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Duitsland gaat werk maken van binnenvaart

www.teamcoshipyards.nl
info@teamcoshipyards.nl

Het langverwachte Masterplan Binnenvaart van de
Duitse overheid telt negentig maatregelen om de sector
te versterken. Zo wil verkeersminister Andreas Scheuer
(met microfoon) de verduurzaming van de vloot ondersteunen met subsidiepercentages van 60 tot 80 procent.
In deze krant wordt het plan van alle kanten belicht.

Op zoek naar
een baan in
de binnenvaart?
Bel 085 4840200
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Bezoekers en standhouders gul voor
Vrienden van het Sophia

Voor de juiste match,
www.swetsgroup.nl
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REINTJES De beste keuze
voor uw schip!
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T. 088 6699500

| eoc.nl

Voorpremière ‘Vaart’
smaakt naar meer

Nog CCR-2 motoren
beschikbaar 102-350 pk

Totaal oplossingen voor
geluid & emissie

ABATO Motoren

37

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

Scheepvaartweg 9
3356 LL Papendrecht
T +31 (0)78 641 68 88
E info@psipiping.com
www.psipiping.com

(078) 682 12 14
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL
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+31 (0)117 - 401 500

SPECIALIST IN MANOEUVREREN
WWW.DAMENMC.NL

KEERKOPPELING
DEFECT?

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.

Dé verwarming
voor aan boord!

Voor meer informatie: www.discom.eu
078 - 681 09 60

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

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

SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

24 UURS
STORINGSDIENST

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

|

+31 (0)184 67 62 62
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Fluvia
MEMBER OF GEFO SHIPPING GROUP

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

PEGASUS Shipping S.à r.l. ist eine 100%ige Tochter der GEFO Gesellschaft für Oeltransporte mbH.
Mit unserer eigenen Flotte von modernen Tankschiffen transportieren wir Gasprodukte auf der gesamten Rheinstrecke, den westdeutschen Kanälen und dem ARA Raum.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine(n) erfahrene(n):

Schiffsführer

(Rheinpatent bis mind. Mannheim, ADN, gute Sprachkenntnisse in Deutsch/Niederländisch)

Steuerleute mit Patent
Unser Angebot:
Luxemburger Beschäftigungsbedingungen
Professionelle Unterstützung
Geregeltes Freizeitsystem (14:14)
Effiziente Weiterbildungsmaßnahmen
Ein motiviertes Team mit guten Aufstiegsmöglichkeiten
Ihre Bewerbung
Sind Sie ein Kandidat oder kennen Sie jemanden, der unser Team verstärkten möchte?
Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung oder kontaktieren Sie uns direkt unter:
PEGASUS Shipping S.à r.l. . 15a, Route d´Echternach, L-6617 Wasserbillig
Telefon: +352 20 60 73 00 -13 . Bewerbung@pegasus-shipping.lu

Wir suchen:
Rheinpatent
Wir
suchen: bis Mannheim / Basel
Radarpatent
Rheinpatent bis Mannheim / Basel
ADN-Zertifikat
Radarpatent
Sprache: Deutsch und Niederländisch
ADN-Zertifikat
Sprache: Deutsch und Niederländisch
Wir bieten:
Hohes
Sicherheitsverständnis
Wir
bieten:
Attraktive
Schweizer Arbeitskonditionen
Hohes
Sicherheitsverständnis
Permanente
Weiterbildung
Attraktive
Schweizer
Arbeitskonditionen
Permanente
Weiterbildung
Aufstiegschancen
Aufstiegschancen
Gutes Arbeits-Freizeit-Verhältnis - 1:1
Attraktiver
Schichtwechselplan –
Gutes Betriebsklima
3/3 oder 2/2 Wochen on und off
Gutes Betriebsklima
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
– einfach bewerben über unsere
Webseite!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung –
einfach bewerben über unsere
Bewerbungen an:
Webseite!
Jesko Wehrt
Human Resources Manager
Bewerbung über:
Fluvia AG
Hafenstrasse 87
CH-4127 Birsfelden
jesko.wehrt@fluvia.eu

Wij zoeken:
Rijnzoeken:
patent tot Mannheim / Basel
Wij
Radarpatent
Rijn patent tot Mannheim / Basel
ADN-Certificaat
Radarpatent
Taal: Nederlands en Duits
ADN-Certificaat
Taal: Nederlands en Duits
Wij bieden:
Veiligheid
Wij
bieden:hoog in het vaandel
Aantrekkelijke
Veiligheid
hoogZwitserse
in het vaandel
arbeidsvoorwaarden
Aantrekkelijke
Zwitserse
arbeidsvoorwaarden
Mogelijkheden voor zelf ontplooiing
Mogelijkheden
voor
zelf ontplooiing
Goede promotie
kansen
Goede
promotie
Comfortabele
1:1kansen
verhouding van
Aantrekkelijke
rotatieplanning
–
werktijd en vrije
tijd
3/3
of 2/2 weken
op en af
Motiverende
& inspirerende
Motiverende
& inspirerende
bedrijfscultuur
bedrijfscultuur
Sollicitaties eenvoudig via onze
Sollicitaties
website! eenvoudig via onze
website!

www.fluvia.eu/jobs

www.fluvia.eu

tanker
shipping
brokers
tanker
shipping| tank
| tankstorage
storage || tanker
tanker brokers

Binnenvaartkrant zoekt voor uitbreiding van het verkoopteam een

ACCOUNTMANAGER
Voor de uitbreiding van het verkoopteam zoekt de Binnenvaartkrant een accountmanager (m/v)
voor 40 uur per week. Hij of zij gaat deel uitmaken van een professioneel en ambitieus team dat
vastbesloten is om elke twee weken hét vakblad voor de binnenvaart te maken.
Functie
De beoogde accountmanager houdt zich bezig met de verkoop van advertenties en geeft onze
relaties deskundig advies inzake advertentiecampagnes.
Binnen het team van de krant vervult de accountmanager een belangrijke rol.
Het is daarom absoluut noodzakelijk dat de kandidaat een teamplayer is.
Tevens is hij of zij iemand die goed om kan gaan met deadlines.

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

Een goede kandidaat
• Beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift
• Beschikt over een HBO werk- en denkniveau
• Heeft een commerciële instelling
• Is communicatief vaardig, sociaal vaardig, stressbestendig en heeft een goede ‘telefoonstem’
• Is in bezit van rijbewijs B
Tevens spreekt het in zijn of haar voordeel als de kandidaat
• Belangstelling heeft voor de binnenvaart
• Een opleiding en ervaring heeft in verkoop en relatiebeheer
Verdiensten
Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van opleiding en ervaring.
Kandidaten worden verzocht een motivatiebrief met cv te sturen aan karin@binnenvaartkrant.nl.
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Rekenkamer maant minister:

Meer geld nodig
voor onderhoud aan
bruggen en sluizen
Door gebrek aan onderhoud aan
bruggen en sluizen neemt het
aantal stremmingen door
storingen op het hoofdvaarwegennet toe. Daarom moet
het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat meer geld steken
in het onderhoud, vindt de
Algemene Rekenkamer.

zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Op
15 mei bracht de Rekenkamer zijn
zorgen over het onderhoud van
vaarwegen naar buiten. Die dag,
de derde woensdag van mei, is
traditioneel de dag waarop het
kabinet verantwoording aflegt
over het in het afgelopen jaar geveore beleid en bestede geld.

“De onderhoudsachterstand van
sluizen en bruggen is urgenter dan
het beeld dat uit de jaarverslagen
van de minister van Infrastructuur
en Waterstaat naar voren komt”,
zegt Francine Giskes, collegelid
van de Algemene Rekenkamer.
Die instantie onderzoekt of de
rijksoverheid publiek geld zinnig,

Achterstallig
De Rekenkamer constateert dat
meer geld nodig is om “de boeggolf aan uitgesteld en achterstallig onderhoud weg te werken”.
Een groot deel van de bruggen en
sluizen in Nederland is zestig jaar
of ouder. Ze naderen het einde
van hun levensduur. De kans op

storingen neemt hierdoor toe.
Schippers kunnen vaker te maken
krijgen met wachttijden of moeten omvaren, stelt de Rekenkamer.
“Terwijl het goederenvervoer over
water juist van belang is om de
verkeersdrukte op het wegennet te
verminderen.”
In 2018 is 288,8 miljoen euro uitgegeven aan het beheer en onderhoud van het hoofdvaarwegennet.
De omvang van uitgesteld onderhoud bedroeg eind vorig jaar 414
miljoen, heeft de Rekenkamer
becijferd. Daarvan heeft minister
Cora van Nieuwenhuizen slechts
37 miljoen aangemerkt als achterstallig. Ze heeft aangegeven dat er
voor de periode na 2021 een jaarlijks tekort is van 18 miljoen euro
voor het onderhoud en beheer van
bruggen en sluizen in het hoofdvaarwegennet.
“Als onderhoud te lang wordt uitgesteld, neemt de kans op storingen toe. Dit kan uiteindelijk leiden
tot hogere kosten”, aldus Francine
Giskes.

Meer stremmingen
Het kabinet-Rutte III heeft extra
geld beschikbaar gesteld voor

nieuwe infrastructuur. In 2018
gaat het om 543 miljoen euro
voor vervoer over de weg, water en
het spoor samen. “Maar dit bedrag
en ook andere middelen (samen
€ 700 miljoen) zijn doorgeschoven naar 2020 en 2021 omdat de
planning van de aanleg van infrastructuur tijd vergt”, merkt de
Rekenkamer op.
Het aantal stremmingen door storingen en ongepland onderhoud
op het hoofdvaarwegennet is fors
toegenomen. Uit onderzoek van
de Algemene Rekenkamer blijkt
dat 26 objecten in de periode van
januari 2017 tot juni 2018 meer
dan drie dagen geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn geweest. In
twee jaar tijd is de niet-beschikbaarheid door storingen en ongepland onderhoud verviervoudigd.
De Algemene Rekenkamer beveelt
de minister aan om prioriteit te
geven aan het wegwerken van het
uitgesteld onderhoud. Ook zou
de minister meer inzicht kunnen
geven in de bruggen en sluizen
die het einde van hun levensduur
naderen en wat daar de veiligheidsrisico’s en financiële consequenties van zijn.

Drugslab ontdekt op binnenschip
De politie heeft in het weekend
van 10 tot en met 12 mei
een drugslab ontdekt en
ontmanteld aan boord van
een binnenvaartschip dat lag
afgemeerd in Moerdijk. In
het ruim werd cristal meth
geproduceerd. De Nederlandse
eigenaar en drie Mexicanen zijn
gearresteerd.
Tijdens het onderzoek en de ontmanteling zonk het motorschip,
dat lag afgemeerd in de dorpshaven van Moerdijk, gedeeltelijk.
Vermoedelijk door sabotage op
afstand. “Rond 00.30 uur begon
het schip water te maken”, meldde
de politie. “Het water stroomde
in hoog tempo naar binnen. De
medewerkers van de diverse hulpdiensten moesten hun werkzaamheden staken en de boot verlaten.
Uit onderzoek bleek dat er een
soort boobytrap in werking was
gesteld.”
De in werking gezette pomp stopte even plots als hij was begonnen.
Daarmee was het risico geweken
en kon het onderzoek zaterdag

worden voortgezet. Een gespecialiseerd bedrijf heeft tonnen vervuild
water uit het ruim in tankwagens
overgepompt en afgevoerd.

Er is ruim
tamineolie
Verder was
partij afval

300 liter methamfein beslag genomen.
er een grootschalige
aan boord aanwezig.

Een 40-voets container was gevuld
was met zo’n 10.000 liter drugsafval en chemicaliën voor methamfetamine.

(foto Ries van Wendel de Joode)

Nederlandse scheepsbouw: 400 miljoen meer omzet
In 2018 is de omzet van de
ruim honderd Nederlandse
scheepswerven en achthonderd
maritieme toeleveranciers met
400 miljoen euro gestegen. De
maritiem-technologische sector
kwam bijna 6 procent hoger uit
op 7,3 miljard euro. Dat maakte
brancheorganisatie Netherlands
Maritime Technology donderdag
16 mei bekend.
“Helaas betekent een stijging van
de omzet niet altijd winst”, aldus
NMT. “Bij veel bedrijven bleven de
prijsniveaus onder druk staan.”

De scheepsbouw is goed voor
29.072 banen (fulltime), een stijging van bijna 4 procent ten opzichte van 2017.

Doorzettingsvermogen
NMT-voorzitter Bas Ort zei bij de
presentatie van de cijfers: “In 2018
zijn in Nederland weer veel orders
aangenomen en schepen afgebouwd. De focus ligt op complexe
en innovatieve schepen en de diversiteit is enorm."
"Onze zeescheepsbouwers hebben
het wel behoorlijk lastig gehad in
2018. Het getuigt van doorzet-

tingsvermogen dat ze, ondanks de
uitdagingen, blijven vernieuwen
en orders voor nieuwe scheepstypen binnenhalen. Gelukkig laten
deelsectoren, zoals de superjachtbouw, een stabiel beeld zien.”

Buitengewoon
goede zaken
In de categorie binnenvaart, visserij en kleine zeegaande schepen
deden bedrijven “buitengewoon
goede zaken” in 2018, aldus NMT.
De orderintake van luxe riviercruiseschepen steeg flink ten opzichte van 2017. Ook werd veel

onderhoud gepleegd. De hellingen en dokken waren steeds goed
bezet.
In 2018 ontvingen de werven in
deze categorie bouwopdrachten
voor 185 schepen (2017: 198). Er
werden 183 schepen opgeleverd
(2017: 155).
“Waar het aantal nieuwe opdrachten licht is gedaald laat het aantal
opleveringen een mooie plus zien.
Het orderboek is stabiel gebleven
met 143 schepen in portefeuille
eind 2018 (2017: 146).”

Breaking Bad
Wie had kunnen voorspellen dat in
ons eigen Moerdijk 'Breaking Bad'
werkelijkheid zou worden. Een crystal meth-laboratorium aan boord van
een origineel binnenschip, gerund
door Mexicanen. Eigenlijk nog slimmer dan Walter White in de geniale
Netﬂix-serie het had kunnen bedenken (hij bouwt een meth-lab onder
een wasserette) want wat is er nou
onschuldiger dan een binnenschip?
Briljant gevonden. Een genie verspild
aan de misdaad. De Telegraaf kopt:
‘meth-lab op boot’. Bij De Telegraaf
moet je geen genie zoeken.
Zonder drugs te gebruiken zag ik ineens een beeld voor me van de binnenvaart over dertig jaar. Science
ﬁction à la de ﬁlm 'Blade Runner',
waarbij op de beurs in Gorinchem
alleen maar robots rondlopen omdat
alle schepen autonoom varen. De
schipper-robots shoppen een beetje
bij alle volautomatische stands en
besturen draadloos op afstand een
vloot kriskras door Europa. Precies
als nu dus, alleen de mens ontbreekt.
Veel beter voor de biodiversiteit want
als er één diersoort verantwoordelijk
is voor de aftakeling van de planeet
(en het is er inderdaad maar één)
dan zijn wij mensen dat. Aldus het
'Global Assessment Report' (vrij vertaald: hoe staat de aardkloot ervoor)
van de VN. Je zou er neerslachtig
van worden. Gelukkig maakt het
Koningshuis ons altijd weer aan
het lachen. De neef van de koning, huisjesmelker Prins Bernhard,
laat zien dat het allemaal nog veel
erger kan en haalt de Formule 1
naar Nederland. Als straks alle
schepen zelf varen en alle auto’s zelf
rijden, kunnen mensen ﬁjn naar rondscheurende in meer dan één opzicht
fossiele raceauto’s zitten luisteren.
Nostalgie 2049. Ja, ik begrijp dat Max
Verstappen dan te oud is. Nee, dat
van die schepen weet ik nog niet zo
net. Auto’s gaan straks allemaal zelf
rijden, maar schepen, ik moet het
nog zien. De automobielindustrie begrijpt dat die mega-investeringen in
elektrische, zelfrijdende auto’s alleen
maar uit kunnen als grote concerns
samen gaan werken.
Samenwerken en binnenvaart. Het
is moeilijk een lachstuip te onderdrukken als weer eens een argeloze
politica of optimistische ondernemer
dat werkwoord in de mond neemt
als panacee voor alle denkbare problemen, meestal met een blik van opperste genialiteit. De hobbel van de
samenwerking maakt het voor de
binnenvaart wat lastiger om straks
autonoom mee op te stomen met het
wegverkeer. Niet zeggen dat het niet
kan. Robots vinden nu al hun weg in
het menselijk lichaam, de meest complexe structuur van het universum.
De mens blijft toch altijd nieuwe dingen bedenken. Een meth-lab op een
binnenschip – je moet er maar op
komen. Dan heb je toch echt eerst
zelf een pilletje genomen.

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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Hoeykens B
T. 0031 (0)654 72 42 87
hoeykens@shipmail.nl

Containervaart Metropolis

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

ONZE VOORDELEN !!!!!
• Werkzekerheid
• Sociale zekerheid
• Goede condities
• Goede werksfeer
• Vrije tijd, werktijd en
loon in overleg
• Moderne schepen met
nette woning

WWW.HOEYKENSTRANSPORT.BE

Overslagbedrijf Speksnijder vof
Overslagbedrijf Speksnijder vof is een klein overslagbedrijf met twee kraanpontons in Amsterdam.
Voor deze kraanpontons hebben wij de volgende vacature:

Bobcatrijder
Europweit tätige Personalagentur vermittelt
Personal für alle Flussschiffe
Tel. 00421 918 828 726
00421 948 699 352
E-mail: tmlg.info1@gmail.com

www.tmlg.eu

www.rynskypatent.sk

Werkzaamheden in de haven van Amsterdam voor overslag bulkgoederen.
Heeft u verantwoordelijkheidsgevoel en vindt u, net als wij, dat werken met drijvende kranen het
mooiste wat er is, dan hebben wij een geschikte baan voor u. Werkzaamheden zijn het rijden op de
schrankladers, onderhoud/tremwerkzaamheden. Het in de goede staat houden van ons materiaal.
En op een verantwoordelijke manier omgaan met collega’s, klanten, schippers en andere mensen die
bij ons werk betrokken zijn.
Functie eisen:
Rijbewijs en ervaring in de scheepvaart.
Daar stellen wij tegen over; loon naar binnenvaart CAO, ploegentoeslag en aangezien wij geen 9 tot 5
bedrijf zijn, een passende overwerk vergoeding en kilometer vergoeding.

Wilt u informatie, dan kunt u bellen naar;
0651 809092 of 0620 704015 . Mailen: info@overslagbedrijfspeksnijder.nl
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Duitsland toont ambitie met Masterplan voor
binnenvaart
Langs alle grote vaarwegen zal in
de toekomst 5G ter beschikking
komen. Het Masterplan bevat ook
veel maatregelen voor digitale verkeerssturing van onder meer sluizen. De overheid gaat onderzoeken
of het invoeren van digitale schutreserveringen (slots) mogelijk is.
“Nu moeten we het Masterplan
leven inblazen en aangekondigde
maatregelen zo snel mogelijk opstarten”, aldus Lohbeck. “Van het
papier naar de praktijk. Het ergste
wat kan gebeuren is dat de goede
voornemens op papier blijven
staan, stukgepraat worden of bij
gebrek aan personeel of middelen
niet worden uitgevoerd.”

