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Green Deal: iedereen moet aan de bak

“We zijn eruit! We hebben een Green Deal
voor de Zeevaart, Binnenvaart en Havens.
En wat voor één!” Zo kondigde minister
Cora van Nieuwenhuizen dinsdag 11 juni
het langverwachte en moeizaam tot stand

gekomen pakket aan met doelstellingen
en afspraken om de scheepvaart schoner
en duurzamer te maken.
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(foto ministerie van IenW)
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3356 LL Papendrecht
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Eén groot (voetbal)feest!
Totaal oplossingen voor
geluid & emissie

Welk merk motorolie durft dit te garanderen?
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WWW.DUPORTLUBRICARE.NL

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

PANOLIN® Swiss Oil Technology kan deze garantie geven.
Duport Lubricare BV compenseert u als de motorolie het beloofde aantal uren niet haalt*
PANOLIN® motorolie is goedgekeurd door diverse motorenfabrikanten
*vraag naar de voorwaarden: info@panolin.nl

KEERKOPPELING
DEFECT?

Duport Lubricare B.V.
Archimedesstraat 9
7701SG Dedemsvaart
info@duportlubricare.nl
www.duportlubricare.nl

SCHAKEL DIRECT
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service
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Marine Power Drechtsteden B.V.

Dé verwarming
voor aan boord!

+31 (0)117 - 401 500

• 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

SPECIALIST IN MANOEUVREREN
WWW.DAMENMC.NL
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Europweit tätige Personalagentur vermittelt
Personal für alle Flussschiffe
Tel. 00421 918 828 726
00421 948 699 352
E-mail: tmlg.info1@gmail.com

www.kolfﬁnﬁeldservice.nl

www.tmlg.eu

www.rynskypatent.sk

Voor onze bestaande vloot als ook voor onze nieuwbouwschepen VistaSky en Lady Diletta (2020)
zoeken we gemotiveerde kandidaten voor de volgende functies:

Für unsere bestehende Flotte sowie für unsere Neubauten VistaSky und Lady Diletta suchen wir
motivierte Kandidaten für folgende Positionen

1e / 2e Kapitein (m/v)
Machinist
Matrozen (m/v)

1. / 2. Kapitän (m/w)
Maschinist
Matrosen (m/w)

Riverman Cruises GmbH is een Zwitserse riviercruisemaatschappij met eigen schepen en zulke,
waarvoor wij het management verzorgen. Onze schepen reizen voor verschillende touroperators
op de rivieren Rijn, Moezel, Neckar, Main en Donau.

Riverman Cruises GmbH ist eine Schweizer Flusskreuzfahrtreederei mit eigenen Schiffen und
solche, die wir im Management betreuen. Unsere Schiffe fahren für unterschiedliche
Reiseveranstalter auf den Flüssen Rhein, Mosel, Neckar, Main und Donau.

Ons managementteam beschikt over mensen met langjarige praktijkervaring in de riviercruisevaart. We bieden een managementfilosofie, die er altijd naar streeft de bemanning van het schip
te ondersteunen in het bereiken van ons gezamelijke doel.
Tegelijkertijd promoten we het eigen initiatief en zelfstandig werken van de bemanning aan
boord. Het herkennen van ambities en het aanbieden van daarbij passende toekomstperspectieven is een essentieel onderdeel van onze werknemersfilosofie.

Unser Managementteam verfügt über Menschen mit langjähriger Praxiserfahrung in der
Flusskreuzfahrtbranche. Wir bieten ein unternehmergeführtes Management, welches stets
bestrebt ist, die Schiffsbesatzung zu unterstützen in der Erreichung unserer gemeinsamen Ziele.
Gleichzeitig fördern wir die Eigeninitiative und das selbständige Arbeiten der Crew an Bord.
Ambitionen zu erkennen und entsprechende Perspektiven zu bieten ist ein wesentlicher Teil
unserer Mitarbeiterphilosophie.

Wij bieden:
• Vast Zwitsers contract incl. sociale verzekering en afdracht Zwitserse loonbelasting
• Faire brancheconforme salarissen
• Geregelde vrije tijd in overleg
• Persoonlijke aandacht / geinteresseerde aanspreekpersonen

Wir bieten:
• Unbefristete Schweizer Verträge inkl. Sozialversicherung und Abgabe der CH-Quellensteuer
• Faire branchenübliche Gehälter
• Geregelte Freizeitregelung nach Absprache
• Persönliche Betreuung / interessierte Ansprechpartner

Hebben we uw interesse gewekt en wilt u deel uitmaken van ons dynamisch bedrijf?

Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie möchten gerne Teil unserer dynamischen Firma werden?

Stuur dan uw sollicitatie inclusief curriculum vitae met ID en patenten resp. dienstboekje
per mail naar claudia.ehrich@river-man.ch

Schicken Sie bitte Ihre Bewerbung inklusive Lebenslauf, Reisepass / ID und Patente bzw.
Schifferdienstbuch per Mail an:claudia.ehrich@river-man.ch

Riverman Cruises GmbH | Oberwilerstrasse 40b | CH-4106 Therwil | +41 61 271 23 96

www.river-man.ch
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Green Deal: iedereen moet aan de bak
“We zijn eruit! We hebben een Green Deal
voor de Zeevaart, Binnenvaart en Havens.
En wat voor één!” Zo kondigde minister
Cora van Nieuwenhuizen dinsdag 11 juni
het langverwachte en moeizaam tot stand
gekomen pakket aan met doelstellingen en
afspraken om de scheepvaart schoner en
duurzamer te maken. Die dag ondertekende
de minister van Infrastructuur en Waterstaat
de Green Deal met meer dan veertig partijen
uit de zeevaart, binnenvaart, havens en
aanverwante branches (zoals banken,
verladers en kennisinstellingen).
Naast IenW hebben ook de ministeries van
Economische Zaken en Defensie en provincies
zich aan de afspraken gebonden. In het docu
ment staan tientallen acties om de uitstoot van
CO2 en andere schadelijke stoffen door de bin
nenvaart en zeevaart fors terug te dringen.
“Het was niet vanzelfsprekend”, erkende Van
Nieuwenhuizen. “Tot afgelopen vrijdag was
niets zeker. We hebben er samen voor geknokt
en zie hier het resultaat. Onze ambitie voor de
binnenvaart is minimaal 40 procent minder
CO2uitstoot in 2030 en nagenoeg klimaatneu
traal in 2050.”
Al eerder is voor de binnenvaart het doel om
in 2024 de CO2uitstoot met minimaal 20 pro
cent te reduceren en de schadelijke luchtemis
sies met 10 procent. In 2030 moeten er tenmin
ste 150 binnenvaartschepen voorzien zijn van
“een zeroemissie aandrijflijn”.
Maar, zo schrijft Van Nieuwenhuizen, aan de
Tweede Kamer: “Een belangrijk uitgangspunt
van de Green Deal is dat de transitie naar een
duurzame scheepvaart haalbaar en betaalbaar
moet zijn met oog voor de businesscase van de
ondernemer.”

Verduurzamingsfonds
Iedereen moet aan de bak. Het pakket aan
maatregelen vraagt actie van de overheid, de
maritieme sector en van andere betrokken par
tijen, zoals havens. Het gaat om afspraken over
onder meer brandstofbesparing, het bijmengen
van biobrandstoffen en innovaties voor het
bundelen van lading en kortere wachttijden bij
sluizen.
De Nederlandse overheid gaat zich in interna
tionaal verband hard maken voor een Europees
verduurzamingsfonds voor de binnenvaart.
IenW zal de haalbaarheid daarvan onderzoe
ken – in samenwerking met de overige CCR
lidstaten. De uitkomst moet uiterlijk in 2020
bekend zijn.
Dat fonds moet het eigenaren gemakkelijker
maken om te investeren in maatregelen die
zorgen voor minder uitstoot van hun schip.
Het verduurzamingsfonds moet laagdrempelig
(zowel financieel als administratief) en breed
toegankelijk zijn voor ondernemers uit alle

Minister Cora van Nieuwenhuizen zei bij de ondertekening: “Het was niet vanzelfsprekend.”
(foto ministerie van IenW)

segmenten van de binnenvaart. Een cruciaal
onderdeel van het onderzoek is waar het geld
voor het fonds vandaan moet komen: “bij
voorbeeld door jaarlijkse bijdragen van binnen
vaartondernemers, bijdragen van de EU/natio
nale overheden of middelen vanuit financiële
instellingen”, staat in de Green Deal te lezen.
IenW zal vooruitlopend op dat Europees ver
duurzamingsfonds voor binnenvaartschepen
een subsidieregeling opstellen ter hoogte van
15 miljoen euro (voor de periode tot 1 januari
2022). Dat geld is bedoeld om innovaties te
stimuleren. De subsidieregeling zal onder meer
worden ingezet voor de aanschaf van schone
motoren.
Er komt ook een nieuw duurzaamheidslabel
voor binnenvaartschepen. Schippers kunnen
daarmee in de toekomst bijvoorbeeld korting
krijgen op havengeld en het label gebruiken
voor de financiering voor hun schip. In overleg
met de banken wordt verder gekeken naar nieu
we financieringsmodellen voor verduurzaming
van de sector. Met kennisinstellingen wordt
meer onderzoek in gang gezet naar elektrisch
aangedreven motoren.

Eerste stap
Naast de brancheorganisaties van vervoer
derszijde (Centraal Bureau voor de Rijn en
Binnenvaart, Koninklijke BLNSchuttevaer,
Koninklijke Vereniging van Nederlandse
Reders, Vereniging van Waterbouwers) zet
ten ook de koepel Nederland Maritiem Land,
de scheepsbouwers van Netherlands Maritime
Technology en de Nederlandse Vereniging van
Binnenhavens hun handtekening.
Paul Goris (voorzitter CBRB), Dominic Schrijer
(voorzitter BLN Schuttevaer) en Eric Janse de
Jonge (voorzitter NVB) stellen eendrachtig

De Milieuboot uit Vlaanderen zoekt:

SCHIPPERSECHTPAAR

voor aangenaam seizoenswerk tot eind oktober

Onder leiding van lesgevers maken groepen jongeren of volwassenen 2 maal per dag een
educatieve boottocht van 3u. Zij leren daarbij meer over water, waterlopen en milieuzorg.
U bent een uitstekende schipper en beschikt over de nodige ervaring om het goed uitgeruste
schip (verbouwde spits), waarop u samen met uw partner een seizoen lang verblijft, veilig te
besturen en te onderhouden.
U vindt het geen probleem om soms ook in het weekend te werken.
Regelmatig zijn er vrije dagen en vakantieperiodes.
Het werk is aangenaam en minder zwaar dan een hedendaagse doorsnee schippers job,
waardoor ook oudere werknemers in aanmerking komen.
We bieden een goede verdienste en een voorlopig dienstverband tot oktober 2019, maar een
langdurige samenwerking is het perspectief.
Kandidaturen: zo snel mogelijk via baita@milieuboot.be, telefonisch via Guido Moens op 00 32 (0)475 25 24 65
Info op www.milieuboot.be

enorm verheugd te zijn met de Green Deal: “Dit
is een goede en robuuste eerste stap op het pad
naar vergroening. Het is nu belangrijk dat alle
partijen zich houden aan de afspraken.”
De drie organisaties benoemen in een reactie
enkele belangrijke afspraken: “Gelijkwaardig
heid van motoren en acceptatie van nabehan
delde motoren die voldoen aan de eisen voor
een schone motor.” En: “Afschaffing van regio
nale milieueisen zoals de CCR2verordening
in Rotterdam. Een integrale aanpak zoals de
Green Deal heeft immers een grotere impact
dan een lokale regeling.”
Opgelucht is BLNSchuttevaer ook dat de bin
nenvaartorganisaties erin geslaagd zijn een
aantal zaken buiten de Green Deal te houden.
“Zoals een op termijn verplichte Stage V nor
mering en een nu al verplichte bijdrage van
ondernemers aan een Europees fonds.”

Breekpunten
De derde Nederlandse binnenvaartorganisatie,
de ASV, heeft de overeenkomst niet onderte
kend, ondanks een positief gesprek met minis
ter Van Nieuwenhuizen op diezelfde dag. De
belangrijkste breekpunten voor de ASV zijn nog
steeds van toepassing, zo licht de schippers
organisatie toe: veel wordt naar de toekomst ge
schoven en diverse plannen moeten Europees
worden aangepakt.
“In het onderdeel ‘Acties overheid’ had de over
heid ons op deze punten de overtuiging kun
nen geven daadwerkelijk deze breekpunten uit
de wereld te willen helpen. De instelling van
een adhoc fonds van 15 miljoen is uiteraard
welkom, maar een druppel op de gloeiende
plaat.”
De overheid is de ASV in een paar zaken wel
tegemoetgekomen, erkent de vereniging. “Ook
betreffende het onderwerp ‘motoren’ en uit
stoot, maar niet betreffende het voortbestaan
van de vloot, milieuzones, het gebruik (mis
bruik) van een labelingsysteem en de invulling
van het fonds: in eerste instantie een dotatie
door de overheid, maar daarna?”
De ASV is positief over de houding en inzet van
minister Van Nieuwenhuizen. De schippers
organisatie heeft “heel veel vertrouwen in de
inzet van deze Minister om stappen te zetten
richting het oplossen van de genoemde strui
kelblokken, specifiek richting CCR/CESNI. (…)
De ASV heeft inmiddels meerdere malen met
de Minister mogen spreken. De doortastende
wijze van handelen, de oprechte interesse en
zorg geven de ASV de indruk dat áls er een ver
schil gemaakt kan worden dat verschil door
deze Minister (en voor zover mogelijk met onze
hulp) gemaakt kan worden. De ASV heeft hoop
dat deze Minister een stimulans biedt zodat er
weer vertrouwen in de binnenvaartsector komt
en waardoor we kunnen werken aan een prach
tige, schone, volwaardige binnenvaart in al zijn
geledingen.”

Wonder
Volgens Amerikaanse ingenieurs
zijn de Nederlandse Deltawerken
een modern wereldwonder. Voor
Nederland was het Deltaplan vooral
een heel duur plan om het land te
beschermen tegen het zeewater,
maar natuurlijk ook een heel succes
vol plan. Afgezien van buiten hun
oevers tredende rivieren hebben
we sinds de Deltawerken werden
afgerond hier droge voeten. Als de
term ‘Deltaplan’ ergens voor wordt
gezet, weet je dat het om veel geld
gaat, maar ook dat het noodzakelijk
wordt gevonden en volgens de be
denkers heel succesvol zal zijn. Zo ligt
er nu het Deltaplan Mobiliteit 2030.
Alfaplan had ik sterker gevonden. Dat
had heel charmant (en noodzakelijk)
kunnen worden vervangen door Plan
B, want dit Deltaplan is veel te wijd
lopig. Dat zie je ook aan de bericht
geving erover. Het is een mandje met
chaotisch ongesorteerde nieuws
feitjes. Alle media pikken daar het
meest prikkelende feitje uit: hoera
we worden straks door onze auto na
het ontbijt opgehaald om ons naar
het station te brengen, zodat we
met een (helemaal niet overvolle)
trein naar een fietsenstalling gaan,
vanwaar we met een geleende ebike
naar kantoor fietsen (haha, door
weer en wind, zie je het al voor je?).
En daar sta je dan met je ebike voor
het stoplicht, want volgens mede
opsteller van het plan TLN gaan de
verkeerslichten op groen voor ‘een
colonne vrachtwagens’.
De lobby van het wegvervoer is weer
dubieus. Volgens TLN zijn de wegen,
de spoorwegen én de vaarwegen nu
al verstopt. Die zijn niet in hun eerste
leugen gestikt.
Dankjewel CBRB voor de nuchtere
bijdrage van de binnenvaart tussen
al dat gefantaseer en gezweef van de
overige opstellers: slimme bediening
van bruggen, waar nodig in combi
natie met het verhogen van bruggen
op kritische punten en/of het ver
diepen van vaarwegen. Tel dat op bij
inlopen van achterstallig onderhoud
van de vaarwegen en je hebt een
plan B. Het is voor de meeste van de
25 organisaties die dit plan opstelden
duidelijk moeilijk te verteren dat de
binnenvaart zonder bizarre kunst
grepen zoveel zou kunnen betekenen
voor de mobiliteit in Nederland, ruim
vóór 2030. 2030 is trouwens heel
dichtbij. Er wordt bijvoorbeeld al
20 jaar gesteggeld over oplossingen
voor de wachttijden bij container
terminals in zeehavens. Over twintig
jaar is het bijna 2040.
Great Brexit wil 0,0 aan klimaatveran
dering bijdragen in 2050. Dat is wat
minder dichtbij, maar het laat wel
zien hoe de wind waait. Als we op
het voorkomen van de klimaatveran
dering niet meer de nadruk leggen, is
na 2030 sowieso een wereldwonder
nodig om de mobiliteit in Nederland
niet te laten verzuipen.

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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www.fluviant.be

Fluviant is een Belgische binnenvaartrederij die opereert vanuit Antwerpen.
Ze vervoert droge bulk lading en heeft een eigen vloot 1000T schepen.

Wegens uitbreiding van onze vloot, zijn wij momenteel op zoek naar:
SCHIPPER (m/v)

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

SCHIPPER
Info:
• Schip 1200T, droge lading
• Vaargebied: N-Z as (België,
Nederland en Noord-Frankrijk)
Profiel:
• Minimaal 2jr ervaring
• Geldig vaarbewijs + radarpatent
Aanbod:
• Goed salaris met extralegale
voordelen
• Samenwerkingsvorm
bespreekbaar
• Mogelijkheid voor koppels
• Vaarregime: maandag tot vrijdag
Solliciteer: jobs@fluviant.be of
+32 (0)3 540 02 13 (Melissa Wellens)

FÜR DIE UNTER UNSERER LEITUNG FAHRENDEN
MOTORTANKSCHIFFE SUCHEN WIR:

Schiffsführer,
Steuerleute mit Patent,
Steuerleute und Matrosen
Fahrgebiet: ARA und Rhein
Anforderungsprofil für Bewerber
Schiffsführer / Steuermann mit Patent:
• Rheinpatent
• ADN Zertifikat
• Beherrschen der Deutschen und Niederländischen Sprache
• Berufserfahrung in der Tankschifffahrt

Nous cherchons: MARINIER
Zone de navigation : BE, NL et N-FR.
2 ans d’expérience, permis de
navigation et patent radar.
Plus d’info sur www.fluviant.be/jobs

We’re looking for: CAPTAIN
Navigation area: BE, NL and N-FR.
2yrs of experience , navigation
permit and radar patent.
More info at www.fluviant.be/jobs

Wir suchen KAPITÄN
Fahrtgebiet: BE, NL und N-FR.
2 Jahre Erfahrung, Dienstbuch und
Radarpatent.
Für weitere Informationen:
www.fluviant.be/jobs

PETERSON ZOEKT:

SCHIPPER

MET PATENT TOT NEUSS
VERVOER VAN

WAAR

• poedervormige goederen

• Nederland
• Duitsland
• België

CONTACT
06-10915480

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

onepeterson.com
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‘Harde laag’ bij Nijmegen wordt aangepakt
Minister Cora van Nieuwen
huizen van Infrastructuur en
Waterstaat neemt maatregelen
om de bevaarbaarheid van de
Waal bij Nijmegen te verbeteren.
Voor het aanpakken van de
zogeheten ‘harde laag’ trekt ze in
totaal 7,7 miljoen euro uit.
Binnenvaartschepen hebben door
erosie van de bodem steeds meer
last van de ondiepe rivierbodem
bij een lage waterstand op de Waal.
Het voornaamste knelpunt is de

harde laag in de Bocht van Nijme
gen. Door deze laag stenen op de
rivierbodem af te vlakken moeten
de hobbels straks verdwijnen en
de bevaarbaarheid verbeteren.

