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BLN-Schuttevaer en CBRB: samen verder
Kobelt motorbedieningen,
schroefasremmen, trek-/
duwkabels & MJP waterjets
Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl

AR
180 JA
EN
KENNIS G
IN
ERVAR
V O O RT VA R E N D V E R Z E K E R D

24/7

BLN-Schuttevaer en CBRB werken toe naar volledige
integratie van hun organisaties. Dat maakten ze 8 november bekend op de ledenvergadering van BLN-Schuttevaer.
CBRB-voorzitter Paul Goris (links) zei daar: "We zijn één
branche en moeten met één sterke stem spreken."
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Marble Automation
Keteldiep 6 8321 MH Urk
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www.marbleautomation.com
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Bewezen Kwaliteit

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.

Dé verwarming
voor aan boord!

+31 164 212420
sales@woeurope.com

+31 (0)117 - 401 500

• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN
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Spits op de Vecht

+31 (0) 85-4861360

MEER DAN 2500
DRAAIUREN ZONDER
VERLIES VAN KWALITEIT
Welk merk motorolie durft dit te garanderen?

WWW.DUPORTLUBRICARE.NL

+31 (0) 10 7171967
www.easycrew.com

www.visscherscheepsrep.nl

Tel. 0031 (0)184-496363
Verwarming

T: +31 (0) 78 890 8050
299
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W: www.heinenhopmanbinnenvaart.nl
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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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KEERKOPPELING
DEFECT?

VANAF NU BIJ ONS
VER K R IJG B A A R ;

SCHAKEL DIRECT

KOHLER EU STAGE 5

Dolderman
keerkoppeling
service

33kva & 45kva, CCR2

TEVENS KUNNEN WIJ DE GENERATOR
BIJ U AANBOORD INSTALLEREN.

24 UURS
STORINGSDIENST

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

Op zoek naar
een baan in
de binnenvaart?
Bel 085 4840200
Voor de juiste match,
www.swetsgroup.nl
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Kabaalkonvooi door Berlijn
In Berlijn demonstreerden
woensdag 13 november
schippers, rederijen,
havenbedrijven en verladers
samen tegen de slechte
omstandigheden voor de
binnenvaart in het noordoosten
van Duitsland. De zogenoemde
‘signaalvaart’ was een initiatief
van de Belangengemeenschap
Binnenvaart Noordoost.
Een scheepskonvooi voer toeterend van de Mühlendammsluis
naar het regeringskwartier bij de
Humboldthaven en weer terug. De
deelnemers waren cruiseschepen
en kleine vrachtschepen. Grote
vrachtschepen mogen niet door de
Berlijnse binnenstad varen.
De deelnemers wilden de aandacht vestigen op de slechte staat
van de vaarweginfrastructuur in
Noordoost-Duitsland. Dertig jaar
na de val van de muur is Verkeersproject 17 nog steeds niet volledig
uitgevoerd. Bij dat project gaat het
om de uitbouw van de vaarwegen
van en naar Berlijn. In de loop der
jaren zijn verschillende onderdelen van het project in de ijskast
beland.
Vervoerders en verladers in de
regio vrezen dat ze zullen moeten

leren leven met de slechte infrastructuur, terwijl juist binnenvaart
een bijdrage kan leveren aan het
behalen van de klimaatdoelstellingen. Vandaar hun moto: Binnenschifffahrt, jetzt erst recht!

Hefbrug Boskoop is later klaar

Signaal afgeven
Volgens de Belangengemeenschap
Binnenvaart Noordoost krijgt
de binnenvaart in NoordoostDuitsland onvoldoende aandacht
in het Masterplan Binnenvaart van
het Duitse verkeersministerie. De
organisatie eist meer personeel
en materieel voor de vaarwegbeheerder en moderne ligplaatsen
met walstroomaansluiting voor de
beroepsvaart.
Ook wil ze ‘open’ communiceren
met de vaarwegbeheerder, in het
belang van de scheepvaart. Van de
deelstaten Berlijn, Brandenburg,
Saksen, Saksen-Anhalt en Meck
lenburg-Vorpommern verwachten
de deelnemers dat die een signaal
pro binnenvaart afgeven.
Het initiatief wordt onder meer
ondersteund door het Havenbedrijf Berlijn (BEHALA), de Deutsche Binnenreederei, DTG, de
Vereniging van Europese Binnenschippers, Rhenus en diverse verladers.

(foto: Media-TV)

Het werk aan de hefbrug in
Boskoop is later klaar. Bij de
werkzaamheden zijn nieuwe
roestplekken aan het licht
gekomen.

hefbrug in Boskoop al afgesloten
omdat die constructief onveilig
bleek. Daardoor is de doorgaande
scheepvaart op de Gouwe sindsdien gestremd.

Daardoor zijn extra maatregelen
nodig, meldde Provincie ZuidHolland vorige week. In plaats van
de eerst aangekondigde oplevering
op 18 november is nu de verwachting dat de brug pas op 24 november weer open kan.
Sinds donderdag 10 oktober is de

Nieuwe roestplekken

niet opnieuw gaat corroderen. De
aangetaste constructiedelen zijn
beoordeeld door de onderhoudsaannemer en de provincie. Zij
concludeerden dat op een aantal
punten extra maatregelen nodig
waren.

Bij het verwijderen van de slechte
delen van het windverband (dat
voor de stabiliteit van de brug
moet zorgen) zijn nieuwe roestplekken aan het licht gekomen.
De roest is verwijderd en er is
voor gezorgd dat de constructie

Als dit werk nu niet zou worden
gedaan, dan moest de brug binnen
enkele maanden ongeveer tien
dagen lang weer volledig worden
gestremd voor het wegverkeer en
gedeeltelijk voor de scheepvaart.

“Duitse politiek mag binnenvaart niet in de steek laten”
Tijdens een parlementaire avond
in Berlijn over de binnenvaart
hebben sectorvertegenwoordigers
en leden van de Duitse
parlementaire groep Binnenvaart
om betere randvoorwaarden
voor de binnenvaart gevraagd.
De politiek moet de sector, zeker
in het motorendossier, meer
ondersteunen, vinden ze.
Het binnenvaartvervoer in Duitsland zwakt momenteel af. Vooral
de slinkende kolenvolumes zijn
volgens BDB-voorzitter Martin
Staats een uitdaging. Hij pleitte
voor een snelle invoering van
de maatregelen uit het Masterplan Binnenvaart. Hierin staat dat
Duitsland het aandeel van de
binnenvaart in de modal split tot
2030 wil verhogen van 8 naar 12
procent.
Norbert Salomon, hoofd Vaar
wegen en Scheepvaart bij het
Duitse verkeersministerie, noemt

dit erg ambitieus. Zeker tegen de
achtergrond van slinkend bulk
vervoer. “In de toekomst zullen binnenschepen ook andere
goederen moeten vervoeren. We
werken aan innovatieve en creatieve
oplossingen.”