DOOR SARAH DE PRETER

Duitsland wil de verduurzaming
van de binnenvaartvloot
ondersteunen met
subsidiepercentages van 60
tot 80 procent. Daar is wel
toestemming voor nodig van
de EU. De onderhandelingen
hierover gaan binnenkort van
start, bleek bij de presentatie van
het langverwachte Masterplan
Binnenvaart in Berlijn.
Aan het Masterplan, dat negentig
maatregelen telt om de binnenvaartsector te versterken, hebben
het Duitse verkeersministerie,
binnenvaartorganisaties en kennisinstituten meerdere maanden
gewerkt. Alle aandachtspunten
zijn benoemd in vijf categorieën:
infrastructuur, vloot, digitalisering, intermodaliteit en personeel.
De belangrijkste uitdagingen voor
de sector zijn daarmee afgedekt.

Sneller bouwen
Het verkeersministerie gaat de
meest dringende vaarwegprojecten uit het Bundesverkehrswegeplan 2030 via een zogenoemde
‘Vorschaltgesetz’ aanwijzen om ze
vervolgens versneld uit te kunnen voeren. Procedures worden
ingekort, waarbij de mogelijkheid
om bezwaar te maken fors wordt
teruggedrongen.
De Vereniging voor Europese Binnenvaart en Vaarwegen juicht
dat toe. In Duitsland duren goed
lopende vaarwegprojecten volgens
VBW-directeur Marcel Lohbeck
gemiddeld elf jaar en dat is veel
te lang. “Maar liefst 254 sluizen
en andere kunstwerken moeten
de komende twintig jaar worden
vernieuwd. Je kunt de industrie
langs de Rijn niet tot 2030 laten
wachten op de verdieping van de

Inhaalslag
Verkeersminister Andreas Scheuer (foto BMVI)

Rijn-vaargeul. De rivier is extreem
belangrijk voor de staal- en bouwnijverheid en chemiebedrijven.
Ze zijn afhankelijk van de binnenvaart en hebben door het lage
water in 2018 forse verliezen geleden.”
In de Duitse vaarwegeninfrastructuur is de afgelopen jaren veel te
weinig geïnvesteerd. Dit had deels
te maken met het tekort aan planners en ingenieurs bij de vaarwegbeheerder (WSV). Door het
aantrekken van extra medewerkers
heeft de WSV in 2018 voor het
eerst sinds jaren het beschikbare
budget van 800 miljoen euro weer
volledig kunnen besteden.

Schonere vloot
Eind 2019 komt er een einde aan
de huidige Duitse subsidieregeling
voor de duurzame modernisering
van de binnenvaartvloot. Duitse
binnenvaartorganisaties drongen

de afgelopen maanden aan op een
nieuw programma vanaf 2020 dat
beter inspeelt op de NRMM Stage
V-eisen en dat het aanvragen van
subsidies eenvoudiger maakt.
Vooralsnog ziet het ernaar uit dat
het huidige subsidieprogramma
met enkele kleine aanpassingen
nog een jaar wordt verlengd.
Daarna heeft de Duitse overheid
ambitieuze plannen om de binnenvaart sterker te ondersteunen
bij het vergroenen van de vloot.
Verkeersminister Andreas Scheuer
stelt subsidies van 60 tot zelfs 80
procent in het vooruitzicht voor
schone motoren. Dat zou aanzienlijk meer zijn dan nu. De haalbaarheid moet nog blijken, want voor
een subsidieprogramma van deze
omvang heeft Duitsland de goedkeuring nodig van de Europese
Unie. Geen enkel andere Europees
land subsidieert de binnenvaart zo
sterk.

De afdelingsleider vaarwegen binnen het Duitse verkeersministerie,
Reinhard Klingen, gaat hierover
binnenkort in gesprek met de mededingingsverantwoordelijken in
Brussel. Verder gaat Duitsland de
behoefte en mogelijkheid in kaart
brengen om nieuwe kleine binnenschepen met weinig diepgang
te bouwen.
De VBW stelde eerder een soort
oud-voor-nieuw-regeling
voor,
die eigenaren ondersteunt als ze
hun verouderde kleine schip laten
slopen en vervangen. Het ministerie gaat de haalbaarheid van deze
regeling onderzoeken. Positief is
volgens Lohbeck ook dat subsidieprogramma’s van het verkeersministerie en het ministerie van economische zaken in de toekomst
beter worden afgestemd zodat ook
de binnenvaart er gebruik van kan
maken.

Het Masterplan Binnenvaart werd
op 14 mei tijdens een gezamenlijke parlementaire avond van de
BDB en de BöB in Berlijn gepresenteerd. Aan de totstandkoming
hebben naast het Duitse verkeersministerie diverse organisaties
meegewerkt. Het Duitse verkeersministerie wil het aandeel van de
binnenvaart in 2030 verhogen
naar 12 procent.
“We gaan de binnenvaart krachtiger neerzetten en haar mogelijkheden beter benutten”, aldus
verkeersminister Andreas Scheuer.
“Ons motto: meer H2O en minder
CO2. De noodzakelijke inhaalslag
op het vaarwegennetwerk staat
scherp op ons netvlies. Bij het behalen van onze klimaatdoelstellingen speelt de binnenvaart een
grote rol.”
Volgens Reinhard Klingen, moeten de beste tijden voor de binnenvaart nog komen. Hij heeft
er vertrouwen in dat de politieke
ambitie om meer goederenvervoer
naar het water te verschuiven gaat
lukken.

Binnenhavens: “De koers klopt”

EVdB: “Weinig nieuws
onder de zon”

BDB: “Evenwichtig pakket”

De Duitse binnenhavenbond BöB noemt het Masterplan Binnenvaart een goede aanvulling op het reeds
bestaande Masterplan voor spoorvervoer en het Nationale
Havenconcept. BöB-voorzitter Joachim Zimmerman:
„De klimaatuitdaging lukt alleen door goederenvervoer
van de weg naar binnenvaart en spoor te verschuiven.
Deze vervoersmodaliteiten mogen niet tegen elkaar
worden uitgespeeld maar moeten elkaar kunnen aanvullen.”
De BöB noemt het Masterplan een duidelijk ‘vaar
schema’ voor het systeem vaarwegen-scheepvaarthavens. “We komen weer een stap dichter bij de integrale strategie voor goederenvervoer waarvoor we als
binnenhavens al jaren pleiten. Met dit plan kunnen
binnenhavens hun belangen en economische betekenis
beter over het voetlicht brengen bij stedelijke en landelijke overheden.”
De prioriteit moet volgens BöB liggen op de versnelde uitbouw van vaarwegen en havens. “Zonder goede
infrastructuur kun je ook op de andere terreinen geen
vooruitgang boeken. Het Masterplan zal leiden tot
meer dynamiek en investeringen in groener vervoer en
digitalisering. Dit maakt het tevens aantrekkelijker om
in de sector te werken. De koers klopt.”

De Europese bond van Binnenschippers (EVdB)
noemt het Masterplan, inclusief de aandacht ervoor
in de media, ‘optisch geslaagd’. Over de inhoud
is de EVdB echter kritisch. “De uitspraken over
reeds lopende of binnenkort startende maat
regelen
zijn niet echt nieuw. Sommige maatregelen, zoals de
subsidie voor vlootvergroening, lopen binnenkort alweer ten einde. De aangekondigde maatregelen op
middellange termijn zijn veelal pilots en wetenschappelijke studies. Geen woord over de NRMM-richtlijn,
die vooral voor oudere schepen tot 1.500 ton om technische en financiële redenen niet haalbaar is. Wij vinden dit een koude sanering."
"Oplossingen voor het tekort aan ligplaatsen? Daarover
lees je in het plan weinig concreets. De bewering dat het
afschaffen van de vaartrechten de kosten voor binnenschippers zou verlagen klopt niet. Vooral bevrachters
profiteren hiervan.” Voor de presentatie van het Masterplan waren alleen branchevertegenwoordigers uitgenodigd die actief hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het plan; de EVdB niet. “Dit kun je duiden
zoals je wilt.” De EVdB zal "als actieve sectorvertegenwoordiger de omzetting van het plan scherp volgen en
daar hopelijk ook bij betrokken worden".

Tevredenheid bij de BDB. De bond heeft jaren aangedrongen op het uitwerken van een Masterplan voor de
binnenvaartsector. Voorzitter Martin Staats spreekt van
een mooi document met veel belangrijke punten om de
sector te versterken.
“Onze doelstellingen zijn helder geformuleerd. We
zijn blij met de aandacht voor het versneld uitbouwen
en moderniseren van de infrastructuur. We hopen dat
vooral het wegwerken van bottlenecks op de MiddenRijn, de Donau en de West-Duitse kanalen nu topprioriteit krijgt. Het ministerie gaat ervoor zorgen dat binnen de WSV genoeg mankracht aanwezig is.”
“Op sommige vlakken hadden we meer commitment
willen zien”, aldus Staats. “Bijvoorbeeld bij het opstellen van een nieuw steunprogramma voor de vloot
vernieuwing en het aanmelden van een flexibel moderniseringsprogramma met hogere subsidiepercentages
in Brussel.”
In zijn totaliteit is het Masterplan volgens de BDB een
effectief en evenwichtig pakket om de randvoorwaarden voor de binnenvaart in Duitsland te verbeteren.
“Na het afschaffen van de vaartrechten is nu een volgende stap gezet om onze sector aantrekkelijker te maken. Wij dringen aan op een snelle realisatie.”
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FAMILIEBERICHTEN

KICKER / ZOEKERTJE

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

Kleine advertentie met een verzoek, een aanbod of een mededeling. Kicker / Zoekertje plaatsen?
Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl of geef uw tekst direct op via onze website

De vaatwasser, wasdroger of wasmachine

TE KOOP (ex Bunkerboot) Werkscheepje

Verfügbare Lotsen/Kapitäne für die Rhine,

Vaart u regelmatig via de Kreekraksluizen?

defect?

Afm. 19,17x3,68 x1,51. Hoofdmtr 200pk

Main, MDK und Donau!!!

Pik daar dan een exemplaar van De

www.witgoedservice.nu

Mercedes, 20kva gen, wormpomp 40k/u, 8m

Für weitere info :

Binnenvaartkrant mee.

Ook kunnen wij nieuwe machines leveren

kraan 1ton, hydroliek.

– tel. 0040724363747

Ook nu er geen sluispersoneel meer is, ligt de

www.electroparts.nl

t.e.a.b. Tel.06-17324458

– email : office@navigofirst.com

krant daar voor u klaar !

We are the Best in Crewing!
BEMANNING NODIG?

Gezocht:

Gerwil Crewing Letland SIA biedt u per direct

Kapt. of echtpaar voor MVS.

aan: (licht)matroos/ goede condities.

Vaargeb: B - NL

Email: office.nl@gerwil.com, T. 0527-690032

Tel: +31 611 370447 - +32 475 499448

HOLLAND SHIP CLEANING
Scheepsruimen 500 BAR + verven Hydrojetten

Upstream Crew B.V.

2500 BAR

Uw betrouwbare bemiddeling voor Poolse

Tel. 0617324458

bemanning.
e: info@upstreamcrew.com t: 085-877 2324

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

Gemotiveerde ervaren Aziatische bemanning
Afdrachten en verzekeringen conform
Filipijns óf Roemeens personeel

wetgeving.

Vanaf 103 euro per dag.

Vanaf Euro 95,00 per dag, lange periode.

Tel. 06 52 68 82 52 óf WWW.ALFURU.COM

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

Schipper Sleephopperzuiger Binnenvaart

GEZOCHT KAPITEIN Op MTS: RELATIONSHIP
14 dagen op 14 af.
LUX. Cond. TEL: 06-539 24 619

Te Koop TELESCOPISCHE SPUDPALEN

Ben jij op zoek naar een uitdagende functie gecombineerd met vrijheid,
verantwoordelijkheid en afwisseling?

Beste kwaliteit prijs ! Tot 25 m onder het schip
uit ! www.botermantechniek.nl

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

Taken en verantwoordelijkheden:
- Goed kunnen manoeuvreren en navigeren
van het schip
- Verantwoordelijk voor het baggerproces
- Aansturen van stuurman en/of matroos
- Afhandelen van administratie en
documentatie

2 ZZP schippers
14/14

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

Functie-eisen:
- Bereid om in Donaulanden te werken
- In bezit van Groot Vaarbewijs AB, radarpatent, marifooncertificaat (binnenvaart)
- Enige kennis van MS Office
- Beheersing van de Nederlandse en Engelse
taal in woord en geschrift
- Een zelfstandige collega met een flexibele
instelling

T: 06 54 28 7373

Gevraagd per direct voor
motorschip 1500 ton

Te Koop Gevraagd : Aggregaten,
Scheepsmotoren etc.
Ook loop en sloop motoren.

In bezit van radarpatent
Binnenlandse vaart. Vast werk.

Defecten geen probleem.
E: vemodieselmotoren@live.nl

Fa. Buitendijk, H.I. Ambacht
Tel. 078-6812866, 078-6814982

T: 0031-6551 868 23

Gezocht Kapitein voor tankschip:
Wil jij bij Rapide Dredging B.V.
komen werken?

HOUSEBOAT & BARGES
FIND YOUR PERFECT VESSEL

• 14 dagen op / 14 dagen af
• Vaargebied ARA
• Rijn – Radar – ADN patent
• Goede verloning

Solliciteer direct en stuur je
motivatiebrief met CV per e-mail naar
Cora Hovestadt op e-mailadres:
info@rapideshipping.nl
Voor informatie bel: 0183-730760

Contact: Tel: +32 477479870
of Mail: pascal@bauwens-shipping.be

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

www.rapideshipping.nl

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
Als het om mensen (op zee) gaat

MultiSure B.V.

Verzekeringen/Insurances

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

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

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

Tosca 18 - 2926 PK KRIMPEN A/D IJSSEL
www.multisure.nl - info@multisure.nl - Tel.: (0180) 55 27 27

2163850 ADVERTENTIE 132x92 mm en 266x44 mm.indd 2

16-01-17 15:19

21 mei 2019

7

Brandbrief over omgekeerde modal
shift door verdwijnende schepen
In een brandbrief waarschuwt ASVvoorzitter Gerberdien le Sage minister
Cora van Nieuwenhuizen voor een
dreigende omgekeerde modal shift. “In
plaats van meer vervoer over het water
zullen na 2025 wekelijks tienduizenden
extra vrachtwagens over de weg rijden.
Met meer CO2-uitstoot en meer files
reiken de effecten van deze ontwikkeling
verder dan alleen de belangen van de
betrokken schippers. Het algemeen
belang is in het geding”, staat in de mede
door verladersorganisatie evofenedex en
schipperscoöperatie PTC ondertekende
brief.
De oorzaak ligt in de strengere technische
eisen, die ook voor bestaande schepen gelden. De ASV vraagt daar al jaren aandacht
voor. “De ambitie om vervoer van de weg
te verplaatsen naar het water wordt breed
gedragen, ook door het kabinet. Maar het
omgekeerde gebeurt, en dat heeft onomkeerbare gevolgen als niet alsnog adequaat wordt
ingegrepen.”

Onmisbaar
De technische eisen van zowel de Europese
Unie als de Centrale Commissie voor de
Rijnvaart (CCR) – die zijn samengebracht
in CESNI – jagen de voltallige Nederlandse
binnenvaartvloot op gigantische kosten,
stelt de ASV. Het eisenpakket brengt vooral

de kleine binnenvaart (schepen tot 1.500
ton) in de verdrukking.
De voorschriften voor de inrichting en uitrusting van schepen zijn bedoeld voor de
veiligheid, onder meer voor personeel aan
boord van de schepen. “De noodzaak hiertoe stamt uit een tijd van schaalvergroting,
waarin uitbreiding van het gemiddelde
laadvermogen in evenredig verband stond
met risico-minimalisatie”, aldus de ASV.
Maar naast grote schepen blijven kleine
schepen nodig, aangezien grote schepen
door hun afmetingen en diepgang niet in
staat zijn overal te komen. Voor bediening
van bedrijven aan de haarvaten van het vaarwegennet zijn kleinere schepen onmisbaar
voor de Nederlandse logistiek, “zeker nu het
aantal periodes van droogte en laag water
toeneemt”.

Zorgwekkend
“Zorgwekkend is dat de Europese technische eisen zo verstrekkend zijn dat de kleine
binnenvaart op termijn niet meer bestaat.
Waar de eisen vroeger alleen golden bij
nieuwbouw, vervanging of ombouw van
schepen, worden de eisen tegenwoordig met
terugwerkende kracht gesteld. Voor kleine
binnenvaartschepen is dit onbetaalbaar. Veel
van die eisen zijn voor kleine schepen bovendien technisch onuitvoerbaar. Er kán niet
aan worden voldaan, zelfs niet door kleinere
nieuwbouwschepen.” Zo kan vrijwel geen

enkel schip aan de geluidseisen voldoen.
Met een voorbeeld maakt de ASV dat duidelijk: doordat de (woon)ruimtes aan boord
minimaal 2 meter hoog moeten zijn, kunnen spitsen straks niet meer onder Franse
bruggen doorvaren. En met een minimale
gangboordbreedte van 60 centimeter wordt
de opening in het ruim te klein om te kunnen laden.

Uit de vaart genomen
“Omdat kleine binnenvaartschepen de
technische eisen niet kunnen vervullen,
doorstaan ze de periodieke keuring niet en
worden ze uit de vaart genomen. Daarmee
verdwijnt niet alleen een stuk maritiem cultureel erfgoed, vervoerders kiezen noodgedwongen in toenemende mate voor vervoer
per vrachtwagen. Het vervoer over water verplaatst zich naar de weg, met hogere CO2uitstoot en aanzienlijk fileleed tot gevolg.”
In de afgelopen jaren heeft de Tweede Kamer
meerdere moties aangenomen die ervoor
moeten zorgen toe dat kleine schepen worden ontzien en mogen blijven varen. Zo kan
de omgekeerde modal shift een halt worden
toegeroepen.
“Maar adequate actie bleef tot op heden uit.
Met deze brief, verzoeken ASV, evofenedex
en PTC met klem om uw aandacht, zodat het
tij wordt gekeerd en de modal shift alsnog in
de juiste richting beweegt”, luidt de oproep
aan minister Van Nieuwenhuizen.

COLOFON
De BINNENVAARTKRANT is een vakblad
voor de Rijn- en Binnenvaart met een
oplage van 23.000 kranten, verspreid in
Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk
en Frankrijk op ca. 650 plaatsen waar ze
binnen bereik liggen van opvarenden van
binnenvaartschepen.

Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag

VERSPREIDPUNTEN
U kunt onze ca. 650 verspreidpunten
vinden op www.binnenvaartkrant.nl

ADRES
‘s-Gravenweg 37B
2901 LA Capelle aan den IJssel
T +31(0)10 414 00 60
F +31(0)84 88 44 671
klantenservice@binnenvaartkrant.nl

ONLINE
www.binnenvaartkrant.nl
www.binnenvaartvlog.nl
www.vlootschouw.nl
www.binnenvaartcijfers.nl (samen met BVB)

REDACTIE
redactie@binnenvaartkrant.nl
Martin Dekker (hoofdredacteur)
+31(0)6-22871516
Michel Gonlag (eindredacteur)
+31(0)6-53244445
Sarah De Preter
+31(0)6-22701893
Met bijdragen van:
Frank Antonie van Alphen
Menno Bonnema
Evert Bruinekool
Jessy Burgers
Jan Johan ten Have
Joke Heikens
Jan Hoek
Jitze Hooghiemstra
Dymphina Jooren
Cees de Keijzer
Stefan Lans
Leona Meijer
Johan de Witte
Noud van der Zee

KLANTENSERVICE
ADMINISTRATIE
Karin Hell (office manager)
Mariska Doornkamp
(administratief medewerker)

SALES
sales@binnenvaartkrant.nl
Ken Rijkers (commercieel manager)
Rica Adjis (accountmanager)

VORMGEVING

(archieffoto Tekst & Toebehoren)

Steven Chiang San Lin

DRUK

Opwaarderen Friese vaarwegen “te duur”
DOOR JITZE HOOGHIEMSTRA

De kans is klein dat de
vaarwegen naar Heerenveen
en Drachten geschikt worden
gemaakt voor klasse Va-schepen.
Dat blijkt uit de discussienotitie
Uitwerking besluit Havens en
Vaarwegen voor beroepsvaart van
de provincie Friesland.
Daarin wordt het opwaarderen
van de vaarwegen te duur genoemd. Daarnaast worden schepen van 110 meter lengte en 11,40
meter breedte niet toegestaan uit
het oogpunt van veiligheid in de
recreatieve gebieden Terherne en
Eernewoude.
Om de vaarwegen begaanbaar te
maken voor grotere schepen is

verbreding nodig en moeten ze
ook worden uitgediept. Al jaren
buigt de provincie zich over de
vraag hoe de vaarwegen geschikt
gemaakt kunnen worden voor
deze grotere vrachtschepen.