Laagste stand
Verder komt er een geleidelijke
overgang van de harde laag naar
de zanderige rivierbodem. Dit
maakt de overgang van diep naar
ondiep vaarwater minder abrupt
waardoor de kans kleiner is dat
binnenvaartschepen de harde laag

raken en beschadigd raken.
Minister Van Nieuwenhuizen zegt
in een toelichting op de plannen:
“Droogte zorgt voor problemen
met de bevaarbaarheid van onze
rivieren. Daarom moeten we ons
niet alleen meer richten op water
veiligheid en de hoogste stand van
het water, maar zeker ook op de
laagste stand die ontzettend be
langrijk is voor onze binnenvaart.
De maatregelen bij Nijmegen zijn
daar een mooi voorbeeld van.”
Het verbeteren van de bevaar

baarheid van de Waal gebeurt in
samen
werking met BLN-Schutte
vaer en Topsector Water en Mari
tiem, zo vermeldt het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat in
de bekendmaking.
De voorbereidingen voor de aan
pak starten dit jaar. In 2020 moet
het werk klaar zijn.

Steden bed
De harde laag in de Bocht van Nij
megen is in het verleden, juist ten
behoeve van de scheepvaart, door

Rijkswaterstaat in de Waal gelegd.
Aan de linkeroever werd de rivier
bodem vastgelegd met een stenen
bed. Het stromingspatroon dat
hierdoor ontstond, moest ervoor
zorgen dat de rechteroever minder
zou verzanden en beter op diepte
bleef.
Maar de rivierbodem op de Waal
erodeert en daalt. De vaste laag
daalt niet mee en is zodoende
tijdens laagwaterperiodes een hin
derlijke verondieping geworden
op de route.

Omzet terug op niveau van 2008
Het ladingvolume in de
Nederlandse scheepvaart veert
dit jaar terug van de dip door
het langdurig laagwater in 2018.
ING Economisch Bureau rekent
op een volumegroei van 2,5
procent. Maar meteen volgt een
waarschuwing: “Onderliggend
zijn de vooruitzichten voor
dit jaar echter minder gunstig.
De Europese industrie groeit
aanzienlijk minder hard en
handelsprotectionisme kan het
perspectief voor de rest van 2019
en 2020 behoorlijk verstoren.”
Door de forse laagwatertoeslagen
maakte de omzet een sprong van
13 procent, aldus de vervoers
economen van ING, hoewel er

over het hele jaar gezien 4 procent
minder vervoerd werd.
“Hierdoor kwam de omzet van de
Nederlandse binnenvaart na 10
jaar terug op het niveau van 2008
en werd 2018 voor binnenvaart
bedrijven het beste jaar sinds
lange tijd. Begin 2019 is er nog
inhaalvraag en zijn de tarieven
bij ruimer vaarwater afgebouwd.
Hierdoor zal de omzet dit jaar een
daling laten zien en zullen bedrij
ven het weer met minder marge
moeten doen.”
ING gaat uit van 'normalisatie' van
de markt. Dat betekent een terug
val in tarieven vergeleken met die
van de tweede helft van vorig jaar.
“Het ‘gemiste’ vrachtvolume keert
dit jaar grotendeels terug, maar

niet alles. In de laagwaterperiode
zijn vooral veel internationale
containers op de trein gezet en dit
vervoer kan in de regel niet wach
ten.”
Er is wel bulklading uitgesteld.
Door de inhaalvraag lag in janu
ari de vervoersprestatie 8 procent

WGL

Wij, de Nederlandse tankvaartrederij Wijnhoff & Van
Gulpen & Larsen B.V. (WIJGULA), gevestigd in Druten,
bieden aan eigenaren van chemietankschepen meerjarige
bevrachtingscontracten aan.
Wij zijn actief in het transport van bulkchemie en gespecialiseerd in het vervoer van vloeibare producten door schepen met
roestvaststalen en gecoate tanks.
Indien u geïnteresseerd bent om op partnerschappelijke wijze
met kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn een langdurige
contractuele relatie met ons aan te gaan, zouden wij graag
verdere details met u willen bespreken.

hoger dan vorig jaar. Daarna was
het effect verdwenen.
Hoewel het grootste deel van de
binnenvaartomzet van over de
grens komt, is het binnenland de
groeimotor. Dat is ook af te meten
aan het aandeel: in 2010 maakte
het binnenlands vervoer nog 25

procent uit van de totale ver
voersprestatie van de Nederlandse
binnenvaartvloot. In 2018 was dat
gegroeid naar 29 procent.
ING schrijft dat toe aan het uit
gebreide netwerk van inland ter
minals. Dat biedt “mede gezien
oplopende filedruk kansen voor
efficiënter vervoer van containers
over de ‘blue road’.”
De congestie op de terminals in
de zeehavens en bijbehorende ver
tragingen “hebben dit recent on
der druk gezet, maar hier komen
oplossingen voor”, aldus de INGeconomen. Ze noemen de bunde
ling van containers op de WestBrabantcorridor en de corri
dor
Amsterdam-Utrecht-Rotterdam als
voorbeelden daarvan.

Wegens grote drukte zijn wij per direct op zoek naar

ervaren scheepsschroeven
reparateur(s)
Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf waar
kwaliteit en klantgerichtheid hoog in het vaandel
staan.
Je komt te werken in een enthousiast team waar
eigen inbreng , initiatief en collegialiteit zeer
gewaardeerd worden. En met een uitstekend
salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wilt u als particulier onze vloot versterken, neem dan contact
met ons op:

Ben je geinteresseerd? Reageer dan snel!

Christian Ganz (c.ganz@wijgula.nl)
Tel: 0487 – 587 622 of 0487-587 613
Antoinette van de Pol (a.vandepol@wijgula.nl)
Tel: 0487 – 587 651

Graag gewoon even bellen of langs komen voor een
bak koffie.

Ook ZZP-ers (Schippers in het bezit van Rijnpatent of Groot
Vaarbewijs, ADN basis) die graag voor ons willen werken,
verzoeken wij contact op te nemen met:

Danny Verschoor 0634104808
Theo Van Gemert 0647228086

Maarten Bremen (m.bremen@wijgula.nl)
Tel: 0487 – 587 653
Antoinette van de Pol (a.vandepol@wijgula.nl)
Tel: 0487 – 587 651

Persoonlijk contact & vakmanschap
Tel. 06 34104808 • www.vangemertschroeven.nl
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TE KOOP Droge lading M/S

79,9 meter /8,95 meter /2,82 meter
/ 1428 ton
Bouwjaar 1963 op Werf (Neue)
Ruhrorter Duitsland .
2 x schottel SRP225/330 vernieuwd
in 2008/2009 voor 150 000 €
2x Caterpillar Revisie 2013/2014
Laatste investering voor 60 000 €
Eigenaar sinds 1981 door de jaren
gemoderniseerd .
Te koop voor 300 000 €
(bespreekbaar)

Voor onze passagiersschepen Virginia,
Prinses Christina en Esmeralda zoeken wij:

• STUURMAN • MACHINIST
• MATROOS MOTORDRIJVER
Vaargebied Rijn, Moezel en Donau.
Sollicitaties: Trans River Line B.V.
Oude Middenweg 231-S 2491 AG Den Haag
T 070 – 390 78 43 of 06-22 1968 49
E info@transriverline.nl · www.transriverline.com

Contact
E-mail : delia.vermant@gmail.com
Tel : 0032(0)55608936
Gsm : 0032 (0)479921585

Gezocht Kapitein voor tankschip:

HOUSEBOAT & BARGES
FIND YOUR PERFECT VESSEL

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

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

Bobcatrijder
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

KICKER / ZOEKERTJE
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

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

Gemotiveerde ervaren Aziatische bemanning
Afdrachten en verzekeringen conform
wetgeving.
Vanaf Euro 95,00 per dag, lange periode.
Barko UG Duisburg. Tel. +49-3222-1096-896.
Of : + 31-1025-799-22
email : sales@barkocrewing.eu
www.barkocrewing.eu

Te Koop TELESCOPISCHE SPUDPALEN
Beste kwaliteit prijs ! Tot 25 m onder het schip
uit ! www.botermantechniek.nl
T: 06 54 28 7373

De vaatwasser, wasdroger of wasmachine
defect?
www.witgoedservice.nu
Ook kunnen wij nieuwe machines leveren
www.electroparts.nl

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

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

Gemotiveerde, hardwerkende jongeman van
22 jaar zoekt vakantiewerk aan boord van
een binnenvaartschip voor de maanden juli
en augustus. Ervaring als matroos op de zeevaart. In bezit van monsterboekje en Basic
Safety Training certificate van de STC-KNRM.
Niet in bezit van binnenvaart-dienstboekje.
Bereid om alle soorten werkzaamheden te
verrichten.

Bel, mail of app me!
06-13663883 - jantijmen@gmail.com

W.L.A. de Bot & Dtr.

Wij zijn op zoek naar een

Beëdigd Scheepsmakelaar & Taxateur

kapitein en 2e kapitein

Tel.010-4667106

info@debotshipbrokers.nl

MS HOOP OP ZEGEN bj 1963

• Tankvaart-, bunkerervaring is een pre
• Vaarbewijs, ADN, Radar en Vhf, Rijnpatent tot minimaal
Mannheim is een pre.
Werkend in een 2-2 ploegensysteem onder Luxemburgse
voorwaarden.

61.20 x 10.70 x 2.80 m. – Cert. 2021
DE WATERBOOT Woon/werkschip
afm. ca. 37.00 x 8.00 m. met ligplaats

Voor meer informatie kunt u graag contact met ons opnemen.

Bitumina Shipping SA

1428 t / 79,80 x 8,98 x 2,82 m. 1 ruim ca. 1800 m3
– VAW luiken. 2010 oa nw vlak en stl.vloer,
ballastjet, hydr. stuurwerk aangepast totaal
ca. € 260.000,-- 811 PK Cummins 1989 /
boegschroef Schottel. DAF 147 kW – 1989
achterschip vervangen en 2003 woning
vernieuwd 3 sl.kamers 2017 nwe draadlieren,
nwe kluizen en 2 nwe poolankers. SI 07/2021
VRAAGPRIJS EUR 500.000,-- ex BTW
INRUIL MS max l 55 m. BESPREEKBAAR
PONTON bj 1944 – laadvermogen 1054 t

9, route du Vin . L-5401 Ahn . Tel. +31 638 081 682 . Support54@inos.lu

www.debotshipbrokers.nl

Als het om mensen (op zee) gaat

HOLLAND SHIP CLEANING
Scheepsruimen 500 BAR + verven Hydrojetten
2500 BAR
Tel. 0617324458

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

Verfügbare Lotsen/Kapitäne für die Rhine,
Main, MDK und Donau!!!
Für weitere info :
– tel. 0040724363747
– email : office@navigofirst.com
We are the Best in Crewing!

Filipijns óf Roemeens personeel
Vanaf 103 euro per dag.
Tel. 06 52 68 82 52 óf WWW.ALFURU.COM

TE KOOP (ex Bunkerboot) Werkscheepje
Afm. 19,17x3,68 x1,51. Hoofdmtr 200pk
Mercedes, 20kva gen, wormpomp 40k/u, 8m
kraan 1ton, hydroliek.
t.e.a.b. Tel.06-17324458

Vitale Duitse vrouw van 61 zoekt vriendelijke
schipper in de binnenvaart om samen te varen
en vd leuke dingen vh leven te genieten.
Leeftijd midden 50.
Ik ben wonend, werkend in Limburg.
Ik kan goed NL verstaan.
Hobby’s; koken, watersport & op vakantie
gaan. vrouwzoektschipper@gmail.com

Wij zijn op zoek naar een

KAPITEIN
voor het ARA gebied
• Tankvaart-, bunkerervaring is een pre
• Vaarbewijs, ADN, Radar en Vhf,
Rijnpatent is een pre.
Werkend in een 1-1 ploegensysteem
onder Luxemburgse voorwaarden
Voor meer informatie kunt u graag
contact met ons opnemen.
Felita SA • route du Vin 9 • L-5401 Ahn
Tel. +31 638 081 682 • Support54@inos.lu

Te koop : Droge lading M/S
57m x 7m x 2m85, bjr. 1957, 730ton,
550 PK Volvo Penta.
Met langdurig vast werk.
Financiering mogelijk.
Tel. +32 499 731631

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
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Eén groot (voetbal)feest!

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.

Dat er ’s ochtends meer regen
viel dan in de vijf voorgaande
edities samen, mocht de pret
niet drukken. Het Meanderkids
Voetbaltoernooi voor
Schippersinternaten was 15 juni
weer één groot feest. Voor de
circa 400 deelnemers én voor
de begeleiders, supporters,
toeschouwers, organisatoren en
vrijwilligers. Zeker toen het aan
het eind van de ochtend droog
werd en tot grote vreugde van de
allerjongsten de springkussens
konden worden opgezet.
Op de velden van de Rotterdamse
voetbalclub VVOR streden tac
tiek, techniek en inzet om voor
rang. Spannend was het (soms)
tot de allerlaatste minuut van de
zinderende finales. Ook dit jaar
moesten er weer regelmatig straf
schoppen aan te pas komen om de
bekers te verdelen.
De Meerpaal legde in twee catego

Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag

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

ADRES

Bij de meisjes van 15 tot en met 18 jaar won De Singel.

rieën beslag op de eerste prijs: bij
de jongens van 11 tot en met 15
jaar en bij de jongens van 15 tot en
met 18 jaar was het Capelse inter
naat de sterkste.
Ook het Julia-internaat scoorde
twee eerste plaatsen. De meisjes
van 11 tot en met 15 jaar hebben
hun talenten overduidelijk van

hun moeders, want die stelden de
grootste beker ook veilig.
In de jongste categorie, die van
gemengd 6 tot en met 11 jaar,
mocht Het Kompas de eerste prijs
nemen naar Lemmer. Bij de
mee
meisjes van 15 tot en met 18 jaar
troefde De Singel de concurrentie
af. Bij de vaders bleek het sponsor
team het slagvaardigst.
Op en rond de velden was traditie
getrouw van alles te beleven. Van
de springkussens, het horecaplein
met volop eten en drinken en de
zeer gewaardeerde gratis suiker
spin.
Druk was het uiteraard ook bij de
poffertjeskraam. De verkoop liep

zo goed dat de Hollandse lekker
nij nog vóór de laatste finalewed
strijd was uitverkocht. Dat leverde
912 euro op voor het goede doel:
Stichting Vaarwens.
Aan het slot van de prijsuitreiking
was er nog een pechprijs voor
Mieke Zweep. De speelster van
het moederteam van het Prinses
Margriet Internaat was ernstig ge
blesseerd geraakt aan haar enkel
en bracht zodoende een deel van
de dag door in het ziekenhuis.
Toen ze met de nodige hulp het
podium op was gekomen, kon ze
toch nog lachen.

Kijk voor meer foto’s op
www.binnenvaartkrant.nl.

Uitslagen
Gemengd 6-11 jaar
1. Lemmer 4
2. Julia 1
3. Julia 3

Meisjes 15-18 jaar
1. De Singel 2
2. Prinsenvaart 5
3. Sint Nicollas 2

Jongens 11-15 jaar
1. Meerpaal 1
2. Julia 2
3. Lemmer 3

Vaders
1. Sponsorteam
2. Sint Nicolaas 3
3. Julia 9

Meisjes 11-15 jaar
.1 Julia 7
2. Prins Margriet 3
3. Prinsenvaar 3

Moeders
1. Julia 10
2. Sint Nicolaas 4
3. Prinses Margriet 5

‘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)

Jongens 15-18 jaar
1. Meerpaal 2
2. Prinsenvaart 4
3. De Singel 1

VORMGEVING
Steven Chiang San Lin

DRUK

Nieuwe programmamanager
voor arbeidsmarktstrategie
Frans van Weert is de nieuwe
programmamanager voor de stra
tegische arbeidsmarktagenda Alle
hens aan dek. Hij is Mariska van
der Starre van het BVB opgevolgd.
Zijn taak is de binnenvaart “met
een gezond personeelsbestand op
de toekomst voor te bereiden”.
De arbeidsmarktagenda is in 2018
tot stand gekomen in samenspraak
met en na inbreng van allerlei par
tijen uit de sector. Circa veertig
convenantpartners ondertekenden
het stuk. Het was een tijdje stil
rond de arbeidsmarktagenda. Het
is aan Van Weert om als program
mamanager “alle partijen weer

aan te haken en de agenda verder
op en uit te bouwen”, aldus het
persbericht over zijn aanstelling.
Ook moet er geld worden gevon
den om de plannen voor een lan
gere tijd mogelijk te maken.
Frans van Weert heeft ruime er
varing op het gebied van onder
wijs en arbeidsmarkt. Hij heeft
sinds 2009 het bureau Konekto,
dat maatschappelijke stages orga
niseert voor middelbare scholen.
Hij was ook betrokken bij de tot
standkoming van de maritieme
vmbo-leergang op de school Loket
in Zwijndrecht. die gaat komend
schooljaar van start.

Bijna 11 procent meer
omzet in eerste kwartaal
De omzet van de binnenvaart
bedrijven was in het eerste
kwartaal van 2019 bijna 11
procent hoger dan een jaar
eerder. Dat heeft het CBS
becijferd.
De toename was onder andere te
danken aan de periodes met laag
water, stelt het CBS, al waren deze
niet zo extreem als het voorgaande
kwartaal.
“Doordat de schepen minder
konden vervoeren, waren er meer
schepen nodig om de vrachten te
vervoeren. Schippers konden daar

door hogere vrachttarieven bedin
gen en kregen ook een laagwater
toeslag.”
In totaal groeide de omzet van de
transportsector met 4,6 procent.
Alleen lokale post- en koeriers
bedrijven zagen een grotere toe
name dan de binnenvaart: ruim
13 procent.
Bedrijven in het wegvervoer boek
ten 5,7 procent meer omzet. Over
slagbedrijven zetten 3,3 procent
meer om. De overslag in de ha
vens lag hier voor een deel aan ten
grondslag. Vooral de container
overslag neemt de laatste jaren toe.

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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Maritiem en Logistiek College
De Ruyter is op zoek naar een:

Praktijkbegeleider/docent
Binnenvaart
met focus op bedrijfsbezoeken, studentbegeleiding
en examinering in de praktijk.

Kijk op scalda.nl/werkenbijscalda
en solliciteer direct.

