
€ 45
63x50
€ 72
63x100
€ 144
* Tarife sind pro Platzierung

26x
€ 16
€ 32
€ 40
€ 64
€ 128

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

DÜSEN & RUDERANLAGEN

24R/V7ICE
SE

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

EINE KLEINE ANZEIGE MIT EINER

GROßEN REICHWEITE

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

Wie alles wil weten over

DE BINNENVAART
kijkt op de websites van

DE BINNENVAARTKRANT
www.binnenvaartkrant.nl • www.binnenvaartvlog.nl
www.vlootschouw.nl • www.binnenvaartcijfers.nl*
* Een coproductie van De Binnenvaartkrant en
het Bureau Voorlichting Binnenvaart
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Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
heeft ontwerp, bouw en levering compleet schip mogen
verzorgen voor familie Kremer
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.

Wij wensen
familie Kremer
veel succes met het
mts Hayley

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

MTS HAYLEY

Hét adres voor elke schipper

Wij verzorgden de
complete afbouw van

MTS HAYLEY
en wensen schip en
bemanning een goede
en behouden vaart.

De Binnenvaartkrant
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Familie Kremer vervangt enkelwandige vloot
door dubbelwandig kanaalschip Hayley
DOOR JAN HOEK

Bert Kremer uit Almelo komt uit een
echte schippersfamilie en begon
op 17-jarige leeftijd zijn maritieme leven bij Damco. Hoewel
zijn ouders altijd actief waren in
de vrachtvaart, koos hij voor de
tankvaart.
Op een gegeven moment begon
hij als zelfstandige en was hij eigenaar van enkelwandige tankers
als Noorderhoofd, Brandaris en
de Hayley.
Op dit moment vaart hij op de
circa 1.370 ton metende Selina
(85 x 9 meter), eveneens een enkelwandige tanker. En juist voor
die tankers is er sinds 1 januari
nauwelijks nog lading. De Europese wetgeving schrijft immers
voor dat vrijwel alle lading voortaan vervoerd dient te worden met
dubbelwandige schepen.

Kanaalschepen
Zo’n zeven jaar geleden richtte
Bert Kremer samen met zijn zoon
Jeroen het familiebedrijf Kremer
Schifffahrt GmbH op. Bert Kremer
wil nog een jaar of twee varen,
maar voor zijn zoon zou de toekomst er met de huidige vloot niet
al te rooskleurig uitzien. In familiair overleg werd besloten een
dubbelwandige type C-tanker te
laten bouwen bij De Gerlien van
Tiem. Het werd de circa 1.700 ton
metende Hayley, genoemd naar de
dochter van Jeroen.

De afbouw vond plaats bij De Gerlien van Tiem. (foto’s Jan Hoek)

Het complete schip is door RensenDriessen Shipbuilding aangenomen en geleverd aan de familie
Kremer. Het Chinese casco meet
85 x 9,60 meter. De vijf gecoate

tanks hebben een inhoud van 380
kuub elk en zijn geschikt voor het
vervoer van mineralen en lichte
chemie.
“We zijn met Wim Driessen en

Eric Rietveld, projectleider bij De
Gerlien van Tiem, om tafel gaan
zitten en zijn tot een goed akkoord
gekomen voor de afbouw van de
Hayley. We hebben nagenoeg altijd op kanaalschepen gevaren en
de afmeting van ons nieuwbouwschip is dan ook een bewuste
keus.”
“Het is momenteel weliswaar
vrij rustig, maar we verwachten/
hopen dat het op korte termijn
gaat aantrekken. We varen zo’n zeven jaar op de Duitse kanalen voor
Tankpartner uit Kaltenkirchen.
Die samenwerking bevalt prima,
zodat we ook met onze nieuwbouwtanker voor deze rederij blijven varen”, zegt Jeroen Kremer.

In 2012 kocht de familie Kremer
uit de vaart de in 1973 op de
J.J. Sietas Werft in Hamburg
gebouwde Dettmer Tank 44. De
tanker was aanvankelijk 80 x 9
meter en is later verlengd tot 85
meter. De laatste reis van deze
Hayley is naar alle waarschijnlijkheid naar de smeltkroes van
Hoogovens in IJmuiden.

Voor vader en zoon Kremer voldeed de voorgestelde besteklijst
van de nieuwe Hayley aan nagenoeg alle wensen. Slechts op details was er op hun verzoek een
wijziging.
Jeroen vertelt daarover: “Er stond
een ander merk ladingpompen op
de lijst, maar omdat wij zeer goede
ervaringen hebben met de Bornemann-pompen, hebben we daarvoor gekozen.” De Bornemannpompen aan boord van de Hayley
hebben een capaciteit van 370 en
250 kuub per uur.
“Veelal hebben tankers van dit
type een hoofdmotor van 1.000
pk. Wij hebben met 1.210 pk bewust gekozen voor de wat krachtiger Caterpillar C32. Het is altijd
prettig wat pk’s over te hebben.”
“De Gerlien van Tiem is een goede werf en is gunstig gelegen ten
opzichte van onze thuishaven
Almelo”, zegt Jeroen Kremer tot
besluit. “Hun verhaal klonk goed
en gedane toezeggingen hebben
ze in de praktijk absoluut waargemaakt. Ze komen met verantwoorde opties en denken waar nodig
met je mee.”

Licorne Fuel B.V. Q8

Laatste reis

De familie Kremer heeft zeer goede ervaringen met Bornemann-pompen en koos weer voor dat merk.

Aan mts Hayley leverden onder andere:
De Gerlien van Tiem B.V.
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Boekhandels gaan
samen verder

Zorgen om (kwaliteit en
ervaring van) bemanning
DOOR EVERT BRUINEKOOL

De aankondiging dat Prinses
Beatrix, beschermvrouwe van de
Koninklijke BLN-Schuttevaer,
de derde kolk van de Prinses
Beatrixsluis opent, was een
primeur op de vergadering van
de afdeling Utrecht. Andere
agendapunten waren veiligheid
en tekort aan personeel.
Voorzitter Anné Middendorp
opende de 87e vergadering van afdeling Utrecht met een speech over
ongelukken en personeelstekort.
Naast het gebrek aan personeel benadrukte hij ook het snelle doorstromen van bemanningsleden.
“Het is niet uitgesloten dat je drie
jaar na het afronden van je opleiding als gezagvoerder kan gaan
functioneren.” Daar maakt hij
zich zorgen om.

Personeel koesteren
Hij gaf aan dat praktijkervaring
een belangrijk deel van de vorming en opleiding is, en dat kan
niet in drie jaar, stipte hij aan.
Dit lardeerde hij met een aantal
foto’s van ongelukken. “Het kan
iedereen overkomen”, stelde Middendorp. “Niet alleen een Pool
of Roemeen, het kan net zo goed
een Nederlander zijn.” Hij haalde
vervolgens de omstreden afstandsbediening van bruggen en sluizen
aan.
Hij pleitte ook voor een goede
behandeling van personeel, om de

Traditiegetrouw werden de jubilarissen geëerd. (foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

branche aantrekkelijker te maken
voor instroom.
Een pakkend voorbeeld van
hoe het niet moet, was een foto
van schip in volle vaart waar de
matroos op een laddertje over de
voorboeiing aan het schilderen
was. In Middendorps beleving
moet het zo’n werkgever verboden
worden te varen.
Middendorp drong aan op het
koesteren van personeel en voor
veiligheid. Die twee hangen nauw
samen en moeten vooral gezien
worden als investering in de toekomst.
Vervolgens maakte hij bekend
dat Prinses Beatrix de derde kolk
van de Prinses Beatrixsluis op 6
februari komt openen. Even later
publiceerde Rijkswaterstaat de

nog komende stremmingen en de
plannen voor de renovatie van de
oude kolken.
Uit de zaal gaf schipper Adrie van
Raamsdonk een groot compliment
aan de sluiswachters voor het soepel laten verlopen van de scheepvaart tijdens de ingrijpende werkzaamheden aan de sluis in de
afgelopen twee jaar. Andere schippers hadden daar ook al melding
van gemaakt.