Zware lading
Volgens Roland Hörner, bestuurslid van binnenhavenbond BöB,
komt vooral zware en grote projectlading in aanmerking. Door de
slechte staat van veel bruggen en
wegen in Duitsland kunnen die
objecten vaak niet meer over de
weg worden vervoerd.
Een speciale werkgroep van het
verkeersministerie gaat volgens
Salomon kijken hoe deze goederen eenvoudiger naar de vaar
wegen kunnen verschuiven. Dat
heeft onder meer met vergunningstrajecten te maken. Die
duren volgens Roland Hörner vaak
te lang. Ook zijn de eisen te streng,

wat zélfs de modal shift van bulkgoederen belemmert.

1,4 miljard euro
De BDB en BöB zijn blij met het
wetsontwerp van verkeersminister
Andreas Scheuer voor het versnellen van vaarwegprojecten. Want
goede infrastructuur blijft de basis
voor meer binnenvaartvervoer.
Duitsland trekt volgend jaar 1,4
miljard euro uit voor de vaarwegen. Het gaat deels om geld dat de
afgelopen jaren niet geïnvesteerd
kon worden door het personeelstekort bij de WSV. De overheid
wil het personeelsbestand van
de vaarwegbeheerder uitbreiden.
Martin Staats benadrukte dat er
niet alleen ingenieurs nodig zijn,
maar ook mensen om de infrastructuur te onderhouden en de
sluizen te bedienen.
Volgens BöB-voorzitter Joachim
Zimmerman zijn de klimaatdoelstellingen alleen haalbaar als

vervoer over lange afstanden consequent van de weg naar het water
en het spoor wordt overgeheveld.
En binnenhavens verdienen meer
aandacht. Steeds meer gemeenten
laten in havengebieden, langs het
water, woningen bouwen. Dit gaat
ten koste van de benodigde ruimte
voor op- en overslag.

Kortzichtig
Dat is kortzichtig, vindt ook FDPparlementslid Bernd Reuther: “Je
kunt niet tegelijk klimaatneutraal
goederenvervoer willen en belangrijke havenprojecten blokkeren.”
MSG-particulier Tobias Zöller
schetste de onzekerheid van
scheepseigenaren over de NRMMrichtlijn. Hij zei niet te begrijpen
waarom een bestaande motor,
die door het aanbrengen van
nabehandelingssystemen aan de
nieuwe Stage V-emissienormen
voldoet, toch geen NRMM-certificaat krijgt.

“Als ik iets nieuws inbouw en
daarin investeer, wil ik het natuurlijk ook gecertificeerd hebben.”
Minister Scheuer heeft eerder dit
jaar forse subsidies voor vloot
vergroening in het vooruitzicht
gesteld. Volgens Martin Staats
heeft de sector die ook écht nodig.
Parlementslid Claudia Müller (Die
Grünen) vindt dat binnenvaart
te weinig aandacht krijgt in het
Klimaatplan van de bondsregering. De politiek mag de sector,
zeker in de motorenkwestie, niet
in de steek laten, maar moet op
een bepaald moment de richting
aangeven.
Mathias Stein (SPD), coördinator
van de parlementaire groep binnenvaart, denkt dat de sector over
enige tijd wel zelf zal weten wat de
technologie van de toekomst is.
“Het is een kleine sector die met
de nodige staatssteun verschillende zaken kan uitproberen om te
kijken wat wel en niet werkt.”

Giessenbrug kan pas in 2026 weer open
Bijna vier jaar is de Giessenbrug
bij Rotterdam al dicht door
problemen met het bedieningsen besturingssysteem. Pas in
2026 zal de benodigde reparatie
aan de brug over de Schie
worden uitgevoerd. Tot dan blijft
de stremming voor schepen
hoger dan 5,40 meter van
kracht. Die heeft Provincie ZuidHolland, de beheerder van de
Schie, in januari 2017 ingesteld.

de brug zou tot gevaarlijke situaties kunnen leiden, antwoordt
minister Cora van Nieuwenhuizen op vragen van VVD-Kamerlid
Remco Dijkstra. De Giessenbrug is
opgenomen in het programma Vervanging en Renovatie, bedoeld om
objecten die het einde van hun
levensduur naderen te vervangen
of te renoveren.

De signalering voor het wegverkeer werkt niet goed. Openen van

“De renovatie van de Giessenbrug
staat gepland en geprogrammeerd

Andere projecten
gaan voor

voor 2026”, aldus Van Nieuwenhuizen. “Op dit moment zie ik
geen mogelijkheden voor versnelling.”
Eerst is een planstudie nodig om
de uitvoering van het project goed
voor te bereiden. Daarmee is inmiddels al wel begonnen. Wat
ook speelt, is dat er andere vervangings- en renovatieprojecten in
de regio Rotterdam op de agenda
staan; die zijn volgens de minister
eveneens urgent en worden eerder uitgevoerd. “Het is mede uit
het oogpunt van hinderbeperking

voor de weggebruikers in deze regio niet wenselijk om al deze projecten tegelijk aan te pakken.”
Toch blijft Van Nieuwenhuizen
“alert op mogelijkheden om de
uitvoering te versnellen, mochten
deze zich aandienen”, schrijft de
minister.