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

onderdeel van Scalda
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Green Deal soll schnell zu mehr
Nachhaltigkeit führen
Der lange erwartete Green Deal für
Binnenschifffahrt, Seeschifffahrt
und Häfen ist fertig. Am Dienstag,
den 11. Juni, unterzeichnete
die niederländische Regierung
gemeinsam mit Partnern aus
Schifffahrt und Häfen das
Maßnahmenprogramm zur
Förderung der Nachhaltigkeit im
Gewerbe.
Beim Green Deal arbeiten die
Ministerien für Infrastruktur, Wirt
schaft und Verteidigung zusammen
mit Provinzen, Häfen, maritimen
Branchenorganisationen, Verladern,
Transportunternehmen, Banken und
Forschungsinstituten. Das Programm
enthält Maßnahmen, um den Aus
stoß schädlicher Emissionen in der

Binnen und Seeschifffahrt zu redu
zieren.
Die Binnenschifffahrt muss bis 2030
den CO2Ausstoß mit mindestens
40% reduzieren. 2050 soll die Bin
nenschifffahrt nahezu klimaneutral
sein. Die Seeschifffahrt muss den Aus
stoß bis 2050 mit 70% reduzieren.
Die niederländische Infrastrukturmi
nisterin Van Nieuwenhuizen stellt für
Innovationen in der Binnenschiff
fahrt insgesamt 15 Millionen Euro
zur Verfügung. Mit dem Förderpro
gramm soll unter anderem die Ein
führung sauberer Schiffsmotoren
beschleunigt werden.
Gleichzeitig wird an einem neuen
Nachhaltigkeitslabel für Binnen
schiffe gearbeitet. Damit können
Binnenschiffer in Zukunft Rabatt

beim Hafengeld bekommen. Das
Nachhaltigkeitslabel kann auch bei
der Schiffsfinanzierung eingesetzt
werden.
Das Maßnahmenpaket beinhaltet
Vereinbarungen über Brennstoff
reduzierung, Biobrennstoffe und
Innovationen zum Bündeln von
Ladung und zum Verkürzen der
Wartezeiten an Schleusen. Die nie
derländische Regierung wird sich
auf internationaler Ebene für einen
europäischen Nachhaltigkeitsfonds
für die Binnenschifffahrt einsetzen.
Gemeinsam mit Banken werden neue
Finanzierungsmodelle zur Erhöhung
der Nachhaltigkeit untersucht. In
Zusammenarbeit mit Forschungsin
stituten wird an neuen elektrischen
Schiffsmotoren gearbeitet.

Deutschland fördert mobile
Landstromanlagen
Zur Verbesserung der Luftqualität in den Häfen fördert
das Verkehrsministerium Bordstrom und mobile
Landstromanlangen für Binnen und Seeschiffe.
Es stehen 11 Millionen Euro zur Verfügung. Gleichzeitig prüft
das Verkehrsministerium, wie der Aufbau fester Landstrom
anlagen durch die Länder vom Bund unterstützt werden
kann. „Wir wollen, dass Landstrom in den Häfen zukünftig
flächendeckend zur Verfügung steht“, so Verkehrsminister
Andreas Scheuer. „Deshalb setzen wir uns für die EUweite
Einführung einer Landstrompflicht ein.“

Befahrbarkeit der Waal in
Nimwegen wird verbessert
Die niederländische
Infrastrukturministerin Cora
van Nieuwenhuizen will die
Befahrbarkeit der Waal in
Nimwegen verbessern. Dafür
stellt sie 7,7 Millionen Euro zur
Verfügung.
Bei Niedrigwasser führt Boden
erosion des Flussbettes zu
Untiefen für die Binnenschiff
fahrt. Der größte Engpass ist die
harte Bodenschicht in der Kurve
von Nimwegen. Diese Steinschicht
soll abgeflacht werden, was zu
einer
besseren
Befahrbarkeit
führt. Gleichzeitig wird der Über

gang zwischen der Steinschicht
und dem sandigen Flussboden
egalisiert. Damit wird der Über
gang zwischen untiefem und tie
fem Fahrwasser weniger abrupt,
was das Risiko auf Schäden an
Binnenschiffen verringert.
Die
Vorbereitungsmaßnahmen
starten in diesem Jahr. 2020 sollen
die Maßnahmen abgeschlossen
werden.

Die Waal in Nimwegen. (Bild: Beeldbank
RWS/Johan Roerink)

i

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

Rubriken
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

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

1

23 Schiffsausrüstung

Aggregate

21 Ruderanlagen
LIEFERANT VON

• 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
www.siemers-aggregatebau.com

• LNG Versorgungstanks
• Herstellerservice &
Motorinstandsetzung

OMRU
SCHEEPSRAMEN
OMRU schiffsfenster für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

DÜSEN & RUDERANLAGEN
damenmc.com

24/7

SERVIC
E

+31(0)184 676 262

22 Schiffsersatzteile

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

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

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

Altöltanks nach
BinSchUO Anh.II §809

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

16 Messen und Ausstellungen
SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

Einzigartig in
Deutschland

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

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

www.shipping-technics-logistics.de

EINE KLEINE ANZEIGE MIT EINER

GROßEN REICHWEITE

TARIFE
Anzahl Platzierungen

13x

26x

63x15
63x25
63x30
63x50
63x100

€ 18
€ 36
€ 45
€ 72
€ 144

€ 16
€ 32
€ 40
€ 64
€ 128

* Tarife sind pro Platzierung

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL
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Aan mts Dina leverden onder andere:

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

Dolderman B.V.

RuGotech Pijpleidingen B.V.

Afbouw en levering Caterpillar 3512C en Caterpillar

Engineering, prefab en montage van complete deklei-

C18 ACERT

dingsysteem

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

VE-woning en scheepsstoﬀering

Ontwerp bouw en levering compleet schip

Complete stoﬀering woning , voorwoning en stuur-

Den Breejen Shipyard

huis incl. Ve-screen zonwering

Schroefasinstallatie

Verhaar Omega B.V.

Dolpower B.V.

Eén (1) Verhaar Omega boegschroefinstallatie

Generatorset 1 t.b.v. aandrijving boegschroef en

type kanalen 41120-4k nieuw type (schroefdiam.

ladingpompen 531kVA, motor Caterpillar, type C18

1200mm) horizontale opstelling, 393 kW bij 1780

en generator Stamford HCM534, generatorset 2 t.b.v.

omw/min., bediening wegafhankelijk incl. omschake-

boordnet en ladingpompen 155kVA, motor John

ling pomp/boegschroefbedrijf en één (1) schroefcom-

Deere, type 6068 en generator Stamford UCM274

pressor Atlas Copco MAS GA11FF op 500L ketel

en generatorset 3 t.b.v. boordnet 85kVA, motor John

W & O Europe

Deere, type 4045 en generator Stamford UCM274

Alle afsluiters voor de dekleidingsystemen en de

EPS European Pump Services B.V.

machinekamers

Twee stuks 500m3/uur EPS/Bornemann ladingpomp-

Werkina Werkendam B.V.

systemen, type HC 232 geschikt voor het verpompen

De complete elektrische installatie inclusief 2-draads

van zowel lichte producten als zware stookolie bij een

databesturing, monitoringsysteem met touchscreen-

maximale werkdruk van 6 bar, voor de aandrijving

bediening, compleet nautisch pakket, camerasys-

van de pompsystemen drukvaste 150kW ABB elektro-

teem, complete airco installatie, satellietsysteem,

motoren in combinatie met ABB frequentieregelaars,

tankmeetsysteem, Ecdis Inland Viewer, en AIS instal-

strippomp unit met een capaciteit van ca. 13m3/uur

latie

bij 6 bar en voorzien van een ABB elektromotor

WindeX Engineering B.V.

Foresta Trading B.V.

Airconditioning en overdrukinstallatie

Complete pakket F.T. VICTOR dienstpompen, 2x

www.rensendriessen.com

F.T. ballast/stripping ejector 200 m³/u per stuk, F.T.
smeerolie haspelsets en F.T. gasolie trimpomp

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

Lloyd’s Register EMEA
Geclassificeerd

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wij wensen familie Wirges veel geluk met hun mts Dina

Shipyard

info@foresta-trading.nl
www.foresta-trading.nl

BINNEN
VAART
KRANT

18 juni 2019
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Schipper Werner Schwarz schrijft met ‘Schlechtwetterzonen’ een aangrijpende autobiograﬁe

Varen naar de vrijheid
Bob Dylan zong het al: de wind,
die in principe alle vragen zou
kunnen beantwoorden, blaast
– aangezien hij nu eenmaal
de wind is – alle antwoorden
weg. Niet altijd een opbeurende
gedachte, “maar soms is het toch
rustgevend te beseffen dat je
niet op alle moeilijke vragen een
antwoord kunt krijgen.”
Met deze woorden opent het eerste
deel van de autobiografie Schlechtwetterzonen (Slechtweerzones) van
binnenschipper Werner Schwarz.
Hij groeide op in een kille wereld.
Geboren in Berlijn, ouders onbe
kend, verhuisde hij op jonge leef
tijd van het ene weeshuis naar het
andere. Zijn jeugd speelde zich af
in acht verschillende kindertehui
zen, op zes verschillende scholen;
de meeste daarvan in Beieren.
Waar ‘heksen’ de kinderen het
leven zuur maakten en honger en
vuistslagen tot de dagelijkse gang
van zaken behoorden. Seksuele
intimidatie, slaapzalen vol kakker
lakken en werken tot je erbij neer
viel.

Koud en steriel
“Voor ons geen koekjes of choco
lade”, schrijft Schwarz, die op z’n
zesde voor het eerst samen met
zijn jongere zusje een weeshuis
ontvluchtte. Hij belandde als straf
in een cel en raakte na een misluk
te vluchtpoging volledig gedesillu
sioneerd. “Mir war alles total egal.
Alles.”

Met zijn zeven broers en zussen
bracht Schwarz slechts een korte
periode gezamenlijk door. Daarna
werden ze verdeeld over verschil
lende tehuizen. Het lukt hen niet
een band op te bouwen. “We had
den een koude, steriele jeugd.
Zonder emoties.” Sommige zus
sen en broers zou hij later nooit
meer terugzien.
Het gevoel verloren te zijn, geen
wortels te hebben, hield de jonge
Schwarz nachtenlang wakker.
Donkere uren waarin hij zich af
vroeg waar hij vandaan kwam en
waarom zijn ouders hem had
den verlaten. “Misschien zou het
beter zijn om geen antwoord op
deze vraag te vinden”, besefte hij,
waardoor het hem enigszins lukte
het gepieker over zijn afkomst los
te laten. “Ik interesseerde me niet
meer voor de mensen die ook geen
interesse in mij hadden getoond.”
Uit zijn jeugd neemt Schwarz
wrok jegens de staat en de leiding
van kindertehuizen mee. De forse
bedragen die de overheid uitkeer
de voor de opvoeding van wezen
– Schwarz noemt het ‘Kopfgeld’ –
werden door de directie in eigen
zak gestopt. Nadat de kinderen ’s
ochtends als een soort ‘lijfeigenen’
verse melk en broodjes voor de
Heimleitung hadden gehaald, kre
gen ze zelf dunne brokkenpap als
ontbijt.

Schelmenstreken
Ondanks de tragiek kent de
autobiografie van Schwarz ook

Een boek met een ziel
Werner Schwarz (58) woont in BerlijnKreuzberg. Hij vaart op tan
kers op de (zijrivieren van) de Rijn. Daarnaast is hij als auteur en
musicus betrokken bij een kunstenaarscollectief. In die hoedanig
heid behartigt hij regelmatig op kunstzinnige wijze de belangen
van de binnenvaart. In zijn film 220 Millionen Tonnen vertelt hij
vanuit het perspectief van een varende over de binnenvaart van nu
en in de toekomst. Hij trekt ook ten strijde tegen het tekort aan
ligplaatsen in Duitsland, maakte hierover een film en schreef een

humoristische passages over de
schelmenstreken uit zijn jeugd.
’s Nachts stiekem met de andere
jongens gaan roken op het dak.
Op de trap moest je de krakende
treden overslaan zodat ‘de heks’
niet zou horen dat je uit je bed was
geslopen. Een hilarische verdwaal
tocht in een ondergronds kanaal
stelsel in Regensburg, waar de jon
ge Schwarz een hol had ontdekt
om zich terug te trekken. Het ein
digde ermee dat hij op een middag
in het ijskoude, modderige water
belandde. De slagersjongen, die
hem wijsmaakte dat je bij de opti
cien het oog van een geslachte koe
kon inruilen tegen vijf Mark en die
hem tien Mark beloofde als hij een
halfuur in een emmer met mortel
durfde te staan.
Luchtige momenten in een door
gaans triest verslag van een verlo
ren jeugd.

Vrijheid
In 1978 begon voor de 16jarige
Schwarz een totaal nieuw leven:
hij stapte in Neurenberg aan boord
van de Anni. Het was de start van
een proeftijd van zes maanden als
scheepsjongen.
Varen was voor Schwarz altijd een
kinderdroom geweest, wat ook te
maken had met zijn behoefte aan
vrijheid: “Ik wilde weg uit de klau
wen van mensen die dachten mijn
leven te moeten bestieren.”
Aan boord van de Anni maakte
hij kennis met iets wat hij nooit
had gekend: de warmte van een
familie. De schipper, die net als hij
Werner heette, ontfermde zich over
Schwarz alsof die zijn eigen zoon
was. Geholpen door zijn hartelijke
echtgenote Sigrun en hun koddige
adoptiefzoontje Michi.
Voor het eerst een eigen kamer.
Zelf boodschappen doen met
maar liefst 170 Mark op zak. In
Frankfurt de allereerste hambur
ger van je leven eten. ’s Avonds
nog wat nagenieten op het dek,
terwijl de motor ‘KartoffelKartoffelKartoffel’ bromde. “Ik was vrij.”

open brief aan het stadsbestuur van Mainz.

Kerstmis

Deel I van zijn autobiografie Schlechtwetterzonen telt 360 pagi

Van de schipper en zijn matroos
leerde Schwarz al snel de kneep
jes van het vak: de motor starten,
vastmaken, schrobben en boenen.
Ze voeren op de Main en de Rijn,
passeerden ‘aangename’ en ‘ver
vloekte’ sluizen. De Anni lag ook
een tijdje op de werf.
Na verloop van tijd nam het schip
persechtpaar Schwarz mee naar
hun woning in Weißenthurm (na
bij Andernach). Hij beleefde er
zijn eerste echte Kerstmis, kreeg
voor het eerst een verjaardagsca
deau. Leerde in de buurt vrienden
kennen en bouwde een steeds
hechtere band met zijn ‘broertje’
Michi op.
Op een dag vertelde de schipper
dat hij zou overstappen van de

na’s en is verschenen bij uitgeverij Iatros. Auteur, vertaler, tolk en
docent Björn SeidelDreffke was als lector bij de publicatie betrok
ken. SeidelDreffke, die zichzelf een echte landrot noemt, werd
meegezogen in de boeiende binnenvaartwereld en is gefascineerd
door de wilskracht van Schwarz om ondanks de moeilijke tijden
die hij heeft gekend toch steeds weer op te staan en zijn weg te
vervolgen. “Een prachtig, nietalledaags verhaal. Wat een vrijheids
drang heeft die man! Je leeft met hem mee alsof je er zelf bij bent
geweest.”
Werner Schwarz werkt op dit moment aan deel II van de autobio
grafie, dat in januari 2020 verschijnt.

Het boek is te bestellen via de internetsite van de uitgever:
www.iatros-verlag.de.

In de binnenvaart begon Werner Schwarz aan een nieuw en beter leven.

Anni naar de Iphofen. Aan boord
van dit schip zou Schwarz zijn
opleiding tot matroos beginnen
in combinatie met blokonderwijs
aan de scheepvaartschool.

Nieuwe werelden
Precies op dit hoogtepunt voor
de jonge Schwarz nam het leven
een dramatische wending. Deel 1
van de autobiografie eindigt zon
der happy end. Na een tragische
gebeurtenis staat Schwarz er aan
boord van de Iphofen opnieuw
alleen voor. Hij is nauwelijks
bekomen van het drama dat zich
enkele dagen eerder heeft afge

speeld. Over niet zo lange tijd zal
hij in staat zijn om zelf een schip
te besturen.
“Maar soms zou ik willen dat je
ook kunt leren hoe je door het
leven navigeert. Zonder problemen
en pijn.”
Toch weet Schwarz inmiddels dat
je soms bestaande oevers moet
verlaten om nieuwe werelden te
ontdekken. De vrijheid die hij in
de binnenvaart leerde kennen is
zijn levensmotto geworden: “Het
is goed dat ieder individu z’n le
ven kan inrichten zoals hij het zelf
wil. Dat is het unieke aan de mens:
alleen hij is hiertoe in staat.”

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
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Postbus 188, 3330 AD Zwijndrecht
Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht

Nieuwe Bosweg 4, Postbus 14
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Telefoon (078) 612 48 33
Fax (078) 619 53 42

Telefoon (078) 681 41 77
Fax (078) 681 50 56

• Voor kleine tot ingrijpende
reparaties en compleet onderhoud
• Helling 120 meter
• Groot schroevendok

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn

Wij staan ook op
de Maasbrachter
Havendagen 2019

Rhenus LBH PartnerShip BV

ST. ANTONIUS-HOUBEN
Havenstraat 7
6051 CR Maasbracht / Holland
Tel. (+31)475 - 463131
info@antonius-houben.nl
www.antonius-houben.nl

Together with Passion

Maasbrachter Havendagen
Kom naar onze camper
tegenover Fransbergen!

SCHEEPSWERF
In Maasbracht hebben we goede voorzieningen voor schippers en binnenvaartschepen.
Op onze scheepswerf repareren we voornamelijk binnenvaartschepen en voeren we
keuringen en schadebehandelingen uit.

SCHEEPSBOUW
Scheepswerf Maasbracht repareert duwbakken, pontons, onderlossers en secties. We
voeren grote staalconstructies uit, trekken
grote schepen op de kant en spuiten ze
schoon. Er is ruimte voor:
• schepen van 110 meter lang en
850 ton zwaar
• schepen met een maximale diepgang
van 2,40 meter

Bunkerhaven 5 . 6051 LR Maasbracht . 0475-465555 . 06-20650790
info@scheepswerfmaasbracht.nl . www.scheepswerfmaasbracht.nl

+31 (0)10-411 9595

WWW.OVERVLIET.NL
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De bemanning van de Maasbrachter Havendagen in de haven met Leo van Roosmalen (kapitein), Roel Kleinstra, Chantal Pols, Otto Snijer, Edivon Vranken, Romi Spiegels, Geert Tinnemans en
Fabienne Romeijnders. (foto Noud van der Zee)

Veel te beleven op Maasbrachter Havendagen 2019
Van vrijdag 28 tot en met zondag
30 juni vinden voor de 39e keer
de Maasbrachter Havendagen
plaats. Het gratis te bezoeken
evenement op de boulevard en
in de haven trekt tweejaarlijks
circa 20.000 bezoekers.
Chantal Pols van het organiserend
bestuur vertelt over de editie van
dit jaar: “Als vrijwilligersorganisa
tie hebben we geprobeerd een ver
nieuwd en gevarieerd programma
samen te stellen. We bieden be
zoekers en deelnemende bedrij
ven alle ingrediënten voor mari
tiem zakendoen, netwerken en
ontspanning.”