Stabiliteit
Egbert van IJken van SARC gaf een
lezing met uitleg over veiligheid,
beladen en stabiliteit aan boord.
Het was een lange presentatie
waar met stilte naar geluisterd
werd. Hoewel elke goede schipper
er al veel van weet, werd duidelijk dat altijd nog addertjes onder

het gras kunnen zitten en dat de
stabiliteitssoftware niet voor niets
is ontwikkeld.
Tijdens de vergadering introduceerde uitvoerder Jan Verhoeve
PARK (Prestatiecontract Amsterdam-Rijnkanaal). Die combinatie, bestaande uit Van den Herik
Sliedrecht en BAM, is sinds 1 januari van dit jaar door Rijkswaterstaat
gekozen voor het onderhoud van
het Amsterdam-Rijnkanaal, het
Merwedekanaal en het Lekkanaal.
Verhoeve is de komende jaren
belast met het verhelpen van storingen, inspecties langs het en
het onderhoud aan kunstwerken,
waaronder de Prinses Beatrixsluis.
Hij beloofde na te denken over
het maken van een app waarmee
schippers storingen en schades
kunnen melden.

Nieuwe Havenverordening wordt
duidelijker
De Havenbedrijven van
Amsterdam en Rotterdam
werken samen om de regels
voor de scheepvaart gelijk te
trekken en te vereenvoudigen.
Ook de Havenverordening
wordt aangepakt. De nieuwe
Havenverordening treedt naar
verwachting op 1 juli 2019 in
werking.
De regelgeving wordt duidelijker en eenvoudiger, zo beloven
de Havenbedrijven. De Havenverordening geldt de havens in
Amsterdam, Rotterdam, Velsen,
Zaanstad,Beverwijk,Dordrecht,Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen,
Schiedam en Maassluis.
Het concept wordt de komende
tijd aan belanghebbenden voorgelegd. Op verzoek van het CBRB en
Koninklijke BLN-Schuttevaer organiseren de Rotterdamse en Amsterdamse Havenbedrijven voor
varenden een informatiebijeenkomst op woensdag 6 februari.
Die vindt van 13.00 tot 15.00 uur
plaats bij het Havenbedrijf Rotterdam in het World Port Center op
de Wilhelminapier.

(foto Tekst & Toebehoren)

Om zo duidelijk mogelijk te
zijn en de tekst van de nieuwe
Havenverordening goed leesbaar
te maken, wordt zoveel mogelijk
eenvoudig taalgebruik gebruikt.
Door juridische formuleringen
te vermijden, ontstaan kortere
zinnen die makkelijker leesbaar
zijn.
Artikelen die vrijwel hetzelfde regelen, zijn samengevoegd. Een
voorbeeld is het verbod op roken,
vonkvorming en open vuur in een
petroleumhaven of oliehaven.
Door deze bepalingen samen te
voegen, ontstaat nu één artikel in

plaats van twee. Dat is logischer
en maakt de verordening minder
lang.
Er zijn ook bepalingen verdwenen, omdat de betreffende activiteiten al in andere wetgeving is
geregeld, zoals de Arbowet, het
Binnenvaartpolitiereglement, de
transportregelgeving of in het omgevingsrecht. Dit voorkomt onduidelijkheid bij de handhaving en
maakt het eenvoudiger de wet na
te leven en te handhaven.
Het gaat bijvoorbeeld om de toegang tot schepen die door middel
van de Arbowet is geregeld en het
verbod op roken op schepen met

gevaarlijke stoffen dat door transportregelgeving wordt geregeld.
Om ﬂexibel in te kunnen spelen
op nieuwe en schone brandstoffen
is er een nieuwe scheepsenergieparagraaf gekomen. In de huidige
verordeningen zijn bunkeractiviteiten van conventionele brandstoffen en LNG apart geregeld. In
de nieuwe verordening worden
deze, maar ook andere brandstoffen en hulpstoffen, gereguleerd
op drie niveaus: het verstrekken
van een vergunning, het aanwijzen van locaties en het stellen van
voorwaarden aan de operationele
veiligheid.
De meeste havens kennen een
aparte Havenverordening en een
Havenreglement. Juridisch blijft
dit zo. Maar er is straks één document met de verordening en de
reglementen. Voor alle artikelen
staan de onderwerpen zodoende
overzichtelijk bij elkaar.
Tot slot wijzigt ook de toonzetting. Nu beginnen veel artikelen
met een verbod. In de nieuwe verordening staat juist de toegestane
activiteit centraal, mits het schip
zich aan de gestelde regels houdt.

Bas van der Zwan trekt met zijn
Rotterdamse
Scheepvaartboekhandel in bij het eveneens in de
Maasstad gevestigde Observator
Watersport van Jan Maat. Jarenlang was de Rotterdamse Scheepvaartboekhandel gevestigd in de
entree van het Maritiem Museum.
De laatste zes jaar zat de winkel in
de hal van het onlangs failliet gegane museumproject De Delft in
Delfshaven.
Observator is gevestigd op het
Noordereiland, tegenover de
Hef. Vanaf 8 januari vormt het
typische scheepswinkeltje de
thuishaven voor beide boekwinkels. De uitgebreide maritieme
antiquarische
boekencollectie
sluit aan op het actuele assortiment
van Observator: boeken, pilots,
waterkaarten van Europa en zeekaarten van de wereld. Ook de
modellen, nautische cadeaus en
het scheepsantiek blijven daar verkrijgbaar.

Parkeren in Dordt
De schippersvergunning in Dordrecht is uitgebreid. Naast parkeren
in zone A en G, is nu ook parkeren in zone C toegestaan. Parkeren is daardoor rondom de gehele
Binnen Kalkhaven mogelijk met
de vergunning. Het gaat om een
proef die duurt tot en met juni.

MARIN houdt
ontwerpwedstrijd
voor kinderen
MARIN daagt kinderen uit om het
schip van de toekomst te bedenken. Van alle inzendingen worden
de beste drie ideeën genomineerd
en beloond met een prijs. Het ontwerp van de uiteindelijke winnaar
wordt door MARIN gemaakt en
ook echt getest in een van de bassins van het Wageningse instituut.
Kinderen kunnen individueel
meedoen, maar ook als groep in
de klas. Wat leeftijd betreft richt
MARIN zich op de bovenbouw
van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school.
Het ontwerp mag als tekening,
maar ook op de computer worden gemaakt. Inzenden kan tot 1
februari.

Data Binnenvaartsoos
De data voor de Binnenvaartsoos in Zwijndrecht zijn bekend
voor de eerste helft van dit jaar.
(Oud-)schippers kunnen in het
Julia Internaat van 13.30 tot
15.30 uur terecht op de volgende
dinsdagmiddagen: 8
januari,
22 januari, 5 februari, 19 februari,
5 maart, 19 maart, 2 april,
16 april, 7 mei, 21 mei en 4 juni.
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“Geen moment spijt van keuze voor FLEX Tunnel”
De Rhenus Duisburg werd in 2015 als
eerste schip uitgerust met een FLEX
Tunnel van Van der Velden. Rederij
Rhenus PartnerShip zet dit 110 meter
lange schip in om met drie duwbakken
kolen van havens in het ARA-gebied
naar de Lünense haven in het Duitse
Ruhrgebied te transporteren. In een recent
interview voor het online Damen Magazine
vertelt Herbert Berger, managing director
van Rhenus Schiffsmanagement, over de
ervaringen met deze innovatie van Van der
Velden, dat tegenwoordig onderdeel is van
Damen Marine Components.

Hoe tevreden bent u over het algemeen met
de Van der Velden FLEX Tunnel?
“De FLEX Tunnel geeft een enorme sprong
in realiseren van brandstofbesparing op binnenvaartschepen. Het behalen van directe
brandstofbesparing met slechts één extra
onderdeel is meestal niet succesvol, maar
met het FLEX Tunnel-systeem zien we door
slechts op één knop te drukken direct 9%
brandstofbesparing. Het is een onderhoudsvrij systeem, wat resulteert in positievere
onderhoudskosten. Tot nu toe (vanaf 2015)
hebben we geen problemen gehad – de
FLEX Tunnel is altijd betrouwbaar geweest.”

Hij beschikt over gegevens van ontwerp,
tonnage, reistijd en brandstofverbruik van
meer dan 200 reizen. Het verbruik kan worden vergeleken met dat van het verder identieke zusterschip Rhenus Lünen. Dat is niet
voorzien van een FLEX Tunnel en het vaart
met dezelfde belading en op dezelfde route.