Ballast
Ze stelt dat schepen de brug in gesloten toestand gewoon kunnen
passeren. Eventueel door tijdelijk
ballast te zetten, waardoor het
schip lager komt te liggen of door

de stuurhut te laten zakken. “Ook
worden er kleinere schepen ingezet dan voorheen. Alleen schepen
die hoger liggen dan 5,40 meter,
en daar niet onder kunnen komen
door te ballasten, kunnen nu niet
onder de brug door. Dat is echter
maar een beperkt aantal schepen.”
De economische effecten zijn gering, vindt Van Nieuwenhuizen.
De vervoerde tonnage op de Schie
nam ondanks de hinder door de
Giessenbrug toe van circa 597.000
ton in 2017 tot circa 645.000 ton
in 2018.
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Sprookje

BLN-Schuttevaer en
CBRB willen als één
organisatie verder
Koninklijke BLN-Schuttevaer
en CBRB werken toe naar
volledige integratie van hun
organisaties. Dat is de uitkomst
van een verkenning die de
besturen de afgelopen tijd
samen hebben gedaan. Dat
werd bekendgemaakt tijdens de
algemene ledenvergadering van
Koninklijke BLN-Schuttevaer die
8 november in Rotterdam Ahoy
plaatsvond.
Bestuursdelegaties
van
BLNSchuttevaer en CBRB hebben het
afgelopen half jaar intensief overlegd over hoe de organisatie hun
belangenbehartiging kunnen versterken en welke vorm zich daarvoor het beste leent. Zij zijn daarbij ondersteund door adviseurs
van Capgemini.
Voorzitter Dominic Schrijer van
BLN-Schuttevaer vertelde dat drie
opties zijn verkend. In de eerste verandert de structuur niet en
blijven de twee organisaties zelfstandig met eigen kantoren, maar
gaan ze wel nauwer samenwerken
op allerlei dossiers. Het tweede
model is een federatie: met één
kantoororganisatie, maar wel met
twee aparte verenigingen en bestu-

ren. De derde optie is om alles in
elkaar te schuiven: één vereniging,
met één kantoor op één plek en
één naam.

Volledige integratie
De voorkeur van de verkenningscommissie gaat uit naar die derde
variant, vertelde Schrijer. “In de
toekomst is volledige integratie
het meest wenselijk en dat lijkt
ook het meest verstandig.”
CBRB en BLN-Schuttevaer zijn van
mening dat ze de binnenvaart dan
beter kunnen vertegenwoordigen
en de organisatie kunnen versterken. “We gaan werken als eenheid”, aldus Schrijer.
“Er zijn nog wel een aantal vragen
die uitgewerkt moeten worden:
rondom bestuur, de kantoororganisatie, financiën en contributies. Zaken die meer tijd vragen”,
zei Schrijer. “Die willen we het
komende half jaar uitwerken,
zodat we op onze volgende ALV,
vóór de zomer, met een uitgewerkt
voorstel kunnen komen.”
Ondertussen willen CBRB en BLNSchuttevaer vanaf 1 februari 2020
al wel starten met een intensieve
samenwerking tussen de kantoren
van beide organisaties. Voor het

Voorzitter Dominic Schrijer van BLN-Schuttevaer tijdens de
vergadering Ahoy: “We gaan werken als eenheid.”

eind van het jaar legt het BLNSchuttevaer-bestuur dat voor
aan zijn achterban. Schrijer
kreeg daarvoor groen licht van
de aanwezige leden. Er is op uitvoerend vlak al veel samenwerking. In mei van dit jaar trokken
de organisaties al gezamenlijk een
medewerker aan aan voor sociale
zaken en onderwijs, Ingrid Blom.

Eén sterke stem
Bij de vorming van BLN vijf jaar
geleden was het al de bedoeling
dat de organisaties samen zouden
gaan. Dat mislukte toen, mede
door gevoeligheden en persoonlijke tegenstellingen. Schrijer en
CBRB-voorzitter Paul Goris waren
toen nog niet in functie; zij konden zodoende met een schone lei
beginnen.

“Toen ik vier jaar geleden aantrad,
hingen de kruitdampen van de
mislukte samenwerking nog in de
lucht”, zei Goris, die ruimte kreeg
om de BLN-leden toe te spreken.
“Er heerste een ongezonde stemming, waarin de verschillen te veel
werden uitvergroot en de verdeeldheid werd gecultiveerd. Dat was
niet goed. Er komen zo veel thema’s op ons af en we moeten snel
kansen kunnen pakken. We zijn
één branche, moeten met één sterke stem spreken. We maken van
dezelfde vaarwateren gebruik en
hebben last van dezelfde bruggen
in Duitsland. Europees werken we
al samen in het IWT-platform en
zijn we elkaar aan het versterken.
We hebben elkaar gevonden en
dat voelt goed. Wij geloven in het
geïntegreerde model."

Steun voor Nationaal Binnenvaart Programma
Tijdens de ledenvergadering hield
Dominic Schrijer een pleidooi
voor een Nationaal Binnenvaart
Programma. Daarvoor oogstte
hij veel instemming. Dat 10jarenplan, vergelijkbaar met het
Duitse Masterplan Binnenvaart,

moet volgen hem uit drie cruciale
en onderling verbonden pijlers
bestaan: het onderhoud van de
vaarwegen, de modal shift van de
weg naar het water en verduurzaming van de vloot. Daaraan
zouden de gehele binnenvaart,

het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat, provinciale en
gemeentelijke overheden en verladers zich moeten verbinden.
“Zo’n 10-jarenplan ondersteunen
wij graag”, zei Jan Hendrik Dronkers, topman op het ministerie

Praktische oplossing voor geluidseisen
Er is een oplossing voor de
strenge geluidseisen van CCR
en ES-TRIN die op 1 januari van
kracht worden. “De Inspectie
ILT heeft toegezegd de geboden
ruimte maximaal te benutten.”
Dat zei topambtenaar Jan
Hendrik Dronkers bij de
jaarvergadering van Koninklijke
BLN-Schuttevaer.
De
directeur-generaal
Luchtvaart en Maritieme Zaken verving
minister Cora van Nieuwenhuizen
van Infrastructuur en Waterstaat,
die had afgezegd doordat ze in
Den Haag bij spoedoverleg over de
stikstof- en PFAS-crisis moest zijn.
De strenge geluidseisen die op 1
januari 2020 gaan gelden voor
alle schepen, vormen met name
voor schepen die vóór 1976
zijn gebouwd een probleem.
Die kunnen niet of alleen tegen
onredelijke kosten voldoen aan
de nieuwbouwnormen. Zodoende
dreigden veel schepen geen nieuw
certificaat te krijgen en te worden
gesloopt. Eerder was al besloten tot
versoepeling:het geluid in slaap-

ruimtes mag 5 decibel en in
woonruimtes 10 decibel meer zijn
en er wordt een realistischer meet
methode.