Markt en netwerkplein
Na de aankomst van de histo
rische sleepboten in de haven
van Maasbracht vindt op vrij

dag 28 juni de officiële opening
plaats door wethouder Johan
Lalieu. Voorafgaand vindt er een
ondernemersborrel plaats onder
de noemer ‘Sireneborrel XXL'.
Bram Moszkowicz spreekt op
deze meeting de ondernemers van
Maasgouw toe.
Zaterdag 29 juni staat in het teken
van de scheepvaart- en bedrijven
markt. Op deze markt presenteren
zich scheepswerven, scheepsrepa
ratiebedrijven en toeleveranciers
uit Maasgouw (en daarbuiten).
Aan deze markt is ook een net
werkplein gekoppeld, waar nauti
sche ondernemers elkaar kunnen
treffen.
Het Maas Binnenvaartmuseum
opent zijn deuren met een geheel
vernieuwde expositie. Op zaterdag
en zondag worden voor de deur
van het museum oude stukken

verkocht, die in de nieuwe col
lectie overbodig geworden zijn.
Rijkswaterstaat toont de bedien
centrale en laat zien hoe het schut
proces in de sluizen werkt en het
waterbeheer in de praktijk gebeurt
van de Belgische grens tot Venlo
op de Maas en op de Limburgse
kanalen.
Duikvereniging Bluegill uit Pan
heel is present op de markt met
haar duiktank. Modelbotengroep
Devel bestuurt haar vaartuigen in
een groot waterbassin.
De passagiersboten van Rederij
Cascade verzorgen vaartochten in
en rond de binnenhaven, net als
de stoomboot George Stephen
son en rondvaartboot De Gou
verneur van Limburg. Te bezich
tigen zijn de oude sleepboten en
vissers
boten, het enige zeilschip
van Rijkswaterstaat (de RWS 1),

spitsen en tjalken, een Zeeuwse
poon, de historische tjalk Nooit
Volmaakt, de parlevinker Time is
Money en twee zelflossers.
Chantal Pols: “Het Korps Mari
niers Reservisten en waterscouting
De Oude Tip zijn ook vertegen
woordigd op ons evenement. De
Scouting organiseert wrikwedstrij
den in de voorhaven.”

Nostalgische kermis
Dit jaar staat voor het eerst onder
de naam Haven Fair voor de derde
dag, zondag 30 juni, een belevings
markt op het programma. “Als
organisatie willen we meer kwali
teit neerzetten op de laatste dag.
Dat willen we bereiken met modeen lifestyleproducten, streek
producten en vintage-artikelen,
brocante, antiek en curiosa. De
kramen zijn aan één kant opge

steld, zodat de bezoekers vrij uit
zicht hebben op de boulevard en
de haven.”
Nieuw is ook de nostalgische
kermis met een aantal attracties
uit de jaren 30, waaronder een
bootjes-, zweef- en draaimo
len. Bijzonder in haar nopjes is
Chantal Pols met de kindermarkt
en de speciale workshops voor de
jongste doelgroep.
Elke avond is er op de Maasbrach
ter Havendagen een ‘open airfestival’ met een foodtruckplein en
optredens op een groot podium.
“Het hele weekend volgen vele
artiesten, bands en dj’s elkaar op.
Enkele toppers die wij gecontrac
teerd hebben en bij ons optreden
zijn Samantha Steenwijk, The Ori
ginals, Gerard Ekdom en Hard
2Get. Die laatste groep is bekend
van de Voice of Holland 2019.”

PROGRAMMA MAASBRACHTER HAVENDAGEN 2019
Vrijdag 28 juni

Zaterdag 29 juni

Zondag 30 juni

17:15 uur
• START AVONDPROGRAMMA
• OPENING FOODTRUCKPLEIN
• SIRENEBORREL XXL
• SAMBABAND OP DE BOOT
• INTOCHT BOTEN

10:00 uur
• BEDRIJVENMARKT & NETWERKPLEIN
• MAASBRACHTER HAVENFAIR
• START DAGPROGRAMMA

10:00 uur
• MAASBRACHTER HAVENFAIR
• START DAGPROGRAMMA

20:15 uur
• OFFICIËLE OPENING
MAASBRACHTER HAVENDAGEN
• DJ CLOOS
• HARD2GET
• DJ CLOOS
• HARD2GET
• SAMANTHA STEENWIJK
• HARD2GET
• DJ CLOOS & MC J-LION
01:00 uur
EINDE

20:00 uur
• START AVONDPROGRAMMA
• DJ CLOOS
• THE ORIGINALS
• DJ CLOOS
• THE ORIGINALS
• ONE TWO TRIO
• DJ DMN, DAVID FIJNEMAN & MC J-LION
01:30 uur
EINDE

De intocht van de
historische sleepboten en
andere vaartuigen is op
vrijdagmiddag.

18:00 uur
• START AVONDPROGRAMMA (80’S & 90’S PARTY)
• DJ XL
• GERARD EKDOM
• DJ XL
• DJ JOB, DJ RAOUL & MC J-LION
23:00 uur
EINDE
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De Heus wenst
alle bezoekers van
de Maasbrachter
Havendagen
veel plezier!

18 juni 2019

Uw specialist in scheepselektrotechnische
installaties in de binnenvaart.
Onze activiteiten omvatten het complete traject van advisering, ontwerp,
uitvoering, in bedrijfstelling, service en onderhoud van elektrotechnische
installaties aan boord van binnenvaartschepen en baggerschepen, tevens
verzorgen wij besturingen van dieselmotoren en generatorsets voor
diverse doeleinden.

De Heus Voeders B.V.
Rubensstraat 175 6717 VE Ede • T 0318 - 675 498 • F 0318 - 675 499
info@de-heus.nl • www.de-heus.nl

Bunkerhaven 22 • 6051 LR Maasbracht
Telefoon: 0475 - 464667 Fax: 0475 - 597770
www.vissersenvandijk.nl • info@vissersenvandijk.nl

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

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

Handelsweg 75 . 6541 CS Nijmegen . 024 3731919 . 06 53109065
info@vpgscheepsservice.nl . www.vpgscheepsservice.nl

Welkom in Maasgouw,
dé watergemeente
van Limburg.

Rivier de Maas en haar fraaie uitlopers bestrijken bijna
een kwart van de oppervlakte van Maasgouw.
De circa 25 Maasplassen, ontstaan uit de grindwinning,
zijn een walhalla voor recreanten en watersporters.
U kunt er ongestoord wandelen en fietsen. Relaxen op
een van de vele dagstranden. Rustig varen of juist uw
sportieve grenzen verleggen met uitdagende watersportactiviteiten. En culinair genieten in één van de vele
restaurants.
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Elk detail klopt

FKH ACCU’S

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

werkelijkheid
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www.modelbouwgroepdevel.nl

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

Maasgouw ligt op een knooppunt van vaarwegen. Het water in Maasgouw verbindt de
prachtige dorpskernen met elkaar. Het witte stadje Thorn. Het historische pareltje
Wessem en het vestingstadje Stevensweert. Maasbracht met zijn haven en sluizen.
Of Ohé en Laak, samen met Stevensweert het Eiland in de Maas. Tijdens een dagje
varen door Maasgouw bepaalt u zelf waar u aan wal gaat. En wat is er dan mooier om
aan het einde van de dag aan te meren in de jachthaven. Genieten van de stilte.
De blik op de horizon. Kijken hoe de zon langzaam in het water zakt.

Meer weten over onze prachtige gemeente?
Ga naar www.gemeentemaasgouw.nl

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl
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Kijkje achter de schermen in Verkeerscentrale
Tijdens de Maasbrachter
Havendagen biedt
Rijkswaterstaat bezoekers de
kans om een kijkje achter
de schermen te nemen in de
Scheepvaartverkeerscentrale van
Maasbracht.
Naast de scheepvaartverkeers
centrale kan ook het enige Rijks
waterstaat-zeilschip, de RWS1

Starttijden
rondleidingen
Zaterdag 29 juni
10.30 uur
11.15 uur
12.00 uur
14.00 uur
14.45 uur
15.30 uur

Zondag 30 juni
10.30 uur
11.15 uur
12.00 uur
14.00 uur
14.45 uur
15.30 uur

De bediencentrale in Maasbracht. (foto Noud van der Zee)

bezichtigd worden. De vaarweg
beheerder staat op zaterdag 28
juni ook op het netwerkplein en
op zondag op de markt.
Daar gaan medewerkers in gesprek
met mensen die geïnteresseerd
zijn in het werk van Rijkswater
staat. Zo geven ze informatie over
werkzaamheden die de afgelopen
jaren en de komende tijd in Zuid-

Nederland verricht zijn en wor
den.

Rondleiding
Vanuit de bediencentrale Maas
bracht begeleidt Rijkswaterstaat de
scheepvaart op de Maas vanaf de
Belgische grens tot aan Venlo. De
sluiswachters zijn dag en nacht in
touw.

Benieuwd hoe het schutproces in
de praktijk in zijn werk gaat en
hoe rijkswaterstaat probeert de
binnenvaart zo efficiënt mogelijk
te bedienen op de Maas en de
kanalen in Limburg? Op zaterdag
en zondag kunnen belangstellen
den deelnemen aan een rondlei
ding door de centrale.
Er vinden per dag zes (gratis)

rondleidingen plaats. De rondlei
dingen duren circa een half uur.
Daarvoor dient men zich vooraf
in te schrijven. Dat kan door ene
mail te sturen naar Rijkswaterstaat
Communicatie Zuid-Nederland:
communicatiezuidnederland@
rws.nl. Vermeld uw naam, voor
keur voor een dag en tijdstip en
het aantal personen.

SAA Overvliet Assurantiemakelaars:

Sterk in de maritieme sector
In verzekeringsland en de logis
tieke wereld is SAA Overvliet al
meer dan een eeuw lang een
sterke speler. Een onafhanke
lijke makelaar met verzekerings
mogelijkheden via diverse verzeke
ringsmaatschappijen, onderlinge
verzekeraars en beursassuradeuren.
Dit zowel in Nederland alsook
daarbuiten. Op elk gebied heeft
SAA Overvliet specialisten in huis.
SAA Overvliet is bekend in de
wereld van verzekeringen én de
binnenvaart. Beiden zijn altijd in
beweging. SAA Overvliet probeert
daarop in te spelen door op zoek

te gaan naar nieuwe producten
en diensten die voldoen aan de
huidige verwachtingen en wen
sen. Bijvoorbeeld met het kunnen
bieden van scheepsverzekeringen
op zowel Nederlandse als Duitse
polisvoorwaarden aan (Neder
landstalige) eigenaren die onder
Duitse vlag/bedrijf varen.
“Tijdens de Maasbrachter Haven
dagen 2019, een evenement waar
de maritieme sector zich graag
presenteert, kan een bedrijf als
SAA Overvliet natuurlijk niet ont
breken. Kom naar onze camper
(tegenover
Fransbergen/Eetcafé

Le Mistral) om kennis te maken
met SAA Overvliet en onze moge
lijkheden voor onder andere
drogelading-, passagiers-, duwen tankvaart. Maar ook voor
maritieme toeleveranciers zoals
machinefabrieken, elektrabedrij
ven en scheepswerven.”

Els Oosse, Arjan de Mik en Dave Mulders (vlnr).

Namens SAA Overvliet zijn
zaterdag 29 juni Els Oosse,
Arjan de Mik en Dave Mulders
aanwezig. Op andere dagen zijn
de medewerkers van SAA Overvliet
telefonisch te bereiken via (010)
411 95 95.
Of kijk op www.overvliet.nl.

VPG Scheepsservice: klant blijft koning
Onlangs vertrok goede buur
Scheepswerf Gelria uit Nijmegen.
Dat was voor VPG Scheepsservice
geen reden om bij de pakken
neer te zitten. “We blijven
gewoon alle reparaties, inbouw
en keuringen doen. En daarin
blijven we ook goed!”
Aan de Kanaalhaven is het een
bedrijvigheid van jewelste; er lopen
elektriciens en lassers af en aan en
er klinkt gehamer. Directeur Toon
van de Logt van VPG Scheepsser
vice: “Al deelden we enkele klan
ten met Gelria en hadden we geza
menlijke faciliteiten, ook met hun
vertrek blijven we gewoon alles
aanpakken voor onze klanten.”
Daarom ook nam VPG Scheeps
service een dok van Gelria over.

“En verder hebben én houden we
alles in huis om de bekende, brede
range aan werkzaamheden te kun
nen uitvoeren.”
En dat blíjft veel, want de ervaren
VPG-monteurs kunnen alles tussen
de radarmast en schroefas aanpak
ken. “Daarnaast”, zeg Van de Logt,
“willen we onze klanten zo snel
mogelijk weer op pad sturen na
storingen, inbouw, reparaties of
keuringen. Dat blijft gewoon zo.”
Ook onveranderd blijft dat de
werkzaamheden van VPG voldoen
aan de gestelde kwaliteitseisen. En
minstens zo belangrijk: de uitste
kende prijs-kwaliteitverhouding.
En natuurlijk worden ook de
goede service, betrouwbaarheid
en de fijne sfeer als vanouds in ere
gehouden. “Klanten komen bij

ons terug. Uiteraard omdat we ons
werk goed en snel verrichten, maar
ook omdat het er vriendschappe
lijk aan toe gaat.”
Ze kunnen op de werf nog goed
personeel gebruiken. Van de Logt:
“We zijn altijd op zoek naar ge
motiveerde krachten. In de hy
drauliek, voor motorenreparaties,
ach… eigenlijk bedrijfsbreed. En
ook al is iemand niet ervaren, wij
geven hem graag een gedegen in
terne opleiding. Om onze klanten
uiteindelijk nóg beter te kunnen
helpen.”
Het is duidelijk: VPG Scheeps
service blijft onveranderd klant
gericht én een alleskunner.

www.vpgscheepsservice.nl

Alleskunner
VPG Scheepsservice is een alleskunner met onder meer de
volgende specialismen:
• mechanisch en technisch onderhoud
• inbouw/reparatie van (voorstuwings)motoren
• produceren van schroefasgeneratoren (op maat)
• kopschroef-, schroefas- en roerreparaties
• produceren (op maat) en keuren van stuurmachines
• reparatie van hydraulische stuursystemen
• machinekamerinstallaties van elk merk, ook elektrisch
• reparatie van generatoren
• stuurmachinekeuringen (VPG heeft het IVR-certificaat om de
verplichte 3-jaarlijkse keuring – van elk merk – te verrichten;
dat kan aan de kade of op locatie)
• agent van ABC-dieselmotoren (regio Oost)
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Het water dun varen voor landschapsontwikkeling
Familiebedrijf Dekker wint al sinds 1918 zand en
grind langs de rivieren. Honderd jaar later zijn de
Dekker-bedrijven daarnaast ook actief in kleiwinning,
landschapsontwikkeling, logistiek, grond voor
herinrichting en beton. Dagelijks zijn hiervoor ruim
220 medewerkers in Nederland, België en Frankrijk
actief. De vervoersafdeling, DClogistiek, vaart met
14 eigen schepen en 23 schepen vast in charter.
Beunschip Merwestroom is er één van. Tot wederzijds
genoegen.
Machiel Smitsman (37) vaart al
ruim zeventien jaar als eigenaar op
de Merwestroom, een beunschip
voor het vervoer van nat zand. Zijn
vaargebied beslaat vooral het mid
den en zuidwesten van Nederland
in dagreizen met ophoogzand en
betonzand.
Met een diepgang van circa 2,70
meter vaart Smitsman dan ook
enthousiast het water dun van het
haarvatennetwerk. Het is tegelij
kertijd de kracht van zijn onderne
ming. “Er is veel behoefte aan dit
werk, vooral in bouwgrondstof
fen.”
Op de vraag waarom Smitsman
al vele jaren met zoveel plezier
voor Dekker vaart, antwoordt hij
lachend: “Ik hoor zo’n beetje bij de
inboedel. Op de keper beschouwd
vaar ik al die tijd voor dezelfde
opdrachtgever. Ik ben een soort

van ‘meeverhuisd’ via de dochter
onderneming en de verschillende
voormalige eigenaars.”

Machiel Smitsman vaart met de Merwestroom al ruim zeventien jaar voor Dekker Groep.
(foto privécollectie Machiel Smitsman)

De verstandhouding met het
bedrijf was en is prima. Goede
relaties vindt Smitsman belang
rijk. “Vroeger liep je tijdens het
lossen nog wel eens naar kantoor.
Dan zag je elkaars gezicht wat va
ker. Tegenwoordig spreek je elkaar
wat meer op afstand. Maar de ver
standhoudingen zijn onveranderd
prettig. Ik vaar iedere dag met ple
zier. En is er wat, dan kom je daar
samen altijd uit.”
Maar er is meer. Sinds 2015 ging
Smitsman direct werk doen voor
Dekker. “Toen kwam daar de
betonwereld voor mij bij en dat
is een vrij grote afzetmarkt. Ons
werk werd daardoor niet alleen
gevarieerder, het biedt ons boven
dien een grotere continuïteit.”

Mensen en omgeving
De zorg voor mensen is een speer
punt bij de Dekker Groep, zo
blijkt uit alle uitingen. “Zij zijn de
grondstof voor ontwikkeling voor
hun omgeving. Voor het laten
slagen van een project bouwen
wij op de inzet en de talenten van
onze mensen. Daar hechten wij
veel belang aan.”
Maar ook de grondstofwinning
gebeurt met de grootst moge
lijke zorgvuldigheid. Duurzaam
heid en zuinigheid zijn hierbij
de steekwoorden. “Alles waar je
aandacht aan besteedt, gaat lan
ger mee. Dat is een kwestie van
gezond verstand en gedegen MVObeleid.”

Kortom, win-winsituaties zijn bij
Dekker interessant. Na de grond
stofwinning laat het bedrijf dan
ook graag nieuwe landschappen
achter die de omgeving verrijken.
Gebieden die in het rivierengebied
bijdragen aan hoogwaterveilig
heid, aan de ontwikkeling van
nieuwe natuur en biodiversiteit,
aan landschapsbeleving en recre
atie.

Relatievloot vergroten
Om aan de groeiende vraag naar
goede uitvoering van infrastruc
turele werken te kunnen voldoen,
komt Dekker graag in contact met
scheepseigenaren met schepen die
geschikt zijn voor zand, grind en

klei. Vooral nat zand.
“Door samenwerking kunnen wij
elkaar versterken. Een grote rela
tievloot biedt klanten meer zeker
heid en een betere service. Daar
staan wij voor.”