Nog geen finaal besluit
Eerder al concludeerden Provinciale Staten van Friesland dat de
kosten voor het opwaarderen van
de vaarwegen via een alternatief
tracé – om zo Terherne en Eernewoude te ontzien – niet opwegen
tegen de baten. In elk geval niet als
alleen naar de beroepsvaart wordt
gekeken.
Over de vaarweg naar Drachten
is nog geen finaal besluit genomen. Eerst wordt uitgezocht wat

een gebiedsgerichte aanpak van
de Hegewarren oplevert, al dan
niet in combinatie met een alternatief tracé voor de vaarweg naar
Drachten.
Voor Heerenveen is ondertussen al
besloten dat de ontheffingen voor
klasse Va-schepen per 2021 worden stopgezet en dat onderzocht
wordt of er een andere oplossing
is voor de bedrijven in Heerenveen
die afhankelijk zijn van aan- en
afvoer over water. Daarbij wordt
gedacht aan een fly-by terminal
(een veredelde loskade) langs het
Prinses Margietkanaal voor containers en alternatieve vervoersconcepten voor bulklading.
Het opwaarderen van de vaarweg
zelf wordt door Provinciale Staten

bestempeld als te duur. Er is toch
nog een kleine kans. “Omdat de
gemeente Heerenveen tijdens de
hoorzitting over dit onderwerp
aangaf wel degelijk kansen te zien
voor een alternatief tracé, kreeg
de gemeente middels een ‘right to
challenge’ de kans om dit aan te
tonen. Ook voor dit onderdeel ligt
in oktober een startnotitie voor”,
zo staat in de discussienota.
De definitieve besluitvorming
vindt plaats tijdens de vergadering
van Provinciale Staten op 30 oktober. Aan bod komen dan ook het
uitvoeringsprogramma voor het
Van Harinxmakanaal en voorstellen voor het verbeteren van de veiligheid op het water

Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv.
Advertenties worden geplaatst volgens
onze leveringsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam
onder nr. 24241388.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor
eventuele fouten in de geplaatste
advertentie bij telefonisch doorgegeven
teksten. Tevens dragen wij niet de
verantwoording voor foutieve of
onvolledige informatie vermeld in de
leverancierslijsten.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever. Dat geldt
voor de volledige inhoud van zowel
de papieren als de online versie van
deze editie. Het auteursrecht berust bij
Uitgeverij Riomar en/of de betreffende
auteurs en fotografen.
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Te koop van oud schipper
goed onderhouden
IJsselaak
Info tel. 06-31309325
Vraagprijs € 49.500,00

Bouwjaar 1986
Lengte 12 m.
Breedte 3,5 m.
Diepte 0,8 m.
Kruiphoogte 2,30 m.
Motor Mercedes 90 PK
met kopschroef
aggregaat en inboedel

FÜR DIE UNTER UNSERER LEITUNG FAHRENDEN
MOTORTANKSCHIFFE SUCHEN WIR:

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

YST Logistics b.v. maakt werk van uw transport!
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

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

Steuern Sie mit Viking Cruises in eine erfolgreiche Zukunft.

Viking Cruises, der Marktführer der Flusskreuzfahrtbranche, setzt seinen
erfolgreichen Expansionskurs ungebremst fort. Die Viking-Familie wartet
auf Sie! Erleben Sie, warum wir mit unserer Personal-Philosophie und
flexiblen Freizeitsystemen eine in unserer Branche überdurchschnittliche
Mitarbeiterbindung erreichen und stolz auf eine sehr loyale und
langjährige Crew blicken.
Für unsere Flussschiffe suchen wir Sie ab sofort als:
KAPITÄN oder SCHIFFSFÜHRER (m/w)

SET SAIL
for your car eer

vikingcruises.com/careers

UNSERE ANFORDERUNGEN:

IHRE HERAUSFORDERUNGEN:

Rheinpatent bis Basel bzw.
Mannheim und/oder Donaupatent

Gesamtverantwortung für
die Sicherheit an Bord unter
Einhaltung der vorgegebenen
Richtlinien und Gesetze

Gute Streckenkenntnisse
Deutsche und/oder Englische
Sprachkenntnisse von Vorteil
Gute Umgangsformen

Gewährleistung des
fachmännischen Schiffsbetriebs

Bewerben Sie sich noch heute unter: vikingcruises.com/careers
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Masterplan gibt Binnenschifffahrt Rückenwind
Mit dem Masterplan
Binnenschifffahrt stellt
Deutschland die Weichen
für eine zukunftsweisende
Entwicklung der
Binnenschifffahrt, Häfen
und Wasserstraßen. Der vom
Bundesverkehrsministerium
gemeinsam mit
Branchenvertretern und
Forschungsinstitutionen
erarbeitete Plan wurde
vergangene Woche in Berlin
vorgestellt.
Ein Schiff auf der Donau bei Straubing. (Foto AdobeStock)

Der Masterplan mit insgesamt
90 Maßnahmen gliedert sich in
fünf Handlungsfelder: Infrastruktur, Umweltfreundlichkeit und
Flottenstruktur, Digitalisierung,
Stärkung der Multimodalität und
Fachkräftesicherung. Zur Stärkung
der Infrastruktur sollen vordringliche Wasserstraßenprojekte mit
einem besonders hohen NutzenKosten-Verhältnis durch ein Vor-

schaltgesetz identifiziert werden.
Die Planungsabläufe dieser Projekte sollen beschleunigt werden.
Die dafür erforderliche Personalstärke innerhalb der WSV soll
geschaffen werden.

Flottenmodernisierung
Die Ende 2019 auslaufende
Förderrichtlinie Nachhaltige Moder-

nisierung von Binnenschiffen wird
voraussichtlich mit kleinen Änderungen um ein weiteres Jahr verlängert. Danach strebt der Bund
ein Flottenmodernisierungsprogramm mit Fördersätzen von 60
bis 80% an.
Allerdings müssen Förderquoten
in dieser Größenordnung von der
EU notifiziert und genehmigt wer-

den. In den kommenden Wochen
sollen die Abstimmungen mit den
europäischen Wettbewerbsbehörden anfangen.
Das Verkehrsministerium lässt
außerdem den Bedarf, technische
Aspekte, wirtschaftliche Machbarkeit und Umfang einer Förderung für den Bau kleinerer und
flachgehender Schiffe überprüfen.
Der Verein für Europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen
(VBW) hatte eine Art Alt-für-NeuRegelung empfohlen, mit dem
Schiffsbetreiber, die ein kleines altes Schiff aus dem Markt nehmen
und durch ein gleichwertiges modernes Schiff ersetzen, unterstützt
werden sollen. Diese Möglichkeit
soll auf ihre Machbarkeit überprüft werden.

der
Förderung
des KV-Verkehrs sowie Fördermöglichkeiten
für regelmäßige Containertransporte über die Wasserstraßen prüfen. Die vom
BDB angeregte Ausweitung der
44-Tonnen-Regelung auf Massengüter im Vor- und Nachlauf
der Binnenhäfen wird untersucht
mit der Möglichkeit eines nachgeschalteten Feldversuchs.
Damit die Ausbildung in der
Binnenschifffahrt attraktiver wird,
strebt Deutschland die Einführung
einer dualen Ausbildung zum
Matrosen bzw. zum Schiffsführer
an. Das Schulschiff RHEIN in
Duisburg wird bei der weiteren
Modernisierung vom Bund unterstützt.

Kombinierter Verkehr
Bei der Vernetzung der Landverkehrsträger wird das Verkehrsministerium
Optimierungs-

VBW: Mutiger
Schritt vorwärts

BDB: Ausgewogenes
Maßnahmenpaket

BöB: Der Kurs
stimmt

EVdB: Inhaltlich wenig
Neues

Der VBW bewertet den Masterplan
als eine klare politische Weichenstellung für eine zukunftsweisende
Entwicklung des Systems Schiff/
Wasserstraße/Häfen.
Insbesondere das Vorhaben, vordringliche
Infrastrukturprojekte zu beschleunigen, sei ein mutiger Schritt vorwärts und ein Paradigmenwechsel in der Infrastrukturpolitik. „In
dem Masterplan finden sich viele
Punkte aus unseren Handlungsempfehlungen wieder“, so VBWPräsidentin Patricia Erb-Korn.
„Die intensive Vorarbeit unserer
Fachausschüsse hat sich gelohnt.“

Laut BDB liegt ein wirkungsvolles, ausgewogenes Maßnahmenpaket vor, um die Binnenschifffahrt in Deutschland signifikant zu stärken. BDBPräsident Martin Staats: „Nach der Abschaffung
der Schifffahrtsabgaben ist dies ein wichtiger
Schritt zur Steigerung der Attraktivität unseres
Verkehrsträgers. Viele unserer Kernforderungen
wurden berücksichtigt. Wir begrüßen die Ankündigung einer konsequenten Umsetzung der im
Bundesverkehrswegeplan niedergelegten Wasserstraßeninfrastrukturprojekte unter erhöhtem
Umsetzungsgrad. Dadurch können wir darauf
hoffen, dass insbesondere die dringend benötigte
Engpassbeseitigung, beispielsweise am Mittelrhein, an der Donau und im westdeutschen
Kanalgebiet, nun top-prioritär angegangen wird.“

„Der Masterplan Binnenschifffahrt ergänzt hervorragend das Nationale
Hafenkonzept und den Masterplan
Schienengüterverkehr“, so BöBPräsident Joachim Zimmermann.
„Der Kurs stimmt.“
„Der von uns Binnenhäfen immer
wieder geforderten integrierten Strategie im Güterverkehr kommen wir
damit deutlich näher. Das Handlungsfeld Infrastruktur ist prioritär,
da ohne eine zuverlässige Infrastruktur die anderen Handlungsfelder ins
Leere laufen. Vor allem müssen wir
auf der Wasserstraße und in den Häfen schneller ins Bauen kommen.“

Die Europäische Vereinigung der Binnenschiffer sieht die Inhalte des Masterplans kritisch.
„Die Aussagen zu bereits eingeleiteten oder
kurzfristigen Maßnahmen sind nicht wirklich
neu. Diese Maßnahmen laufen schon, manche
laufen sogar schon wieder aus. Mittelfristige
Maßnahmen beziehen sich meist auf Pilotprojekte, wissenschaftliche Untersuchungen
usw."
„Kein Wort zur NRMM-Verordnung, die speziell für ältere Binnenschiffe mit bis zu 1.500
Tonnen Ladekapazität kaum umsetzbar sind.
Aus unserer Sicht stellt dies eine Kaltsanierung dar. Das akute Liegestellen-Problem wird
nur mit Maßnahmen wie ‚BMVI wird sich im
Dialog….‘ behandelt.

i

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT
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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
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22 Schiffsersatzteile

Aggregate

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

Besuchen Sie uns auf unsere Website
www.siemers-aggregatebau.com
SIEMERS AGGREGATEBAU
Im Soestetal 6, 8 · 26676 Barßel ·
Tel.: 0 44 99 - 93 98 03 · 0 44 99 - 93 98 04
info@siemers-aggregatebau.com

Motorinstandsetzung

Einzigartig in
Deutschland

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

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

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

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

SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

www.siemers-aggregatebau.com

• LNG Versorgungstanks
• Herstellerservice &

Altöltanks nach
BinSchUO Anh.II §809

16 Messen und Ausstellungen

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

OMRU

www.shipping-technics-logistics.de

SCHEEPSRAMEN

TARIFE

OMRU schiffsfenster für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

21 Ruderanlagen
LIEFERANT VON

DÜSEN & RUDERANLAGEN
damenmc.com

Anzahl Platzierungen 13x

24/7

26x

SERVIC
E

+31(0)184 676 262

EINE KLEINE ANZEIGE
MIT EINER

GROßEN
REICHWEITE

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

63x15

€ 18 € 16

63x25

€ 36 € 32

63x30

€ 45 € 40

63x50

€ 72 € 64

63x100

€ 144 € 128

* Tarife sind pro Platzierung

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

BEKIJK BINNENVAARTKRANT.NL
OP AL UW APPARATEN

IPHONE • ANDROID • TABLET

Download onze app en heb
het laatste binnenvaartnieuws
altijd bij de hand

Het laatste
binnenvaartnieuws
altĳd bĳ de hand
NIEUWS
VACATURES
E-PAPER
AGENDA
SOCIAL MEDIA

Hét vakblad
met het grootste
bereik

VAARWEGINFO
NIEUWBOUW (vlootschouw.nl)
VIDEO (binnenvaartvlog.nl)
CĲFERS (binnenvaartcĳfers.nl)
PARTNERCOLUMNS

binnenvaartkrant.nl

Foto's: Media Creators
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Wij wensen Celebrity Cruises veel succes met Celebrity Flora

BINNEN
VAART
KRANT
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Wereldwijde belangstelling voor door Shipyard De Hoop gebouwd expeditiecruiseschip

Op ontdekkingsreis met Celebrity Flora
Op maandag 13 mei heeft
Shipyard De Hoop de Celebrity
Flora overdragen aan Celebrity
Cruises. Het bijzondere en
innovatieve, 101,50 meter lange,
expeditiecruiseschip is helemaal
ontworpen en gebouwd voor een
specifiek en delicaat vaargebied:
de Galapagoseilanden in de
Stille Oceaan. Wereldwijd is
er veel belangstelling voor het
knappe staaltje Nederlandse
scheepsbouw.
“De oplevering van de Celebrity
Flora is een belangrijke gebeurtenis”, zei Richard Fain, de CEO van
Royal Caribbean Cruises. Dat is
het moederbedrijf van Celebrity
Cruises, dat het topsegment is
binnen het brede, toch al zeer luxe
aanbod. “Een nieuw schip ontwerpen speciaal voor de Galapagos
eilanden was een enerverende
uitdaging en we vinden dat de
Celebrity Flora prachtig geslaagd
is. Het is natuurlijk luxueus, maar
het is ook het meest energie-efficiënte schip in zijn soort in de regio.
Dat toont onze toewijding aan
duurzaamheid en aan het beschermen van het vitale ecosysteem van
deze unieke plek op aarde.”
Voor de bouw kwam Celebrity
Cruises na een internationale
tenderprocedure uit bij Shipyard
De Hoop in Lobith. De Neder-

(foto Shipyard De Hoop)

landse werf was ook verantwoordelijk voor het ontwerp.
Directeur Patrick Janssens verklaart waarom zijn werf bij uitstek
geschikt was voor deze veeleisende klus: “Door de combinatie
van onze kennis en ervaring met
de bouw van technisch geavan-

ceerde offshore-schepen en riviercruiseschepen. Dat komt hierin
samen: we zijn thuis in zeegaande
en cruiseschepen.” Hij noemt ook
technisch directeur en verantwoordelijk scheepsarchitect Fré Drenth,
"die de vader is van dit bijzondere
ontwerp. Zonder Fré was een der-

gelijke opdracht nooit naar De
Hoop gekomen."
Janssens zag al vroeg dat luxe
expeditiecruises een groeimarkt
zou worden. “We zijn al een jaar of
tien geleden gaan nadenken over
kleine, speciale cruiseschepen. We
hebben veel vooronderzoeken en

voorontwerpen gedaan.”
De Hoop leverde de Celebrity
Flora turnkey op. Het ontwerp
deed de werf samen met 3dDeluxe. Voor het interieur werkte
De Hoop samen met BG studios.
Lees verder op pagina 12 >>

Marine
Diesel en Gas
Generator Sets
www.sandfirden.nl

ELECTRIC PROPULSION

21 mei 2019

12

Celebrity Flora is helemaal afgestemd op Galapagoseilanden
>> Vervolg van pagina 11

De laatste maanden lag het schip
bij Mammoet in Schiedam. Daar
is de afbouw afgerond. Van hieruit konden ook de sea trials op de
Noordzee gemakkelijk plaatsvinden. Daags na de overdracht vertrok het schip voor de Atlantische
oversteek.

Charles Darwin
De Celebrity Flora zal uitsluitend cruises in het gebied van de
Galapagoseilanden maken. Dat
gebeurt vanuit de thuishaven
Baltra. De eerste gasten gaan daar

30 juni aan boord. Er is plaats voor
honderd gasten. Die hebben met
slechts vijftig suites volop ruimte.
De twee Penthouse Suites zijn
onder meer voorzien van een telescoop; om de sterrenhemel te
bewonderen of dieren te spotten
op de eilanden waarbij wordt afgemeerd.
Er zijn meerdere restaurants aan
boord. De menu’s worden door
een chef mét Michelin-ster samengesteld. Er is een grill-restaurant
waar gasten aan dek, in de open
lucht kunnen dineren.
De Galapagoseilanden (onderdeel

van Ecuador) liggen ter hoogte
van de evenaar in de Stille Oceaan.
Ze liggen op ongeveer 1.000 kilometer uit de westkust van ZuidAmerika.
Ze werden vooral bekend dankzij
Charles Darwin. Hij bezocht Galapagos in 1835 met zijn onder
zoeksschip Beagle. Zijn studie
naar de bijzondere en geïsoleerd
levende diersoorten op de eilanden was belangrijk voor zijn latere
evolutietheorie.
De
Galapagoseilanden
zijn
vanwege de bijzondere natuur
beschermd. Het is een nationaal
park, de eilanden staan in hun

geheel op de UNESCO-wereld
erfgoedlijst en de oceaan eromheen is een zeereservaat.

Dat brengt strenge eisen met
zich mee voor de schepen die er
mogen varen. Die gelden dus
ook voor de Celebrity Flora. Of
het nu gaat om de voortstuwing
en het nieuwe casco-ontwerp –
allebei met het oog op een lager
brandstofverbruik –, de installatie
voor reiniging van het afvalwater,
het energiezuinige luchtbehande
lingssysteem of de vérgaande maatregelen om geluid en trillingen

tot een minimum te beperken.
“Niet alleen met het oog op het
comfort voor de gasten”, zegt
Janssens, “maar ook voor het
onderwatermilieu.”
Het is voor het eerst dat een cruiseschip speciaal is gebouwd voor de
specifieke wet- en regelgeving op
en rond de Galapagoseilanden.
“Begrijpelijk in zo’n kwetsbaar natuurreservaat. Dat gaat verder dan
alleen de emissie van de uitlaat. Je
moet ook voldoen aan de geluidseisen, zodat de vissen niet schrikken van de motoren. Er zijn ook
voorschriften over de hoeveelheid
licht die het schip mag uitstralen.”

Strenge voorschriften

Aan de Celebrity Flora leverden onder andere:
Shipyard de Hoop Lobith

Corrosion Maritime

Lloyd’s Register EMEA

Sandfirden Technics B.V.

Veth Propulsion B.V.

Afbouwwerf

ICAF en ICCP systeem

Geclassificeerd

1 x OceanLine marine genset, type OL

Veth Tunnel Thruster, type VT-550 (400 kW

Anko Piping B.V.

Heinen & Hopman Rotterdam

Machinefabriek G. Olthof N.V.