Hoe ging het deze zomer met de lage
waterstanden?
“Ik heb nog nooit zulke lage waterstanden
in de Beneden-Rijn gezien, in vergelijking
met 2003, hebben we dit jaar een zeer lange
periode van lage waterstanden gehad. Deze
startten in juli en duurden gedurende de

zomermaanden. Dit betekende dat belading
van 2,80m niet langer mogelijk was. Hoewel
dit uniek was, zal dit naar mijn mening in
de toekomst geen uitzondering zijn.
Met een diepgang van 2,30m en minder
blijft de FLEX- Tunnel uitgeklapt tijdens de
geladen reis. Daardoor worden de hoofdmotoren met minder vermogen ingezet. Te
veel vermogen veroorzaakt trillingen in het
achterschip van de boot.”
Wat waren de laagste waterstanden waarin
je nog steeds kon varen?
“Op de route Rotterdam-Lünen konden zowel de Rhenus Duisburg als de Rhenus Lünen in bedrijf worden gehouden. Echter bij
een diepgang van 1,50m vond de kapitein
varen met drie duwbakken niet langer efﬁciënt.”
En wat houdt dit in termen van
laadcapaciteit in?

“Tot nu toe was de laagste geladen diepte
1,55m. 1700 ton vracht kon nog worden
vervoerd met drie duwbakken. Bij normale
waterstanden kan deze tonnage worden vervoerd met slechts één duwbak.”
Kunt u ons cijfers geven met betrekking tot
het brandstofverbruik?
“In de dagelijkse praktijk vertoont de Rhenus Duisburg, in vergelijking met het zusterschip Rhenus Lünen, op de route van
Rotterdam naar Wesel gemiddeld 11%
brandstofbesparing. Dit komt overeen met
een besparing van 277 ton CO2 per jaar.”
Rekening houdend met deze resultaten,
voldoet de Van der Velden FLEX Tunnel aan
uw verwachtingen?
“Volmondig, ja. De basis voor onze beslissing om de FLEX Tunnel voor de Rhenus
Duisburg te overwegen, waren de onderzoeken bij DST (Development Centre for Ship
Technology and Transport Systems) evenals
het vertrouwen en de moed om voor een
nieuwe innovatie te gaan, er waren destijds namelijk geen empirische resultaten
beschikbaar. De logische conclusie uit de
rapporten, de probleemloze instroom naar
de schroeven en het gebruik van een grotere
propeller, heeft uiteindelijk ons de knoop
doen doorhakken. De FLEX Tunnel voldoet
aan mijn verwachtingen, wij hebben geen
moment spijt gehad van onze keuze voor
dit innovatieve product.”
In welke situaties zou u de Van der Velden
FLEX Tunnel aanbevelen?
“De FLEX Tunnel laat in vrijwel alle vaarroutes zijn voordelen zien. In kanalen heeft
de kapitein van het schip bijvoorbeeld geen
verschil gezien wanneer de FLEX Tunnel
in- of uitgeklapt was. Omdat kanalen een
beperkte snelheid vereisen, wordt verwacht
dat besparingen in deze situatie nihil zullen
zijn. Dit komt overeen met het ontwerpdoel.
Kortom, de FLEX Tunnel heeft zijn voordelen op alle stromende wateren. Bovendien,
tijdens gebruik op rivieren, zijn de voordelen groter.
Er moet aandacht worden besteed aan de
conﬁguratie van het achterschip, inclusief de
FLEX Tunnel en de schroefmaat op basis van
het beoogde vaargebied van het schip. Voor
de Rhenus Duisburg hebben DST Duisburg
en Damen Marine Components voor ons
een optimale oplossing gevonden.”

Van der Velden FLEX
Tunnel
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Het basisconcept van de Van der Velden
FLEX Tunnel geeft de mogelijkheid om
de tunnel in- en uit te klappen. Het systeem kan vlak in de scheepsromp worden
geklapt. Dit verlaagt de totale scheepsweerstand en verhoogt de efﬁciëntie.
Een schip dat in ondiepe wateren vaart,
kan de tunnel inzetten voor voldoende
waterstroom naar de schroeven, die hierdoor efﬁciënter werken. Dit betekent dat
schepen die zijn uitgerust met de uitklapbare tunnel in ondiepe wateren langer uit
de voeten kunnen dan andere schepen.
De uitgeklapte tunnel sluit naadloos aan
op de straalbuis en stopt eventuele valse
luchtinﬁltratie tussen buis en tunnel.
Bovendien is de FLEX Tunnel ongeveer
een derde korter dan een conventionele
tunnel. Door toepassing van de ﬂexibele
tunnel kan het volledige scheepsontwerp
beter worden afgestemd op het operationele proﬁel en vaargebied van het schip.
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Mainport is belangrijker voor Nederlandse economie dan gedacht

‘Rotterdam-eﬀect’ blijkt dubbel zo groot
wordt getwijfeld aan het belang
van de haven (en dat van Schiphol). Zo luidde de titel van een
adviesrapport van de Raad voor
de leefomgeving en infrastructuur in 2016: Mainports voorbij.
Investeringen in andere sectoren
zouden meer toegevoegde waarde
en werkgelegenheid opleveren.
Digitale infrastructuur zou een
belangrijker basisvoorwaarde zijn
voor het vestigingsklimaat voor
bedrijven.
Maar de werkgelegenheid is ook
gebaat bij de mainportstrategie, is
te lezen in het rapport. Die groeide
tussen 2002 en 2017 van 293.000
naar 385.000 werkzame personen.
Daarmee steeg ook het aandeel
van de werkgelegenheid in Nederland: van 3,4 naar 4,2 procent.

Nederland dankt 45,6 miljard
euro van zijn toegevoegde
waarde aan de Rotterdamse
haven. Dat is 6,2 procent van
het totaal. Dat blijkt uit het
onderzoek Het Rotterdam-effect
– Impact van mainport Rotterdam
op de Nederlandse economie dat de
Erasmus Universiteit Rotterdam
in december presenteerde.
Het onderzoek is uitgevoerd in
opdracht van het Havenbedrijf
Rotterdam. Dat is maar wat blij
met de uitkomsten.
Het betekent dat het Rotterdameffect veel groter is dan altijd werd
gedacht – en dus ook het belang
van de haven voor de Nederlandse
economie. De bijdrage aan het
bruto binnenlands product is
namelijk het dubbele van waarmee tot nu toe werd gerekend.

Verdienvermogen

Eﬀecten
Het begrip ‘Rotterdam-effect’
wordt door het Europees statistisch bureau Eurostat gebruikt
om de ongewoon omvangrijke
handelsstromen aan te duiden die
via de haven gaan.
Traditioneel worden bij de economische betekenis van de haven
uitsluitend de directe werkgelegenheid en toegevoegde waarde
gemeten, inclusief zogeheten
achterwaartse indirecte effecten.
Met achterwaartse effecten wordt
bedoeld de toegevoegde waarde
die het gevolg is van inkoop door
bedrijven vanuit de haven elders
in de Nederlandse economie.
In het nieuwe onderzoek zijn ook
de voorwaartse indirecte effecten
van de Rotterdamse haven mee-

(archieﬀoto Tekst & Toebehoren)

gewogen. Voorwaartse indirecte
effecten zijn economische activiteiten die mogelijk worden gemaakt in Nederland dankzij de
aanwezigheid van de Rotterdamse
haven, zoals wederuitvoer via
logistiek en distributie.

Gezond
Een andere belangrijke bevinding
uit het rapport is dat het toekomstig verdienvermogen van de haven
gezond is, zeker in de context van
digitalisering en energietransitie,

met sterke groeimogelijkheden
voor de maritieme maakindustrie
en de maritiem zakelijke dienstverlening in Rotterdam.
Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, zei in een reactie: “Dit wetenschappelijke onderzoek bewijst de enorme betekenis
van de Rotterdamse haven voor de
groei van de Nederlandse economie. Bovendien toont het rapport
aan dat het toekomstig verdienvermogen van de haven robuuste
groeimogelijkheden heeft.”