Neem voor informatie contact
op met Marten Schreur of
Ella Hofs via
dclogistiek@dekkergroep.nl
of bel (088) 998 82 88.
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Maasbracht: thuishaven voor schippers en schepen
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Sinds de aanleg van het
Julianakanaal in de dertiger
jaren van de vorige eeuw wordt
Maasbracht door veel schippers
gezien als hun thuishaven. De
scheepvaart is, afgemeten naar
de ontwikkeling van het dorp
sinds 1945, voor Maasbracht van
groot belang geweest.
Het dorp telt 10.000 inwoners. De
schippersbevolking maakt meer
dan de helft daarvan uit. Veel
dorpelingen zijn werkzaam in en
bij aan de binnenvaart verwante
bedrijven, zoals scheepswerven,
reparatiebedrijven en hun toele
veranciers. Ook zijn er in Maas
bracht veel families die een verle
den hebben in de binnenvaart.

Handel
Bijna een eeuw geleden gingen
kolen uit de Limburgse mijnen via
het Julianakanaal naar Noord en
WestNederland. De levering van
kolen, cokes en kunstmeststof
fen werd massaproductie in bin
nenvaartschepen met een grote
tonnenmaat. En na de Tweede
Wereldoorlog gebeurde hetzelfde
met grind.
In de haven verschenen overslag
bedrijven en Maasbracht maakte
kennis met binnenschippers.
Zakelijke relaties ontstonden aan
de wal en op het water. Er kwamen
een schippersbeurs, bevrachtings
kantoren, café’s en in de haven
verschenen parlevinkers om de
schepen van proviand te voorzien.

gen staan. Waarom doen schip
pers dat? Schipper Henk Laeyen
decker weet het wel: “Ze zijn trots
op hun beroep en dat willen ze op
deze wijze uitdragen.”
Collega Wim van Look zegt: “Het
typeert ook de verbondenheid tus
sen schipper en schip. Op de vaart
geldt: een man, een man, een
schip, een schip. Een schipper liet
nooit zijn vaartuig onbeheerd ach
ter in de haven.”
Oudschipper Tymen de Haan uit
de Spitstraat heeft geen scheeps
attribuut in zijn voortuin ge
plaatst. ”Ik heb wel een klein
museum in mijn tuinhuis inge
richt met scheepsmodellen, een
veerpont, steigers en meerpalen,
die door mijn vader gebouwd zijn.
Dat museum hou ik goed bij.”

Historicus Jac Linssen vertelt:
“Door deze handel ontstonden na
de oorlog vriendschapsrelaties tus
sen de overwegend boerenbevol
king en de schippers. Die verbon
denheid tussen boeren, burgers en
schippers is de basis geweest van
de bedrijvigheid die het schippers
dorp nu nog kenmerkt.”
Later kwamen maatschappelijke
instellingen, zoals schippersinter
naten, scholen, zorghuizen voor
oudere schippers en het KSCC en
AMVV, naar Maasbracht. In de
loop der tijd vestigden zich veel
schippersgezinnen aan wal. Maas
bracht werd zodoende een echt
schippersdorp.

Sporen
Bij een bezoek aan het huidige
Maasbracht kan men daarvan nog
vele sporen van terugvinden. In de
haven liggen vrachtschepen en een
kleine bruine vloot.
Rond de haven treft men de vlag
genmast en de voorsteven van een
schip aan; ze illustreren de ver
bondenheid met de scheepvaart.
Evenals drie bronzen beelden die
verleden, heden en toekomst van
de haven weergeven. En niet te
vergeten het monument van het
schepenkerkhof voor het Maas
Binnenvaartmuseum. De archi
tectuur van restaurants Da Vinci
en De Kolentip vertoont diverse
nautische elementen.
Als je door de woonwijken wan
delt, bevestigen de straatnamen
het schipperskarakter: Tjalkstraat,

Laatste reis

In veel straten bevestigen scheepsattributen de band tussen Maasbracht en de
binnenvart. (foto Noud van der Zee)

Klippersstraat, Kempenaarstraat,
maar ook Boegstraat, Ruimstraat
en Roefstraat. En: Sluisweg, Bun
kerhaven, Kanaalweg en Maas
straat.
In de Maasbrachtse straten zie
je al snel waar oudschippers
wonen. Aan de gevel hangt een
scheepsplank met de naam van
hun vroegere schip erop. Vele
ankers sieren de voortuinen, zoals
bij oudschipper Van Neyenhuizen

aan de Stevensweerterweg. Hij
licht toe: “Ik onderhoud het anker
nu. Mijn vader heeft het hier ge
plaatst. Mijn ouders en broer heb
ben hiernaast gewoond. Ik heb
zelf 42 jaar lang op België gevaren.
Ben toen met pensioen gegaan. En
nu woon ik al weer 22 jaar in dit
huis aan wal.”
Ook zijn er voorbeelden te vinden
van scheepsmasten, die opgetuigd
voor of naast de schipperswonin

Op de gemeentelijke begraafplaats
nabij de Sint Gertrudiskerk zijn
tientallen grafstenen voorzien
van opschriften, foto’s van sche
pen en afbeeldingen van ankers…
Allemaal verbonden met het
beroep dat de overledenen vroeger
uitoefenden: schipper.
Henk Laeyendecker: “Die schip
pers hebben hun hele leven ge
varen. En dat gegeven wordt afge
beeld of gebeiteld op de grafsteen
van de schipper. Hier is hij bezig
aan zijn laatste reis.”
De varende bevolking heeft in de
loop der jaren haar stempel op
het schippersdorp Maasbracht ge
drukt. En doet dat nog steeds.

FKH Batterijen: ook voor advies en service

Frits Hardeman en zijn medewerkers. (foto FKH Batterijen)

In de Sluis
boven de sluis
Nabij de Maas in Well bevindt zich in de NoordLimburgse gemeente Ber
gen een restaurant op een wel heel bijzondere plaats: boven en in een sluis. De
'Bosbrasserie' heet dan ook In de Sluis.
De sluis zelf is niet meer in gebruik. De scheepvaart ondervindt er dus ook geen hinder
van. Sinds 2001 varen er al geen schepen meer op het kanaal en door de sluis.
Dat was vroeger wel anders. In 1964 is men aan de Maas gaan graven naar zand. Zo ontstond
eerst de haven en daarna het Leukermeer. Vanaf de jaren 70 stak men de rijksweg 271 over en
begon men met ontgrondingen tot grote diepte in de Bergerheide. Om te voorkomen dat het achterlig
gende gebied zou verdrogen moest men een sluis aanleggen.
Zeker 22.500 keer passeerde een vrachtschip deze sluis. De Bergenaren keerden zich tegen volledige ontzan
ding van het natuurgebied. En in 2001 werd de zandwinplaats overgedragen aan de gemeente. Het is nu een
recreatie en natuurgebied: Nationaal Park De Maasduinen. (tekst en foto Noud van der Zee)

Batterijen zijn er om energie te
geven. Daarom levert FKH
Batterijen veilige kwaliteit aan
particulier en rederij voor alle
toepassingen.
Frits Hardeman vertegenwoor
digt met zijn medewerkers de
firma FKH. De firma adviseert en
verkoopt start en tractieaccu’s,
omvormers, laders en verdeel
systemen. Vanuit de vestiging
in Nijmegen wordt door geheel
Nederland, België, Duitsland en
NoordFrankrijk geleverd.
De service is 7 dagen per week en
24 uur per dag. “Eén telefoontje
naar (024) 373 88 75 en u wordt
direct geholpen. Binnen de kort
ste tijd staat er een van de FKH
werkbussen voor het schip. Met
uitgebreide equipement aan boord

om het schip voeding te geven!”
De storing wordt geanalyseerd
en indien nodig is er ruilappara
tuur bij de hand. Hoewel schepen
tegenwoordig geavanceerd zijn
uitgevoerd, draait er niets zonder
spanning niets aan boord. Stroom
is de bron.
“FKH staat voor kwaliteit, service
en snelheid.” Ze komen, helpen
plaatsen, sluiten de batterijen aan
en beproeven de installatie op zijn
deugdelijkheid.

Zichtbaar voor de markt
Persoonlijk advies en klantgerich
te service zijn speerpunten van het
bedrijf. “En dan wil je zeker op de
Maasbrachter Havendagen aanwe
zig zijn.”

www.fkhbatterijen.nl
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Fluvia

for Peak performance
Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen

TE HUUR / TE KOOP

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

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!

Ponton Bouwjaar 2017. L. 41.60 m. Br. 9.50 m.
Lege diepgang: 0.57 m. Geladen diepgang: 3.24 m.
Laadverm: 1052 ton. Van Tiem kopschroef 360gr/375 p.k.
Hatz generator 40 KVA.
2 spuds van elk 11.00 m. met hydraulische lier.
Dekbelasting 10 mt/m2.
Nieuw scheepsattest(SI-R) en meetbrief.
Dekschuit 29.83x5.73x1.23 m. 108 ton.
Voorzien van 2 hydraulische spuds van 10 meter en HIAB
kraan 4 ton. Voorzien van geldige S.I. en meetbrief.
Te koop:
Plezierjacht (ex parlevinker)
15x4.20x1.00 m. 150 pk Vetus-Deutz.
Generator 15 KVA. Water 1500l. Gasolie 1.000 l.
Vuilwatertank. 5 slaapplaatsen.
Geldig S.I.- Certificaat en meetbrief.
Uitmuntende staat van onderhoud.
2 spudpaalkantelaars met spuds (12 m.) en 2 hydropacks.
Prijzen op aanvraag!

www.fluvia.eu/jobs

www.fluvia.eu

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

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

Email: aquatrans@gijsdaanen.nl
Tel: 06-53163480
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TEHO Ropes bedient
binnenvaart op maat
TEHO Ropes is een
wereldwijde leverancier van
touwwerk, staalkabels en
aanverwante producten.
Met vestigingen in
Singapore, Houston,
Algeciras, Dubai,
Panama, Shanghai en
Ridderkerk heeft TEHO
Ropes een netwerk aan
voorraadpunten waaruit
schepen snel beleverd
kunnen worden met touw
en staalkabel.
De Nederlandse vestiging van
TEHO Ropes is opgericht in 2013 en
is in een korte tijd uitgegroeid tot
een gevestigde naam in de plaatselijke en internationale maritieme
sector. Deze snelle groei is tot stand
gekomen door duurzame producten, een goede prijs/kwaliteit-verhouding, een sterke voorraadposi-

tie maar vooral door een ervaren en
enthousiast team. Het TEHO-team
bestaat uit een groep specialisten
die de ultieme invulling geven aan
het motto: “We know the ropes!”
Naast de grote vaart bedient TEHO
Ropes ook de binnenvaart. Dat
gebeurt via verschillende bunkerstations. Deze partnerbunker
stations verkopen de 12-strengs
touwen; de Magnaro Endurance, de
Magnaro HMPE en de bijbehorende
beschermhoezen om de levensduur
van de trossen te verlengen.
De Magnaro Endurance is een speciaal voor de binnenvaart ontworpen
touw. Met een zeer goede slijtweerstand is het mogelijk om het touw
lang te gebruiken. Ten opzichte van
concurrerende touwproducten is de
Magnaro Endurance ook sterker en
dit touw neemt geen water op.
Door een verfijnde
sterkte en gewicht
om een dunnere
Endurance-touw te

combinatie van
is het mogelijk
maat Magnaro
gebruiken zon-

der er in sterkte erop achteruit te
gaan.
Met de Magnaro HMPE voorziet
TEHO Ropes ook in de vraag naar
een hoogstaand product dat weinig
weegt. De Magnaro HMPE is net zo
sterk als staaldraad maar dan zeven
keer lichter in gewicht in dezelfde
diameter.
Het
gebruiksgemak
van
het
Magnaro HMPE-touw maakt het
aanmeren en afstoppen veel eenvoudiger.
TEHO Ropes levert deze touwen
snel uit voorraad bij zijn partners
in de binnenvaart, al dan niet naar
wens op maat gesplitst.

TEHO Ropes Europe zal zijn positie in de binnenvaart de komende
jaren verder uitbouwen door verder
te investeren in kwalitatieve touwproducten die het verschil maken in
de dagelijkse praktijk en door exclusieve partnerschappen aan te gaan
met de betere bunkerstations in de
markt.
www.tehoropes.nl
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Dubbelwandig tankschip gezocht

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

Vinotra uw innovatieve partner voor transport en bunkering van
zwarte en blanke producten actief in Rotterdam, Amsterdam,
Antwerpen en de Noord-Europese waterwegen.

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.

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

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.

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

BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht
TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl

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

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

BEVRACHTING IS ONS VAK,
alles wat daarbij hoort regelen
wij snel en deskundig!
www.eurokorbarging.nl | Tel: +31 180 481960

GASDOKTERS

GA
+31
+31
180
234
030
+31180
180234
234030
030

GECERTIFICEERDE
GECERTIFICEERDE

info@gin-rotterdam.nl

GASDESKUNDIGEN
GASDESKUNDIGEN
TANKSCHEPEN
TANKSCHEPEN
VOOR
VOOR AL
AL UW
UW GASVRIJ-INSPECTIES
GASVRIJ-INSPECTIES

GE
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www.gin-rotterdam.nl
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BOURGONDISCHELAAN
BOURGONDISCHELAAN 30M
30M |2983
|2983 SH
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Onbeperkte gastvrijheid op mps Viola

(foto’s Phoenix Reisen)

Begin juni is het mps Viola in
de vaart gekomen. Het schip
van Phoenix Reisen werd 3
juni gedoopt. Oprichter en
directeur Johannes Zurnieden
van de Duitse reis- en cruiseorganisatie verwelkomde samen
met zijn team het nieuwste
lid van de Phoenix-vloot in
Bonn, daar vond de feestelijke
doopceremonie plaats.
Het schip is een oude bekende:

voorheen voer het als de J. Henry
Dunant. Nu is het volledig ver
bouwd en vernieuwd.

Rolstoeltoegankelijk
De inzegening gebeurde door pas
toor Raimund Blanke. De doop
nam Annika Zeyen voor haar
rekening.
Dat de succesvolle Duitse rolstoel
basketbalster – ze won onder meer
medailles op de Paralympische
Spelen van Beijing, Londen en

Rio de Janeiro – voor de doop was
gevraagd, was niet zomaar. Aan
boord van de Viola bevinden zich
34 rolstoeltoegankelijke hutten.
De onbeperkte gastvrijheid gaat
nog verder: ook de restaurants en
andere openbare verblijven zijn
ruim en comfortabel – ook voor
rolstoelen. Daarnaast zijn er hut
ten voor begeleiders.
In de toekomst wil Phoenix Reisen
ook gasten met andere beperkin
gen de mogelijkheid bieden om

Vlnr: Michael Schulze (directeur Cruises Phoenix Reisen), Saskia de Rooij
(Nautisch Manager Rivertech), Otto Groen (Managing Director Rivertech),
doopvrouw Annika Zeyen, Johannes Zurnieden (oprichter/directeur Phoenix
Reisen), Benjamin Krumpen (directeur Phoenix Reisen) en pastoor Raimund
Blanke.

met de Viola een riviercruise te
maken, zoals patiënten die aan
bed gebonden zijn.

Partners
Voor de exploitatie van het nieuwe
schip werkt Phoenix Reisen samen
met gerenommeerde partners als
Rederij Rijfers Nautical Manage

ment uit Nederland, Sea chefs
(voor hotel- en restaurantperso
neel), rolstoelreisorganisator Runa
Reisen en de katholieke hulp
organisatie Malteser Hilfsdienst.
De eerste reis van de Viola ging
over de romantische Middenrijn,
daarna zette het schip koers naar
Nederland.

Lean & Green OnSpot
Het BVB was donderdag 13
juni aanwezig bij de sessie Lean
& Green OnSpot in Ooster
hout. Dit initiatief van Lean
& Green brengt per regio par
tijen samen; nu was dat in
Brabant, maar bijvoor
beeld
binnenkort ook in NoordHolland. Tijdens deze events
wordt met verladers gesproken
over actuele thema’s gericht op
samenwerking en CO2-reductie.

VOORTOUW
Nieuws van het BVB

LI
M
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R

G

www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

Deze sessie in Brabant ging met
name over de kansen in en naar
Antwerpen. Het BVB sprak mee
over de praktische logistieke in
vulling van binnenvaart in de
keten en waar de meeste kansen
liggen voor een modal shift.

Werkbezoek van
Deltacommissaris
Maandag 17 juni legde Deltacom
missaris Peter Glas, vanaf de Ver

keerscentrale in Dordrecht, een
werkbezoek af in de binnenvaart.
De organisatie was in handen van
het BVB in samenwerking met
Koninklijke BLN-Schuttevaer en
het Centraal Overleg Vaarwegen.
Glas is sinds 1 januari de nieuwe
Deltacommissaris en geeft van
uit die rol leiding aan het Delta
programma onder de verant
woordelijkheid van de minister
van Infrastructuur en Waterstaat.
Hij heeft de taak om de voort
gang van het Deltaprogramma te
bewaken en rapporteert en advi
seert daarover aan de minister en
andere betrokken bewindsperso
nen.
Tijdens zijn bezoek aan de bin
nenvaart kwamen het belang
van vervoer over water en van
infrastructuur en de bevaarbaar

heid van rivieren aan bod alsook
rivierenmanagement en actuele
onderwerpen als de droogte van
vorig jaar. Al varende ging het
gezelschap aan boord van bin
nenvaartschepen waar deze on
derwerpen aan de orde kwamen.

Symposium Overijssel
Donderdag 20 juni vindt in
Overijssel een symposium plaats
in het kader van de afronding
van het uitvoeringsprogramma
Goederenvervoer over water.
Nieuwe activiteiten op het gebied
van goederenvervoer over water
en logistiek staan op de rol. Een
goed moment om terug te kijken
naar wat het uitvoeringsprogram
ma heeft opgeleverd en vooruit te
blikken naar de nieuwe activitei
ten.

Het BVB heeft samen met evo
fenedex binnen het uitvoerings
programma een project gedaan
om verladers in de provincie met
kennis en advies op maat de weg
naar het water te wijzen en zo bij
te dragen aan een betere bereik
baarheid en minder CO2-uitstoot.
Het BVB zal tijdens het sympo
sium de aanpak en resultaten toe
lichten.
Tevens zullen de deelnemers in de
themasessie 'Modal Shift' verder
van gedachten wisselen over dit
onderwerp.
Andere
themasessies
zijn:
Vergroening, Smart Port en
Havenontwikkeling. Tijdens deze
sessies staat interactie centraal
en hoopt de organisatie partijen
samen te brengen en kennis over
te dragen.

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

18 juni 2019

22

Wij wensen Eiltank Schiﬀahrt GmbH & Co. Flüssigtransport KG
veel geluk met hun mts Rain Empress

Marine Power Drechtsteden B.V.

BINNEN
VAART
KRANT

Aan mts Rain Empress leverden onder andere:
All Pumps Holland B.V.

nierbare boordlichtbakken en Davit WLL

EMS Group B.V.

Marine Power Drechtsteden B.V.

Verhaar Omega B.V.

Complete Victor pompen pakket en ap-

500 kg

Complete E-installatie

2X Cummins QSM11-M 353 Kva @ 1800

Eén (1) Verhaar Omega Boegschroefinstal-

pendages

ClimaLogic B.V.