621D, vermogen 339 kWe bestaande uit

/ 1500 rpm)

Het complete leidingwerk ingebouwd en de

Heating, ventilation and air conditioning

Diverse werkzaamheden

Scania DI-13 075M dieselmotor en gene-

Wolfard & Wessels Werktuigbouw B.V.

diverse leidingsystemen vervaardigd

Helder & May B.V.

Pon Power B.V.

rator

Engineering i.s.m. Multi Vlaardingen (3D

C. Kraaijeveld B.V. Machine- en Lieren-

Rubbermortel vloeren, zwevende A-60 vloe-

4x Caterpillar C32 van 944 ekW per genera-

VDI Isolatie B.V.

model opgezet) en levering van piping

fabriek

ren, Visco-elastic geluidsontdreuningsvloe-

torset voor DEP aandrijving en de genera-

De complete isolatie van accommodatie,

G.J. Wortelboer Jr. B.V.

Anker- en verhaallieren en de spudpaal-

ren, tegelvloer en Rubbermortel vloeren

torsets zijn voorzien van IMO3 en EPA Tier 4

machinekamer en uitlaatgassenleidingen

Ankers en kettingen

lieren

met PU afwerklaag

certificering

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Het complete leidingwerk
ingebouwd en de diverse
leidingsystemen vervaardigd

Wij verzorgden de complete isolatie
van accommodatie, machinekamer en
uitlaatgassenleidingen en wensen
Celebrity Cruises een behouden
vaart met ms Celebrity Flora

Wij wensen Celebrity Cruises
veel succes en een behouden vaart
met ms Celebrity Flora
SNEL | FLEXIBEL | GOEDE SERVICE
Jacobus lipsweg 91 | 3316 BP Dordrecht
T 078-6171517 | F 078-6170221 | E info@ankopiping.nl
www.ankopiping.nl

Pottenbakkerstraat 11 - 2984 AX Ridderkerk
Tel. 0180-769108 - Mobiel : 06-23615649 - E-mail: info@vdi-isolatie.nl
www.vdi-isolatie.nl

Hamburg gaat binnenvaart plannen via digitaal platform
Via een digitaal platform wordt
de binnenvaart in de haven van
Hamburg vanaf begin volgend
jaar beter gecoördineerd, zo is
de bedoeling. Het gaat om een
ontwikkeling van het Hamburg
Vessel Coordination Center
(HVCC).
Jaarlijks doen zo’n 10.000 binnenschepen de haven van Hamburg aan. Het HVCC werkt al tien
jaar aan de optimalisatie van het
binnenvaartverkeer in de haven.
In 2009 werd de Feeder Logistik Zentrale (FLZ) opgezet om
feederschepen beter te kunnen
coördineren. Ook de binnenvaart
is de afgelopen jaren via dit platform gecoördineerd. Aangezien er
steeds meer containers per binnen
schip worden vervoerd, wordt het
nu tijd voor een eigen binnenvaartplatform. Dit moet tot meer transparantie leiden in de aanlopen
van binnenschepen, het binnen-

vaartverkeer in de haven, de afhandeling op terminals en het toewijzen van ligplaatsen.
Via het platform gaan binnenvaartrederijen, schippers, terminals
en instanties informatie uitwisselen. Diverse rederijen, waaronder de Deutsche Binnenreederei,
zijn als partner betrokken bij het
project.
Op dit moment maken alle
binnenvaartrederijen nog hun
eigen planning voor de afhandeling van hun schepen in de
zeehaven, waardoor veel bilaterale afstemming nodig is. Met het
binnenvaartplatform moet daar
meer efficiency in komen.
Uiteindelijk zal de afhandeling
van binnenschepen in de haven
verbeteren, zo is de verwachting.
De haven van Hamburg hoopt
hiermee ook het binnenvaart
vervoer van en naar het achterland
te kunnen uitbouwen.

Binnenschepen vervoeren jaarlijks 128.000 TEU van en naar de
haven. Dat is nog steeds slechts
een klein percentage van de totale

(foto HHM/Thomas Wägener)

aan en afvoer van containers in
Hamburg. Het gros van de containers komt en gaat via het spoor.
Na de zomer gaat een pilot met

het nieuwe platform van start.
Uiteindelijk moet het platform
begin 2020 in gebruik worden
genomen.
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A ROOM WITH A VIEW

U ZOEKT EEN KAMER
MET ZICHT OP HET WATER?
DIE HEBBEN WIJ VOOR U!

GEVRAAGD

KAPITEIN
Wij zijn een scheepvaartbedrijf dat reeds 35 jaar minerale oliën vervoert over de
Rijn en zijrivieren. Voor één van onze tankers zoeken wij een kapitein.
Dient in het bezit te zijn van Rijn-, Radar- en ADNR Patent.
Werkschema: 14 dagen op / 14 dagen af.

Sollicitaties te richten aan:
Naviglobe nv
Noorderlaan 96
BE-2030 Antwerpen
Tel: 00-32- 35.42.43.81
E-mail: desk@naviglobe.be

Mittelständige Binnenschifffahrtsreederei mit Sitz in Süddeutschland sucht zur
Verstärkung einen

Schiffsführer (m/w)
Steuermann (m/w)
Ihr Profil
- Erfahrung als Schiffsführer mit Rheinpatent vorzugsweise für die Strecke
Mannheim bis offenes Meer / Donaupatent wäre von Vorteil
- Als Schiffsführer sind Sie im Besitz eines Radarpatentes
- Wünschenswert wäre Erfahrung in der Abwicklung von GMP-Transporten
- Fachgerechte Bedienung, Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen
unserer Gütermotorschiffe wird vorausgesetzt
- Sie zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und eigenverantwortliches Handeln aus.

Wir bieten Ihnen
- Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem zukunftsorientierten Unternehmen
- Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit geregelten Schichtzeiten
- Attraktive Entlohnung inkl. der üblichen Zulagen
- Persönliche Betreuung
Wenn Sie motiviert sind, in unserem Team zu arbeiten, dann möchten wir Sie
gerne kennenlernen.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an Herrn Kai
Steffen

Gebr. Väth GmbH & Co. KG . Werftstraße 3-5 . 63741 Aschaffenburg
Telefon +49 6021 358124 . Telefax +49 6021 358180 . ksteffen@vaeth-kg.de . www.vaeth-kg.de
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Rive

rtransp

ort

Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. vervoert de meest uiteenlopende
massagoederen over de binnenwateren. Deels voeren wij deze activiteit uit met
duwbakken van onze rederij en deels besteden wij vervoer uit aan particuliere
binnenschippers. Voor de aansturing van deze laatste activiteit zoeken wij een

JUNIOR BEVRACHTER

Wil je jouw maritieme
kennis en ervaring overdragen
aan studenten en cursisten?

DEEL
JE KENNIS,
WORD
VAKDOCEN
T
BIJ STC!

Wie weet is één van deze vacatures in het beroepsonderwijs
jou op het lijf geschreven!

 Instructeur nautische vakken

Je verzorgt in teamverband de bevrachting van het ladingpakket, de afhandeling van
de daarmee samengaande administratie en alle bijkomende werkzaamheden.
Wij bieden je:
• Een afwisselende baan in een jong en enthousiast team.
• Een marktconform salaris.
• Een informele sfeer op de werkvloer.
Wij vragen:
• Affiniteit met vervoer over water.
• Beschikking over goede contactuele en verbale vaardigheden.
• Representatief voorkomen.
• Middelbare opleiding.
• Commercieel, logistiek denkvermogen en inzicht.
• Uw talenkennis in woord en geschrift alsmede uw kennis van de Europese
binnenwateren is adequaat voor deze functie.
• Kennis van Word en Excel.
• Geen 9.00 – 17.00 uur mentaliteit.
• Bereidheid voor het eventueel volgen van interne of externe cursussen.

 Vakdocent Rijn- en binnenvaart
 Technisch docent (scheepsmotoren / werktuigkundige)
 Vakdocent gevaarlijke stoffen
Kijk voor meer informatie op de website.

STC-GROUP.NL/VACATURES-MARITIEM

Sollicitaties kunt u richten aan: Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V.
T.a.v. Sander Meeusen en/of Kees Telgen, Boelewerf 52 - 2987 VE Ridderkerk
E-mail: meeusen@vdgm.nl / telgen@vdgm.nl, Website: www.vdgm.nl

Te Huur:
Service Centrum Maashaven, een bedrijfsverzamelgebouw in Rotterdam Zuid,
biedt op korte termijn een complete faciliteit voor de bouw, onderhoud en/of
verkoop van pleziervaartuigen dan wel kleine beroepsvaartuigen.
Uniek gelegen in hart Rotterdam met open verbinding naar zee aan de Nieuwe
Waterweg, een rivier zonder snelheidsbeperkingen. Het pand is goed
bereikbaar over de weg en met openbaar vervoer.
2
-3200 m bedrijfsruimte / 800 m2 kantoorruimte
-90 m2 spuitcabine (ook voor polyester werk)
-10 tons bovenloopkranen
- 30 tons Bollegraaf bootlift / heftruk
- 30 tons hydraulische bootwagen met craddles
- 80 m vaste kade met een vloerbelasting van 20 ton m2
- 4000 m2 eigen water evt met steigers
- parkeren op eigen terrein
Alles onder voorbehoud van acceptabele voorwaarden en beschikbaarheid.
Adres: Service Centrum Maashaven, Brielselaan 69 - 73, 3081AA, Rotterdam
info@oceanwideyachtinggroup.nl - 06-511 80607
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Maritime Industry levert veel business op én
ruim 19.000 euro voor Vrienden van het Sophia
De vijftiende editie van Maritime
Industry is op 7, 8 en 9 mei
bezocht door 10.964 mensen.
De jubileumeditie ging van start
met drie burgemeesters: Reinie
Melissant-Briene (Gorinchem),
Wouter Kolff (Dordrecht) en
Marcel Fränzel (Altena) en
sloot af met de uitreiking van
een cheque ter waarde van
19.250,50 euro aan Vrienden van
het Sophia. Beursorganisator
Easyfairs Nederland gaf die
stichting de ruimte om geld in te
zamelen en donateurs te werven.
Met een klinkend resultaat!
“We kijken met een ontzettend enthousiast en positief gevoel terug
op deze editie. En dat we aan het
einde van de beurs zo’n mooie
cheque mochten uitreiken aan
Stichting Vrienden van het Sophia
was de kers op de taart”, zegt
Bianca van Grinsven namens
Maritime Industry.
Een beurs draait in de eerste plaats
om zakendoen. Dat ging prima.
“Vanaf het moment dat de beurs
dinsdag opende tot donderdag-

Algemeen directeur Jeroen van Hooff van Easyfairs Nederland (links) overhandigde de cheque an Paulina Wielaard (2e van links) van Vrienden van het Sophia.
(foto’s Easyfairs)

avond waren de gangpaden en
stands continu goed gevuld. Ook
vanuit exposanten hebben we
veel positieve reacties mogen ont-

vangen. Ze gaven aan dat ook de
kwaliteit van de bezoeker was erg
hoog. Hierdoor hebben ze een
succesvolle beurs beleefd.”

Drie burgemeesters onthulden de awards voor bedrijven die alle vijftien beursedities meededen. Vlnr: Reinie MelissantBriene (Gorinchem) Marcel Fränzel (Altena) en Wouter Kolff (Dordrecht).

Jubileumaward
Voor deze editie was de routing
op de beursvloer anders dan
voorheen. Van Grinsven: “Met de
nieuwe, speelsere routing hebben
we ervoor gezorgd dat bezoekers
als het ware onbewust langs alle
exposanten werden geleid. Onze
exposanten waren hierover erg te
spreken, want ze hadden nog meer
aanloop. Uit de eerste enquêteresultaten blijkt ook dat de verblijfstijd van bezoekers hoger was.”
Easyfairs zette de exposanten die
alle vijftien edities van de partij
waren, in het zonnetje. 35 standhouders ontvingen een speciale
jubileumaward. “Zonder hen was
Maritime Industry nooit zo’n
belangrijke beurs voor de binnenvaart geworden. We zijn deze
exposanten ontzettend dankbaar.”
Ter gelegenheid van het 15-jarig
jubileum van Maritime Industry
waren er extra activiteiten op de
beurs. Zo was er een jubileumzone waar de geschiedenis, het
heden en de toekomst van de
beurs centraal stond. Ook konden
bezoekers gratis meedoen aan een
verloting, waarbij de beursorganisatie dagelijks een weekendje weg
cadeau gaf.

Nieuw op Maritime Industry was
dit jaar het kennistheater waar
diverse sprekers actuele thema’s
in de maritieme sector belichtten,
zoals laagwater op de rivieren,
emissienormen voor de binnenvaart, logistieke kansen voor de
binnenvaart en varend ontgassen.

Verbouwen
Al 267 exposanten schreven zich
direct tijdens de beurs alweer
in voor de volgende editie van
Maritime Industry. Die vindt op
12, 13 en 14 mei 2020 plaats.
“Daar spreekt veel vertrouwen en
waardering uit. Aan ons de taak
om weer alles uit de kast te halen
om het meest complete platform
aan te bieden voor de maritieme
sector.”
“We gaan dat in ieder geval doen
met een volledig nieuwe bovenverdieping. De verbouwingswerkzaamheden zijn reeds gestart.
Er ontstaat dadelijk een tweede
hypermoderne en volwaardige
beurshal. De eerste ontwerpen
zien er waanzinnig uit”, aldus
Van Grinsven.

7 scheepswerven
19 maritieme toeleveranciers
10 maritieme dienstverleners
werkendammaritimeindustries.nl

2 constructiebedrijven

Alles aan boord.
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SCHEEPSMAKELAAR
In opdracht van Meester Thierry Van Doosselaere en Meester Serge Van der Hofstadt,
in hun hoedanigheid van Curatoren van het faillissement van
BVBA North Sea Marine veilen wij

het Motorvrachtschip “TUNA”

Meer dan 40 jaar uw duwbakkenspecialist.
Biedt te koop, te huur of te vercharteren aan:

uitgerust als duwschip met een duwcapaciteit van ca. 15417 ton.

DUWBAKKEN TE KOOP
met/zonder luiken.

Afmetingen:
Bouwjaar:
Laadruim:
Containercap.:
Hoofdmotoren:
Keerkoppeling:
Boegschroeven:
Motoren:
Generatoren:
Stuurwerk:
Elektriciteit:
Autokraan:
Woningen:
Stuurhut:
Kijkhoogte:
Airconditioning:
Navigatieapp.:
Ankerlieren:
Koppellieren:
Certificaten:
Diktemeting:
Ligplaats:
Info:

L.: 135 m, Br.: 12,00 m, H.: 4,60 m, Inzink.: 3,80 m, laadv.:4217 ton.
2000 te Hemiksem (B).
Één ruim, stalen laadvloer, rechte beunen, geen luiken.
270 Teu in 4 lagen, 340.Teu in 5 lagen.
2 x Fabr.Caterpillar, kW: 2 x1471/pk: 2 x 2000, type: 2 x 3516, 16 cilinder,
2 x Fabr. ZF, type BW751.
2 x Fabr. Van Tiem, 2 x type: met stuurrooster.
2 x Fabr. Caterpillar, kW: 2 x 447/pk: 2 x 607, type: 2 x 3406, 6 cilinder.
3 x 85 KVA, 3 x Fabr. John Deere (één gen. defect).
Hydraulisch, Fabr. Van der Velden, 4 roeren.
24/220/280 V.
L: 15 m, SWL: 2000 kg.
Drie woningen in twee etages, alle met woonruimte en open keuken,
badkamer en slaapkamers.
Op hefkolom, vaste aluminium bovenbouw.
ca. 21 m, kruiplijn: 8,85 m.
In stuurhut en woonverblijven.
In de stuurhut: U-vormige lessenaar met navigatie-meetapparatuur.
Radar op beweegbare radarmast op het voor- en achterschip.
VS: dubbelschijfs oliebadlier, 2 ankers.
AS: dubbelschijfs oliebadlier, 2 ankers.
VS: 2 stuks.
C.V.O. geldig tot 27/08/2022.
Vlakrapport 8/2014 aanwezig.
Antwerpen, wachthaven Noordkasteelbrug – Kaai 83, Lichterweg.
Theo Moons, 7/7 bereikbaar
Tel.: +32 475 499448 of +31 611 370447.
e-mail: theomoons@skynet.be

Theo Moons via e-mail: theomoons@skynet.be of fax: +32 11 422152
Een bod in combinatie met de duwbak Tuna II is ook mogelijk.
Bezichtiging:
Zonder afspraak op 22/05 en 29/05 van 12.00 h tot 17.00 h.
Afsluitdatum van de biedingen: 07/06/2019 om 18.00 h
Biedingen aan:

de duwbak “TUNA II”

76,50
76,50
76,50
90,00
110,00

x
x
x
x
x

11,40
11,40
11,00
11,45
11,45

x
x
x
x
x

4,30 mtr. - 2800 ton.
4,00 mtr. - 2744 ton.
3,20 mtr. - 2144 ton.
4,30 mtr. - 3520 ton
4,50 mtr. - 4534 ton.

TANKERS TE KOOP
Diverse 80,00 x 9,00 x 2,70 mtr. - 1285 ton. (met geldige papieren)

DIVERSE PONTONS TE KOOP / TE HUUR
NIEUWBOUW (CONTAINER) DUWBAKKEN
110 X 11,40 X 4,50 mtr.
90 x 11,40 x 4,50 mtr.
Container Duwbakken:
88,20 x 11,45 x 3,85 mtr. met of zonder boegschroef
Tevens nieuwbouw pontons in diverse afmetingen

TE KOOP GEVRAAGD
Duwbakken 76,50 / 90 / 110 mtr. alle leeftijden

Wij hebben nog veel meer objecten in de verkoop; bel of mail ons gerust !

www.kamar.nl

|

info@kamar.nl

|

+31 (0)78-2049339

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.

L.: 90 m, Br.: 11,45 m, H.: 4,60 m, Inzink.: 3,80 m, laadv.:2883 ton,
kruiplijn: 6,75 m.
Bouwjaar:
2000 te Hemiksem (B).
Laadruim:
Één ruim, stalen laadvloer, rechte beunen, geen luiken.
Containercap.:
190 Teu in 4 lagen, 240 Teu in 5 lagen.
Boegschroef:
Fabr. Van Tiem, met stuurrooster, bwj: 2000.
Motor: Fabr. Caterpillar, kW: 447/pk: 607, type: 3406.
Hekschroef:
Fabr. Van Tiem, met stuurrooster.
Motor: Fabr. Caterpillar, kW: 399/pk:542, type: 3406.
Generator:
85 KVA, Fabr. John Deere.
Elektriciteit:
24/220/280 V.
Ankerlieren:
VS: dubbelschijfs oliebadlier, 2 ankers.
AS: enkelschijfs oliebadlier, 1 anker.
Koppellieren:
VS: 2 koppellieren.
AS: 2 koppellieren
Certificaten:
C.V.O. geldig tot 28/08/2022.
Diktemeting:
Vlakrapport 8/2014 aanwezig.
Ligplaats:
Antwerpen, wachthaven Noordkasteelbrug – Kaai 83, Lichterweg.
Info:
Theo Moons, 7/7 bereikbaar
Tel.: +32 475 499448 of +31 611 370447.
e-mail: theomoons@skynet.be
Biedingen aan:
Theo Moons via e-mail: theomoons@skynet.be + fax: +32 11 422152
Een bod in combinatie met het mvs Tuna is ook mogelijk.
Bezichtiging:
Zonder afspraak op 22/05 en 29/05 van 12.00 h tot 17.00 h.
Afsluitdatum van de biedingen: 07/06/2019 om 18.00 h.