Mainport
Dat onderstreept volgens hem de
relevantie van mainport Rotterdam. Castelein: “Deze relevantie
neemt alleen maar verder toe wanneer de Rotterdamse haven in staat
is om ook een bijdrage te leveren
aan actuele maatschappelijke opgaven: de verdere verduurzaming
en digitalisering van de Nederlandse economie.”
De laatste jaren staat de positie
van Rotterdam onder druk en

De Raad voor de leefomgeving
en infrastructuur keek naar het
‘verdienvermogen’. Volgens de
onderzoekers van de Erasmus
Universiteit is er wel degelijk
potentie om ook in de toekomst
als land te blijven verdienen aan
de mainport.
“Wij verwachten dat het verdienvermogen van mainport Rotterdam licht kan toenemen in de
toekomst. Dat komt door de grote
potentie van de maritieme maakindustrie (offshore-wind) en de
maritiem zakelijke dienstverlening in Rotterdam.”
Bij het logistiek cluster voorspellen ze een stabilisatie van het
verdienvermogen en het verdienvermogen in de sectoren chemie/
aardolie/energie zal in totaal wel
afnemen.

Promotie voor werken in de binnenvaart
Op donderdag 3 januari vond een
voorlichtingsmiddag over de binnenvaart plaats voor alle leden en
familie en vrienden van voetbalvereniging Spirit in Ouderkerk
aan den IJssel. Dit was op initiatief van Peter van Mullem van
Van Mullem bv. De binnenvaartondernemer sponsort deze voetbalclub al jaren en organiseerde
nu een dag waar de leden van de
club kennis konden maken met
de binnenvaart.
Het BVB was gevraagd een presentatie te geven en dat deden we
uiteraard graag. Daarnaast was
het STC aanwezig om de aanwezigen meer over de opleidingsmogelijkheden te vertellen.
Uiteindelijk waren zeker 25 geinteresseerde jongeren aanwezig. Het BVB heeft hen kennis

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

laten maken met de binnenvaart
en hen ook allemaal folder- en
postermateriaal meegegeven.
RTV Krimpenerwaard maakte
opnames van de middag. Deze
reportage wordt binnenkort uitgezonden. We hopen weer wat
jongeren bekend met en enthousiast voor de binnenvaart te hebben gemaakt.
De volgende presentatie die het
BVB zal geven, is dinsdag 8 januari. Dan zal Kees Modderman op
de Hogeschool Rotterdam een
gastcollege ‘Vervoer over water’
verzorgen.
Hierbij zal hij met name aandacht
besteden aan de logistieke aspecten van de inzet van binnenvaart
en hoe dat in zijn werk gaat, waar
je rekening mee moet houden.

De studenten zullen zelf enkele
opdrachten doen om de informatie in de praktijk te brengen.
Dan vinden op 9 en 10 januari
beroependagen plaats in Brabant
waar BVB-sponsor EXHO de
binnenvaart zal vertegenwoordigen.
Om de geïnteresseerden een beter
en realistischer beeld te geven wat
het is om te varen, heeft EXHO
de VR0-bril met binnenvaartsimulatie van het BVB geleend om
de bezoekers het leven en werken
aan boord te laten beleven. Ook
hebben we folders en posters
beschikbaar gesteld om uit te
kunnen delen.
Tot slot vindt op 9 januari een
mbo-beroepenmarkt plaats op
het Driestar College in Gouda.
BLN-Schuttevaer zal daar samen
met Quo Vadis aanwezig zijn om
de binnenvaart in de kijker te
spelen. Uiteraard heeft het BVB
ook hiervoor ons voorlichtingsmateriaal beschikbaar gesteld om
de binnenvaart in beeld te brengen.

In de kantine van voetbalvereniging Spirit maakten 25 jongeren kennis met
(het werken in) de binnenvaart. (foto BVB)

Film voor Stationshal
Rotterdam gereed
Al eerder schreven wij over een
nieuwe ﬁlm over de binnenvaart
in de stationshal van het Centraal
Station in Rotterdam. Daar hangt
een enorm groot scherm waarop
beelden uit de Rotterdamse haven
worden getoond.
In november zijn opnames
gemaakt aan boord van de Fixut
Maris van de familie Schapers

voor een nieuwe ﬁlm. Die is
inmiddels gereed en is erg leuk
geworden. Een kijkje in het
gezinsleven en werken aan boord,
waarbij dus ook aandacht is voor
het persoonlijke aspect van varen.
De ﬁlm zal binnenkort te zien
zijn in de stationshal. Dus mocht
u met de trein reizen van of naar
Rotterdam, kijk dan vooral even
in de stationshal.
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• 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,…

WILT U DAT UW
ADVERTENTIE ECHT WERKT?
WIJ VERTELLEN U GRAAG MEER OVER DE
MOGELIJKHEDEN VAN ADVERTEREN IN
DE BINNENVAARTKRANT
+31(0)10-414 00 60 SALES@BINNENVAARTKRANT.NL

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

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

Werkendam 0183 67 80 30

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

Keuring brandblusser aan boord: €8,50
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

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52

Esco wenst u een
voorspoedig nieuwjaar!

Met de QuickShift®
vaart u comfortabeler dan ooit

E

en Twin Disc keerkoppeling met QuickShift-technologie schakelt sneller en vloeiender. U kunt uw schip daardoor

manoeuvreren als nooit tevoren. Het zorgt bovendien voor een aanzienlijk lagere belasting van het gehele aandrijfsysteem. Zo vaart u niet alleen comfortabeler, maar ook duurzamer. De QuickShift-keerkoppeling komt het
beste tot z’n recht in combinatie met een EC300 bedieningssysteem. Meer weten? Neem gerust contact op
voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak.

www.esco-aandrijvingen.nl • info@esco-aandrijvingen.nl • +31(0)172-423333 • Ondernemingsweg 19 Alphen a/d Rijn

De Binnenvaartkrant

8 januari 2019

17

Bevaarbaarheid rivieren is in gevaar
DOOR NOUD VAN DER ZEE

In zijn laatste jaarrede zei
voorzitter Rob van Reem van
afdeling Zuidoost-Nederland
(ZON) van Koninklijke
BLN-Schuttevaer dat hij zich
grote zorgen maakt over
de betrouwbaarheid van de
infrastructuur in de noord-zuidcorridor. Sluizen in dit gebied
hebben volgens hem te vaak
storingen en acties tot herstel
zijn niet altijd adequaat.
Van Reem pleitte 27 december
in Cuijk voor verdieping van de
Waal. Tegelijkertijd moeten dan de
sluisdrempels van Weurt en Sint
Andries worden verlaagd.
De scheidende voorzitter van de
afdeling ZON keek ook naar de
lange termijn. Er is meer nodig
om de betrouwbaarheid en de
vervoerszekerheid van de binnenvaart veilig te stellen.

Betrouwbare
infrastructuur

LI

M
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Volgens hem raken het begrip en
geduld van BLN-Schuttevaer op
dat de vereniging had tegenover
vaarwegbeheerders als het gaat om
budgettering, planning, onderhoud en vernieuwing.
“Het stimuleren om ladingen van
de weg naar het water te halen
werkt slechts als de binnenvaart
vervoerszekerheid binnen geplande tijden kan bieden, waarvoor

euro. Als dat niet gebeurt, kunnen
binnen vijf jaar problemen ontstaan met kabels en leidingen in
de rivierbodem. Die komen bloot
te liggen.

een betrouwbare infrastructuur
een voorwaarde is.”
Mark Hegnauer en Remi van der
Wijk van het kennisinstituut Deltares schetsten een scenario waarin
de afvoeren op de Rijn en de Maas
in winter en voorjaar zullen toenemen en in de nazomer verder
zullen afnemen. De Rijn transformeert zich van een gecombineerde
naar een typische regenrivier.
Dit heeft volgens Hegnauer en Van
der Wijk tot gevolg dat er minder
diepgang komt op de Waal, IJssel
en Lek. De vaargeul wordt smaller
en er komen meer schutbeperkingen op de Maas, Twentekanalen
en het Amsterdam-Rijnkanaal. In
de toekomst moet meer gebaggerd
worden om vaardieptes te garanderen.

Als de bodemdaling doorzet, kunnen zich binnen tien jaar ook
problemen voordoen bij sluizen
en aansluitingen van rivieren op
kanalen. Als extra moeilijkheid
komt daar nog de instabiliteit van
dijken en kribben bij.

Langsdammen
Als mogelijke oplossingen drong
Roelof Weekhout aan om in de rivieren langsdammen aan te leggen
om de bodemerosie te stoppen.
Een andere optie is het ﬁxeren van
de rivierbodem. Rijkswaterstaat
bestudeert momenteel deze mogelijkheid. Ook aanvullen van de
bodem en de vaste laag dieper leggen, is een mogelijkheid.