Inspanningsverplichting
Minister Van Nieuwenhuizen heeft
nu bepaald dat eigenaren van oudere, kleinere schepen in het verleden zelf al voldoende maatregelen
hebben genomen om het geluidsniveau te reduceren. Deze inspanning uit het verleden wordt door
de voorgestelde werkwijze meegenomen. De ILT heeft hiervoor een
instructie voor de certificerende
instanties opgesteld.
De ASV, die de strenge CCR-eisen
(waarbij het overigens om meer
dan alleen het geluid ging) jaren
geleden al aankaartte, reageert
positief. De schippersorganisatie
meldt op haar Facebook-pagina:
“De Minister houdt haar woord
als zij zegt dat ze de scherpe kanten van de technische regelgeving
wil verzachten. Als een schip van
vóór 1976 aan de versoepelde
geluidseisen voldoet, wordt verondersteld dat de eigenaar ook

aan de internationaal vastgelegde
‘inspanningsverplichting’
heeft
voldaan. Voor die ‘praktische en
pragmatische werkwijze’ kiest de
inspectiedienst ILT bij handhaving
van de technische eisen in de binnenvaart.”

Directeur-generaal Jan Hendrik
Dronkers: praktisch en soepeler
omgaan met geluidseisen.

van Infrastructuur en Waterstaat,
die ook op de vergadering sprak.
“Laten we samen invulling geven
aan een plan met operationele en
concrete doelen. De binnenvaart
mag zich meer laten zien en minder bescheiden zijn.”

KNRM: toch geen
nieuwe post aan
Gooimeer
De KNRM heeft besloten om
de plannen voor één, nieuwe
uitrukpost aan het Gooimeer te
laten varen. Huizen en Blaricum
gaan daarmee alsnog niet samen.
Er is geconstateerd dat niet voldaan kan worden aan de eisen van
een nieuwe locatie, en evenmin
aan een kostenneutrale samenvoeging. Daardoor is het plan voor
een nieuw reddingstation Gooimeer niet realiseerbaar.
De langetermijnambitie om tot
één uitrukpost te komen voor
Huizen-Blaricum is daarmee van
de baan. De KNRM gaat, met een
interne herstructurering, terug
naar de situatie zoals die vóór
2017 was. De uitvoering neemt
men direct ter hand.
Met dit besluit hoopt de KNRM
een einde te maken aan de discussies van de afgelopen tijd en de
hulpverlening op het water voor
de toekomst veilig te stellen.

Als deze regering de maximumsnelheid niet had verlaagd, hadden de
bouwvakkers met de Kerst zonder
werk gezeten omdat geen huizen meer
mogen worden gebouwd. De echte
dreiging kwam vorige week als een
aapje uit de mouw van de premier
toen hij onderbouwde waarom hij
besloten had tot deze ‘rotmaatregel’
(zijn woorden): “Als mensen met de
Kerst thuiszitten omdat ik vast wil
houden aan die 130, zou ik mijzelf
niet in de spiegel kunnen aankijken.”
Ja daar moet je inderdaad niet aan
denken. Dan maar een rotmaatregel.
Het economische argument is duidelijk: werkgelegenheid. Niet ‘schoner’,
dat hoeft niet voor Rutte, want hij
vraagt elke dag aan zijn spiegel:
“Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
wie is de schoonste in het land?” Net
als de Boze Koningin in Sneeuwwitje
gelooft de premier in sprookjes en
denkt werkelijk dat het de spiegel
is die hem steeds bevestigend
beant
woordt, terwijl dat natuur
lijk
de ja-knikkende ambtenaren van
de Rijksvoorlichtingsdienst zijn die
hem wel een spiegel voorhouden
maar verzuimen de kop van de struisvogelpremier uit de PFAS te trekken.
Dat in Nederland benzine- en (vooral)
dieselauto’s op een beperkt deel van
de snelwegen wat minder hard racen,
scheelt één procent stikstofuitstoot.
Dat lijkt weinig – wat is nou één procent – maar het is tegelijk bizar dat
hardrijden zo vervuilt.
Dat een vrrrroempartij de schoonste
van het land kan zijn, is dus echt een
sprookje. Het wordt wat duidelijker
als je alleen naar de stikstofoxiden
(NOx) kijkt – dan valt namelijk de veeteelt af want koeien laten toch vooral
ammoniak vliegen – en dan kun je
fijn (diesel)auto’s en de bouw met
elkaar vergelijken. Dus mag je weer
huizen bouwen als je het gaspedaal
wat minder hard intrapt.
In de binnenvaart hoef je niet zachter
te varen of zuinig of elektrisch om
veel minder stikstofoxiden te produceren. Voortvarende ondernemers
hebben al aangetoond dat je bij
bestaande motoren heel goed met
toegevoegde technieken de uitstoot
van NOx met 90 procent omlaag kunt
brengen. Kijk, dat zijn nog eens percentages en dat zijn geen sprookjes
van Moeder de Gans. Ook al zou de
hele binnenvaart met overheidssteun die nageschakelde technieken
toepassen, dan nog is dat voor de
overheid een investering die volledig
in het niet valt bij de plannen om de
boeren uit te kopen. Laat het RIVM
nou eens uitrekenen hoeveel wegen
je aan mag leggen als de binnenvaart
vrijwel geen NOx meer uitstoot.
Wegen waarvoor de bouwstoffen
milieuvriendelijk over water worden
aangevoerd. En waarop alleen elektrisch mag worden gereden. Dat is
wel slikken voor de VVD, want elektrische auto’s doen geen ‘vrrroem’.
OK, misschien voorlopig een droom,
maar geen sprookje.

EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
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Maiden B.V. heeft voor u de volgende vacatures beschikbaar

KAPITEIN / STUURMAN /
MATROOS

KAPTEINS &
STUURMANNEN

GEZOCHT VOOR ONZE VLOOT

● Nette schepen en Nederlandse condities.
● Goed salaris en groei mogelijk.
Voor info tel: 06 - 22 60 20 39 of 06 - 29 57 30 21

Voor meer informatie of solliciteren; neem contact op via onderstaande gegevens.

Maiden B.V. | T 06-24 55 25 81 | E info@maidenbv.nl

www.tmlg.eu
Wij zijn een uitzendbureau met een
strekking over geheel Europa.