Afmetingen:

De verkoop geschiedt onder de volgende voorwaarden:
-met goedkeuring van de curatoren en de rechter-commissaris en onder opschortende
-voorwaarde van homologatie door de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling
-Antwerpen.
-Eventuele tussentijdse verkoop door de Curatoren is mogelijk.
De omschrijving wordt gegeven zonder verantwoordelijkheid voor eventuele vergissingen of onvolledigheden en zonder verantwoordelijkheid voor de feitelijke staat waarin
het schip/de duwbak zich bevindt. Deze staat is goed gekend door de Koper, met alle
zichtbare en onzichtbare gebreken, zonder enige garantie door de Verkoper.
HET SCHIP EN DE DUWBAK WORDEN VERKOCHT VOOR VRIJ EN ONBELAST,
GEZUIVERD VAN IEDERE KANTMELDING OF INSCHRIJVING VAN WELKE AARD OOK.

Theo Moons
T +32 475 499448 • T +31 611 370447 • E theomoons@skynet.be

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
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

21 mei 2019

17

Lessenaar van de toekomst
Op Maritime Industry lieten Radio
Holland en Radio Zeeland DMP
zien hoe de lessenaar er in de
(nabije) toekomst uit kan zien.

Vlak vóór de start van de eerste
beursdag onthulden CEO’s Paul
Smulders en Willem Blommaart
een concept met drie grote platte

schermen. Daarop kan de schipper naar eigen inzicht zelf alle
nautische informatie, communicatiemiddelen en camerabeelden
presenteren, combineren en inzoomen.
De bediening gebeurt op separate,
kleine touchscreen-panelen met
tiptoetsen, die binnen handbereik
op de stuurstoel zijn geplaatst.

Alles geïntegreerd
“Alles is geïntegreerd”, lichtte
Willem Blommaart (Radio Zeeland
DMP) toe. “Alle functies, inclusief
de marifoon en de telefoon.”
Dat is te danken aan de kracht en
de combinatiemogelijkheden van
de huidige software én de marktconforme prijzen van de voorheen
zeer kostbare schermen. “Die werden al wel toegepast op superjachten, maar nog niet op deze vernieuwende manier.”
“Dit is nog een concept, waarvan
we denken dat de lessenaar of brug

Paul Smulders (links) en Willem Blommaart op de stand, voor de conceptlessenaar.

er in de toekomst uit kan zien”,
vertelde Paul Smulders (Radio
Holland). “Zoals de ‘conceptcars’
in de auto-industrie. De opstelling
zoals die hier op de beurs staat, is
nu nog niet leverbaar, maar zal in
de nabije toekomst beschikbaar
komen. Ik denk dat hier heel veel
vraag naar zal zijn.”
Een andere noviteit die op de
beursstand te zien was, was de

voyage data recorder die speciaal
voor de binnenvaart is aangepast.
De blackbox, bekend uit de luchtvaart, slaat alle gegevens op en
die kunnen in een latere instantie
weer afgespeeld worden.
Smulders: “Handig als bewijs
bij een incident maar ook voor
prestatiemetingen van het schip."
Deze voyage data recorder is wel nu
al te bestellen.

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

B el van An del 010 4293316

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

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

Antwerpen maakt ruimte voor 7 miljoen extra TEU
De haven van Antwerpen kan
doorgroeien in de containersector.
De Vlaamse regering heeft het
ontwerp van het voorkeursbesluit
goedgekeurd voor de uitbreiding
van de capaciteit met ruim 7 miljoen extra TEU.
Dit behelst de aanleg van een beperkt nieuw dok op de linkeroever

en de inbreiding van bestaande
dokken.
Het nieuwe containerdok, een beperkte versie van het aanvankelijk
beoogde Saeftinghedok, sluit aan
op het Deurganckdok. Er zullen
alleen aan de zuidzijde containers
worden behandeld, waardoor het

polderdorp Doel gespaard blijft.
Dit levert een extra capaciteit van
3,2 miljoen containers op.
Daarnaast wordt de Noordzeeterminal op de rechteroever uitgebreid en het Noordelijk Insteekdok in het Waasland gedempt om
ruimte voor containers te maken.
Er komt ook een nieuwe terminal

aan het Waaslandkanaal ten westen van de Kieldrechtsluis. Deze
maatregelen zijn goed voor een
extra capaciteit van 4 miljoen TEU.

42 procent moet
per binnenvaart
De Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts lanceerde deze

plannen een klein jaar geleden.
De overheid wil de aan- en afvoer
van containers zoveel mogelijk via
water en spoor laten verlopen. Bij
het afsluiten van concessies met
nieuwe terminals zal daarom een
norm van 42 procent per binnenvaart en 15 procent per spoor worden opgelegd.

The Blue World .nl
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Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnenmaat

1925
67.09
8.19
2.37
834

Hoofdmotor

Weichai 550 pk.
Nieuwe energiezuinige CCR2
motor van bouwjaar 2018
Reintjes

Koppeling

Keurig onderhouden en de laatste jaren voorzien
van veel nieuwe techniek, een nieuwe motor en in
een keurige staat van onderhoud met nieuwe
papieren.
+31 (0)6-55333583
patrick@theblueworld.nl

Bekijk alle schepen op
theblueworld.nl

Interesse? Mail naar patrick@theblueworld.nl
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PLATTEGROND
& PARTNERLIJST

COMMUNITY
SQUARE

NAVINGO
CAREER HUB
CV CHECK
EVENTTOURS
INVITE & MEET
VACATURES & STAGES
MEET YOUR PEERS

OUTDOOR
AREA

B

100

228

THE
STAGE

201

d

PARTNERBALIE

BN
ENTREE

REGISTRATIE

214

J

138

]

101
241 229
242
243
253

240 230

213 202
212 203

137 125
136 126

123 112

217

211 204

135 127

218

210 205

134 129

246 237

233 224

219 209

131 120

247 236

234 223

220 208

132 119

239 231
238 232

252
251

227 215
226 216

250

128 122
130 121

113 111

104

114 110

105
108 109

106

249

BEDRIJFSNAAM
AEGIR-Marine BV
ALE Heavylift BV
Altran
Amatch Detachering
Ampelmann Operations B.V.
Austal Ships Pty Ltd
Boskalis
BINNENVAARTKRANT
Binnenvaartkrant
Bosman Container Shipping Group
Bureau Voorlichting Binnenvaart
Chemgas
Critical Minds
CSC-Crewing BV
Damen Shipyards Group
Damen Yachting
Delft Challenge
Delta Marine Crewing
DEME Offshore
Enexis
FEADSHIP
FMJ Group
HEBO Maritiemservice BV
Hydrauvision
In Person Techniek
iPS - Powerful People
IRO / NOGEPA
Iskes Towage & Salvage
Iv-Groep
Jan De Nul Group
Kenz Figee Group

STANDNUMMER
202
121
132
241
138 + Outdoor
120
133
250
250
250
250
213
227
108
253 + Outdoor
253
Indoor + Outdoor
229
225 A
106
214
220
250
128
113
123
102
208
129
218
207

225a

206

207

BEDRIJFSNAAM
Koninklijke BLN-Schuttevaer
Koole Terminals B.V.
KROHNE Group
Lowland International
Man Energy Solutions
MARIN
Maritiem Courant
MechDes Engineering B.V.
Mercy Ships
Ministerie van Defensie
Multraship Towage & Salvage
Nautic Jobs BV
Navingo Career Hub
Nederlands Loodswezen
Nevesbu
Nordex Energy
N-Sea
Oceanwide
ORANGE Technologies BV
ORCA Crew Services B.V.
Qompas BV
Quality LinQ
RedWave
Redwise Maritime Recruitment B.V.
Rispens Uitzendbureau
Roll Group
Rotterdam World Gateway
Royal IHC
Scaldis Salvage & Marine Contractors NV
Scheepvaartbedrijf Dari

133

STANDNUMMER
250
240
238
252
111
243 + Outdoor
210
110
114
112
217
224
100
228 + Outdoor
131
233
215
216
219
247
103
211
136
242
234
125
105
249
126
250

102 103

SKILL-SESSIES

BEDRIJFSNAAM
Scheepvaartkrant media
Scylla AG
SeaRenergy
Seaway Heavy Lifting
SGS Nederland B.V.
Shell Shipping & Maritime
Smulders
Swets Group B.V.
Team Relocations (a SIRVA Company)
Temporary Works Design
Tennet
The Offshore Partners B.V.
TOS
Trinamics Rotterdam B.V.
TU Delft Solar Boat Team
U-Boss Uitzendbureau Nautique
Van Oord
Vario Shipping BV
Vereniging Maritiem Gezinskontakt
Veth Propulsion B.V.
Viking Cruises
Vuicon Engineering B.V.
Wasub
Waterbus
Windcat Workboats
ZF Marine Krimpen B.V.
#TalentforEnergy

STANDNUMMER
205
251
137
209
135
232
226
122
231 + Outdoor
104
101
203
246
212
Outdoor
230
201
250
134
237
206
241
Outdoor
127
239
130
Outdoor

www.NavingoCareerEvent.com
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Veel te beleven
tijdens Navingo
Career Event
Op donderdag 23 mei kunnen
werkzoekenden, zij-instromers en
andere geïnteresseerden op een
bijzondere manier kennismaken
met de maritieme, offshore en
energiesector. Tijdens het Navingo
Career Event worden zowel op de
beursvloer als op het buitenterrein
van RDM Rotterdam - Onderzeebootloods allerlei activiteiten georganiseerd.
Bezoekers kunnen bijvoorbeeld
meevaren met een tender van het
Loodswezen, de productiehal zien
van Ampelmann of na een vaartocht de reparatiewerf van Damen Shipyards bekijken. Op deze
manier kunnen zij een goede indruk krijgen van de carrièremogelijkheden in de sector en op een
interactieve manier in gesprek komen met de aanwezige bedrijven.
Ook bezoekers die niet direct op
zoek zijn naar een baan, zijn van
harte welkom het Navingo Career
Event te bezoeken. Er is voor hen
ook voldoende gelegenheid om
kennis op te doen, te netwerken

en experts en professionals uit de
sector te horen spreken.

Bedrijven ontmoeten
Bezoekers kunnen in de Onderzeebootloods topbedrijven als
Tennet, Royal IHC, Feadship,
Shell, Multraship en DEME Offshore op een informele manier
en ‘face-to-face’ ontmoeten. Voor
hen is het een mooie kans om
een goede eerste indruk te maken
en meteen in gesprek te gaan over
de carrièremogelijkheden bij deze
bedrijven.
Via skill-sessies met thema’s als
machine learning of jezelf leren
‘pitchen’ kunnen bezoekers van
het Navingo Career Event ook
werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Zij kunnen aanschuiven en meepraten bij een van de
talkshows op Community Square
met thema’s als heavy lifting, autonoom varen en digitalisering. Op
‘The Stage’ betreden medewerkers
van de bedrijven het podium om
korte presentaties te geven over
hun werkzaamheden, innovaties,

07

Vaartochten en
thematours

02

BEURSVLOER

10:00 - 17:00 uur

08

REGISTRATIE
BEURSVLOER
COMMUNITY SQUARE
THE STAGE
NAVINGO CAREER HUB
TOURS
OUTDOOR AREA
SKILL-SESSIES @ THE DOMES
RDM CONGRESCENTRUM

Inspirerende verhalen uit de sector

04

Talkshow: Realiteit
van duurzaamheid

PROGRAMMA

06 TOURS
EVENTTOURS

11:30 - 11:45 uur

11:45 - 12:00 uur

11:00 uur

Talkshow: Digitale transformatie

12:15 - 12:30 uur

In samenwerking met Microsoft

MARIN

12:15 - 12:30 uur

12:30 - 12:45 uur

Quiz: Dit was het MaritiemNieuws.nl

TU DELFT SOLAR BOAT TEAM

12:45 - 13:00 uur

12:45 - 13:00 uur

Talkshow:
Zeeman zonder zeebenen
14:30 - 15:00 uur

Talkshow: De visie van
Young Professionals
15:30 - 16:00 uur

Showcase heavy lifting:
Size does matter
17:00 – 21:00 uur

AFTERPARTY

Netwerken voor bezoekers en partners

VAN OORD

05

14:00 uur SCHEEPS-

Meld je bĳ stand 253 en maak kans op een vaartocht
naar de reparatiewerf om te zien of het werk bĳ je past.

TENNET

08

AMPELMANN OPERATIONS B.V.
13:30 - 13:45 uur

MULTRASHIP TOWAGE & SALVAGE
CSC-CREWING BV
14:00 - 14:15 uur

VIKING CRUISES

11:15 | 13:15 | 14:15 uur

GEEN UITDAGING IS TE GROOT VOOR DAMEN PROJECT MANAGERS!

13:15 - 13:30 uur

10:30 - 12:30 uur

INTRODUCTIEBĲEENKOMSTEN
SCHOLEN
Besloten

SKILL-SESSIES @ THE DOMES

Workshops, presentaties en case studies

13:00 - 14:00 uur

BEDRĲFSPRESENTATIE:
VAN OORD
Vrĳe inloop

14:15 - 15:10 uur

MENEA

15:30 - 16:30 uur

Hoe ga jĳ jezelf pitchen vandaag?

Vrĳe inloop

IPS POWERFUL PEOPLE

Secrets of recruiters that you as a
candidate should not know! (English)

Vrĳe inloop

14:15 - 14:30 uur

TEMPORARY WORKS DESIGN

ROYAL IHC

10:30 - 12:30 uur

CASE STUDY: ROYAL IHC

Challenging the Sand Footprint
Deelnemers worden uitgedaagd een
optimale inzet van baggermateriaal- en
techniek te vinden.

13:00 - 14:00 uur

IPS POWERFUL PEOPLE

Geheimen van recruiters die je als sollicitant
eigenlĳk niet mag weten! (Nederlands)

14:30 - 16:30 uur

BOOST JE 21ST CENTURY SKILLS
IN MACHINE LEARNING!
Beperkt aantal plekken voor vrĳe inloop

Vrĳe inloop

Aanmelding gesloten

15:00 - 15:15 uur

ROTTERDAM WORLD GATEWAY
15:00 – 15:30 uur

DAMEN SHIPYARDS GROUP

EN JACHTBOUW

13:00 - 13:15 uur

14:45 - 15:00 uur

MEET YOUR PEERS
Creatieve meet & greet voor
Young Professionals

Meld je bĳ stand 228 van Nederlands Loodswezen
voor de vaartocht. Duur: max. 30 minuten.

16:00 uur OFFSHORE WIND
Duur: max. 30 minuten

13:45 - 14:00

11:00 | 12:00 uur
14:00 | 15:00 uur

VAAR MEE MET EEN TENDER

VERDIEP JE VERDER IN DE SECTOR

AB INITIO - STC GROUP

Wĳ helpen je met jouw carrière
• CV check
• Stages & vacatures
• Invite & Meet
• EventTours

NEDERLANDS LOODSWEZEN

THEMATOURS

14:30 - 14:45 uur

NAVINGO
CAREER HUB

Meld je bĳ stand 138 van Ampelmann
of bĳ Ampie in de Outdoor Area.

Duur: max. 30 minuten

AREA

• Neem een kĳkje in de 360 control
training center van Damen Shipyards
Group
• Studententeams presenteren hun
innovaties
• Een bĳzonder potje touwtrekken met
MARIN
• Geen last van hoogtevrees? Bestorm
de klimwand van #TalentforEnergy
• Maak kennis met Team Relocations
• Ontdek de wereld van Van Oord in de
‘levende’ photobooth
• Doe mee met diverse tours (zie 06)

WERKPLAATSBEZOEK VAN DE PRODUCTIEFACILITEIT

LEER DE SECTOR KENNEN

12:00 uur VAREN

Vertrek vanaf de Navingo Career Hub, meld je gratis aan. Duur: max. 30 minuten.

AMPELMANN

15:00 uur

DOME 1

13:30 - 14:00 uur

13:00 uur

07
OUTDOOR

11:30 | 13:30 | 14:30 uur

ONTDEK DE INNOVATIEHUB VAN RDM

INTRODUCTIETOURS

REDWISE MARITIME RECRUITMENT B.V.

Presentatie: Arbeidsmarktbranding strategie
Nederland Maritiem Land

INNOVATION DOCK

LOOP MEE OVER DE BEURSVLOER

iPS POWERFUL PEOPLE

12:00 - 12:15 uur

11:30 - 12:00 uur

career

www.NavingoCareerEvent.com

Vertrek vanaf de Navingo Career Hub, meld je gratis aan.

YOUNG MARITIME REPRESENTATIVES

10:30 - 11:00 uur

WACHTWOORD:

navingocareer

11:15 - 11:30 uur

#TALENTFORENERGY

COMMUNITY
SQUARE
Neem plaats, luister en praat mee

Ook de binnenvaart is goed vertegenwoordigd op het Navingo
Career Event. Na het succes van vorig jaar is er weer een Binnenvaart
Paviljoen. Zeven partijen presenteren de sector hier gezamenlijk.
Bezoekers kunnen hier terecht bij HEBO, Dari, Vario Shipping, Bosman Container Shipping Group, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Bureau Voorlichting Binnenvaart en de Binnenvaartkrant. Je bent van
harte welkom.

Wi-Fi NETWERK:
01
02
03
04
05
06
07
08
09

THE STAGE

Ontmoet de partners

auto, bus, waterbus en watertaxi.
Vanaf Rotterdam Centraal worden
pendelbussen ingezet.
Kijk voor gratis registratie op
www.NavingoCareerEvent.com.

Kom naar het Binnenvaart Paviljoen

Op het buitenterrein kunnen
de bezoekers op een bijzondere
manier kennismaken met de sector en de bedrijven die aanwezig
zijn: zij zien daar de laatste innovaties, kunnen aansluiten bij vaartochten en thematours en deelnemen aan activiteiten.
Het Navingo Career Event is te
bezoeken vanaf 10.00 uur. De dag

01

02

wordt afgesloten met een afterparty die om 17.00 uur start. Daar
kunnen bedrijven en bezoekers
netwerken en bijpraten. Het event
is gemakkelijk te bereiken met

09

05 06

04

02
03

Wereldwijde ambitie en gedurfd
vakmanschap karakteriseren de
maritieme, offshore- en energiesector.

DOME 2

03

Er is volop gelegenheid om kennis op te doen, te netwerken en van gedachten te wisselen met experts uit de natte
sector.

15:15 - 15:30 uur

SCYLLA AG

15:30 - 15:45 uur

ENEXIS

15:45 - 16:00 uur

YOUNG IRO

09

SIDE
EVENTS

08:00 - 10:00 uur

iTanks Pitch Ontbĳt
Locatie: Community Square
Aanmelding vereist

Bĳeenkomst Commissie Arbeidszaken
Locatie: RDM Congrescentrum
Besloten

Algemene bestuursvergadering
Locatie: RDM Congrescentrum
Besloten
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Allround specialist in
scheepselektrotechniek

VOS Kaiser GmbH & BING Kaiser
east
- west
connections
VOS
Kaiser
GmbH
& BING Kaiser
east - west connections
Telefon: +49 (0) 6223 86 16 26
Fax:
16 53
T +49 (0)+49
62 (0)
236223
86 168626
Mobil:
+49
(0)
170
35
73
F +49 (0) 62 23 86 16 53 922
www.bingvoskaiser.de
M +49 (0) 170 35 73 922
www.facebook.com/bingvoskaiser
E tiberius.kaiser@bingvoskaiser.de

STL

STANDNR

...