Bodemerosie
Roelof Weekhout, werkzaam bij
Rijkswaterstaat Oost-Nederland,
sloot aan met een presentatie over klimaatverandering en
de uitdagingen voor de achterlandverbindingen. Hij heeft becijferd dat de kosten voor het vervoer over water als gevolg van de
klimaatverandering in de toekomst met 15 procent kunnen
stijgen. Dat kost de binnenvaart
dan ruim 7 procent lading. Die
circa 30 miljoen ton lading verdwijnt naar de weg en het spoor.
Maar volgens Weekhout is het
grootste probleem in Nederland

Rob van Reem nam na vijftien jaar afscheid als afdelingsvoorzitter. Hij is
opgevolgd door Henry Mooren. (foto Noud van der Zee)

de bodemerosie in de rivieren.
Die bedraagt jaarlijks 2 tot 3 centimeter. In de afgelopen zestig jaar
is de rivierbodem op sommige
plaatsen al 2 meter gedaald.

Volgens Weekhout moet de politiek de beurs trekken en maatregelen nemen om de erosie te
stoppen. De kosten voor het Rijk
bedragen dan 350 tot 700 miljoen

Een andere oplossing is de sluizen
aanpassen. Nu gebeurt dit al voor
de nieuwe sluis in Eefde. Weekhout: “Het aanpassen van nieuwe
sluizen kost bijna niets. Ongeveer
5 procent van de totale projectkosten.”
Het aanleggen van voorsluizen
kan in de toekomst zoden aan
de dijk zetten. Dat kost tussen de
5 en 10 miljoen euro per kolk,
maar dan moet er wel ruimte voor
zijn.

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

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

06-51125174

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

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

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

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

In•
•
•

en verkoop van:
Schroot en metalen
Drijvende objecten
Bruikbare onderdelen

www.hoebenrdm.nl

Vergunt voor
verwerking van
ongereinigde tankers

Oslokade 1 8326 CH Kampen

Hijsen en slopen van
grote constructies met
eigen drijvende bok
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Binnenvaart is ‘winnaar’ van extreme zomer
Schaalvergroting

Wat heeft de binnenvaart
gemeen met campings, cafés,
supermarkten en doe-het-zelfwinkels? Volgens ABN AMRO
past de binnenvaart in het rijtje
met die branches: zij sponnen
allemaal garen bij de extreme
zomer van 2018 en behoren
daardoor tot de 'winnaars'.
De zomer van 2018 was de warmste in ruim 300 jaar. Het was ook
één van de droogste zomers sinds
begin vorige eeuw. Dit eiste in verschillende sectoren zijn tol, terwijl
andere branches juist proﬁteerden.
“Zo was door de droogte de waterstand zeer laag. Binnenvaartschepen konden daardoor minder
volume in één keer vervoeren en
daarom hogere prijzen vragen, wat
de omzet een extra impuls gaf”,
aldus de economen/onderzoekers
van ABN AMRO in het rapport
Winnaars en verliezers van de
extreme zomer van 2018.

Campings en cafés
Het warme weer pakte ook goed
uit voor de verkoop van tuinproducten. In de doe-het-zelfsector
steeg de omzet van deze producten in het derde kwartaal met dik
12 procent. Parasols, tuinmeubelen en sproeiers gingen als warme
broodjes over de toonbank. Ook
supermarkten deden goede zaken
en noteerden een forse stijging
van de verkoop van verse en kanten-klare gemaksproducten met
hoge marges, zoals verse soepen,
salades, stokbrood en barbecuepakketten.
Campings proﬁteerden sterk van
de zomerse hitte. Dit begon al
in mei. Die maand was sinds de

De binnenvaartsector beraadt zich
nu op de consequenties voor de
lange termijn, aldus ABN AMRO.
De bank wijst op de schaalvergroting van de afgelopen jaren. “Nu
blijkt dat kleinere (vaak oudere)
schepen met minder diepgang
deze zomer sterk in het voordeel
waren.”

start van de weermetingen in 1706
nog nooit zo warm geweest. ABN
AMRO verwacht dat over heel
2018 het aantal overnachtingen
met ruim 5 procent stijgt naar 20,8
miljoen door campinggasten uit
binnen-en buitenland.
Ook de horeca presteerde deze
zomer zeer goed: cafés, fastfoodbedrijven, ijssalons en cafetaria’s.
De zomer van 2018 gaat voor
zeestrandpaviljoens zelfs de boeken in als de beste zomer in 35
jaar.

Waterstand
Het waterpeil in de Rijn bij de
Nederlands-Duitse
grens
bij
Lobith daalde in oktober naar
waarden tot 6,50 meter, waar 8,50
meter normaal is. Ook de hele
maand november hield de lage
waterstand aan. Pas op 6 december
gaf Rijkswaterstaat ‘code groen’ af
voor de waterstand in de Rijn.
“Het water staat dit jaar te langdurig laag”, blikt ABN AMRO

terug. “Het gevolg is dat schippers die ‘omhoog’ willen varen’
(richting Bazel, bijvoorbeeld met
containers, brandstoffen en steenkool) of ‘omlaag’ willen (naar
Rotterdam, bijvoorbeeld met zand
en grind) hun schepen minder
zwaar kunnen beladen omdat ze
anders aan de grond lopen.
"De grootste schepen konden tot
wel 80% minder vracht per beurt
meenemen, wilden ze in het
minst diepe stuk tussen Koblenz
en Mannheim niet aan de grond
lopen.”

schippers de Rijn op die normaal
‘beneden’ blijven in de AmsterdamRotterdam-regio. Dit legde op zijn
beurt weer een bodem onder de
prijzen in de Amsterdam- Rotterdam-regio.”

De bankeconomen wijzen op
het voordeel van vervoer over
water: “Voor de opdrachtgevers
van bulktransporten heeft ad hoc
overstappen naar alternatieve vervoersvormen als vrachtwagens
en vrachttreinen weinig zin. Een
duwbak staat gelijk aan honderd
vrachtauto’s, waardoor vervoer
over de weg geen optie is. Het reserveren van vrachttreincapaciteit
duurt maanden en er is een tekort
aan wagons.”

Lucratief
Dit maakt dat de prijzen voor het
oost-westvervoer en vice versa aanzienlijk stegen. Volgens het CBS
steeg de omzet in de binnenvaart
als geheel In het derde kwartaal
met 18 procent.
“De Rijnvaart was de afgelopen
maanden bijzonder lucratief omdat vanwege de lage beladingsgraad meer vaarbeurten moesten worden gemaakt. Dit lokte

“Flexibel en daadkrachtig omgegaan
met laagwater”
Jubilarissen

Het lag voor de hand: tijdens
de jaarvergaderingen van
Koninklijke BLN-Schuttevaer
werd volop teruggekeken op de
extreme waterstanden van 2018.
Zo ook bij afdeling IJsseldeltaZwartewater. Volgens tweede
voorzitter Arend Horrel, zelf
varend schipper, drukten de
lage waterstanden afgelopen
jaar hun stempel op het vervoer
over water. De binnenvaartsector
toonde zich volgens hem ﬂexibel
en daadkrachtig. Dat heeft ertoe
geleid dat echt grote problemen
Nederland bespaard zijn
gebleven.
Arend Horrrel leidde de ledenvergadering op 28 december in
Hotel Restaurant Zwartewater; hij
verving de door de griep gevelde
voorzitter Wolbert Meijer.

Eefde
De regiovertegenwoordigers Fiona
Oomen en Andries de Weerd
gaven een uiteenzetting over de
nautisch-technische ontwikkelingen in de regio. Aan de orde kwamen onder meer de tweede kolk

Gijs de Koning Gans is zestig jaar lid en was lange tijd voorzitter van de afdeling Zwolle. (foto Roelof Huls)

bij Eefde en de plannen voor de
Roggebotsluis.
Beiden wezen op het belang

van waterveiligheid, waarbij het
soms lastig is om te gaan met de
weersomstandigheden.