Hoveko B.V.

r/min, uitgerust met een Marathon 572

latie type VBS800sr (schroefdiam 800mm)

Anko Piping B.V.

Airconditioning installatie, overdrukinstal-

De complete tankmeting en -alarmering

RSL4024 1X Cummins QSB5-G5 134 Kva @

verticale opstelling, 250 kW bij 730 omw/

Complete leidingsystemen op het dek in de

latie, sanitaire installatie, machinekamer-

met behulp van Saabradars, alsmede de

1800 r/min, uitgerust met een Marathon

min., bediening wegafhankelijk en schroef-

ladingszone

ventilatie, RVS afsluitbare roosters en

temperatuur- en drukmeting

431 PDL6204

compressor Atlas Copco MAS GA11 FF op

Beerens Handelsonderneming B.V.

dekventilatie

Marflex B.V.

SARC Advies en Rekencentrum

500L ketel

8 x MDPD-80 ladingpompen

LOCOPIAS (beladingscomputer)

Voorsierradarmast type Reïntrade L, schar-

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Nieuwland Parc 307, 2952 DD Alblasserdam
info@emsbv.nl
www.emsbv.nl

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

Wij feliciteren
Eiltank Schiffahrt GmbH & Co. Flüssigtransport KG

met mts Rain Empress en wensen
haar veel succes
Wij bedanken Eiltank Schiffahrt GmbH & Co. Flüssigtransport KG
voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen
mts RAIN EMPRESS een goede vaart.
Wij verzorgden de complete E-installatie.

Reigersingel 10
2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008
Fax : 0180 - 599727
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(foto’s Reederei Jaegers)

Kleine type C-tanker voor vaart door Amsterdam

Rain Empress: klein maar ﬁjn
In opdracht van een klant heeft
Reederei Jaegers een kleine
type Ctanker laten bouwen die
zonder speciale vergunning door
Amsterdam en op de Amstel
mag varen. Na een geslaagde
proefvaart heeft het mts Rain
Empress er inmiddels de eerste
reizen opzitten.
De Rain Empress vervoert grond
stoffen naar de firma Rütgers in
Uithoorn, producent van kool
waterstofharsen. De tanker is 67
meter lang en 7,20 meter breed.
Door deze beperkte afmetingen
mag hij zonder speciale vergun
ning door Amsterdam varen. Het
schip vaart vanuit het Oosterdok

via de Herengracht de Amstel op.
Het schip heeft ook een specia
le vergunning gekregen om een
alternatieve route te varen tussen
het Omval en Driemond Weesp
traject en Gaasp.

voorzien waarin later accu’s met
een totale capaciteit van 300 kWh
kunnen worden geplaatst. Hier
mee zou het schip dan plaatselijk
een tijdlang uitstootvrij kunnen
varen.

Dieselelektrisch

Beperkte ruimte

De tanker heeft acht tanks van
roestvaststaal en een dieselelektri
sche aandrijving. De energie voor
alle verbruikers aan boord wordt
(afhankelijk van de vraag) opge
wekt met één, twee of drie gene
ratoren.
AAA Propulsions uit Boven
Leeuwen leverde twee pod
propellers van elk 250 kW. Op het
achterschip is een aparte ruimte

Het casco van het mts Rain
Empress is gebouwd op de Neue
Ruhrorter Schiffswerft en af
gebouwd bij Scheepstechniek
Drechtsteden in Dordrecht.
Een grote uitdaging vormde het
onderbrengen van alle benodigde
componenten op een beperkte
ruimte.
De tanker is geclassificeerd door
Bureau Veritas.

Voorschutregels op de Moezel veranderen
Vanaf 1 december 2021 hebben
alleen nog passagiersschepen
die op schema varen het
recht op voorschutting bij
Moezelsluizen. Nu geldt dit voor
alle passagiersschepen.
De Moezelcommissie past de re
gels aan om de binnenvaart te ont
lasten. Goederenschepen lopen
regelmatig vertraging op door het
voorschutten van passagierssche

pen op de Moezel. Daar zal pas
echt verbetering in komen als alle
Moezelsluizen verruimd zijn met
een tweede schutkolk.

Aanlegplaatsen
De Moezelstaten hebben de vaar
wegbeheerders opgeroepen om
voldoende aanlegplaatsen voor
cruiseschepen te realiseren zodat
passagiers genoeg mogelijkheden
hebben om aan land te gaan.

Eind mei kwamen de leden van de
Moezelcommissie in Luxemburg
bijeen. Bij deze gelegenheid werd
het voorzitterschap door Duits
land overgedragen aan Frankrijk.
De afgevaardigden van de Moezel
staten discussieerden onder meer
over het afschaffen van de vaart
rechten op de Moezel.
In Duitsland zijn de vaartrechten
begin dit jaar geschrapt, behalve
op de Moezel en het Noord

Oostzeekanaal. Duitsland pleit
ervoor dat op termijn ook op de
internationale Moezel geen vaar
trechten meer te hoeven worden
betaald.

Tarieven
Als overgangsregeling, voor een
periode van maximaal drie jaar,
gaat de Moezelcommissie bij het
berekenen van de Moezeltarieven
vergelijkende cijfers van de Main,

de Neckar en het MainDonau
kanaal uit 2018 gebruiken. Hoe
het daarna verder gaat zullen de
Moezellanden onderling afstem
men.
Vanaf 2020 zijn alle sluizen op
de internationale Moezel jaarlijks
gedurende tien dagen gestremd
voor groot onderhoud. Dit is no
dig om de Duitse Moezelsluizen te
kunnen voorbereiden op afstands
bediening.
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BUYCK TECHNIEK B.V.
Buyck Techniek is gespecialiseerd
in het ontwerpen, leveren, installeren
en repareren van alle voorkomende
hydraulische installaties voor
scheepvaart & industrie.

HYDRAULIEK
en slangenservice
ONTWERP
INSTALLATIE
REPARATIE

19.800,20.800,23.300,24.300,-

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

25.700,-

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

38.700,77.500,-

STL

STANDNR

...

I www.bingvoskaiser.de

NIEUWBOUW CASCO’S

Allround specialist in
scheepselektrotechniek

ADVIES

TEKENINGEN
BINNENVAARTSCHEPEN
GOEDKEURING

24/7
service

Sisalstraat 9
8281 JJ Genemuiden

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

WWW.BINGVOSKAISER.DE

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

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

MEANDERKIDS
schippersinternatentoernooi

DE JEUGD HEEFT
D E B A L I N H A ND E N
15 juni 2019

OCBarging bv

SPONSORS

Maritime Filming
Group

v.o.f van der Klei - Hollander

Non Ferro bv

MS.SPLENDID
MS.NOVALIS
ALLEGRO SHIPPING
FROMM VAN DER MOLEN VOF
VOF FROMM-VERSCHUREN

Wij willen alle sponsoren bedanken voor het mede mogelijk maken van deze sportieve dag.
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Wij wensen Bargeline SA een behouden vaart met mts Tasmanzee
Maritieme betimmeringen en interieurbouw

BY

SAAOVERVLIET

BINNEN
VAART
KRANT

DE TROSSEN KUNNEN LOS!
Het team van
Asto Shipyard wenst
mts Tasmanzee een
voorspoedige en
behouden vaart!

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

f

in
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Asto Shipyard bouwt met Tasmanzee een
zeewaardige binnenvaarttanker
ton, zijn vooral te vinden in
het ‘FARAG’-gebied: Flushing, Ant
werpen, Rotterdam, Amsterdam
en Gent. De vloot bestaat uit de
Oostzee, Beringzee, Banzystad,
Noordzee, Zuidzee, Javazee, Pool
zee, California, Thalys en als uit
breiding van de vloot nu dus ook
de Tasmanzee.

DOOR JAN HOEK

Op het eerste gezicht lijkt de
Tasmanzee met zijn 135 x 16,80
meter gewoon op een fors
uitgevallen binnenvaarttanker.
Wie beter kijkt, ziet dat de kop
van het schip zwaarder gebouwd
is, de woning voorzien is van
zeeramen en dat het stuurhuis
compleet van staal is en ook
voorzien van speciale ramen. De
Tasmanzee is constructief gezien
een zware jongen. Met andere
woorden: een binnenvaartschip
gebouwd met een knipoog naar
de estuaire vaart, maar in dit
geval zelfs geschikt voor zeevaart
binnen de 10-mijls-zone.
Eigenaar Bargeline S.A. uit
Schwebsingen (Luxemburg) heeft
deze bijzondere type C-tanker
laten ontwikkelen met een blik
op de toekomst. Mochten de
vaar
routes te beperkt worden in
de binnenvaart, dan is dit schip
met een paar kleine aanpassingen
geschikt voor zeevaart in bijvoor
beeld Argentinië of Brazilië. Of,
zoals de eigenaren met trots stel
len, de Tasmanzee is wereldwijd
de enige in zijn soort.

Zeestabiliteit
Het is zeker niet de bedoeling dat
de Tasmanzee snel te vinden is in
de Zuid-Amerikaanse landen. Via
bevrachter Delta-Connect uit Ant
werpen zal de tanker, geladen met
mineralen en oliën, vooral actief
zijn in het ARA-gebied.

Afbouw carrière

het schip bestand is tegen golven
van 2 meter hoog. Ook beschikt
de tanker al over de vereiste bre
dere nooduitgangen.
In plaats van kabelgoten is gebruik
gemaakt van kabelbuizen, waarin
ruimte genoeg is voor extra kabels
die nodig zijn bij zeevaart. Door al
deze extra voorzieningen voldoet
de tanker aan de estuairy service
notation (BV IN 2.0), de Marpol
(olietanker)regels en is het schip
geschikt voor PORT2000.

‘FARAG’-gebied
Bij de afbouw werkten de techni
sche man van Bargeline, Tom de
Leeuw, en de bemanning nauw
samen met de onderaannemers
en leveranciers waar Asto Shipyard
goede ervaringen mee heeft. Zo
verzorgde CCM3 het leidingwerk
in de machinekamer op het voor
schip en de leidingen op het ach
terschip, Hoogendoorn de betim
mering en Werkina Werkendam de
scheepselektro en leverde EBR het

stuurhuis en FEMM de scheeps
benodigdheden.
Aan boord staan twaalf Marflexpompen met een capaciteit van
200 kuub per uur elk. Eigenaar
Bargeline laat de bevrachting ver
zorgen door Delta-Connect, een
bedrijf dat kan beschikken over
een modern uitgeruste vloot voor
het transport van chemische en
minerale olieproducten.
De tankers, met elk een draag
vermogen van meer dan 3.000

De eigenaren zijn zeer tevreden
over de afbouw bij Shipyard Asto
en roemen de begeleiding van
Rick Verhage. De Tasmanzee was
het derde schip dat voor hen
onder regie van Asto-bedrijfsleider
Verhage werd afgebouwd.
Rick Verhage werkte achttien jaar
bij De Schroef in Sluiskil en was
de laatste negen jaar verantwoor
delijk voor de afbouw van schepen
bij Asto Shipyard in Raamsdonks
veer. De Tasmanzee is het laatste
afbouwproject waarbij hij betrok
ken was als projectleider. Rick
Verhage gaat zijn maritieme car
rière afbouwen, omdat hij bin
nenkort met zijn echtgenote emi
greert naar de Italiaanse streek de
Marche. Daar gaat het echtpaar
zich bezighouden met de verhuur
van vakantiehuisjes.
Hij kan aan zijn uitgebreide
(afbouw)portfolio nog net de Tas
manzee toevoegen. En dat is toch
maar mooi een tanker die wereld
wijd de enige in zijn soort is.

Twee Mitsubishi-motoren (type
S12R van 1040 kW bij 1650 toe
ren) zorgen voor de voortstuwing
van de tanker die een laadvermo
gen heeft van 7.500 ton. Voorop
staan twee generatoren van het
type S6R van 635 kW voor de
pomp- en boegschroefaandrijving.
Het compleet nieuwe ontwerp van
het casco en de bouwbegeleiding
bij Shipyard Severnav in Roeme
nië lag in de creatieve handen van
Corné Borst en William Sakko van
SB Shipbuilding Solutions. Hun
in Krimpen aan de Lek gevestigde
maritieme projectbureau is gespe
cialiseerd in het ontwerp en de
bouw van binnenvaartschepen en
kleinere zeeschepen.
Met de Tasmanzee werd een com
pleet nieuw schip ontworpen,
waarbij de zeestabiliteit in het ont
werp was meegenomen, waardoor

(foto’s Jan Hoek)

Aan mts Tasmanzee leverden onder andere:
Asto Shipyard Afbouwwerf

Certificaten

ring achterwoning & stuurhuis

Shipbuilding Solutions B.V.

Werkina Werkendam B.V.

AMW-Marine B.V.

CCM3 Het leidingwerk in de voormachine-

Kampers Pompservice B.V.

Ontwerp casco

De complete elektrische installatie inclusief

Scheepsschroef

kamer en de leidingen op het achterschip

Restlading pomp Kampers Pumps & Service,

Veth Propulsion B.V.

2-draads databesturing, monitoringsys-

Artco Painting B.V.

De Waal Machinefabriek B.V.

type Kampers 2M98

2 Stuks Veth-Jets type 4-K-1200, e-motoren

teem met touchscreenbediening,

Compleet schilder/coating-werk

Stuwa schroefasinstallatie met schroefas-

Marflex B.V.

404 kW / 550PK bij 1800 RPM inclusief om-

compleet nautisch pakket, camerasysteem,

Blommaert BVBA

rem, Stuwa schroefasseals, EasyFlow roer-

12 x MDPD-100 ladingpompen

schakeling tussen pomp/boegschroefbedrijf

complete airco installatie, satellietsysteem,

Boordlichtbakken type Isis, voormast type

systeem en Stuwa stuurmachine

Overvliet Assurantiemakelaars B.V.

in het kleurendisplay

tankmeetsysteem, Ecdis Inland Viewer, en

Improval, stuurhuttrap, dakradarmast type

EBR Marine B.V.

Aanbouwverzekering

W&O Europe

AIS installatie

Futura met kantelbare XL-vleugels

Stalen stuurhuis met hefkolom

RuGotech Pijpleidingen B.V.

alle afsluiters voor de dekleidingsystemen,

Windex Engineering B.V.

Bureau Veritas België

Hoogendoorn Maritieme Betimmerin-

Complete dek leiding systeem

machinekamers en het ballastsysteem

Airconditioning, overdrukinstallatie, RVS

Tekeningkeur, inspecties en afgifte Classe

gen en Interieurbouw Volledige betimme-

Klaproosters en ventilatoren

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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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.

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

Noordeinde 109 NL-3341 LW, Hendrik Ido Ambacht
• Tel. : +31-(0)78-6811540
• Fax: +31-(0)78-6817747
• www.ystlogistics.nl

UW LEVERANCIER VOOR:

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

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

Hilto bv is lid van :

Werkendam 0183 67 80 30

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!

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

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52

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

• 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,…
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Financiering verbreding Kornwerderzandsluis is rond
De verbreding van het sluis
complex bij Kornwerderzand
kan doorgaan. Minister Cora van
Nieuwenhuizen van Infrastruc
tuur en Waterstaat stelt nog eens
15 miljoen euro beschikbaar. De
regio garandeert ook nog eens
zo'n zelfde bedrag extra in het
project te steken. Daarmee is
de benodigde 215 miljoen euro
bijeengebracht.

Makkum, Vollenhove, Urk en
Kampen de kans om verder te
groeien.
De rijksoverheid en de regio zijn
al geruime tijd in gesprek over het
project bij de Afsluitdijk en de
financiering daarvan. Dit jaar
reserveerde het kabinet al 40 mil
joen extra voor het project. Er
bleef echter nog steeds een tekort
van 45 miljoen euro over.

De breedte van de sluis bij Korn
werderzand gaat van 17 naar 25
meter, zodat er grotere schepen
doorheen kunnen. Met groter
scheepvaartverkeer tussen het
IJsselmeer en open zee krijgen
scheepswerven in onder meer

Soberder
Om de financiering rond te krij
gen worden de plannen soberder
uitgevoerd. Zo krijgen de bruggen,
net als in de huidige situatie, geen
vluchtstroken. Dit levert 7 miljoen
euro op. Ook wordt er 9 miljoen

euro aan btw bespaard doordat de
regio het project uitvoert. De regio
wordt volgens de afspraken ver
antwoordelijk voor de aanbeste
ding en uitvoering van het project.
De risico’s van het project liggen
ook bij de regio.

Startschot
Minister Van Nieuwenhuizen: “Ik
ben blij dat na jarenlang overleg
dit voor noord-Nederland zo be
langrijke project met vereende
krachten mogelijk wordt gemaakt:
de sluis en de bruggen kunnen
eindelijk worden verbreed. Ik kijk
ernaar uit zo snel mogelijk met de
regionale partners het startschot te
geven.

(foto Agnes Monkelbaan/Wikimedia)

Wachten duurt minder lang
Waar je tegenwoordig ook gaat of
staat; overal moet je wachten. Ga je
met het vliegtuig, dan moet je na de
bagagecontrole ook nog eens in de rij
wachten tot je kunt ‘boarden’.

Wil je dit omzeilen door dan maar
met de auto te gaan? Dan kun je
vaak aan
sluiten in de file. Het lijkt
wel of het op de weg ieder jaar weer
drukker wordt. Wordt er slecht weer

GESABBEL
Dit is een rubriek van de
Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart

voorspeld? Dan kun je vast een half
uurtje extra reistijd inplannen. Ze
ker op bepaalde routes is het erg
druk met vrachtverkeer. Het woord
‘rekeningrijden’ valt sinds een tijd
ook nogal vaak in politiek Den Haag.
Hoe zit het dan met eventuele sprei
dingskansen? Mensen bewust maken
van de besparing die het buiten de
spits rijden oplevert? Er schijnt hier
zelfs een speciale app voor te zijn
die de besparing voor je bijhoudt.
Misschien zijn er bijvoorbeeld duide
lijke afspraken te maken?
Maar ja, je kunt tegen een vracht
wagenchauffeur moeilijk zeggen dat

hij tussen bepaalde tijden geen
gebruik mag maken van een deel van
de weg. Gelukkig is er nog voldoende
ruimte op de vaarwegen te vinden.
Een deel van het wegvervoer ver
plaatsen naar het water zou een goed
alternatief zijn. Of in ieder geval een
combinatie van weg en water.
Aan de SAB-balie is inmiddels
gebleken dat de wachttijd door het
maken van een afspraak voor de
behandeling van vaardocumenten
erg is teruggelopen. Er wordt goed
gebruik gemaakt van het afspraken
programma en de reacties zijn over

wegend positief. Wat mensen vaak
opvalt bij binnenkomst is de rust in
de wachtkamer. Even geen hectiek.
Heb je een afspraak rond lunchtijd? Dan kun je er ook voor kiezen
om even een broodje te eten in het
lunchcafé. Alleen koffie drinken kan
natuurlijk ook. Het televisiescherm
in het lunchcafé geeft aan wan
neer de bestelling is afgerond en er
afgerekend kan worden.
De SAB wil je als baliebezoeker heel
hartelijk bedanken. Zonder jouw
medewerking was de overgang naar
het afsprakensysteem niet zo gladjes
verlopen. Een dikke pluim!