I www.bingvoskaiser.de

24/7
service

Sisalstraat 9
8281 JJ Genemuiden

T: 038-385 7123
M: 06-5329 1879

info@snijderscheepselektro.com
www.snijderscheepselektro.com

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

Barzahlung

NIEUWBOUW CASCO’S

ADVIES

TEKENINGEN
BINNENVAARTSCHEPEN
GOEDKEURING

Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem
E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com
WWW.BINGVOSKAISER.DE
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Wie gaat nieuw opleidingsschip
voor STC bouwen?
Tijdens Maritime Industry gaf
Astrid Kee (foto) het startsein voor
de tender van de bouw van het
nieuwe opleidingsschip van het
STC. Zij is als lid van het college
van bestuur verantwoordelijk voor
het bouwproject, waar iedereen
van de onderwijsgroep bij betrokken wordt: leerlingen, studenten
en docenten.

Het nieuwe schip wordt speciaal
gebouwd voor de binnenvaartopleidingen van STC Group op
vmbo- en mbo-niveau. Voorop
staat dat de gebruikers van het
nieuwe schip hun werkzaam
heden veilig en met plezier moeten kunnen uitvoeren en dat het
vaartuig uiteraard aan de wet- en
regelgeving moet voldoen.

Voor de hele binnenvaart

Varen in 2021

“Maar het is ook een project voor
de hele binnenvaart”, zei Kee.
Door de uitstraling en doordat
jongeren op het nieuwe schip de
nieuwste technieken en processen
leren.
STC Group zoekt ook nog sponsors voor het project. Er hebben
zich al fabrikanten en leveranciers
gemeld die aaboden producten of
diensten te leveren.
Na ruim vijftig jaar trouwe dienst
zijn de opleidingsschepen Prinses
Christina en Prinses Beatrix (de

Voor het definitieve ontwerp moet
de te selecteren bouwer goed
scoren op de thema’s duurzaam,
innovatief,
toekomstbestendig,
bruikbaar, herkenbaar en 'financieel aantrekkelijk'.
Geïnteresseerde
scheepswerven
kunnen tot 5 juni intekenen voor
de aanbesteding. Eind van dit jaar
wordt een keuze gemaakt.
“De bouw kan dan in 2020
beginnen”, aldus Kee. “Een jaar later zal de Ab Initio dan varen, zo is
de planning.”

vroegere KOFS-schepen) toe aan
vervanging.
De naam van de opvolger is
bekend: Ab Initio. Dat betekent
‘vanaf het begin’. Dat geeft aan dat
iedereen op het STC vanaf de start
betrokken is en meedenkt en mee-

werkt. Ook in de volgende fases
(aanbesteding, definitief ontwerp
en bouw) zal dat zo blijven.
Het huidige programma van eisen
is ook vanuit de scholen opgesteld
en een ontwerpwedstrijd leverde
een conceptueel ontwerp op.

Aandacht voor modal shift tijdens
werkbezoek van minister
Op uitnodiging van de Provincie
Noord-Brabant bracht minister
Cora van Nieuwenhuizen donderdag 16 mei een werkbezoek
aan Tilburg. Ook staatssecretaris
Stientje van Veldhoven, de wethouder van Tilburg, de gedeputeerde van Noord-Brabant en
diverse beleidsmakers van het
ministerie waren aanwezig. Ze
waren te gast bij Railport BrabantTilburg van de GVT Group.
Het onderwerp van het werk
bezoek was Goederenvervoercorridors in het kader van Bestuurlijk
Overleg (BO) MIRT. Tilburg vervult hierin een knooppunt; vandaar dat het werkbezoek daar
plaatsvond.
In korte pitches van vijf minuten
kwamen diverse onderwerpen
aan de orde binnen het corridorbeleid. Miranda Volker van het
Bureau Voorlichting Binnenvaart
sprak hier ook over het onderwerp
modal shift en dan met name van
afval van de weg naar het water. In
het BO MIRT is in het najaar 2018
benoemd dat er potentie zit in het
verplaatsen van afvalstromen van
weg naar water. Het BVB heeft vervolgens een quickscan uitgevoerd
waarin diverse aangrijpingspunten zijn benoemd om deze potentie te kunnen verzilveren binnen de goederenvervoercorridors.
Het BVB heeft de potentie van de
binnenvaart en de mogelijkheden

VOORTOUW
Nieuws van het BVB

www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

Meevaarweekend
15 en 16 juni

om meer ladingstromen naar het
water te halen goed kunnen belichten.

Première Vaart!
Woensdag 15 mei vond in de
Binckhorsthaven aan boord van
de Terra Nova de première plaats
van de nieuwe televisiedocumentaireserie Vaart! Deze is bedacht
en ontwikkeld door Binnenvaartcruises.nl. Gasten kunnen via
Binnenvaartcruises tegen betaling meevaren met aangesloten
binnenvaartschepen. Een bed &
breakfast op het water dus. Dit
doen ze nu zo’n vijf jaar en dat
heeft diverse mooie verhalen opgeleverd. Sommige verhalen zijn
zó aansprekend en ingrijpend dat
het idee ontstond om ze te van-

gen in een documentaire.
Het Haags Productiebedrijf is erbij betrokken en zo zijn de eerste
afleveringen ontstaan. Mede met
financiële steun van de Provincie
Zuid-Holland en Holland Ship
yards Group.
De eerste twee afleveringen van
deze serie zijn gereed. De eerste
werd 15 mei getoond. Die aflevering volgt een reis van de Si-Ca
van Den Haag naar Amsterdam.
Een echtpaar, van wie de vrouw
aan boord geboren is en hier
mooie herinneringen aan heeft,
voer mee als gasten. De aflevering
wordt gepresenteerd door Elles de
Bruin (onder andere bekend van
Omroep Max), die ook de interviews aan boord hield.
Het BVB was aanwezig bij de première en was onder de indruk van
de aflevering. Mooie beelden aan
boord, van de omgeving, het gevoel van varen, de emotie van de
gasten, het persoonlijke verhaal,
het werk van de ondernemer en
de matroos… Alles paste mooi
in elkaar en werd mooi in beeld
gebracht. De aflevering wordt

doet Rotterdam aan
Op woensdag 22 mei arriveert de
Akte van Mannheim in Rotterdam.
Vanwege haar 150-jarig bestaan is
de rijnvaartakte enkele maanden
te zien in het Maritiem Museum
Rotterdam. Minister Cora van
Nieuwenhuizen neemt het historische document in ontvangst.
Het origineel van de akte wordt
bewaard in het archief van de
Centrale Commissie voor de Rijnvaart in Straatsburg. Vanwege het
150-jarig bestaan maakt dit exemplaar een tocht langs de Rijnoeverstaten. Rotterdam dankt voor een
belangrijk deel zijn status als voornaamste Europese haven aan zijn
ligging aan de Rijn. De rijnvaart
akte werd op 17 oktober 1868 in
Mannheim gesloten en werd van
kracht op 1 juli 1869. Ze regelt de
vrijheid van de scheepvaart op de
Rijn met betrekking tot de handel,
en daarmee een vrije en gemeenschappelijke transportmarkt. Ondanks de sinds die tijd gevoerde
oorlogen en de oprichting van de
Europese Unie houdt dit verdrag
al meer dan 150 jaar stand.

Nieuwe voorzitter
voor binnenhavens
binnenkort bij vier regionale
omroepen uitgezonden. Bij voldoende kijkers zal de serie verder
worden uitgebouwd. We hopen
dat veel mensen buiten de sector
op deze manier kennis mogen
maken met de binnenvaart.

Minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven
bezochten Railport Brabant-Tilburg.

Akte van Mannheim

In het weekend van 15 en 16 juni
organiseert de HISWA samen met
het Watersportverbond, watersporters, watersportondernemers,
watersportverenigingen en watergemeentes het Meevaarweekend.
Het doel is meer mensen meer
uren het water op krijgen. Ze willen graag degenen die het water
nog niet kennen, laten zien wat
watersport en -recreatie te bieden
heeft.
Nu zou de organisatie graag ook
de binnenvaart betrekken bij
het Meevaarweekend. We varen
immers samen op de wateren.
Wederzijds begrip vanuit diverse
perspectieven is altijd goed. De
organisatie benaderde het BVB
of we hier aandacht aan wilden geven. Het biedt een mooie
gelegenheid om de binnenvaart te
promoten en de buitenwereld te
laten zien hoe het is op het water
vanuit de goederenvervoerskant.
Lijkt het u leuk om mee te doen
en mensen ook eens kennis te
laten maken met het varen aan
boord? Bent u misschien bereid
mensen dat weekend welkom te
heten en een stukje mee te laten
varen? Neem dan even contact op
met het BVB via info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl.
Meer
informatie
over
het
Meevaarweekend vindt u op
www.meevaarweekend.nl.

Friedrich Lehr, directeur van de haven van Wenen, is de nieuwe voorzitter van de Europese binnen
havenorganisatie EFIP. Hij heeft
Roland Hörner opgevolgd, die
sinds 2016 voorzitter was. Hörner,
CEO van Havenbedrijf Mannheim, blijft deel uitmaken van het
bestuur van EFIP.
Friedrich Lehr noemde het een
eer tot voorzitter te zijn verkozen.
“Binnenhavens zijn knooppunten binnen de Europese logistiek. Multimodale hubs die alle
vervoersmodaliteiten bij elkaar
brengen. Ze kunnen aanjagers
zijn van de groene logistiek.”

Transportbedrijf
koopt vroegere
werf Weert
Transportbedrijf Wetron heeft het
terrein van de historische scheepswerf Weerter Scheepsbouw Maatschappij gekocht. Het terrein aan
de Zuid-Willemsvaart ligt naast
het hoofdkantoor van het bedrijf. Wat Wetron met de werf gaat
doen, is nog niet besloten. Er zijn
drie opties: een reparatieplek voor
pleziervaartuigen, de aanleg van
een jachthaven en overslag van
containers.
De WSM-werf werd in 1907 opgericht. In de vijftiger jaren van
de vorige eeuw maakte de werf
haar grootste bloeiperiode door.
In 2011 werd de onderneming
verkocht en ontmanteld. Wat nu
nog rest zijn loodsen, kantoren en
een kraan in vervallen toestand.
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Always in control with
6AYM & 12AYM SERIES
MECHANICALLY CONTROLLED

Hero_Bouwman@yanmar.com | 0031 36 549 3236 | www.yanmar.nl

9237-Yanmar-CM-AdvBinnenvaartkrant-264x92.indd 1

Ketelbinkie:

15-05-19 17:07

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

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

9,5 kW

17 kW

25,7 kW

Ook complete installatie mogelijk
Jan van der Heijdenstraat 1
3281 NE Numansdorp
T 088-1180800
E info@maritimebooster.nl

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

www.maritimebooster.nl

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

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

BUYCK TECHNIEK B.V.
HYDRAULIEK
en slangenservice
ONTWERP
INSTALLATIE
REPARATIE

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

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
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Hét vakblad
met het grootste
bereik

BINNEN
VAART
KRANT

Het laatste
binnenvaartnieuws
altĳd bĳ de hand

BEKIJK BINNENVAARTKRANT.NL
OP AL UW APPARATEN

NIEUWS
VACATURES
E-PAPER
AGENDA
SOCIAL MEDIA
VAARWEGINFO
NIEUWBOUW (vlootschouw.nl)

DOWNLOAD ONZE APP

IPHONE • ANDROID • TABLET

VIDEO (binnenvaartvlog.nl)
CĲFERS (binnenvaartcĳfers.nl)
PARTNERCOLUMNS

binnenvaartkrant.nl
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Aan S.S. Bon Voyage leverden onder andere:

Aan boord van MPS Amastella leverden wij:
Aan boordVerwarmingsinstallatie
van S.S. Bon Voyage
leverden
wij:
Ventilatiesystemen
Airconditioning
Evac vacuüm toiletsysteem
Verwarmingsinstallatie
Evac membrane sewage treatment
Ventilatiesystemen
Sanitaire installaties
Hydrofoor installatie
Airconditioning
Machinekamer ventilatie
Sanitaire
Zwembadinstallaties
installatie
Ultrafog hogedruk spinklersysteem
Techniek t.b.v. koel-/ vriescellen

Wij wensen GRC Global River Cruises GmbH,
haar bemanning en passagiers
eenScylla,
behouden
vaart.
Wij wensen
haar
bemanning

en passagiers een behouden vaart.
Nijverheidsstraat 31
3371 XE Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184 - 613911
Fax 0184 - 614230

De Gerlien van Tiem B.V. – Scheepsreparatie –

Klimaatservice Holland B.V. Staal Gorkum B.V.

Nieuwbouw

Verwarmingsinstallatie, ventilatiesystemen,

Afbouwwerf

airconditioning en sanitaire installaties

Dutch Marine Technology B.V.

Sun Roestvaststaal B.V.

Swiss radars, nautische apparatuur, entertainmentsys-

Elektrisch gestuurd klaprelingwerk, elektrisch ge-

teem en data/IT

stuurde zonnetenten, ale het buiten RVS vernieuwd en

Franssen Isolatiebedrijf B.V.

aluminium gecertificeerde loopplanken en bordessen

Isolatie van de accommodatie

Van Tiem Elektro B.V.

GJV Marine Diesel Service

Complete elektrische installatie in hutten en openbare

Levering en inbouw John Deere 4045HFG82 generator-

ruimtes

set 120 Kva

Willemsen interieurbouw & scheepsbetimmering
B.V. Interieur betimmering

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wij wensen
Global River Cruises GmbH
veel succes met
S.S. Bon Voyage

www.klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl

S.S. BON VOYAGE

Hét adres voor elke schipper

Wij verzorgden de
complete refit van

S.S. BON VOYAGE
en wensen schip en
bemanning een goede
en behouden vaart.
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De Gerlien van Tiem bouwt River Royale om tot
'Super Ship' Bon Voyage
Een cruiseschip waar francofielen
zich als een vis in het water zullen
voelen. De Franse cultuur, kunst
en wijn zijn op het hele schip tastbaar; van de met gepolijst hout
voorziene lobby en de subtiele
koperen details tot de handgemaakte balustrade.
De 124 passagiers kunnen terecht
op het Bordeau-, het Medoc- en
het Beaujolaisdek, of in een traditionele brasserie waar de inrichting is gebaseerd op het beroemde
restaurant Bouillon Pigalle. Verder
zijn er nog La Cave du Vin en de
Salon Champagne. Die laatste is
geïnspireerd Yves Saint Laurents
persoonlijke verblijf, Villa Majorelle.

DOOR JAN HOEK

Ter hoogte van kilometerraai
903 aan de Waal hebben al heel
wat spraakmakende superships
van Uniworld de haven van De
Gerlien van Tiem verlaten. De
scheepswerf in Druten bouwde
de dieselelektrische schepen
S.S.Catherine (2014), S.S. Maria
Theresa (2105) en S.S. Joie de
Vivre (2017). Onlangs werd
daar riviercruiseschip River
Royale vomgebouwd tot S.S.
Bon Voyage, het zesde vijfsterren
luxe-hotelschip van de rederij.
Dat de werf van de familie Van
Tiem wederom betrokken was bij
de vernieuwing van de vloot van
Uniworld zegt alles over het vertrouwen dat deze toonaangevende
rederij heeft in het team van De
Gerlien van Tiem. You deserve the
best, is de tekst waarmee Uniworld
voor haar cruises reclame maakt.
Een tekst die ook prima past bij de
scheepswerf uit Druten: ze hebben
alles in eigen huis om een project
vakkundig, volledig naar de wensen van de opdrachtgever én binnen de gestelde termijn uit te voeren. Bij De Gerlien van Tiem geldt:
afspraak is afspraak.
Al sinds 1967 is De Gerlien van
Tiem een betrouwbaar adres voor
reparatie en onderhoud van binnenvaartschepen. Sinds 1995 wor-

Dordogne en Garonne
Foto: De Gerlien van Tiem)

den er ook alle typen binnenvaartschepen afgebouwd. Waaronder
passagiersschepen, die zonder uitzondering een imposante uitstraling hebben. Daarnaast heeft De
Gerlien van Tiem een uitstekende
naam opgebouwd voor de ombouw van riviercruiseschepen.

Frans accent
Voor Uniworld werden al eerder
bestaande schepen omgebouwd
tot Super Ships. De ombouw van
de River Royale (110 x 11,45 me-

ter) naar S.S. Bon Voyage was de
derde.
Projectleider Eric Rietveld zegt
daarover: “We hebben het schip
grotendeels gestript en omgebouwd tot een vijfsterren luxehotelschip met een duidelijk Frans
accent. Na de ombouw voldoet het
schip aan de laatste eisen en regelgeving. Zo hebben we een sewage
afvalwaterinstallatie geïnstalleerd
die aan de nieuwste eisen voldoet.
Verder hebben we onder meer
twee nieuwe liften, een personen-

en een goederenlift, geplaatst
en een bijzonder luxe zwembad
gebouwd. Ook dit passagiersschip
is geheel volgens de wensen van de
klant opgeleverd.”

124 passagiers
Met S.S. Bon Voyage is wederom
een spraakmakend riviercruiseschip overgedragen aan de trotse
eigenaren. De complete reﬁt van
de River Royale zorgde voor een
cruiseschip dat met recht een
supership genoemd mag worden.

De diners aan boord bieden de
gasten de smaak en kwaliteit van
de Franse keuken. Het zal niemand verwonderen dat de S.S. Bon
Voyage tijdens de cruisereizen te
vinden is op Franse rivieren, in dit
geval de Dordogne en Garonne.
Door de bijzondere constructie van
het zwembad, een inﬁnity pool op
het Soleil Deck heeft de (bad)gast
een prachtig zicht op deze rivieren
en het omliggende Franse platteland. Voor de gasten een echte bon
voyage derhalve, met dank aan De
Gerlien van Tiem.

Wij wensen Global River Cruises GmbH een behouden vaart met S.S. Bon Voyage

BINNEN
VAART
KRANT
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Laat je inspireren bij Miniworld Rotterdam
Rotterdamse Architectuur in miniatuur

Weena 745 / Rotterdam / 5 min. lopen vanaf Rotterdam CS

www.miniworldrotterdam.com/rvv
Binnenvaartkrant_130x92_mei2019.indd 1
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MIT SICHERHEIT SCHIFFFAHRT
Wir unterstützen Sie wenn es um das Thema
Sicherheit an Bord geht und sind Ihre erste
Adresse im Havariefall.

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

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

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

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

Vanwege uitbreiding van onze activiteiten is Bruinsma Freriks Transport op
zoek naar dubbelwandige tankschepen van 1000-5000t om onze vloot te
versterken.
Wij zijn actief in het transport van minerale oliën, bulkchemie, fuelcomponenten
en biobrandstoffen.
Ons vaargebied is Nederland, België,
Frankrijk en de Rijn (met zij-rivieren en
kanalen).
Tevens is BFT Tanker Logistics bv actief
betrokken bij duurzame initiatieven
zoals Vaporsol en de initiatiefnemer
voor het project “Don Quichot”, die
voor Greenpoint Rotterdam ingezet zal
worden.
Gelieve contact op te nemen met
Johann de Koning op +31 786 299
490 of +32 473 960 763.

BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht
TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl
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Importeur van EE malleabele ﬁttingen
19.800,20.800,23.300,24.300,25.700,-

38.700,77.500,-

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 :

De Sendo Liner is uitgerust met het brandstofbesparende Easyflow roersysteem en
tevens voorzien van Stuwa schroefassen & Green Award afdichtingen van De Waal.
Wij wensen dit innovatieve- en duurzame schip en haar bemanning, een goede vaart!

www.dewaalbv.nl
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Wij feliciteren
de familie Somers
met hun
m.t.s. “Somtrans LNG”

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
heeft ontwerp, bouw en levering compleet schip mogen
verzorgen voor Somtralux S.A.
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.
www.rensendriessen.com
+31 (0)10-411 9595

WWW.OVERVLIET.NL

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

“Wij verzorgden de
complete afbouw en
danken Somtralux S.A.
voor het vertrouwen”

THE CONNECTING
SPECIALIST

TeamCo Shipyard BV

‘ Wij wensen het mts Somtrans LNG
een behouden vaart. ’

Bakkersdam 1a
5256 PK Heusden

T. +31 (0)416 665500
www.teamcoshipyard.nl
info@teamcoshipyard.nl
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De tien noviteiten van Somtrans
De Belgische rederij Somtrans
heeft met het mts Somtrans
LNG een grote, innovatieve
type C-tanker in de markt gezet
die op veel fronten bewijst
hoe uiterst veilig tankvaart
tegenwoordig is. Het schip met
hybride diesel-LNG-aandrijving
is bezig aan zijn eerste reis op
de Rijn.
Met een lengte van 135 meter en
een breedte van 22,80 meter is
de Somtrans LNG niet alleen qua
afmetingen een exclusieve tanker.
Hij heeft ook een diesel-LNGaandrijving. “We zijn niet de
eerste die op LNG vaart, maar
wilden daar als rederij met één
van onze schepen wel ervaring
mee opdoen”, vertelt Somtransdirecteur Ronald Somers. LNG is
milieuvriendelijk en gunstiger dan
diesel. We willen dan ook graag
kennis over deze brandstof in huis
hebben.”

Europese subsidie
Het bouwen van een schip met
LNG-motor was complexer dan
aanvankelijk gedacht. “We gingen
ervan uit dat het vrij eenvoudig
zou lopen, maar het heeft bloed,
zweet en tranen gekost. Er komen
veel nieuwe regeltjes bij kijken en

aangezien we vanuit INEA Europese subsidie krijgen, was de administratie zeer omvangrijk. Het
EICB heeft ons hierbij als gespecialiseerd innovatiebureau uitstekend geholpen.”
Rensen-Driessen
Shipbuilding
heeft de levering van het complete schip verzorgd, inclusief het
ontwerp en de bouw. De afbouw
vond plaats bij TeamCo Shipyard
in Heusden.
Bij DST in Duisburg liet Somtrans
een nieuw onderwaterschip ontwerpen. “Dit was nodig omdat
we voor een FLEX-tunnel hebben
gekozen, gecombineerd met extra
grote schroeven met een diameter van 2 meter. We hebben twee
zware motoren van 2.000 pk. Om
hun kracht efficiënt over te brengen heb je grote schroeven nodig
die langzaam draaien met weinig
verlies van energie. Zonder FLEXtunnel zouden de schroeven bij
leegvaart boven de waterlijn liggen, waardoor je geen voortstuwing hebt.”
Verder heeft de tanker, net als sommige drogeladingschepen en koppelverbanden, twee spudpalen op
het voor- en achterschip. Hij kan
overal aanmeren. Ook zijn er twee
koproeren ingebouwd.

dan gaat aan boord een algemeen
alarm af zodat de rest van de bemanning in actie kan komen.

Hoog niveau
“In totaal tien noviteiten”, vat
Somers samen. “We streven als
rederij naar vooruitgang en investeren in zaken die de scheepvaart
naar een hoger niveau brengen.”
Rederij Somtrans heeft nog twee
zusterschepen in opdracht gegeven, maar dan zonder LNG-aandrijving. “We zijn gespecialiseerd
in grote tankers en zien daar ook
toekomst in.”

(foto’s Somtrans)

Slimme veiligheids
voorzieningen
Innovatief zijn ook de veiligheidsvoorzieningen aan boord. De
radar geeft alarm als er een ander
schip met AIS aan boord op aanvaringskoers ligt. De kapitein van
de tanker krijgt dan het signaal dat
hij actie moet ondernemen. Somtrans is een van de eersten die dit
systeem gebruikt.
De stuurhut is uitgerust met een
Bridgescout. Met een laserstraal
wordt de doorvaarhoogte gemeten
als het schip een brug nadert. Als
op 300 meter afstand blijkt dat de
stuurhut te hoog staat, krijgt de
kapitein het signaal om te stoppen

dan wel het stuurhuis te laten zakken.
Somtrans heeft dit systeem al op
twee andere tankers, maar op de
Somtrans LNG is het verder doorontwikkeld. Als de kapitein het
waarschuwingssignaal
negeert,
gaat het stuurhuis automatisch
omlaag. Op deze wijze worden
aanvaringen met bruggen voorkomen.
Via een wake up-call wordt de kapitein er bovendien toe aangezet
om alle 15 tot 30 seconden de
stuurhendel aan te raken. Doet
hij dat niet, dan wordt het waarschuwingsgeluid intensiever. Reageert de kapitein ook daar niet op,

Inmiddels heeft de Somtrans LNG
de eerste reizen gemaakt. “We hebben in het ARA-gebied en tussen
Gent en Antwerpen gevaren. Het
schip vaart fantastisch, maakt erg
weinig golven en haalt geladen
een snelheid van 18,5 kilometer
per uur. Dat is meer dan genoeg
voor zo’n grote tanker.”
Over het afbouwtraject is Somers
erg tevreden. “TeamCo Shipyard
kennen wij heel goed. We hebben
er al zes schepen afgebouwd. Ook
de samenwerking met alle onderaannemers is prima verlopen. Ik
ben trots dat we dit uitdagende
project gezamenlijk succesvol
hebben afgerond.”

Aan mts Somtrans LNG leverden onder andere:
TeamCo Shipyard B.V.

mm 0,5 L/D, schroef: 2 stuks 2000 mm,

HCM534, generatorset 2 t.b.v. aandrijving

Volledige inventaris

Wärtsilä Netherlands B.V.

Afbouw, koelwatertanks hoofdmotoren en

5-blads, tunnels: 2 stuks Van der Velden®

boegschroef en ladingpompen 532kVA,

Overvliet Assurantiemakelaars B.V.

2 x Wärtsilä hoofd motor 8L20DF 1480

ureumtanks 2x elk 6m3

FLEX Tunnel 4 DS 2000 incl. hydrauliek en

motor Caterpillar, type C18 en generator

Verzekering

kW@1200 rpm, 1x Wärtsilä LNGPacTM

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

touchscreen bedieningspaneel

Stamford HCM534, generatorset 3 t.b.v.

RuGotech Pijpleidingen B.V.

90m3 capacity, met aangebouwde Tank

Ontwerp, bouw en levering compleet schip

De Leeuw en van Vugt B.V. Scheepsinte-

boordnet 215kVA, motor John Deere, type

Complete dekleidingsysteem

Connection Space, 2x bunker stations, 2x

Berg Maritieme Meetsystemen B.V.

rieurbouw

6068 en generator Stamford HCM434 en

Speedheat Breda

ZF W10150 keer-koppelingen, 2x Wärtsilä

Installatie tankinhoudsmeting en tankalar-

Complete betimmering

generatorset 4 t.b.v. boordnet 140kVA,

Vloerverwarming

Gas Valve Unit DN50 GVU-EDTM, 2x Wä-

meringen, gasdetectie systeem voor stuur-

De Wit Bunkering NV

motor John Deere, type 6068 en generator

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsre-

rtsilä brugpaneel en 1x FPP Control Panel

huis en woning en doorvaarthoogtemeting

Castrol smeerolie & gasolie

Stamford UCM274

paratiebedrijf B.V.

met dubbele handel

Blommaert BVBA

Den Breejen Shipyard

Foresta Trading B.V.

Ankerlieren, ankers en kettingen, koproer-

Werkina Werkendam B.V.

Stuurhutrap met hoogglans gepolijst leu-

Schroefasinstallatie

Complete pakket F.T. VICTOR dienstpom-

kleppen, spudpalen en autokraan

De complete elektrische installatie inclusief

ningwerk, dakradarmast type Loma, hek-

Dik den Hollander Maritiem B.V.

pen, 2x F.T. Ballast/stripping ejector ≈ 300

Verhaar Omega B.V.

2-draads databesturing, monitoringsysteem

lichtbeugel type Nordica, voormast type

Complete stoffering woning en stuurhuis,

m³/u, F.T. Hydrofoor met luchtgekoelde

Eén (1) Verhaar Omega boegschroefinstal-

met touchscreenbediening, compleet

Improval XL en aluminium davit

inclusief marmoleum vloeren, tapijt, gordij-

frequentieregelaar, F.T. Hydrofoor met aan/

latie type kanalen 31130S-4k (schroefdiam.

nautisch pakket (exclusief radar), camera-

Bridgescout

nen, raambekleding / zonwering, matras-

uit regeling, F.T. Smeerolie haspelsets, F.T.

1300mm) horizontale opstelling, 393kW bij

systeem, complete airco installatie, satelli

Brughoogtedetectiesysteem

sen en bed textiel, bankstellen en stoelen,

gasolie trimpompen en F.T. GVR smeerolie-

1780 omw/min. en één (1) Verhaar Omega

etsysteem,tankmeetsysteem, Ecdis Inland

Damen Marine Components

huishoudpakket en hoekbank stuurhuis

pompen

boegschroefinstallatie type VBS1200sr

Viewer, en AIS installatie

Stuurpaneel: 2 stuks SP2700, incl. roer-

Dolderman B.V.

Hoko Installatiebedrijf

(schroefdiam. 1200mm) horizontale opstel-

Willems Piping & Equipment

standaanwijzers RI 2700, hydraulisch ag-

Uitlaatdempers en koelwatertank genera-

Complete sanitaire installatie

ling, 393 kW bij 1780 omw/min. en bedie-

RVS LNG brandstofleidingen

gregaat: 2 stuks type HPP 2700-360 } 1-1-2

toren

Kampers Shipyard B.V.

ning wegafhankelijk incl. omschakeling

WindeX Engineering B.V.

/ 11 kW (LS), roeraandrijving: 2 stuks type

Dolpower BV

Stuurhuis + hefkolom

pomp/boegschroefbedrijf

Airconditioning, overdrukinstallatie, RVS

2 DWK 6080/75 BOSS™ eco paneel, hydro-

Generatorset 1 t.b.v. aandrijving boeg-

Lloyd’s Register EMEA

W&O Europe

Klaproosters, ventilatoren, vent stacks,

dynamische profielroeren: 2x2 sets type

schroef en ladingpompen 532kVA, motor

Geclassificeerd

Afsluiters voor het ballastsysteem en de

aansluiten turbo hoofdmotor en ventilatie

HD 240, straalbuis: 2 stuks Optima 2020

Caterpillar, type C18 en generator Stamford

Nassau Scheepsbenodigdheden BVBA

dekleidingsystemen

voorschip

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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Dik den Hollander Maritiem B.V.
Leeghwaterstraat 11, 4251 LM Werkendam
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Wij wensen Somtralux S.A. veel succes met mts Somtrans LNG

info@foresta-trading.nl
www.foresta-trading.nl
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De metamorfose van een museum
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Bundel de krachten van
oud-varenden en een
scheepstimmerbedrijf en ze
vervaardigen blauwe kasten.
Laat een binnenhuisarchitecte
samenwerken met
erfgoedvormgevers en je
krijgt een strakke blauwe
loper als verbindingselement
in het museum. In het Maas
Binnenvaartmuseum is het
geheel meer geworden dan
de som der (scheeps)delen.
Samenwerken inspireert, geeft
energie, kweekt goodwill
en levert plezier op. Dat is
de formule, die het bestuur
hanteert. Binnen drie maanden
wordt hier een geheel vernieuwd
museumconcept uit de grond
gestampt.

Er wordt nog hard gewerkt om het
museum aan de Havenstraat in
Maasbracht af te krijgen. Sinds enkele weken kunnen bezoekers er
weer terecht. De kelder wordt nog
verbouwd en is niet toegankelijk
voor het publiek. De officiele heropening is half juli gepland.
Het opschrift op de ramen maakt
nieuwsgierig: “De metamorfose
van een museum”. Er is één en al
bedrijvigheid: geklop van hamers
en het geluid van een zaag vullen de ruimten. Vitrines, scheeps
modellen, kasten, schilderijen,
nautische instrumenten en gebruiksvoorwerpen staan en liggen
nog door en over elkaar.

Van alle markten thuis
Voorzitter Ton Forschelen van het
Maas Binnenvaartmuseum merkt
op: “Hier werken vijftien oud-

De stuurgroep in overleg. Vlnr: stagiair Rob Custers, oud-schipper Wim van Look, voorzitter Ton Forschelen en begeleider Rob Kooiman.

schippers die van alle markten
thuis zijn. Ze slopen, sjouwen,
schilderen, leggen opslagdepots
aan en richten dit museum opnieuw in. Het geeft een enorme
boost aan deze verbouwing.”
Rob Kooiman, door het bestuur
aangetrokken om het herinrichtingsproject te begeleiden, knikt
instemmend en zegt: “Ik vind het
fantastisch wat ze verricht hebben.
Zonder hen was dit niet mogelijk
geweest. Vanuit mijn professie
moet ik hier keuzes maken. Ik kan
niet verwachten dat binnenvaartschippers het direct met mij eens
zijn. Daarom beargumenteer ik
de keuzes om een verhaal helder
te kunnen vertellen aan bezoekers.
Er staan hier veel objecten die een
plek moeten krijgen in het museum. Van mij hoeft niets weg. Veel
objecten slaan we op in depots. En
in de toekomst halen we ze weer
tevoorschijn bij wisseltentoonstellingen.”

Rode draad
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M

BU

R

G

Oud-schippers Eric Laeijendecker en Fons Markgraaf aan het werk in de zaal
van het Maas Binnenvaartmuseum in Maasbracht. (foto’s Noud van der Zee)

De rode draad in het vernieuwde museumconcept wordt een
thema
tische en chronologische
lijn in het verhaal van Maasbracht
en de binnenvaart: het kanaliseren
van de Maas en het graven van het

Julianakanaal, het ontstaan en de
opkomst van de haven, het verhaal
over het schepenkerkhof van september ‘44 en de bloeiperiode van
de haven en de binnenvaart na de
oorlog. Ook het leven aan boord
en het vervoer over water in de 21e
eeuw krijgen een plaats.
“En voor de echte liefhebber heb
je in de collectie nog de scheepsmodellen, die vertellen over het
varen, en de verschillende maquettes, die vertellen hoe onder andere
sluizen werken“, aldus Kooiman.
Voorzitter Forschelen ontvouwde
de vernieuwingsplannen al snel
na zijn aantreden in 2017. Een
voorname plek daarin kreeg het
thema zand en grind. “Dit in
samenwerking met het provincie
bestuur en de gemeente Maasgouw, die bezig waren de Maasplassen als recreatief speerpunt op
de kaart te zetten. Als bestuur hebben wij de Maas en de Maasplassen gekoppeld aan de binnenvaart
omdat deze bedrijfstak in Limburg
eerst de steenkolen vervoerde en
nadien het zand en grind.”
Bij de zogeheten ‘blauwe golf’,
die als een groot museummeubel
het verbindingselement vormt in
dit nieuwe concept, licht hij een
tipje van de sluier: “De blauwe

golf is enerzijds de vertaling van
de museumfilosofie van erfgoedspecialiste Agnes Vugts. Ze zegt
dat we gefocust moeten blijven
op datgene wat we zien en niet
afgeleid mogen worden. Anderzijds respecteren we de wens van
de vrijwilligers, die van oordeel
zijn dat de vitrines behouden
moeten blijven in de nieuwe collectie. Deze twee zienswijzen hebben we gecombineerd en dat heeft
geleid tot de vervaardiging van dit
nieuwe museummeubel, ontworpen door binnenhuisarchitecte
Marina Slagboom.”

‘Less is more’
Het uitgangspunt less is more werd
toegepast op de zeer uitgebreide
collectie scheepsattributen en
-modellen. Forschelen: “We hebben daarom twee depots ingericht
voor het opslaan van museumstukken. Op deze manier kunnen
we collecties wisselen en het Maas
Binnenvaartmuseum thematisch
inrichten. We laten dus niet alles
meer tegelijk zien.”
Het Maas Binnenvaartmuseum in
Maasbracht is op woensdag, zaterdag en zondag geopend van 14.00
tot 17.00 uur. De entree bedraagt
5 euro.

ONDERNEMERS UIT LIMBURG
De maritieme trots van Zuidoost-Nederland!
OMRU
SCHEEPSRAMEN

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

Peter Tinnemans
0622957187

www.tinnemans-scheepswerf.nl

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

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

21 mei 2019

32

GASDOKTERS
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info@gin-rotterdam.nl
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TANKSCHEPEN
TANKSCHEPEN

www.gin-rotterdam.nl
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GASVRIJ-INSPECTIES

Werkendam 0183 67 80 30

VOOR
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BOURGONDISCHELAAN
BOURGONDISCHELAAN 30M
30M |2983
|2983 SH
SH RIDDERKERK
RIDDERKERK

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!

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

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl
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TB Shipyards maakt indruk met bouw
Adler Rüm Hart
De Duitse Wyker DampfschiffsReederei Föhr Amrum (WDR) heeft de
Adler Rüm Hart in gebruik genomen.
De snelle catamaran, die door AdlerSchiffe wordt ingezet als waddenveer,
is gebouwd door Thecla Bodewes
Shipyards in Harlingen.

De geslaagde proefvaart was op 3 mei.
Op 15 mei vond de doop plaats in
thuishaven Wyk op het Noord-Friese
Waddeneiland Föhr.
“We zijn enorm blij met dit uitstekende
schip dat de maritime connecties aan
de westkust van Schleswig-Holstein
versterkt”, zei WDR’s directeur Axel
Meynköhn bij de overdracht. “Bij de
sea trials presteerde de Adler Rüm Hart
excellent. Het schip voldeed aan alle eisen. Zoals de snelheid die in het bouwcontract was vastgelegd.” Hij bedankte
TB Shipyards voor “het briljante werk.
We hebben beslist geen spijt dat we dit
contract met Nederlandse partners hebben afgesloten.”
Snelheid
Om de verbindingen tussen het vaste
land en de Duitse Waddeneilanden – en

ook de eilanden onderling – te verbeteren koos WDR voor een snel passagiersvaartuig. “De voornaamste uitdaging
voor ons was de wens van de opdrachtgever om een dienstsnelheid van 16
knopen te garanderen in de ondiepe
wateren van de Waddenzee – zelfs met
het tij tegen”, vertelt directeur Geert
Dokter van Conoship International. Dat
Groningse bureau heeft de Adler Rüm
Hart ontworpen.
Het schip is 34,15 meter lang en 10,50
meter breed. De Adler Rüm Hart vaart
met een driekoppige bemanning en kan
’s zomers 250 passagiers vervoeren en
’s winters 150. Het verschil zit ‘m in de
100 zitplaatsen aan dek.
Binnen is de ruime en lichte salon op
het hoofddek uitgerust met een kleine
pantry. Het schip is goed toegankelijk
voor mensen met een beperking.
In een aantal havens, die over een rororamp beschikken, kunnen passagiers
via de boeg aan en van boord gaan. In
andere havens wordt gebruik gemaakt
van een loopplank aan stuur- of bakboord.
Voor de Thecla Bodewes Shipyards
Group markeert de bouw van de

Adler Rüm Hart een belangrijke mijlpaal. “Dit zeer veelzijdige vaartuig is
goed voor onze internationale reputatie”, aldus CEO en eigenaar Thecla
Bodewes. “Ik ben er optimistisch over
dat de Adler Rüm Hart een goede
ambassadeur voor ons zal blijken te
zijn. Hopelijk helpt dat om nieuwe
opdrachten voor passagiersschepen te
bemachtigen. Niet alleen in Nederland
maar ook van buitenlandse rederijen.”
Er is hard gewerkt om de Adler Rüm
Hart vóór de start van het toeristenseizoen klaar te hebben. De productie
van het aluminium casco was uitbesteed aan Bloemsma in Makkum, vertelt

Thecla Bodewes. ‘Op 1 december 2018
was het klaar en werd het naar onze
werf in Harlingen getransporteerd. Daar
is de afbouw en installatie uitgevoerd.”
Eilanden
De catamaran wordt ingezet door de
in Westerland gevestigde passagiersvaartrederij Adler Schiffe. Vandaar de
charternaam Adler Rüm Hart. Op dagelijkse basis zal het schip het eiland Föhr
verbinden met de nabijgelegen eilanden
en de haven Dagebüll op het vasteland.
Als onderdeel van Adlers netwerk helpt
de nieuwkomer zodoende voor een
betere toeristische infrastructuur van de
Noord-Friese Waddeneilanden.