Wij bieden u bemiddeling en verhuur aan van ons Slowaaks en
Tsjechisch scheepspersoneel.
00421 948 699 352
00421 918 828 726

tmlg.info1@gmail.com
info@tmlg.eu

Het Vakantie-hospitaalschip Prins Willem-Alexander biedt vaarvakanties aan
voor mensen met een intensieve zorgvraag, die geen gebruik kunnen maken

Van Gogh Nautic Solutions zoekt
enthousiaste en gemotiveerde collega’s

1ste Kapitein
2de Kapitein
(zzp’ers zijn ook welkom)
vrije tijdsregeling 2-2 / 4-2 / 4-4
Vaargebied hoofdzakelijk Nederland/België, Rijn, Moezel,
Main en Donau
Voor deze functie is/zijn gewenst:
• Ruime ervaring
• Goede technische kennis
• Goede contactuele eigenschappen
• Representatief
• Beheersing van de Duitse/Engelse taal
• Bij de betreffende functie behoren een Rijnpatent /
Radarpatent (patent op de Donau tot Budapest is een pre)
Wij bieden:
Een goede werkplek met fijne collega’s, een Zwitsers
contract met goede voorwaarden en een uitstekend salaris!!
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Patrick van Hengst Tel: 0612344067 of
email je CV naar patrickvanhengst@me.com

van een reguliere vakantie. Er is per direct aan boord van het vakantieschip
Prins Willem-Alexander een vacature voor:

MATROOS & LICHT MATROOS (STAGIAIR)
Ben jij die enthousiaste en gemotiveerde collega die wij zoeken?
Dan zijn wij op zoek naar jou.

WIJ VRAGEN
■ Flexibiliteit;
■ Geen 9 tot 5 mentaliteit;
■ Klantvriendelijk;
■ Deskundige passagiersvaart en ademlucht(of bereid deze te halen);
■ Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift;
■ Collegiaal.

WIJ BIEDEN
■ Vrije tijdsregeling is weekenden vrij (uitgezonderd avond en weekendwacht);
■ Goede werkomstandigheden met Nederlands sprekende collega's.
■ Salariëring naar aanleiding van cao binnenvaart en onregelmatigheidstoeslag.

SOLLICITEREN & EXTRA INFORMATIE
Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geraakt en voldoe jij aan
bovenstaande functie-eisen? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren.
Heb je naar aanleiding van de vacature nog vragen, bel dan voor meer
informatie met kapitein telefoonnummer: 06-21 54 75 77
Wij verzoeken je om je motivatiebrief en cv met pasfoto voor 01-12-2019
te mailen naar: info@vakantieschip.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Postbus 428 ■ 3840 AK Harderwijk ■ info@vakantieschip.nl ■ 06-21 54 75 77 ■ www.vakantieschip.nl
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Sendo Liner is ‘Schip van het Jaar’
De Sendo Liner, gebouwd door
Concordia Damen, is
uitgeroepen tot KNVTS
Schip van het Jaar 2019. Het
binnenvaartcontainerschip (110
x 11,45 x 3,20 meter) is in eigen
beheer ontworpen door Sendo
Shipping.
De Sendo Liner kwam in februari
in de vaart. Het schip vaart met
containers voor MCS. Bij het ontwerp van het schip is zowel uitgebreid aandacht besteed aan het nu
zo efficiënt, zuinig en schoon mogelijk maken van het schip als aan
het toekomstbestendig maken ervan. De Sendo Liner kan zodoende over zijn gehele levensduur een
koploper zijn op het gebied van
emissiearm varen, oordeelde de
jury.
Familiebedrijf Sendo Shipping
verwerkte tal van innovaties in
het schip. Zo is speciale aandacht
besteed aan de optimalisatie van
de scheepsvorm en het ontwikkelen van een diesel-elektrisch voortstuwingsconcept met een accupakket. Zodoende kan de Sendo Liner
meerdere uren alleen op de accu’s
varen, zodat er in haven- en woongebieden geen enkele uitstoot is.
De ontwerpopzet maakt het ook
mogelijk om in de toekomst relatief eenvoudig van energiebron te
wisselen. Momenteel zijn er twee
Sendo Liners XL in afbouw – weer
bij Concordia Damen in Werkendam.
De Sendo Liner was maandagavond 4 november één van de vijf

Gejuich als bekend wordt gemaakt dat Sendo Liner heeft gewonnen. (foto Maritime Awards Gala)

winnaars van de Maritime Awards
2019. Meer dan 900 maritieme
professionals vierden tijdens het
Maritime Awards Gala in Rijswijk
de successen van de innovatiekracht van de Nederlandse maritieme sector.
Het gala wordt jaarlijks georganiseerd door de gelijknamige
stichting. Hierin zijn Netherlands
Maritime Technology, KVNR,
KNVTS, de Koninklijke Marine,
Nederland Maritiem Land en het
NISS vertegenwoordigd.
De Maritime RNLN Van HengelSpengler Award 2019 ging naar
Kelly Villena voor haar onderzoek
naar ‘Optimaliseren van het ship to
shore transport tijdens amfibische

operaties’. De Maritime Designer
Award 2019 is toegekend aan Niels
de Vries van C-Job Naval Architects voor zijn studie naar toepassing van ammoniak als maritieme
brandstof.
De Maritime Innovation Award
2019 werd gewonnen door
Conoshop International: dat
bedrijf ontwikkelde met de
eConowind-unit praktische hulpvoortstuwing voor schepen in de
vorm van een 40-voets container
met twee uitklapbare ‘Ventifoils’.
Deze rechtopstaande innovatieve
vleugelprofielen van 10 meter
hoog zetten windkracht direct
om in stuwkracht voor het schip.

NPRC hoort bij snelst groeiende
bedrijven van Nederland
De NPRC (Nederlandse
Particuliere Rijnvaart-Centrale)
is één van de 770 FD Gazelles
van 2019. Daarmee behoort de
binnenvaartcoöperatie tot de
snelst groeiende bedrijven van
Nederland.
De selectie van de NPRC is gebaseerd op de omzetgroei van de
afgelopen drie jaar. Om in aanmerking te komen voor de erkenning door het Financieele Dagblad
moet die minimaal 20 procent
zijn geweest.
Volgens NPRC-directeur Stefan
Meeusen was dat nooit een doel
op zich: “Groei is het gevolg van
hoe onze organisatie zich heeft
ontwikkeld. Een sterk team van
medewerkers gecombineerd met
de kracht van 120 leden waarbij ondernemerschap hoog in
het vaandel staat. We hebben als
coöperatie oog voor continuïteit
en zekerheid. Dat vertalen we in
het gezamenlijk aanbieden van
vervoersgaranties voor onze klanten. Voor die klanten bieden we
logistieke oplossingen in het vervoer van bulkladingen zoals bijvoorbeeld zout, granen, ijzer maar
ook windmolenonderdelen en dat
over alle Europese waterwegen.”

“Dankzij onze grote vloot zijn wij
op ons best als het echt moeilijk
wordt. Dat we die momenten aanpakken vanuit een gezamenlijkheid, al sinds 1935, en nu zelfs
behoren tot de snelst groeiende
ondernemingen van Nederland, ja
dat zegt wel iets.”