Twee jubilarissen werden gehuldigd. Peter Westerhuis uit Zwartsluis is vijftig jaar lid en Gijs de
Koning Gans uit Zwolle spande de
kroon met zijn 60-jarig lidmaatschap van Schuttevaer.
Als dank voor hun inzet en betrokkenheid kregen beiden een bijbehorende speld met een kroontje
uitgereikt, omdat de vereniging
sinds 1938 het predikaat Koninklijk mag dragen.
Penningmeester Roelof Huls sprak
de jubilarissen toe en wees op de
historie van de in 1849 opgerichte vereniging, die zijn wortels in
Zwolle en Zwartsluis heeft. “Ervan
uitgaande dat er sinds 1849 jaarlijks werd vergaderd, houden wij
vandaag de 169e jaarvergadering
in Zwartsluis.”
Beide jubilarissen vervulden vele
jaren een bestuursfunctie. Zo
was Gijs de Koning Gans lange
tijd voorzitter van de afdeling
Zwolle. Samen met de afdelingen
Kampen,
Zwartsluis,
Hasselt
en Meppel is daaruit de huisdige
afdeling IJsseldelta-Zwartewater
ontstaan.

Wiebbe Anne Bonsink gaf een
presentatie van de vele activiteiten
van HEBO Maritiemservice. Het
bedrijf uit Zwartsluis heeft inmiddels negen vestigingen, waarvan
twee in Duitsland. HEBO biedt
oplossingen als het gaat om calamiteitenbestrijding, speciale en
zware transporten.

Windplan Blauw
Henk Kouwenhoven gaf uitleg
over Windplan Blauw in het Ketelmeer en IJsselmeer. Het gaat hier
om een project voor meer energie
met minder windmolens.
Het plan is inmiddels goedgekeurd maar roept bij sommige
schippers nog vraagtekens op, zo
bleek tijdens de vergadering. Het
project omvat de omzetting en
bouw van 74 kleine naar 62 grote
turbines in nette rijen.
Kouwenhoven kon de schippers
geruststellen dat voor de vaargeul
de veiligheid is getoetst en dat uit
onderzoek is gebleken dat de kans
op incidenten minimaal is.
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Beurs-World Trade Center. Beursplein 37
Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000
Mail: casco@gebrsluyter.nl
www.gebrsluyter.nl

Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

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

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

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

FKH ACCU’S
St. Teunismolenweg 50-D
6534 AG Nijmegen
E: info@fkhbatterijen.nl
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Axel Götze-Rohen krijgt Telematica Award
DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN

Felle reacties

‘Data’ is vandaag de dag hét
toverwoord. Dus was dat zeker
het geval op de Telematicadag,
die 28 december traditiegetrouw
op het KSCC Schipperscentrum
in de Nijmeegse Waalhaven
plaatsvond. In dat licht werd
ook de Telematica Award 2018
uitgereikt: aan Axel Götze-Rohen
de oprichter van en drijvende
kracht achter Bargelink.com.

Applaus voor een geëngageerd
man, die volgens Frau GötzeRohen maar wat graag alle spanning doelgericht van zich af mept
op de golfbaan.
Haar man zelf leek een beetje
overrompeld door alle lofzang.
Bescheidenheid siert de ondernemende mens. “Ja, wat moet ik
nu zeggen”, vroeg Axel GötzeRohen zich een beetje schoorvoetend af. Nu moest de gelauwerde
wel een speech houden, zij het een
korte.
Hij deed uit de doeken welke
hindernissen zijn platform allemaal heeft moeten nemen in
de loop der tijd. "Terugdenkend
aan 2001, het jaar waarin we zijn
begonnen, waren de reacties uit de
bevrachterswereld nogal fel. Maar
ik geloofde erin."
"Ik geloof er nog steeds in. Wat
doen we met al die data waarmee
altijd maar weinig is gedaan, vroeg
ik mij af. Gebruiken die data, was
het antwoord.”

Ditmaal speelden alle activiteiten tijdens de Telematicadag zich
gelijkvloers af, op het Plaza. Alle
informatiestands, alle spreekbeurten, de lunch en de uitreiking van
de Award… alles speelde zich af in
de centrale ruimte van het Schipperscentrum.
De Telematica Award staat voor innovatie en vooruitgang; een visie
hebben die blijvend dingen verandert. De ontvanger van de
Telematica Award van dit jaar
werd omschreven als “visionair,
richtinggevend en innovatief”. De
jury was voor deze editie op zoek
gegaan naar een persoon die zich
heeft ingezet voor alle aspecten
in de binnenvaart als moderne
bedrijfstak.

Bargelink.com
Onderwerpen als schoon en zuinig
varen, het onder de loep nemen
van de vrachtprijzen en de ontwikkeling van een vaarsimulator
vielen de laatste jaren al in de prijzen. De winnaar van 2018 weet
ook van de hoed en de rand: hoe
de huidige, door data gedreven
binnenvaart met de bijbehorende
instrumenten voor een winstgevend bedrijf kan zorgen.
De binnenvaart moet anticiperen

500.000 ton lading
Axel Götze-Rohen en voorzitter Annette Augustijn van Bureau Telematica Binnenvaart, dat de Telematicadag jaarlijks
organiseert. (foto Manon Bruininga)

op de gevolgen van de klimaatveranderingen. Varen met voorkennis was daarom het leitmotiv
van de Telematicadag 2018.
Axel Götze-Rohen stak al jaren
geleden zijn hoofd boven het
maaiveld uit. De Duitser weet hoe
in zijn kofﬁedik te kijken. Deze
“Schifffahrtskaufmann” heeft het
traditionele vak van bevrachten
alweer jaren geleden achter zich
gelaten, zo laat het juryrapport
weten. Götze werkte op kanto-

ren in Zwitserland, Duitsland en
Nederland. Met zijn kennis en
ervaring richtte hij begin deze
eeuw het internetplatform Bargelink op.
Zijn cv wordt door de jury gekwaliﬁceerd als een “opmerkelijk
innovatief succesverhaal”. Götze
bedrijft een vorm van ondernemen die niet alleen maar om
geld verdienen draait, maar ook
maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt: duurzaamheid,
betrokkenheid, vooruitplannen.

Vooral aan het eerste begrip
lijkt een binnenvaartondernemer
tegenwoordig niet meer te kunnen
ontkomen.
En wat de betrokkenheid betreft
bewijst hij zich solidair met mensen die door sociale omstandigheden in de problemen zijn geraakt. Zo zet Axel Götze zich naast
Bargelink “met hart en ziel in voor
de verbetering van de situatie van
kansarme kinderen”. Maatschappelijk
verantwoordelijkheidsgevoel dus.

Aanvankelijk bestond er in de
binnenvaart grote terughoudendheid tegenover Götzes ideeën over
het nieuwe bevrachten. Innovatie
en nieuwe ideeën betekenen ook
altijd heftig tegengas van mensen
die alles liever bij het oude en
vertrouwde houden. Inmiddels is
zo’n beetje iedereen wel om en
gelooft men in het pionierswerk
van deze oosterbuur.
Dat moet ook wel; de feiten spreken voor zich. Elke maand wordt
er via zijn Bargelink, ‘de Marktplaats van de grote rivieren’, aan
zo’n 2.000 binnenvaartschepen
tot 500.000 ton lading aangeboden.

Weer recordoverslag voor Antwerpen
Antwerpen behaalde in 2018
voor de zesde keer op rij een
recordoverslag. Gecombineerd
met de recente investeringsgolf
in de haven spreekt Havenbedrijf
Antwerpen van een “grand crujaar”.
Voor 2019 zet het Havenbedrijf
in op (het bestendigen van) een
duurzame toekomst voor de
haven. Er wordt gewerkt aan
“structurele oplossingen voor uitdagingen zoals mobiliteit, energietransitie, digitalisatie en innovatie”.

5,1 procent groei
Met een verwachte groei van 5,1
procent ten opzichte van 2017
worden de eerdere prognoses bevestigd. De totale overslag in 2018
komt naar verwachting uit op 235
miljoen ton. Dat is een nieuw
record, met groei in alle ladingcategorieën.
De containeroverslag groeit naar
130 miljoen ton (+5,8 procent)
of 11 miljoen TEU (+5,5 procent).
Vloeibaar en droog massagoed
nemen toe met respectievelijk
4,5 (76,5 miljoen ton) en 5 procent

plande Saeftinghedok, een nieuw
insteekdok ten noorden van de
Zandvlietsluis en extra kades aan
het Waaslandkanaal en in het
Doeldok.

(12,8 miljoen ton). Breakbulk
noteert een plus van 1,8 procent
(15,6 miljoen ton).