Geachte relatie,

DAEN SERVICE B.V.
Verhuur- en aannemersbedrijf

Gespecialiseerd in het verhuur van kwalitatief hoogwaardige
kraanschepen, pontons / werkschepen en duw-/sleepboten en het
leveren van Maritieme Services binnen de:
• Natte Waterbouw
• Bergingswerkzaamheden
• Anchor Handling / werk aan zeeschepen (boven en onderwater)
• Reparatie en onderhoud aan laadarmen op raffinaderijen
• Maritieme Transporten
• OVAM 2019 Transport-vergunning
Met behulp van onze jarenlange Expertise en positieve inzet binnen de Maritieme
Sector heeft DAEN SERVICES BV een fundamenteel begrip opgebouwd met
betrekking tot de complexiteit van de werkzaamheden & projecten.
Gebruikmakend van deze expertise & doorzettingsvermogen (24/7 mentaliteit)
kunnen wij onze service afstemmen op de unieke uitdagingen van uw project.
Thuishaven Merksem – Antwerpen haven.

Daen Service BV hecht veel waarde aan het persoonlijk
contact met zijn klanten en wij houden u dan ook graag
op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen binnen onze
Maritieme Organisatie.
Wij willen u graag mededelen dat onze directeur dhr.
Joop van den Ende van een welverdiend pensioen gaat
genieten. Na 22 jaar met veel plezier en toewijding
zijn bedrijf te hebben gerund, zal hij per 17 juni 2019
terugtreden.
Zijn zoon en tevens nieuwe directeur-eigenaar Hasko
van den Ende zal in zijn voetsporen treden.
Hasko is de afgelopen twee jaar al nauw betrokken
geweest bij het opzetten van de vernieuwde Daen
Service BV en heeft reeds de functie operationeel
manager vervuld in de afgelopen twee jaar.
Vanaf 17 Juni 2019 zal hij de functie van algemeen
directeur/eigenaar bekleden en alle werkzaamheden
van Daen Service BV overnemen.
Deze bedrijfsovername brengt voor u als klant geen
merkbare veranderingen met zich mee. Wij blijven het
vertrouwde adres voor al uw maritime werkzaamheden
& service die u de afgelopen jaren van ons gewend was.
Hoogachtend,
Hasko van den Ende,
Daen Service bv

ZIE VOOR MEER INFO : WWW.DAENSERVICE.COM
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“BEI UNS STEHT IHR LERNERFOLG
IM MITTELPUNKT”

Atlas Schiﬀahrt GmbH
Nautisches Bildungsinstitut
für die Berufsschiﬀfahrt

© Fotolia

Patentlehrgänge | Radarpatent
Fahrsimulator | ADN-Lehrgänge
Sachkunde FGS | Erste Hilfe
Sicherheitsseminare

Ketelbinkie:

• kinderlijk eenvoudig
• compact
• degelijk, duurzaam en veilig
• met perfecte service

Königstr. 59 | 47198 Duisburg
Tel. +49 2841 7818747
info@atlas-schiﬀahrt.de
www.atlas-schiﬀahrt.de

Gespecialiseerd in alle
mogelijke stofferingen

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

De meest compacte oliegestookte
(combi) ketel voor aan boord.

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

9,5 kW

17 kW

25,7 kW

Ook complete installatie mogelijk

www.maritimebooster.nl

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

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

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
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Alphatron krijgt handen op elkaar voor de AlphaRiverTrackPilot

“Eenmaal gewend aan trackpilot,
wil je niet meer zonder”
In november 2017 introduceerde
Alphatron Marine tijdens
Europort in Rotterdam de
AlphaRiverTrackPilot. De
binnenvaartmarkt reageerde
enthousiast en gebruikers
zijn lovend over dit nieuwe
navigatiehulpmiddel. Anderhalf
jaar later liet Alphatron op
Maritime Industry in Gorinchem
zien dat de rivierpiloot nog
verder verbeterd is. “Door
aanpassingen in het rekenkundig
model kunnen schepen nu
zelfs door het gebergte volledig
op de riviertrackpiloot varen”,
zegt Peter van Veen, manager
Binnenvaart.

Om de luchtkwaliteit in haven
gebieden te verbeteren gaat het
Duitse verkeersministerie mobiele
walstroominstallaties voor zeeen binnenschepen subsidiëren.
Hiervoor stelt het ministerie 11
miljoen euro ter beschikking.
Verder onderzoekt de Duitse over
heid hoe ze deelstaten kan onder
steunen bij investeringen in vaste
walstroominstallaties.
“We willen dat walstroom in de
havens in de toekomst overal
aangeboden wordt”, aldus ver
keersminister Andreas Scheuer.
“We maken ons ook sterk voor
walstroomverplichting in de EU.”

Vlaamse roro-proef

Alphatron heeft de AlphaRiver
TrackPilot samen met Alexander
Lutz van het Duitse Argonics
ontwikkeld. De riviertrackpiloot
is een volledig geautomatiseerd
koerssysteem voor binnenvaart
schepen. Daarmee kan een schip
op een vooraf gedefinieerde lijn
varen.
Peter van Veen demonstreert de werking van de AlphaRiverTrackPilot.

“Dit is het nieuwe navigeren. In
principe kun je de hele route van
Rotterdam tot Bazel op de track
pilot varen”, zegt Peter van Veen.
“En ook op andere rivieren na
tuurlijk. Je hebt uiteraard wel een
gps-kompas nodig en een elektro
nische kaart van de betreffende
vaarweg.”
Hij laat erop volgen: “Pas op:

Duitsland:
11 miljoen voor
mobiele walstroom

het heeft niets te maken met
autonoom varen, dit misverstand
komen we nog weleens tegen. Je
moet echt zelf opletten… Je be
dient ook zelf de regulateur. Als er
een ander schip op de door jou uit
gezette lijn vaart, wijkt de trackpi
lot niet automatisch uit en je schip
gaat ook niet vanzelf lang
zamer

varen. De man of vrouw aan het
roer blijft verantwoordelijk.”

Primeur
Al snel na de introductie eind
2017 voer het eerste schip met
de innovatie van Alphatron. Het
mps Robert Burns, dat Scylla kort
daarna in de vaart bracht, had de
primeur. “Inmiddels is het vierde
nieuwbouwschip van die rederij
met een trackpilot uitgerust”, ver
telt Peter van Veen. “Een teken dat
ze tevreden zijn; anders doe je dat
niet.”
"De AlphaRiverTrackPilot zit
voortaan in de standaarduitrus
ting van onze nieuwe schepen",
vertelt Tim van Vugt. De kapitein
annex projectleider nieuwbouw
van Scylla vertelt dat het apparaat
zijn verwachtingen heeft overtrof
fen. “Ik dacht dat we hem de eer
ste keer na minuten varen al weer
zouden uitzetten en er niet meer
naar zouden omkijken omdat het
niks was, maar het tegendeel is
waar. Het vaart uitstekend. Of je
er als kapitein heel de dag of een
groot deel van de dag gebruik van
kunt maken, hangt vooral af van
hoe goed je je eigen tracks kunt
tekenen. Een van onze kapiteins
op de Donau vaart vrijwel alles
met de trackpilot.”

Positieve reacties
Inmiddels is de trackpilot verder
verbeterd. Dat zit ‘m vooral in de
algoritmen en de rekencapaciteit,
aldus Peter van Veen.
Hij legt uit dat Alphatron de intro
ductie gecontroleerd heeft uitge
voerd. “We wilden eerst in de prak
tijk zien of het precies doet wat we
verwachte en van gebruikers horen
wat hun ervaringen zijn.”
Sinds Maritime Industry van dit
jaar gaat het bedrijf er actief de
boer mee op. “Op de beurs was
veel interesse. We hebben inmid

dels meer dan dertig trackpilots
verkocht.”
De reacties van de eerste gebrui
kers zijn zeer positief. “Als mensen
er eenmaal aan gewend zijn, wil
len ze de trackpilot meer en vaker
gebruiken.”
Dat is nu mogelijk door de grotere re
kencapaciteit. “Daarnaast hebben
we de stroomeigenschappen aan
gepast. Dat kan per type schip. Elk
schip reageert immers anders en je
wilt wel op die uitgezette lijn blij
ven varen."
"Adri-Eef Bosman van de Mil
lennium vertelde dat hij onlangs
in mistig weer de trackpilot bij
Gorinchem had aangezet en die
pas ver in Duitsland weer uitzette.”
Bosman vaart al ruime een jaar
met de trackpilot. “Het gaat prima.
Zeker op de Waal kunnen we er
uren op varen."
"We hebben een koppelverband
en varen heel vaak met twee ex
tra bakken. Als we bij heel hoog
water met vier lagen containers
varen, lukt het niet altijd. Dan
moet je zelf ingrijpen” vertelt hij.
“We hebben in het begin wel veel
tijd gestoken in het tekenen van
goede tracks. Dat is belangrijk: je
wilt een ideale tracklijn, zodat je
zo min mogelijk hoeft te corrige
ren.”
Kopers krijgen een jaar gratis
ondersteuning van Alphatron.
Peter van Veen: “Op afstand kun
nen we vrijwel alles uitlezen en
aanpassen. Een schipper hoeft
geen afspraak te maken en stil
te gaan liggen. Met deze remote
service kunnen we onze klanten
snel helpen.”

Kijk voor meer informatie op
www.alphatronmarine.com.

Het Vlaams Instituut voor
Logistiek (VIL) is een roro-pro
ject gestart als antwoord op het
oplopende tekort aan vrachtwa
genchauffeurs en de files op de
wegen. ‘Trailer on Barge’ heeft als
doel om in filegevoelige regio’s
lege en/of geladen trailers over
korte afstand via het water te ver
voeren.
Het roro-concept zou volgens het
VIL een oplossing kunnen bieden.
Het instituut liet zich inspireren
door een soortgelijke proef met
roro-transport via de binnenvaart
in Nederland, uitgevoerd in 2009.
Vooral de routes tussen Genk,
Hasselt, Antwerpen, Brussel en
Gent hebben volgens het VIL veel
potentieel. Hier treedt vaak file
vorming op, maar zijn ook veel
vaarwegen van de klassen V en VI
voorhanden. Ook shuttlediensten
binnen bepaalde havens zouden
kansrijk kunnen zijn.

Honda-onderdelen
per schip naar Gent
Honda Motor Europe Logistics in
Gent gaat binnenschepen inzetten
voor het transport van onderdelen
en afgewerkte producten. Dinsdag
11 juni gingen de eerste contai
ners over water van de haven van
Antwerpen naar Gent, waar
Honda’s grootste distributiecen
trum van Europa staat.
Jaarlijks zullen minstens 1.400
binnenkomende containers uit
onder meer Japan, Thailand,
de VS, Mexico en China via de
binnenvaart hun eindbestemming
in North Sea Port bereiken.
De gewijzigde logistiek bij Honda
heeft betrekking op de aanlevering
van motorfietsen, energieproduc
ten en wisselstukken. De aanvoer
via binnenvaartschepen leidt tot
een vermindering van vracht
wagenbewegingen. Dat scheelt de
uitstoot van meer dan 14 ton CO2
per jaar.

40Electric

& Hybrid Marine - Duurzaamheid & Innovatie

1

18 juni 2019

39Electric

& Hybrid Marine - Duurzaamheid & Innovatie

18 juni 2019

2

Bez
ons op oek
stan
# E402 d
5
van 25

Betrouwbare partner

t/m 27

Juni 20
Electric
19
& Hybrid
W
orld
Amste
rdam R Expo
AI

50+ hybride en elektrische projecten

Intelligent energy storage solutions
by EST-Floattech

GECERTIFICEERD
PRODUCT

ELEKTRISCH
VAREN

SERVICE
WERELDWIJD

INTRINSIEK VEILIG
ONTWERP

LITHIUM NMC

info@est-floattech.com | www.est-floattech.com

MEER DAN 2500 DRAAIUREN ZONDER
VERLIES VAN KWALITEIT
Welk merk motorolie durft dit te garanderen?
PANOLIN® Swiss Oil Technology kan deze garantie
geven. Duport Lubricare BV compenseert u als de
motorolie het beloofde aantal uren niet haalt*
PANOLIN® motorolie is goedgekeurd door diverse
motorenfabrikanten
*vraag naar de voorwaarden: info@panolin.nl

Duport Lubricare B.V.
Archimedesstraat 9 . 7701SG Dedemsvaart . info@duportlubricare.nl . www.duportlubricare.nl
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Electric & Hybrid Marine World Expo

Wat is de koers naar duurzaam varen?
Van 25 tot en met 27 juni
wordt in Amsterdam RAI de
Electric & Hybrid Marine World
Expo gehouden. De beurs is
bedoeld voor mensen die zijn
betrokken bij de besluitvorming
over investeringen in

voortstuwingssystemen, de
inkoop van onderdelen en
de keuze van oplaad
infrastructuur.
De internationale beurs voor
elektrische en hybride oplaad- en

voortstuwingstechnologieën
en
-onderdelen voor de maritieme
industrie vindt jaarlijks plaats.
Standhouders showen de aller
nieuwste elektrische en hybride
oplaad- en voortstuwingstechno
logieën, -onderdelen en -oplossin

gen voor alles wat vaart.
Gelijktijdig met de beurs wordt
ook Autonomous Ship Technolo
gy gehouden. Dit symposium over
autonoom varen duurt evenees
drie dagen.

Uit de hele wereld
De Electric & Hybrid Marine World
Expo is een evenement met stand
houders en bezoekers uit de hele
wereld. De beurs wordt gecombi
neerd met een conferentie. Alles
draait om bewezen en nieuwe effi
ciënte technologieën. Het gaat om
oplaadtechnologieën, elektrische
voortstuwingssystemen, hybride
systemen en de onderdelen daar
voor.
De bezoekers zijn scheepseigena
ren en -exploitanten, scheepsbou
wers, ontwerpers en fabrikanten
van voortstuwingssystemen, maar
ook
exploitanten/bevelhebbers
van militaire vloten en haven
exploitanten. Eén ding hebben ze
gemeen ze zijn op zoek naar scho
nere, efficiëntere elektrische en
hybride systemen voor maritieme
toepassingen.

Awards
Op de slotdag (27 juni) worden de
Electric & Hybrid Marine Awards
uitgereikt. Daarmee worden ‘s
werelds beste engineers, innova
ties en producten op elektrisch en
hybride gebied voor de maritieme
sector in de schijnwerpers gezet.

Kijk voor meer informatie op
www.electricandhybridmarineworldexpo.com.

C-Job Naval Architects bewijst met concept voor ammoniaktanker:

Varen op ammoniak is mogelijk én schoner
Ammoniak kan veilig en
effectief worden toegepast als
scheepsbrandstof. Dat helpt
om schadelijke emissies te
verminderen. Dat blijkt uit
nieuw onderzoek door het
Nederlandse scheepsontwerp- en
engineeringbedrijf C-Job Naval
Architects.
In het onderzoek is gewerkt met
een nieuw conceptontwerp: een
ammoniaktanker die vaart op zijn
eigen lading.
Het gebruik van ammoniak (NH3)
als scheepsbrandstof maakt het
mogelijk om de uitstoot van broei
kasgassen in de scheepvaart flink
te verminderen, stelt C-Job. Het
laat zien dat ammoniak gebruikt
kan worden als scheepsbrandstof
wanneer een aantal veiligheids
maatregelen zijn opgenomen in
het ontwerp.

Praktische uitdagingen
Onderzoeksleider Niels de Vries,
Lead Naval Architect bij C-Job
Naval Architects, zegt: “Wij hebben
gekeken naar alle mogelijkheden
waarbij ammoniak wordt gebruikt
om energie op te wekken. De Solid

C-Job heeft veel ervaring in het ge
bruiken van innovatieve technolo
gieën om duurzame en toekomst
bestendige schepen te ontwerpen.
Het bedrijf gelooft al een aantal
jaar dat ammoniak een haalbare
en veelbelovende optie kan zijn
als schone en duurzame brand
stof.
C-Job is vorig jaar toegetreden tot
de Ammonia Energy Association
om de samenwerking met andere
industrieën over dit onderwerp te
versterken om hun ambitie te re
aliseren.

(illustratie C-Job Naval Architects)

Oxide Fuel Cell (SOFC) is duidelijk
het meest efficiënt.
"De SOFC heeft nog wel prakti
sche uitdagingen aangezien de
vermogensdichtheid en het dy
namische gedrag nog niet een ac
ceptabel niveau bereikt heeft. Op
korte termijn is daarom een in
terne verbrandingsmotor de beste
optie.”

Potentieel
Niels de Vries onderzoekt sinds
2016 hernieuwbare brandstof
fen voor schepen zoals ammo

niak voor C-Job Naval Architects
en heeft nu een aantal jaren van
onderzoek afgerond waaruit zijn
masterscriptie Veilige en effectieve
toepassing van ammoniak als brandstof voor de scheepvaart aan de TU
Delft is voortgekomen.
Hij zegt: “Hoewel dit onderzoek
uniek is in zijn opzet en een waar
devolle eerste stap biedt naar de
toepassing van ammoniak als
brandstof voor de scheepvaart, is
verder onderzoek nodig om het
volledige potentieel en de haal
baarheid ervan te verkennen.”

Duurzaam en
toekomstbestendig
Met de doelstellingen van de In
ternationale Maritieme Organisa
tie (IMO) om de totale uitstoot
van broeikasgassen in 2050 met
ten minste 50 procent te vermin
deren ten opzichte van 2008 en
uiteindelijk schadelijke emissies
volledig te elimineren, is het van
het grootste belang dat de mari
tieme industrie onderzoek doet
naar hernieuwbare brandstoffen
zoals waterstof, methanol en am
moniak.

Consortium
Samen met Proton Ventures en
Enviu heeft C-Job in 2017 een
consortium opgericht om ammo
niak verder te onderzoeken als
brandstof voor de scheepvaart.
Met de voltooiing van dit theore
tisch onderzoek heeft C-Job een
belangrijke bijdrage geleverd aan
de eerste fase van het consortium
project, die nu door zal gaan naar
de volgende fases. Dan gaat het
onder meer om laboratoriumtests,
een pilot en de evaluatie.
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Below: Liinsand • Passenger Catamaran
built 2017 • LOA 18.7 m • 50 PAX
2 x 50 kWh COBRA Batteries
(Hybrid Drive)

COBRA is an advanced maritime battery system
employing tried and tested 18650 lithium-ion cell
technology. The lightweight battery system is designed
for marine requirements, suited for seagoing and inland
ships such as ferries, tugs, cruise ships, yachts, OSV
and harbour/service vessels.
Any scale of power storage is possible due to modular
battery units in standardised cabinets of up to 1,000 V DC
including integrated cooling equipment. COBRA can
be used for fully electric battery or hybrid drives, as
emergency power source or as onboard energy supply,
e.g. for peak shaving.