Groei door innovatie
“We hebben ingezet op innovatie
en logistieke totaalconcepten. We
vervoeren niet gewoon een beetje
lading, we engineeren, analyseren
en optimaliseren met onze partners de hele supply chain van haven
tot fabriek. Door nauw samen te
werken met ketenpartners ontstaan voordelen. We hebben een
manier ontwikkeld om real time
inzicht te krijgen in het vervoersproces en dit te koppelen aan het
voorraadbeheer van klanten. Dit
vraagt om investeringen, maar die
betalen zich op termijn terug.”
Daarnaast is duurzaamheid een
speerpunt bij NPRC. “En ook daarop profileren we ons. Het vergroenen van onze vloot is kostbaar.
Dit is alleen mogelijk in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers. Zij zijn in toenemende
mate bereid hierin mee te denken
en actief bij te dragen. Hiervoor

geldt: partners herkennen de effort,
willen die vergroening, en kiezen
dus voor ons. Zo onderzoeken we
samen met een verlader of waterstof als alternatief voor gasolie gebruikt kan worden.”

Trots
De Gazellen Award is veel breder
dan alleen een prijs voor de NPRC,
vindt Meeusen. “Het zegt net zoveel over de ontwikkeling in de
hele binnenvaart en logistiek, over
de keuzes die verladers in Nederland maken, als over de groei
die wij als bedrijf hebben doorgemaakt. Maar goed, natuurlijk
zijn wij trots. De NPRC blijft zich
inzetten voor het verder verduur
zamen en digitaliseren van de
logistieke keten in de binnenvaart.”
De FD Gazellen Awards werden
dit jaar voor de zestiende keer uitgereikt aan Nederlandse ondernemingen. Criteria zijn onder meer
een omzetgroei in de voorgaande
drie jaar van minimaal 20 procent
en winstgevendheid. Bij de feestelijke uitreiking zijn de afgelopen
week de allersnelste groeiers per
regio bekend gemaakt. Aan hen
zijn gouden, zilveren en bronzen
FD Gazellen Awards uitgereikt.

Bij gelijkblijvende vaarsnelheid
dalen het brandstofverbruik en
CO2-emissies gemiddeld 10 tot 30
procent.

Piraterij
De Maritime KVNR Shipping
Award 2019 ging naar de Tweede
Kamerfracties van de VVD en het
CDA omdat die ervoor hebben
gezorgd dat alle schepen onder
Nederlandse vlag met gewapende
bescherming aan boord mogen
varen in gebieden waar piraterij

voorkomt. De maritieme sector
heeft bijna tien jaar bij de Nederlandse regering gepleit voor het
mogelijk maken van de inzet van
particuliere gewapende beveiliging op Nederlandse schepen.
Ondanks erkenning van het probleem ondernam de regering geen
actie. Daarom hebben de Tweede
Kamerleden van VVD en CDA
zelf het initiatiefwetsvoorstel Wet
ter Bescherming Koopvaardij opgesteld en in stemming gebracht.
Die wet is dit jaar aangenomen.

Brabantse kanalen:
van bloktijden
naar 24/7 bediening
op aanvraag
Op vrijdag 15 november heeft
Rijkswaterstaat de bediening
op een aantal Brabantse
vaarwegen verruimd. Er komt
er een einde aan de bloktijden
op de vaarwegen waar nog geen
24-uursbediening was. Schippers
zullen voortaan op aanvraag
direct worden bediend, belooft
de vaarwegbeheerder.
De aanpassing is bedoeld om de
scheepvaart beter van dienst te
zijn en zo het goederenvervoer en
recreatieverkeer op alle Brabantse
kanalen een zo vlot mogelijke
doorgang te geven.
Op de hoofdvaarwegen in Neder
land geldt 24-uursbediening. In
Brabant gaat het om de Maasroute,
de Zuid-Willemsvaart van Empel
tot Veghel en het Wilhelmina
kanaal van Oosterhout tot Tilburg.
De overige vaarwegen gaan nu ook
profiteren van verruimde bedientijden.

Centrale bediening
Rijkswaterstaat heeft de laatste tijd
veel werk gemaakt van het optimaliseren van centrale bediening op
afstand. Daardoor is bij de operators in de bediencentrale ruimte

ontstaan om ook de objecten op
de overige vaarwegen op aanvraag
24/7 te kunnen bedienen.
“Hierdoor kan zowel de beroepsvaart als de recreatievaart gaan
profiteren van verruimde bedientijden op de Zuid-Willemsvaart
van Veghel naar Nederweert en op
het Wilhelminakanaal van Beek
en Donk tot Tilburg”, aldus Rijkswaterstaat.
“De bloktijden komen te vervallen
op deze routes. In plaats daarvan
wordt vanuit de centrale in Tilburg
nu op maat gereageerd op de aanvragen van schippers die zich melden zodat zij zoveel mogelijk vlot
door kunnen varen.”
De bediening van de bruggen en
sluizen op de hoofdvaarwegen
blijft voorrang houden op die van
de overige vaarwegen.
De verruiming van de bediening
op de Brabantse Kanalen maakt
deel uit van het door het ministerie van Infrastructuur en Water
staat gelanceerde programma
Beter Bediend. Dit programma
moet de betrouwbaarheid van
de reistijden verbeteren en de
bediening uitbreiden op vaarwegen waar dat nog kan.
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FAMILIEBERICHTEN

KICKER / ZOEKERTJE

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

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

Met veel verdriet in ons hart melden wij het overlijden van
onze vriend en zakenrelatie

TON TIMMER
Wij zullen zijn vriendelijkheid en enthousiasme missen.
Wij hadden nog lang met hem door willen werken.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn kinderen,
naaste familie en personeel Jongen B.V.
Medewerkers
ECM Electric Care Maritiem B.V.
Krimpen aan den IJssel, 8 november 2019

Enige en algemene kennisgeving:

Overleden op 8 november 2019
te Groningen op 71-jarige leeftijd

Jan Berend Meijering
Geboren te Groningen
op 8 december 1947.

Het afscheid heeft in besloten kring
plaats gevonden.

Vrolijke schipper, die Abraham al heeft gezien,
zou het fijner vinden om samen te varen op
zijn spits.
Soms richting [zuid] Franrijk dan weer Parijs
en poosje binnenlands is ook leuk.
Email : kapiteinhaddock14@gmail.com

Gevraagd: Volmatroos
Weekend vrij, Geen woning voorop,
ZZP of vast
Tel.: 06-21518783

Te Koop
MS Wesu 70 m x 8,20 m x 2,68 m, 1031 ton.
Bouwjaar 1964. Deutz 616, 830 pk,
1830 toeren uit 2004.
SI tot 28 februari 2020.
Te koop voor 80.000 euro.
Voor meer info: 06-48783108.