Investeringsgolf
In 2018 zorgden diverse internationale spelers in de chemische industrie (Borealis, INEOS, Nippon,
Sea-Mol en Oiltanking/AGT) voor
een investeringsgolf in de haven,
goed voor ruim 2 miljard euro.
“Hun keuze voor Antwerpen
bevestigt en bestendigt de sterke
aantrekkingskracht van de Antwerpse haven als grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa”, constateert het Havenbedrijf.
CEO Jacques Vandermeiren zegt:
“Met deze mooie groeicijfers en
de investeringsgolf bevestigt de
haven in 2018 haar rol als grootste
economische motor van ons
land."
"Nu zetten wij verder koers naar
een duurzame haven van de toekomst. Om duurzaam te kunnen
blijven groeien, moeten we, samen met de hele havengemeenschap, onze schouders zetten onder de uitdagingen van vandaag.
De haven van de toekomst moet
voldoende capaciteit hebben én

Meer per binnenvaart

(archieﬀoto Havenbedrijf Antwerpen)

bereikbaar, duurzaam, slim en
veilig zijn om op die manier aantrekkelijk te blijven voor investeerders.”

Extra containercapaciteit
In een snel tempo bereikt Antwerpen zijn grenzen bij de containeroverslag. Vandermeiren: “We
hebben intussen onze optimale
operationele capaciteitsgrens op
de terminals vóór de sluizen ruim
overschreden, wat concrete gevolgen heeft voor de efﬁciëntie. We

blijven daarom beklemtonen dat
bijkomende containercapaciteit
voor de sluizen hoogdringend is.”
“De haven van Antwerpen doet
het goed en dat is positief nieuws
voor onze economie. Het is dan
ook zeer belangrijk op dit élan
te kunnen verder gaan en zo snel
mogelijk de nodige capaciteit te
bouwen.”
Het onlangs gepresenteerde voorontwerp voor de creatie van containercapaciteit voorziet in een
light-versie van het eerder ge-

Voor het goederenvervoer wordt
een modal shift geambieerd met
een beoogde daling van goederenverkeer via de weg van 55 procent nu naar 43 procent in 2030.
Daarbij is de doelstelling om het
spoorvervoer te verdubbelen naar
15 procent.
Het aandeel van de binnenvaart
zou van de huidige 38 procent
moeten stijgen naar 42 procent.
Eerder dit jaar ondertekende de
havengemeenschap een Actieplan
Containerbinnenvaart. Dat draait
om drie pijlers: planning & samenwerking, bundeling en digitalisering. “Het samenspel van al deze
maatregelen moet zorgen voor
een optimalisatie van de containerbinnenvaart en een efﬁciëntieverhoging voor alle ketenpartners.
De eerste pilootprojecten rond
centrale lichterplanning leidden
tot positieve reacties in de markt”,
aldus het Havenbedrijf.
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uw adres voor
een gesmeerde
toekomst!

Kampen
Bunkerstation Kampen BV
www.bunkerstation.nl

Rotterdam
Nijmegen
Millingen
Bunkerstation Heijmen BV
www.bunkerstationheijmen.nl

Papendrecht & Werkendam
Bunkerstation Papendrecht BV
www.bunkerstationpapendrecht.nl

www.bunkerpartners.nl

Amsterdam & IJmuiden
Oliehandel Anton van Megen BV
www.antonvanmegen.nl

Dinteloord & Moerdijk
A.M. van der Kolk BV
www.bsdintel.nl
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Nieuwe ligplaatsen bij Vopak Amsterdam

(foto Vopak)

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Vopak Terminal Amsterdam
Westpoort beschikt sinds kort
over extra ligplaatsen. Er is
een nieuwe kade gebouwd
die plaats biedt voor twee
binnenvaarttankers. Ook is
een steiger verlengd zodat er
één ligplaats voor zeeschepen
bijkwam. In totaal zijn er nu vier
ligplaatsen voor zeeschepen en
tien voor binnenvaartschepen.
In aanwezigheid van medewerkers

van het Havenbedrijf Amsterdam,
Vopak en de aannemers zijn de
verlengde Vingerpier 1 en de nieuwe kademuur 5 op 28 november
feestelijk geopend. Femke Brenninkmeijer, Hoofd Energy, Cargo
& Offshore van het Havenbedrijf
Amsterdam en Jan Bert Schutrops,
divisiepresident Vopak Europe
& Africa, knipten samen het lint
door.
De uitbreiding versterkt de
leidende positie van de brandstofopslagterminal in het ARA-gebied

(Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen), zo stellen Vopak en het
Havenbedrijf Amsterdam.

Wachttijden voorkomen
Directeur Ramon Ernst van Vopak
Terminal Amsterdam Westpoort
zegt: “Door deze investering hebben we de afhandelingscapaciteit
op onze terminal vergroot. Hiermee voorkomen we wachttijden
voor zee- en binnenvaartschepen
en verbeteren we, ook met het oog
op de komst van de nieuwe zee-

sluis, de service en efﬁciëntie in de
Amsterdamse haven.”
De nieuwe ligplaatsen werden
in oktober 2018 in gebruik genomen. De werkzaamheden zijn
uitgevoerd terwijl de intensief
gebruikte terminal kon blijven
doordraaien.
De nieuwe infrastructuur is in samenwerking tussen Vopak en het
Havenbedrijf aangelegd, waarbij
het Havenbedrijf heeft geholpen
bij de realisatie van het nautische

gedeelte.
“Deze investering past in de
strategie van Port of Amsterdam
om de haven efﬁciënter te maken, om te intensiveren en de
service in de op- en overslag van
vloeibare bulk in Amsterdam
verder te verbeteren”, aldus Femke
Brenninkmeijer.

De Vries & van de Wiel: “Onterecht weggestuurd bij Julianakanaal”

Waterbouwer wil karwei afmaken
De Vries & van de Wiel Kust- en
Oeverwerken vindt het onterecht
dat het bedrijf de verruiming
van het Julianakanaal niet
af mag maken. Na ernstige
problemen met vernatting
van de grond bij Obbicht
concludeerde Rijkswaterstaat
dat de waterbouwer die niet
kon oplossen. In Cobouw, het
vakblad voor de bouwsector,
reageerden Jaap van der Weele,
directeur van De Vries & van de
Wiel, en Alain Bernard, CEO van
moederbedrijf DEME-Group,
vorige maand uitvoerig.
Rijkswaterstaat is op zoek naar een
nieuwe aannemer om het laatste
deel van het project af te maken.
De extra kosten zullen op De Vries
& van de Wiel worden verhaald.
Er is opnieuw een Europese aanbesteding nodig. Dat leidt tot extra

vertraging. Bij de start in 2013 was
de bedoeling om het vernieuwde
Julianakanaal op 31 december
2018 volledig open te stellen voor
grotere binnenvaarschepen (met
een diepgang van 3,50 meter en
een lengte van 190 meter). Nu
wordt dat pas 2023.

Oplossen
Bij De Vries & van de Wiel zijn ze
ongelukkig met de gang van zaken.
Bernard zegt in het interview met
Cobouw: “Een probleem los je op.
Dat is ons vak, onze expertise.
Ook als er onverwachte tegenvallers zijn. Maar die kans moeten
we wel krijgen. We zijn bereid
het project af te maken, desnoods
met een open boekhouding.
Willen alles bespreken, alles
overleggen. Maar dat wordt ons
op deze manier onmogelijk gemaakt.”

Werk afmaken
De Vries & van der Wiel wil de
kans krijgen het werk alsnog af
te maken. Daarvoor zou dan een
andere techniek nodig zijn dan
eerst werd toegepast: het gebruik
van dunne bentonietmatten die
uitzetten. Een innovatieve techniek waarmee minder grond hoeft
te worden afgegraven.
In 2016 werd het werk stilgelegd
toen zich onvoorziene waterproblemen voordeden op het laatste
stuk. Bij het dorp Obbicht was
sprake van ernstige vernatting van
de bodem. Het kanaal lekte. Daardoor had een aantal woningen
wateroverlast in de kelders.
Na twee jaar onderzoek en met
steun van onafhankelijke experts
kwam de waterbouwer erachter
dat ter plekke een ondergrondse
‘bobbel’ in een zandlaag zit,

waardoor het water verderop
omhoogkomt.
“Een bodemstructuur die aanzienlijk afwijkt van de vooraf door
Rijkswaterstaat verstrekte informatie, een niet te voorziene geologische situatie. Dat heeft dus niets
met wanpresteren te maken.” Aldus Van der Weele en Bernard.
Deze bevindingen en conclusies,
begin november bij Rijkswaterstaat aangeleverd, zijn volgens
hen niet meer meegewogen in het
opzeggen van het contract en de
brief die minister Cora van nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) die maand aan de Tweede
Kamer stuurde over de beslissing.