Manoeuvring
Systems

Energy-Saving
Devices

Alternative
Energies

www.becker-marine-systems.com

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

24 en 25 september 2019
De enige Duitse vakbeurs voor de binnenvaart - Shipping - Technics - Logistics (STL) heeft een reputatie opgebouwd als hét internationale knooppunt voor de maritieme
industrie. Als jaarlijkse inspiratiebron voor antwoorden op de centrale vraagstukken van
de toekomst biedt het exposanten en bezoekers een platform van hoge kwaliteit voor
onderlinge uitwisseling. De beurs STL koppelt vraag en aanbod in een aangename sfeer
aan elkaar en vormt hiermee een stevige basis voor zakelijke lange-termijncontacten.
Hebben we uw interesse gewekt? Neem contact met ons op!

Party “Dock & Rock”
met live muziek

Dinsdag 24 september 2019 - Party
incl. buﬀet en live muziek voor maar € 30,00 p.p.

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

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

Bouwen aan een netwerk
van elektrische OV-schepen
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Aqualiner, de rederij achter DeWaterbus
Antwerpen, ziet veel kansen voor
elektrische veerverbindingen. België
innoveert snel met kennis uit Nederland,
want samen met Damen Shipyards wordt
aan de eerste serie schepen gewerkt voor
het Albertkanaal. De factor die elektrisch
varen kostbaarder maakt dan bestaande
diesel of hybride aangedreven schepen, is
nog steeds de accu.
Eigenaar Gerbrand Schutten startte in
1999 al met een snelle openbaarvervoer
verbinding tussen Huizen en Almere. In
2007 stapte hij bij het beëindigen van de
subsidie over naar Rotterdam voor een
nieuw veerproject. In 2009 werd de Water
bus overgenomen, waar hij ook weer aan
het roer kwam als CEO. Hij heeft inmiddels

twintig jaar ervaring in openbaar vervoer
over water.

Kansrijke verbinding
Pionieren zit hem in het bloed; vandaar dat
hij nu denkt over de eerste mogelijkheid
van een volledig elektrisch verennetwerk in
België. In 2017 kreeg hij de kans in Antwer
pen en hij richtte al zijn inzet op dit nieuwe
project, samen met zakenpartner Maurice
Swets. “Want als er ergens een kans door
de fileproblematiek is, is het Antwerpen.”
Inmiddels ziet hij ook voor diverse locaties
in Nederland mogelijkheden door de toene
mende verkeersdrukte op de weg.
Zijn wens was kunststof, want dat maakt
lichte en beter moduleerbare schepen
mogelijk. In dat opzicht kwam de kunst
stof Damen Water Bus 2407 op het juiste
moment. “Damen Shipyards kwam terug op

de thuismarkt met al zijn kennis en kunde
in het land van de snelle veerschepen”, vol
gens Schutten.
Vier schepen varen er nu op diesel van het
type DWB 2407 op de Schelde. Er is een
vijfde in aanbouw en op het Albertkanaal
varen er tijdelijk drie bestaande schepen van
DeWaterbus. Die worden vervangen door
vier elektrische alternatieven op basis van
dezelfde rompvorm. Daarnaast komen er
ook nog twee grotere catamarans voor 250
passagiers aan, die momenteel in Spanje in
aanbouw zijn.
Tenslotte zijn recentelijk twee Twin City
Liners uit Wenen gecharterd. Ze worden
omgebouwd voor Antwerpen. “Daarmee
gaan we dan binnen twee jaar naar vijftien
schepen. Ik geloof hetzelfde aantal als de
Nederlandse Waterbus”, glimlacht
Gerbrand Schutten.

Snelvarend
Kopenhagen krijgt het eerste elektrische ver
ennetwerk, maar die schepen zijn nog niet
snelvarend. “Daar wordt Aqualiner dan de
eerste mee, want het scheepstype Damen
2407 dat wij kiezen, kan met de juiste bat
terijcapaciteit en powerbalans ook snel va
ren”, vertelt Gerbrand Schutten.
“Een uitspraak van mijn technische mentor
Henk Boorsma van Fairlead die ik nooit ver
geet: ‘Een snel varend schip kan ook lang
zaam varen, maar een langzaam schip nooit
snel’.”
Op dit moment worden gesprekken gevoerd
met de Port of Antwerp en met federale over
heden in België. Zoals het er nu naar uitziet,
is de eerste serie van vier snelle elektrische
schepen bij Damen dan vóór de volgende
zomer klaar.
De schepen gaan op het Albertkanaal in
een roulatiesysteem met drie schepen varen.
Schip 4 ligt dan aan de stekker. Laden is heel
belangrijk; het scheelt dure en zware accu’s
en bespaart dus kosten.

Nieuwe innovaties
Damen Shipyards is al langer met Volvo
Penta bezig om hun IPSsysteem aan te
passen naar elektrische aandrijving.
Gerbrand Schutten heeft alle vertrouwen
in Damen. Bij de start van de openbaarvervoersverbinding in Antwerpen stapte
Kommer Damen ook als financier in,
aangezien hij het een kansrijk project
vindt.
“Het gewicht, de snelheid, het effect van de
stroming en het optrekken hebben allemaal
effect op het verbruik. Dit wordt nauwkeu
rig uitgerekend en in een powerprofiel ver
werkt. Elke reder loopt tegen die kosten
batenanalyse aan.”
“Alle openbaarvervoeroperators zitten met
deze problematiek en zijn dus nog zonder
haalbare oplossing voor snel personen
vervoer over water”, vertelt Schutten. Hij is
voorzitter is van het UITP Waterborne Trans
port Platform, de waterafdeling van de inter
nationale associatie van openbaarvervoer
bedrijven. De pionier stapte in 2011 ook
al in het project Battery Boat Green. Hij is
samen met zes andere Europese bedrijven
een van de founding partners. Kern van dit
project was het ontwikkelen van de eerste
100 procent elektrische fast ferry. En dat is
gelukt. In het Noorse Sandefjord ligt in de
haven de BB Green; een 18 meter lange elek
trisch aangedreven Air Supported Vessel van
carbon dat ruim 40 kilometer per uur haalt.
“Ik heb daar veel van geleerd.”

Vergroenen

Gerbrand Schutten: “Al sinds de zestiger jaren zijn er snelle veerverbindingen op de
wereld. Het wordt hoog tijd dat die wereld vergroent.” (foto E.J. Bruinekool Fotografie)

“Al sinds de zestiger jaren zijn er snelle veer
verbindingen op de wereld”, vertelt
Gerbrand Schutten tot besluit. “Het wordt
hoog tijd dat die wereld vergroent, zodat
OV over water een bijdrage kan blijven
leveren aan de bereikbaarheid en daarmee
aan de stedelijke ontwikkeling.”
“De overheid stelt uiteindelijk de kaders en
of ze nu direct haalbaar zijn of nog niet, het
is wel de reden dat wij verder ontwikkelen
in elektrisch varen.” Waterstof is van well to
wheel nog ver weg en hybride systemen zijn
volgens Schutten eigenlijk alweer minder
gewenst.
De enige bottleneck op dit moment zijn de
capaciteit en de kosten van de accu’s, al gaan
de ontwikkelingen snel. Reststroom, zoals
uit overschotten ’s nachts, en groene stroom
zijn in Schuttens visie de toekomst om
milieuvriendelijk te kunnen varen. En daar
zal hij alles voor doen…
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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

ONDERSTEUNING
DOOR SPECIALISTEN
DIE UW TAAL SPREKEN
Als onderdeel van een familiebedrijf geloven wij in de kracht
van langdurige relaties. Wij begrijpen uw bedrijfsvoering en
uitdagingen. Wij verkopen en onderhouden Cat motoren,
wereldwijd geroemd om hun betrouwbaarheid, kwaliteit en
lange standtijden. Intensieve samenwerking met onze klanten is
daarbij essentieel om het maximale uit onze oplossingen te halen.
Met onze landelijke servicedekking en het wereldwijd
servicenetwerk van Caterpillar ondersteunen wij u snel,
professioneel en met persoonlijke aandacht.

WE TAKE CARE OF IT.

PON POWER BV

pon-cat.com/scheepvaart
©2019 Caterpillar All Rights Reserved
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De Waal ontwikkelt propeller stromingskap
De Waal wilde al lange tijd
iets doen aan de afstroming
van het water achter de
schroef. Daarnaast wilde deze
specialist in voorstuwings
en manoeuvreertechniek de
hydraulische schroefasmoer
omkappen en zo beschermen
tegen cavitatie en corrosie.
Dit resulteerde uiteindelijk in
de ontwikkeling van de fraaie
propeller stromingskap.
De Waal voorziet zijn schroefas
systeem van steeds meer door het
bedrijf zelf ontwikkelde toevoe
gingen. Velen kennen de Stuwa
afdichtingen, maar denk ook aan
de succesvolle schroefasrem en de
hydraulische schroefasmoer.
De gehele installatie ziet er fraai
uit en de schroefas zelf komt niet
in contact met water waardoor er
geen corrosie kan optreden. Sinds
enige tijd wordt ook zelfs de kop
pelflensmoer voorzien van een
hydraulische ring.
Als vijfde toevoeging wordt nu de
propeller stromingskap geïntrodu
ceerd. Hiermee komt De Waal een
stap dichter bij de meest optimale
afstroming van het schroefwater.

Cavitatie

(foto’s De Waal)

Marco de Waal: “We zien dat alle
(merken) schroefasmoeren na en
kele jaren gebruik gaan corroderen
en dat bij sommige schepen ook
cavitatie optreedt aan de moer en

het schroefasuiteinde. Dit heeft op
zich niet gelijk nadelige gevolgen
maar het ziet er niet zo fraai uit.
We wilden bij De Waal de afstro

ming verbeteren, wervelingen in
het water direct achter de moer
beperken, en gelijk de corrosie en
cavitatie van het schroefasuiteinde

en moer tegengaan. Nu hebben
we een kap ontwikkeld voor onze
eigen installaties die dit alles op
lost en daarmee direct zorgt voor
iets meer rendement op de totale
voortstuwing.”
Directeur Johan Verlaan vult aan:
“De mooiere stroming van het wa
ter zorgt tevens voor minder cavi
tatie op de roerbladen.”
Als fraaie bijkomstigheid geeft de
stromingskap het onderwaterschip
een mooi, strak uiterlijk. Marco de
Waal: “Wie kiest voor De Waal,
kiest naast degelijke kwaliteit ook
voor een mooie afwerking.”

Kwaliteit
De kap wordt gegoten van kunst
stof, waarbij is gekozen voor een
frisse, blauwe kleur. De stromings
kap past precies over de hydrauli
sche schroefasmoer van De Waal
en is voorzien van een oring.
De kap wordt over de moer heen
gemonteerd door middel van een
verzonken bout, waardoor de

afstroming optimaal is.
Johan Verlaan: “De kap komt er in
zo’n vier verschillende maatvoe
ringen. Klanten kunnen bij ons
nu kiezen tussen drie opties: een
stalen schroefasmoer, een roest
vrijstalen moer of één van beide
voorzien van een fraaie stromings
kap. Het is voor het eerst dat een
stromingskap in serie toegepast
gaat worden bij conventionele en
duurzame schroefasaandrijvingen
in de binnenvaart.”

Vernieuwde website
Wie meer wil weten over alle pro
ducten van De Waal, kan sinds
begin mei terecht op de compleet
vernieuwde website. Bezoekers
vinden daar het laatste nieuws en
informatie over alle duurzame pro
ducten en diensten, ondersteund
door mooie foto’s. Neem snel een
kijkje op www.dewaalbv.nl.

7 scheepswerven
19 maritieme toeleveranciers
10 maritieme dienstverleners
werkendammaritimeindustries.nl

2 constructiebedrijven

Alles aan boord.
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UW ADVERTENTIE
GAAT DOOR
EUROPA
HEEN

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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Becker Mewis Duct: zehn Jahre kostensparend
und umwelteffizient
Die Becker Mewis Duct hat
sich innerhalb von zehn
Jahren zu einem weltweiten
Erfolgsprodukt entwickelt. Nun
steigt die Nachfrage nach der
energiesparenden Düse erneut,
da ab dem kommenden Jahr die
neuen IMO-Umweltrichtlinien
gelten.
Weit über 1.000 Exemplare
der Becker Mewis Duct wur
den bislang verkauft, sowohl
für Schiffsneubauten als auch
für Nachrüstungen. Insgesamt
wurden durch die Nutzung der
energiesparenden Düse weltweit
bereits über 7 Millionen Ton
nen CO2 eingespart. „Mit diesem
Produkt hat unser Unternehmen
eine Erfolgsstory geschrieben“, sagt
Dirk Lehmann, Geschäftsführer
von Becker Marine Systems, „und
die Nachfrage steigt ständig wei
ter.”

IMO
Ein Grund dafür sind die ver
schärften Umweltvorschriften der
International Maritime Organi
zation (IMO). Ab dem 1. Januar
2020
dürfen
Schiffe
laut
IMO2020-Verordnung auf hoher
See nur noch mit einem Treibstoff

Firmensitz in Hamburg-Harburg
feiern. Zu diesem Anlass werden
verschiedene, an der Erfolgssto
ry beteiligte Gäste in Vorträgen
interessante Einblicke geben.
Auch der Namensgeber wird
an diesem Tag anwesend sein:
Friedrich Mewis, Experte für
Antriebssysteme,
erfand
die
ökono
misch und ökologisch
vorteilhafte Düse, die seit nun
mehr einem Jahrzehnt von Becker
Marine Systems weiterentwickelt,
produziert und vertrieben wird.
Ein Becker Mewis Duct mit Becker Schilling Rudder.

fahren, der einen Schwefelgehalt
von höchstens 0,5 Prozent anstatt
bislang 3,5 Prozent aufweist.
Für die Schifffahrt bedeutet das er
hebliche Mehrkosten, die jedoch
durch einen geringeren Treibstoff
verbrauch gesenkt werden kön
nen.
„Durch den Einsatz der Becker
Mewis Duct wird dieser Verbrau
ch sowohl bei leeren als auch
bei vollbeladenen Schiffen im
Durchschnitt um sechs Prozent
reduziert“, sagt Lehmann. „Bei
älteren Schiffen fallen die Ein
sparungen oft noch höher aus.“
Viele Eigner nutzen daher die

Möglichkeit, ihre Schiffe durch
eine Nachrüstung auf den neues
ten technischen Stand zu bringen.
„Aktuell liegt die Lieferzeit bei etwa
drei Monaten, hinzu kommt eine
Woche für die Nachrüstung auf
einer Werft“, so der Geschäftsführer
des Schiffszulieferers.
Genügend Zeit also, um auf die
IMO2020-Verordnung zu reagie
ren und die steigenden Kosten
für den Treibstoff durch einen
effizienten Einsatz der Becker Me
wis Duct wieder zu reduzieren.
Gleiches gilt für die Richtlinien,
die sich auf den EnergieeffizienzKennwert EEDI (Energy Efficiency

Design Index) beziehen. Auch hier
ist die Becker Mewis Duct eine gut
erprobte Möglichkeit, um CO2
einzusparen und eine nachhalti
gere Schifffahrt zu ermöglichen.
Aktuell wird die Becker Mewis
Duct Twisted unter anderem
für große 22.800-TEU-Contai
nerschiffe, die in China für die
französische Reederei CMA CGM
gebaut werden, eingesetzt.

Jubiläum
Darüber hinaus wird Becker
Marine Systems am Freitag, den
16. August 2019, das Jubiläum
der Becker Mewis Duct an seinem

Becker Marine Systems ist
Marktführer für Hochleistungs
ruder und Energiesparlösungen
im Bereich der Manövriertech
nik für jeden Schiffstyp. Beckers
Produkte sind als feste Größe
auf dem Weltmarkt etabliert und
stellen die erste Wahl sowohl für
Supertanker als auch für Contai
nerschiffe, Passagierfähren, große
Kreuzfahrtschiffe und Luxus
yachten dar. Desweiteren bietet
das Unternehmen eine Vielzahl
von Systemlösungen aus dem
Bereich der alternativen Energien
für die maritime Industrie.

www.becker-marine-systems.com

LNG PowerPac

Becker LNG PowerPac am Container-Terminal Burchardkai der
HHLA in Hamburg.

Mit dem erstmaligen Zusammenschluss zweier
Prototypen der mobilen Landstromlösung von
Becker Marine Systems auf dem Container-Termi
nal Burchardkai der HHLA steht der nächste wich
tige Meilenstein in der Entwicklung des Becker LNG
PowerPac an.
Vor geladenen Gästen nationaler und internati
onaler Container-, Ro/Ro- und Fährhäfen und
Reedereien sowie Vertretern der Hamburger Behör
den startet am 20. Juni ein vierundzwanzigstündiger
Testbetrieb der beiden Prototypen. Zusammen
geschaltet erzeugen die beiden Aggregate drei Mega
watt sauberer Energie zur Landstromversorgung von

Schiffen. Die Erkenntnisse dieses 24-Stunden-Tests
sowie noch folgender Tests fließen in das Serien
design des Becker LNG PowerPac ein.
Auf dem Weg zur Serienproduktion des Becker LNG
PowerPac ist das Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur (BMVI) von Anfang an ein
wichtiger Projektpartner und hat mit Wirkung zum
5. Juni Fördergelder für mobile, containerisierte
Lösungen zur Landstromversorgung freigegeben.

Flettner en Magnus
Er varen enkele schepen met één
of twee Flettner-rotoren, maar de
E-Ship 1 heeft vier van die gevaar
tes. Bij het vallen van de avond is
het te donker om ze te zien draai
en, maar door de wind en het vaart
lopende schip doen ze dat wel.
De 27 meter hoge rotorpalen,
met een diameter van 4 meter,
genereren vermogen uit de langs
stromende wind. Een ronddraai
end voorwerp in een luchtstroom
levert namelijk een kracht op die

loodrecht op die luchtstroom
staat en daar wordt gebruik van
gemaakt.
Dat is het Magnuseffect, waarmee
energie opgewekt en dus brand
stofverbruik gereduceerd wordt.
Onder gunstige windcondities kan
dat op dit schip, met een dagver
bruik van 18 ton, tot 15 procent
besparing opleveren en dat tikt op
jaarbasis best wel aan.
Al in 1852 onderkende Magnus
dit en werd het effect naar hem

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

vernoemd. Flettner verkreeg in
1922 octrooi op de door hem ont
worpen rotor.
Zowel Magnus als Flettner waren
Duitsers, net als Auerbach Schiff
fahrt, gevestigd in de Hamburgse
Speicherstadt. De rederij, die met
zestien project- en zwarelading
schepen heeft, won met dit schip
in 2016 de Wind Propulsion
Innovation Award op de SMMbeurs in Hamburg.
Het rolo (roll-on/lift-off) schip
van 130 bij 23 meter vervoert
hoofdzakelijk onderdelen van
windturbines voor Enercon, een
toonaangevend bedrijf in de
windenergie-industrie. Het even
eens Duitse bedrijf heeft tot nu
toe wereldwijd 27.815 WEC’s
(Wind Energy Converters) geïnstal
leerd, bij elkaar goed voor 46.740
MegaWatt.
Dat is heel wat meer en milieu

vriendelijker dan de op de achter
grond rokende kolencentrale van
Uniper van 1.070 MW, frappant
genoeg ook van Duitse origine.
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