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 !

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

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

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!

BEMANNING NODIG?
Continental Crewing biedt u per direct
gemotiveerde Filipijnse (licht)matroos.
Vanaf Euro 103 per dag.
Email : sales@continentalcrewing.eu
T + 31-1089-00061
T + 49-3222-1094-892
www.continentalcrewing.eu

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

GEZOCHT MATROOS OP MTS:RELATIONSHIP
3WEKEN OP 3WEKEN AF.
LUX. COND. TEL: 06-53924619

Licht(matrozen) en Stuurmannen beschikbaar
Zeer interessante tarieven.
Via Upstream Crew bel 085 8772324
of email ons info@upstreamcrew.com

Wegens uitbreiding

WĲ ZOEKEN:

1E KAPITEIN & 2E KAPITEIN
MET PATENT
• VAARSCHEMA: 7/7 EN

14/14 BESPREEKBAAR
• KOST & REIZEN: VRĲ
• AUTO VAN DE ZAAK
• RĲN + ARA
Interesse? Bel met Hendrik Jansen
op tel +31 (0)632275374 of mail
naar vanwĳk.voyage@shipmail.nl

Binnenvaartkrant en FairSterk
bundelen de krachten voor uw vacatures!

U ZOEKT
PERSONEEL?

www.binnenvaartkrant.nl • www.fairsterk.nl

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

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

Hét vakblad met het grootste bereik
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Rijnland-Palts gaat binnenhavens beschermen tegen
oprukkende woningbouw
Door oprukkende woningbouw
langs het water wordt de
ruimte voor logistiek in veel
Duitse binnenhavens steeds
krapper. Daar lijdt ook
de binnenvaart onder. De
deelstaat Rijnland-Palts gaat
er via de bestemmingsplannen
voor zorgen dat haar elf
belangrijkste binnenhavens ook
in de toekomst kunnen blijven
groeien.
Binnenhavens hebben een centrale rol in de economische ontwikkeling van Rijnland-Palts. Met
het oog op de klimaatdoelstellingen is het belangrijk dat ook het
vervoer over water meer kansen
krijgt. Volker Wissing, minister
van Economische Zaken en Verkeer in de deelstaat, wil daarom
de binnenhavens meer ondersteunen.
“Dankzij onze havens hebben we
in de supermarkt een ruime keuze
aan producten en worden onze

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.

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

Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag

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

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

De haven van Andernach behoort tot de elf grootste binnenhavens in Rijnland-Palts (foto Stadtwerke Andernach)

bedrijven voorzien van grondstoffen”, aldus Wissing. “Havens
bieden bovendien ligplaatsen aan
waar binnenvaartschippers kunnen pauzeren.”
De deelstaatregering heeft in kaart
laten brengen wat de belangrijkste

binnenhavens voor Rijnland-Palts
zijn. Het gaat om de havens van
Andernach, Bendorf, Koblenz,
Lahnstein, Mainz, Worms, Ludwigshafen, Germersheim, Speyer,
Wörth en Trier.
Via de bestemmingsplannen gaat

de deelstaat ervoor zorgen dat
deze havens ook in de toekomst
voldoende ruimte hebben om
hun logistieke activiteiten uit te
breiden.

Holland Fisheries Event volgend jaar op 2 en 3 oktober
De data van de elfde editie van
Holland Fisheries Event zijn
bekend: op 2 en 3 oktober 2020
vindt de visserij- en maritieme
beurs op Urk weer plaats.
Voor de vijfde keer zal De
Koningshof Party & Events worden
omgebouwd tot beursvloer. De
organisatie is in handen van
Stichting Visserijdagen Urk. Die
rekent in 2020 op acht zalen en
ruim 115 exposanten uit de visserij- en de maritieme sector. Dat
is groter dan de vorige editie, in
2018. Holland Fisheries Events
groeit mee met de toenemende
vraag van bedrijven uit voorname-

COLOFON

(foto Luuk Schudde)

lijk België, Spanje, Denemarken
en Noorwegen.
De beurs biedt binnen- en buitenlandse exposanten de mogelijkheid hun nieuwste producten en
noviteiten aan een breed zakelijk
publiek te tonen. De bezoekers
zijn vooral ondernemers en eindbeslissers, waardoor de sfeervolle
en gemoedelijke vakbeurs er inmiddels om bekend staat dat er
ook echt orders worden gesloten.
Bedrijven die vóór 31 december
2019 een stand reserveren, ontvangen 10 procent korting op de
standprijs. Kijk op www.hollandfisheries.nl of mail naar info@
holland-fisheries.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
Olivia Kooiman
Met bijdragen van:
Frank Antonie van Alphen
Menno Bonnema
Evert Bruinekool
Jan Johan ten Have
Joke Heikens
Jan Hoek
Jitze Hooghiemstra
Dymphina Jooren
Cees de Keijzer
Chris van Loon
Leona Meijer
Johan de Witte
Noud van der Zee

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

SALES
sales@binnenvaartkrant.nl

Aan allen die de binnenvaart een warm hart toedragen
Beste Wandelgangers en Wandelgangsters,
Schepen mogen wat langzamer gaan dan vliegtuigen, maar ook in de binnenvaart vliegt het jaar voorbij. Met de Nieuwjaarsreceptie nog helder in de
herinnering, nodigen we u nu alweer uit voor de laatste bijeenkomst van 2019
van “De Wandelgang”, op 21 november in het inmiddels al vertrouwde Restaurant Waal in Heerjansdam.

HET NÉTWERK VOOR DE BINNENVAART

CAPTAIN’S DINNER

21 november 2019

Ken Rijkers (commercieel manager)
Rica Adjis (accountmanager)

VORMGEVING
Steven Chiang San Lin
Jimmy-Dean Hartog
Angela Govers-Bakker

DRUK
Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv.
Advertenties worden geplaatst volgens
onze leveringsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam
onder nr. 24241388.

2019 is een fijn sociëteitsjaar geworden met onvergetelijke hoogtepunten
zoals de geslaagde inzameling voor het Erasmus MC-Sophia kinderziekenhuis
in april. We maken ons er graag sterk voor dat ook 2020 zo’n gedenkwaardig
jaar wordt. En over hoogtepunten gesproken… we gaan 3 januari beginnen
met een nieuwjaarsreceptie, voor het eerst op een vrijdag!

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.