Aan de Adler Rüm Hart leverden o.a.:
Thecla Bodewes Shiprepair

Heinen & Hopman Rotterdam

Afbouwwerf

Air conditioning, mechanical ventilation and

Gebr. de Haan

heating system

Sanitaire installatie

Volvo Penta Europe Office Benelux
2x D16MH 650 pk

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wij wensen Wyker Dampfschiffs-Reederei Föhr-Amrum
veel succes met Adler Rüm Hart
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Wij wensen B. Dettmer Reederei een behouden vaart met mts Dettmer Tank 134

34

21 mei 2019

21 mei 2019

35

Dettmer Tank 134 maakt serie compleet
Met de Dettmer Tank 134 is de
serie van zeven schepen com
pleet die Dettmer Reederei de
afgelopen jaren in de vaart
bracht. Ook nu was Gebr. de
Jonge Shipbuilding Services
verantwoordelijk voor een
vlekkeloze levering van het
schip. Het casco bouwde het
bedrijf op de eigen werf in
Kladovo.
De Dettmer 134 is 86 meter lang
en 9,60 meter breed. Lloyds Register verzorgde de klassificatie.

De afbouw was wederom in handen van Breko in Papendrecht.
Visscher Scheepsreparatie, ook al
vanaf het begin bij deze serie betrokken, leverde de Volvo Pentamotoren. Twee Volvo Penta’s van
het type D13-500 KC, plus twee
Reintjes-keerkoppelingen.
De schroeven hebben een diameter van 1,40 meter. Den Breejen
Shipyard zorgde voor de schroefasinstallatie. De boegschroef is van
Verhaar Omega.
Het kolomstuurhuis werd – naast
nog meer onderdelen, zoals de

voormast en de roeibootdavit –
geleverd door Alubouw de Mooy.
De complete elektrische installatie,
de stalen lessenaar en de automatische pompbediening komen uit de
koker van C-Systems.
Alphatron Marine leverde de nausiche apparatuur. Met het comfort
en de sfeer aan boord zit het wel
goed met de inbreng van Willemsen, dat de isolatie en betimmering deed, en de elektrische
vloerverwarming door Speedheat
Breda. VE-woning en scheepsstoffering zorgt in het stuurhuis voor

de zonwering met VE-screen. WindeX Engineering heeft onder meer
de airconditioning en de overdruk
installatie geleverd.
Er zijn vijf centertanks met spiralen. Muehlhahn heeft ze gestraald
en gecoat. PSI installeerde alle
leidingsystemen aan dek en in de
machinekamers. W&O Europe
master
leverde de afsluiters. Heat
leverde de thermische olie-ladingverwarmingsketel. Hove
ko tekent
voor de complete tankmeting en
-alarmering en de temperatuur- en
drukmeting.

Van Dolpower komen de drie generatorsets, bestaand uit John
Deere-motoren en Stamford-generatoren: 370, 120 en 62 kVA.
De beide Bornemann-pompen,
die geleverd werden door EPS,
kunnen 250 kuub per uur verpompen. Foresta Trading is op zijn
beurt verantwoordelijk voor het
pakket FT Victor-dienstpompen:
twee ballast/stripping-ejectoren,
hydrofoors, smeerolie-haspelsets
en een gasolietrimpomp.

Aan mts Dettmer Tank 134 leverden onder andere:
Breko Shipbuilding & Repair

matische pompbediening in EXd dekbehuizing

boordnet en ladingpompen 120kVA, motor

frequentieregelaar, F.T. smeerolie haspelsets

boegschroefinstallatie type VBS1000sr

Complete afbouw

en complete PLC installatie

John Deere, type 4045 en generator Stamford

en F.T. gasolie trimpomp

(schroefdiam 1000mm) verticale opstelling,

Shipyard Kladovo Service Bouw casco

Damen Marine Components

UCM274 en generatorset 3 t.b.v. boordnet

Heatmaster B.V. Thermische olie ladingver-

282 kW bij 1800 omw/min. en bediening

Gebr. de Jonge Shipbuilding Services B.V.

Stuurpaneel: SP2700 incl. roerstandaanwijzer

62kVA, motor John Deere, type 4045 en

warmingsinstallatie van 800 kW

wegafhankelijk incl. omschakeling pomp/

Gehele levering schip

RI 2700 Hydraulisch aggregaat: type HPP

generator Stamford UCM224

Hoveko B.V. Complete tankmeting en -alar-

boegschroefbedrijf

Alphatron Marine B.V. JMA-610 radar, MFM-

2700-280 } 0-1-1 / 11 kW (LS) Stuurmachine

EPS European Pump Services B.V.

mering met behulp van Saabradars alsmede

Visscher Scheepsreparatie B.V.

line, AIS, Alphachart en Alphacam

aandrijving: 3 DWK 70 kNm Drie roerenaan-

Twee stuks 250m3/uur EPS/Bornemann

de temperatuur- en drukmeting

2 Volvo Penta motoren type D13-500 KC + 2

Alubouw de Mooy B.V.

drijving: “Aqua-Logic” roerontwerp

ladingpompsystemen, type HC 180 geschikt

Lloyd’s Register EMEA Geclassificeerd

Reintjes keerkoppelingen type Waf 164

Kolom stalen onderbouw, aluminium stuur-

Den Breejen Shipyard Schroefasinstallatie

voor installatie in ATEX zone 1 IIB T4. met een

Muehlhan B.V. Tanks gestraald en gecoat

Volvo Penta Europe Office Benelux

huis, voormast, heklicht, boordlichtbakken

Dik den Hollander Maritiem B.V.

maximale werkdruk van 6 bar

PSI Pijpleidingen Complete leidingsystemen

2x D13-500@1800

en roeibootdavid, RVS lekbakken en gepolijst

Complete stoffering en inrichting woning en

en aangedreven door drukvaste 63kW ABB

aan dek en in machinekamers

W & O Europe

RVS uilaten voor- en achterschip

stuurhuis waaronder: marmoleum vloeren,

elektromotoren, strippomp unit in ATEX

Reintjes Benelux BVBA

Alle afsluiters voor de dekleidingsystemen,

Berger Maritiem Sales & Service V.O.F

raambekleding, meubels, matrassen, bedtex-

uitvoering met een capaciteit van ca. 13m3/

2x WAF 164 met reductie van 4,560:1

machinekamers en het ballastsysteem

Twee CFD geoptimaliseerde 3-blads scheeps-

tiel, hoekbank stuurhut, huishoudpakket en

uur bij 6 bar en tevens voorzien van een ABB

Root recruitment Coating werkzaamheden

Willemsen interieurbouw & scheepsbe-

schroeven

wasmachine en droger

elektromotor

Speedheat Breda Vloerverwarming

timmering B.V. Isolatie en betimmering van

VICUSdt Ontwerp en productie van twee CFD

Dolpower B.V. Generatorset 1 t.b.v. aandrij-

Foresta Trading B.V.

Tresco Engineering bvba Tresco Navigis

achterwoning en stuurhut

geoptimaliseerde 3-blads scheepsschroeven

ving boegschroef en ladingpompen 370kVA,

Complete pakket F.T. VICTOR dienstpompen,

VE-woning en scheepsstoffering

WindeX Engineering B.V.

C-Systems B.V. De complete elektrische in-

motor John Deere, type 6135 en generator

2x F.T. ballast/stripping ejector 200 m³/u

Ve-screen zonwering tbv stuurhuis

Airconditioning, overdruk installatie, RVS Klap-

stallatie, stalen custom build lessenaar, auto-

Stamford HCM434, generatorset 2 t.b.v.

per stuk, F.T. hydrofoors met luchtgekoelde

Verhaar Omega B.V. Eén (1) Verhaar Omega

roosters en ventilatoren

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wij leverden de complete tankmeting en -alarmering met behulp van
Saabradars, alsmede de temperatuur- en drukmeting.

Wij feliciteren Dettmer Group
met mts Dettmer Tank 134 en
wensen haar veel succes
Reigersingel 10
2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

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

WIJ WENSEN
DETTMER TANK 134
EN BEMANNING EEN
BEHOUDEN VAART
NOORDEINDE 3, 3341 LW H.I. AMBACHT
TEL.: (078) 682 12 14 ¤ FAX: (078) 682 12 17
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

Wij wensen B. Dettmer Reederei GMBH & CO.KG
en bemanning veel succes en een behouden
vaart met mts Dettmer Tank 134
Gebr. De Jonge Shipbuilding Services B.V.
Koedijk 4 Nederland
7241CL Lochem
T: 0031 573 250 680
E: info@shipbuildingservice.nl
www.shipbuildingservice.nl

Shipyard Kladovo
Djerdapskiput b.b.
19320 Kladovo Serbia
T: 00381 19 801 024
E: office@shipyardkladovo.com
www.shipyardkladovo.com
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

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

Gespecialiseerd in alle
mogelijke stofferingen
STAND E140

ZOEKT U EEN ERVAREN PARTNER
VOOR SCHEEPSVAARTSTOFFERING?
Welkom bij DMD Design.
Wij zijn al jaren actief als maatwerk
stoffeerder voor zowel jachten als de
beroepsvaart. Daarbij stofferen wij vooral
het zitmeubilair, maar indien gewenst ook
complete scheepsvaartstoffering projecten. Wij horen graag waarmee wij u van
dienst mogen zijn!
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw interieur?
Ook hiervoor hebben wij voor u de
oplossing. Laat het overspuiten in iedere
gewenste kleur. Deze wordt door onze
vakmensen aangebracht
Vrijblijvende prijsopgave
DMD Design kan voor u kosteloos en
geheel vrijblijvend een offerte samenstellen op basis van uw wensen. In onze
showroom kunt onder het genot van
een ouderwets Hollands kopje koffie een
keuze maken uit de vele mogelijkheden.
Wij komen zelfs langs bij uw met een
gedeelte van onze collectie.

T 078 6916684 • E info@dmddesign.nl • www.dmddesign.nl
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Voorpremière ‘Vaart’ smaakt naar meer
Van Vaart, een nieuwe
televisieserie over de
binnenvaart, zijn de eerste
twee afleveringen klaar. De
voorpremière was woensdag 15
mei in het voormalige ruim van
de Terra Nova. Het historische
vaartuig lag daarvoor afgemeerd
in de Haagse Binckhorsthaven.
Vijftig genodigden hadden de
eer die ontroerende en bij vlagen
ook komische aflevering als
eerste te zien. Het oordeel was
eensluidend: dit smaakt naar
meer.
In de Binckhorsthaven start ook
die eerste, 40 minuten durende,
documentaire. Die speelt zich af
aan boord van de Si-Ca. Schippereigenaar Maickel von Dobschutz
en matroos Kevin Vroegindewey
hebben er net een lading brekerszand gelost en ontvangen gastvrij het echtpaar Marion en Sjon
Hoenselaar op hun schip. Zij was
een schipperskind, haar vader
voer in loondienst bij Damco en
Plouvier.
Nadat haar vader op jonge leeftijd
in Rotterdam verdronk, verdween
de binnenvaart uit haar leven.
Maar niet uit haar gedachten.
Vandaar dat ze besluit via Binnenvaartcruises.nl een paar dagen
met de Si-Ca mee te varen. Aan
boord doet ze herinneringen op
en vertelt ze over haar jeugd, haar
ouders, de schepen en het grote
– nooit helemaal opgehelderde –
ongeluk dat haar vader overkwam.
De Si-Ca vaart naar Amsterdam, om
weer zand te laden. Drie keer per
week vaart het schip de vaste route
tussen Amsterdam en Den Haag.

Jeroen Langerak (links) en Alex Mutsaars gaven voorafgaand aan de première een toelichting op de serie.

Marion en Sjon Hoenselaar varen
de hele route mee, slapen en eten
aan boord – net als interviewster
Elles de Bruin. Zij maakte eerder
programma’s voor Omroep West
en Omroep Max. In Vaart praat
ze met de bemanning, de gasten,
kijkt en vraagt ze nieuwsgierig

rond en geeft ze uitleg bij wat zij
en de kijker zien.
Vaart is een initiatief van Alex Mutsaars van Binnenvaartcruises.nl.
Met dat bedrijf koppelt hij gasten
aan beroepsschippers die tijdens
normale reizen af en toe mensen

ETIS stapt naar ACM
over EBIS
EITIS (Europees Terminal Inspectie Systeem)
laat onderzoeken of het is toegestaan dat
de EBIS-keuring vervalt als een eigenaar
met zijn tanker naar een andere bevrachter
wil overstappen. “De ondernemersvrijheid
en slagvaardigheid van de schipper wordt
hiermee ernstig aangetast”, stelt ETIS.
ETIS heeft de vraag, samen met een contract van
een tankvaarondernemer met een grote rederij,
aan de Nijmeegse jurist M. Martens voorgelegd.
Die denkt volgens Hans de Waard, de initiatiefnemer van ETIS, dat een klacht bij de ACM
(Autoriteit Consument en Markt) hierover “een
zeer grote kans van slagen” heeft.
“Door de handelwijze van EBIS is het immers
onmogelijk in vrijheid, afhankelijk van markt
en ladingaanbod, snel en slagvaardig van
lading
aanbieder te wisselen. Dit verzwakt de
concurrentiepositie, en daarmee de marktposi
tie en van de schipper ladingtransporteur”,
aldus De Waard. ETIS wil de ACM een aantal
rechtsvragen voorleggen.
Bij het in maart opgerichte ETIS zijn inmiddels
meer twintig schepen aangesloten. De Waard
ziet als meest ideale situatie “een keuring door
een klassebureau van het schip en een keuring
van een scheepsgebonden managementsysteem
(zoals in de zeevaart gebruikelijk is) zodat de
schipper slagvaardig en snel kan opereren. Want
zoals het nu gaat kan het niet langer!”

VOTOB
VOTOB, de vereniging van Nederlandse tank
opslagbedrijven, heeft bezwaren tegen de werkwijze van ETIS als het gaat om klachten over
terminals. Een website met naming & shaming,
waar terminals worden genoemd zonder dat die
zich kunnen verdedigen, terwijl niet duidelijk is
of daadwerkelijk met de terminal is gesproken
over een klacht, werkt volgens Pehr Teulings
eerder negatief. “Dat zorgt voor ruis. Er zijn bovendien al veel overleggen met de binnenvaart,
waar we gewend zijn zaken te bespreken. Ik zie
de mensen van het CBRB en BLN-Schuttevaer
vrijwel wekelijks en als het om veiligheid gaat
trekken we samen met de binnenvaart op in het
Platform Zero Incidents”, aldus de adviseur
public affairs. Hij heeft De Waard gebeld om een
afspraak te maken. Dat gesprek vindt volgende
maand plaats.
“Onze leden nemen veiligheid zeer serieus en
staan open voor kritiek. Als iets niet door de
beugel kan of iemand heeft ergens een beter
idee voor... Meld dat dan bij ons. Dan gaan we
ermee aan de slag. Maar ons zijn geen klachten
bekend.”
Teulings wijst erop dat de VOTOB en de terminals geen partij zijn in EBIS. “Daar hebben wij
niets mee te maken. Onze leden zijn onafhankelijke terminals; zij zijn geen opdrachtgevers
en ook niet de eigenaar van de vervoerde producten.”

meenemen en zodoende als het
ware een varende bed & breakfast
hebben. Zowel van schippers als
klanten hoorde hij zulke mooie
verhalen dat het idee ontstond om
die verhalen en de reizen vast te
leggen.
Hij wist Jeroen Langerak van het

Haags Productiebedrijf te interesseren. Dat bureau heeft al diverse tvprogramma’s vervaardigd. Samen
willen ze met de documentaires
niet alleen ontroerende verhalen
en mooie beelden brengen, maar
tegelijkertijd ook promotie maken voor het vervoer over water en
laten zien wat de binnenvaart te
bieden heeft. Als milieuvriendelijke alternatief voor de files op de
weg én als sector waar een boeiende carrière in het verschiet ligt
voor jongeren.
Holland Shipyards Group en de
provincie Zuid-Holland hebben
de eerste twee afleveringen financieel mede mogelijk gemaakt. Ook
het Bureau Voorlichting Binnenvaart en deze krant steunen het
initiatief. Vier regionale omroepen
hebben al toegezegd dat ze de afleveringen zullen uitzenden.
Ondertussen zijn er ideeën voor
zeker nog vier afleveringen. Daarvoor zoeken Alex en Jeroen sponsors: bijvoorbeeld overheden en
bedrijven uit de binnenvaart. Alex:
“Niet alleen de personen en hun
verhalen zijn iedere keer anders
– wél altijd binnenvaartgerelateerd natuurlijk – we willen elke
keer een ander type schip en een
ander vaargebied laten zien. Met
aandacht voor de lading, het leven
en werken aan boord en de omgeving: die steeds veranderende
landschappen en de dynamiek in
havens. Er is zoveel te vertellen
over de binnenvaart…”

Bedrijven die interesse hebben om
de serie (of een aflevering) te sponsoren, kunnen contact opnemen
met Jeroen Langerak via info@
haagsproductiebedrijf.nl.

Europese subsidie voor verbeterd
verkeersmanagement op Bovenrijn
De havens van Karlsruhe gaan een
nieuw Europees project op de
Bovenrijn coördineren. Het is een
vervolg op het RPIS-project dat de
negen Bovenrijnhavens van Bazel
tot Mannheim de afgelopen jaren
gezamenlijk hebben ontwikkeld.
Met het digitale RPIS-platform bereiden
de Bovenrijnhavens in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland zich voor op de groeiende containervolumes uit de havens
van Rotterdam en Antwerpen. Om de
containers efficiënt te kunnen overslaan
is naast moderne terminals ook goede
digitale infrastructuur vereist.
Via het verkeersmanagementsysteem
RPIS wordt actuele informatie gedeeld

over de binnenvaart op de Bovenrijn. Dit
versoepelt de overslagprocessen op de
terminals, zo is de opzet. Rederijen kunnen dan hun transporten beter plannen
en hebben inzicht in de beschikbare ligplaatsen op de terminals.
RPIS biedt bovendien de mogelijkheid
om vaartijden automatisch uit te rekenen. Hierbij wordt onder meer rekening
gehouden met de beschikbaarheid van
sluizen.
Voor de opvolger van RPIS ondersteunt
de Europese Unie vanaf midden dit jaar
een project om binnenvaart-, weg- en
spoortransporten beter te integreren en
het IT-aanbod voor binnenschippers uit
te breiden. De coördinatie is in handen
van de havens van Karlsruhe.

Lindemans kiest binnenschip voor exportbier
De Brusselse brouwerij Lindemans gaat
exportbier voor de Amerikaanse en
Aziatische markt met containerschepen
van Brussel naar Antwerpen vervoeren.
Door proefprojecten via Trimodal Terminal Brussel (TTB) was gebleken dat binnenvaartvervoer een alternatief is voor
de weg. Op de terminal worden speciale
isolatiekits gemonteerd in de lege contai-

ners voor deze naar de brouwerij vertrekken om te gaan laden. Ze beschermen
het bier tegen grote temperatuurschommelingen op zee. Het direct installeren
op de terminal in Brussel maakt een dure
stop overbodig.
De haven van Brussel is blij met de overstap naar de binnenvaart en hoopt dat
ook andere bedrijven de modal shift naar
de waterweg zullen overwegen.
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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