Kanaal droogleggen
De conclusie uit de jongste
onderzoeken luidt dat een verdere natte uitvoering “onveilig en
onverantwoord” is.

Van der Weele zegt in het interview in Cobouw: “Er is maar één
veilige en snelle oplossing: het
kanaal over 2,5 kilometer voor
12 weken droogleggen. (…) Als
je dat goed voorbereid en in de
zomervakantie uitvoert is ook de
hinder nog minimaal, want het
kanaal blijft voor de rest gewoon
bevaarbaar. Daarmee kan het
project volgend jaar (2019, red.)
zijn afgerond en is de aangekondigde vertraging tot 2023 helemaal niet nodig.”
Van der Weele waarschuwt collegaaannemers: “Wie nu nog verder
gaat met een natte of halfnatte
oplossing krijgt grote problemen
en loopt het risico op bezwijken
van de complete dijk, ernstige vernatting en schade aan het milieu.
Zo’n blunder kan Rijkswaterstaat
zich toch niet veroorloven.”
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VOS Kaiser GmbH & BING Kaiser

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

BUYCK TECHNIEK B.V.
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

ADVIES

TEKENINGEN
BINNENVAARTSCHEPEN

UW LEVERANCIER VOOR:

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

GOEDKEURING

19.800,20.800,23.300,24.300,-

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

Hilto bv is lid van :

25.700,-

YST Logistics b.v. maakt werk van uw transport!
38.700,77.500,-

Wij zorgen voor optimaal
en efficiënt vervoer van
uw goederen en zijn
gespecialiseerd in het vervoer
van bulk goederen en speciaal
transport over alle Europese
binnenwateren.

Voorts staan wij altijd open om de ons ter
beschikking staande vloot met aanvullende
scheepsruimte uit te breiden.

Wij nodigen u derhalve graag uit om met
ons hierover van gedachten te wisselen.

Noordeinde 109 NL-3341 LW, Hendrik Ido Ambacht
• Tel. : +31-(0)78-6811540
• Fax: +31-(0)78-6817747
• www.ystlogistics.nl
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Luck de Bruijn maakt zelfde keuze als vader in 1998

Na twintig jaar weer Speedheat
In 1998 was Leo de Bruijn de
eerste varende klant voor
Speedheat. In zijn toen nog
Savanna IV geheten duwboot liet
hij in de woning en het
stuurhuis elektrische
vloerverwarming installeren.
Twintig jaar later maakt zijn
zoon Luck, die nu kapitein is op
de boot die inmiddels de naam
Bonanza draagt, dezelfde keuze
toen door een verbouwing een
deel van de verwarming aan
boord vervangen moest worden.
Voor Ronny Prang, eigenaar van
Speedheat Zeeland, betekende de
aanvraag van familie de Bruijn
destijds zijn eerste kennismaking
met de binnenvaart. Hij was ongeveer drie jaar eerder begonnen met
de elektrische vloerverwarming en
timmerde aan de wal aardig aan
de weg.
Toen werd hij gebeld door Leo de
Bruijn, die samen met zijn broer
twee boten liet bouwen. “Hun
thuishaven was en is Terneuzen en
ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen. Ze
hadden hier lokaal een advertentie
gezien en dachten dat elektrische
vloerverwarming ook aan boord
interessant zou zijn.”

Eerste opdracht
in de binnenvaart
Het was de eerste opdracht voor
Speedheat in de binnenvaart en de

(foto’s Speedheat Zeeland)

allereerste elektrische vloerverwarming ooit in een stuurhuis, vertelt
Ronny Prang. “Het was het begin
van het succes in de binnenvaart.
Op advies van de gebroeders De
Bruijn ben ik naar Werkendam
gegaan en heb ik een afspraak
gemaakt met Teo van Maastricht
van Werkina. Die had werk op een
stuk of twintig nieuwe schepen
en ik mocht als nieuwkomer een

prijs maken. Toen ging het opeens
hard…”
“Zeker toen ik ging adverteren in
De Binnenvaartkrant; daardoor
werd ik vanuit heel Nederland,
Antwerpen en Duitsland door
scheepseigenaren en werven gebeld.”

Alles werkte nog
En afgelopen najaar zocht familie
De Bruijn weer contact. Nu was
het Luck, Leo’s zoon, die inmiddels kapitein is op de Bonanza.
De boot ging voor aanpassingen
in de machinekamer naar de werf
in Antwerpen. “Aangezien we toch
stil lagen, hebben we meteen ook
de woning opgeknapt.” Het ging
onder meer om een nieuwe keu-

ken, nieuw tapijt en nieuw meubilair. Daarvoor moest ook de vloerverwarming aangepast worden.
“Luck was destijds een jongen van
een jaar of zeven, schat Ronny
Prang. “Hij vertelde dat hij zich
nog herinnerde dat hij had staan
kijken toen ik de verwarming in
zijn slaapkamer aanlegde.”
De installatie was eigenlijk nog
prima, constateerde hij. “Alles
werkte gewoon nog. Doordat de
indeling van het interieur veranderde, moesten er delen van de
vloerverwarming uit. Daarop hebben we besloten alles opnieuw te
doen.”
“Alleen in de woonkamer”, zegt
Luck de Bruijn. “In het stuurhuis
kon het gewoon blijven liggen.”

Op maat
De techniek is in vergelijking
met twintig jaar terug niet veel
veranderd, vertelt Ronny Prang.
“Belangrijkste is dat we toen met
standaardmaten en -matten werkten en nu alles helemaal op maat
gelegd kan worden. Handig, vooral op schepen, waar we nu in alle
hoekjes en gaten terechtkunnen.
Verder is de thermostaat nu hightech, met touchscreen en informatie over het energieverbruik.”
“We hadden nog zo’n ouderwetse
analoge draaiknop”, aldus Luck.
“Dit ziet er allemaal heel modern
uit en het werkt weer helemaal
naar wens.”

Haven Duisburg treedt toe tot BDB
Deymann en BSC samen verder
Sinds 1 januari 2019 bundelen
rederij Deymann uit Haren/Ems
en bevrachter BSC uit Ahrensbrug
hun krachten. Door de samenvoeging van de activiteiten ontstaat
een tankvaartbedrijf met veel kennis en een moderne vloot.
BSC heeft ruim dertig jaar ervaring

als vervoerder en bevrachter in de
minerale olie. Rederij Deymann,
in 2003 opgericht als tankvaartrederij, is sinds 2013 ook actief in de
droge lading en de containervaart.
De schepen van Deymann varen
tussen de ARA-havens, op de Rijn
en de Europese kanalen.

Het Havenbedrijf Duisburg,
duisport, is lid geworden van
binnenvaartbond BDB.
Eerder waren al de havens van
Rotterdam, Antwerpen, Hamburg
en Maagdenburg toegetreden tot
de bond.
Duisburg is de grootste Europese
binnenhaven met een jaarlijkse
overslag van circa 131 miljoen ton.
Zo’n 86 miljoen ton wordt overgeslagen tussen het spoor en de

binnenvaart. Wekelijks ontvangt
de haven 20.000 schepen.
“Na een extreem moeilijk jaar voor
de binnenvaart hebben wij besloten de BDB te ondersteunen bij
het verbeteren van de randvoorwaarden voor de binnenvaart”,
motiveert duisport-directeur Erich
Staake het lidmaatschap. “Deze
vervoersmodus is voor onze haven
erg belangrijk.”
Met de toetreding van duisport
bouwt de BDB zijn positie als

competentienetwerk voor het
‘systeem vaarwegen’ verder uit.
BDB-directeur Jens Schwanen:
“Het goederenvervoer via de vaarwegen kan alleen toenemen als diverse spelers uit de logistieke keten
samenwerken. De haven van Duisburg kan belangrijke input leveren
en proﬁteert van de BDB-activiteiten in Berlijn en Brussel. Denk onder meer aan de afschafﬁng van de
vaartrechten en de lancering van
het Masterplan Binnenvaart.”
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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