Maar eerst de gezellige november-bijeenkomst van “De Wandelgang”, een
walking dinner met diverse winterse kosten, waar zeker het Captain’s dinner
niet zal ontbreken
Voel u weer welkom in de “De Wandelgang” op donderdag 21 november in
Restaurant Waal, Molenweg 37 in Heerjansdam.
(Aanvangstijd is 17.00 uur)

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.

Uw dagelijks bestuur
Dirk-Jan Bezemer
Jan Struijk
Alexander Wanders
Els Oosse
Robbert Klaverdijk
Twan de Goeij

De Wandelgang - Postbus 257 - Zwijndrecht - AG 3330 - Netherlands info@dewandelgang.nl - www.dewandelgang.nl
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Saai van
A naar B?
Nee, dat
doen we
anders

VOOR DE ONDER ONZE REGIE VARENDE
MOTORTANKSCHEPEN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR :

Kapiteins,
Stuurmannen met patent,
Stuurmannen en Matrozen
Vaargebied: het ARA en de Rijn

“Veilig van A naar B varen, daar begint
het mee. Als Captain+ ken ik de taken
van een kapitein als geen ander,
maar weet ik ook dat er vandaag de
dag méér gevraagd wordt van een
goed leider. Ik kan manoeuvreren én
motiveren. Sta voor, naast en achter
mijn bemanning. En ben ook niet te
beroerd om een potje te koken, als dat
zo uitkomt. Captain+ is voor mij geen
functieomschrijving, maar een titel
die ik met eer draag.”

WORD OOK EEN

CAPTAIN

LEER FLUVIA EN ONZE KAPITEINS BETER KENNEN EN
SOLLICITEER DIRECT OP WWW.CAPTAIN.FLUVIA.EU

Kandidaten Stuurmannen met patent
dienen in het bezit te zijn van :
• een Rijnpatent
• een ADN certificaat
• beheersing Nederlandse & Duitse taal
• ervaring in de tankvaart
Wij bieden:
• een goed salaris
• goede Zwitserse arbeidsvoorwaarden
• goede Zwitserse pensioenopbouw
• menage en reisgeld (door ons vergoed)
• vakgerichte opleidingen (door ons vergoed)

Stuurmannen en Matrozen zijn in bezit van een geldig dienstboekje
Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met Dhr. A. Fontijne
0041/61/4879070 en/of dispo@intertrans.ch

River Cruises Holding is een jonge rederij met riviercruiseschepen die
voornamelijk in Nederland varen. Onze schepen worden gecharterd door
reisorganisaties die gespecialiseerd zijn in ﬁets-vaarvakanties.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste:

Kapiteins
(voor het vaargebied Nederland)
Functievereisten:
Grootvaarbewijs
Radarpatent
Beheersing van Engelse of Duitse taal is een pré
Wat bieden wij?
Een Nederlands arbeidscontract of een werkverband op basis van zzp
Relatief korte vaardagen
Een goed salaris en arbeidsvoorwaarden

Voor meer informatie kunt u bellen met 0614115940
of mailen naar info@rivercruisesholding.com.

www.rivercruisesholding.com/jobs
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“Deutsche Politik darf die Binnenschifffahrt nicht allein lassen”
Bei einem parlamentarischen Abend in
Berlin haben Binnenschifffahrtsvertreter
und Mitglieder der Parlamentarischen
Gruppe Binnenschifffahrt von der Politik
bessere Rahmenbedingungen für das
Gewerbe gefordert. Die Bundesregierung
sollte die Binnenschifffahrt, insbesondere
beim Umstieg auf umweltschonende
Motoren, mehr unterstützen.
Analog zur Konjunkturlage schwächelt
in Deutschland auch der Binnenschiffs
transport. Insbesondere die abnehmenden Kohlemengen sind laut BDB-Präsident
Martin Staats eine Herausforderung. Die

Binnenschifffahrt brauche daher eine rasche
Umsetzung der wichtigsten Maßnahmen
aus dem Masterplan Binnenschifffahrt. Darin
setzt sich die Bundesregierung zum Ziel, die
Binnenschifffahrt im Modal Split der Güterverkehrsträger bis 2030 von derzeit 8% auf
12% anzuheben.
Die Klimaziele können laut BöB-Präsident
Joachim Zimmerman nur durch eine konsequente Verlagerung von Langstreckenverkehren von der Straße auf Wasserstraße und
Schiene erreicht werden. Dabei sollten die
Binnenhäfen gesichert und weiterentwickelt
werden. In Deutschland würden sich viele Kommunen derzeit für die Schaffung

von Wohnungsraum zu Lasten von Häfen
und Industriegebieten entscheiden. Das
sei sehr kurzsichtig. MdB Bernd Reuther
(FDP): „Man kann nicht für klimaneutralen
Güterverkehr sein und gleichzeitig wichtige
Hafenausbauprojekte blockieren“.
MdB Claudia Müller (Grüne) kritisierte, dass
die Binnenschifffahrt im Klimaschutzpaket
der Bundesregierung nicht mehr Beachtung
findet. In der Frage, welche alternativen
Antriebskonzepte sich künftig in der Binnen
schifffahrt etablieren können, dürfe die
Politik das Gewerbe nicht allein lassen:
„Irgendwann muss die Politik eine gut begründete und mit einer fundierten Daten-

DE
UT
SC
grundlaHE
ge unterlegte
SE
Richtung vorgeITE
ben. MdB Mathias

Stein (SPD) zeigte sich
überzeugt davon, dass das
Gewerbe über einen gewissen
Zeitraum selbst herausfinden könnte, welche technologischen Ansätze
geeignet sind: „Die Binnenschifffahrt
ist eine verhältnismäßig kleine Branche,
in der man mit staatlicher Unterstützung Technologien ausprobieren kann, um
herauszufinden, was funktioniert.“

Signalfahrt durch Berlin
In Berlin haben am 13. November Schiffer,
Reedereien, Hafenbetriebe und Verlader
gegen die sich verschlechternden Rahmen
bedingungen für die Binnenschifffahrt
in Nordost-Deutschland protestiert.
Die sogenannte ‘Signalfahrt’ war eine
Initiative der Interessengemeinschaft
Binnenschifffahrt in der Region Nordost.
Ein Schiffskonvoi bewegte sich von der
Mühlendammschleuse kommende in Richtung Regierungsviertel bis zum Humboldt
hafen und zurück.
Die Teilnehmer wollten mit der Aktion
darauf aufmerksam machen, dass die Binnenschifffahrt zunehmend mit infrastrukturellen Problemen an Wasserstraßen und
Schleusenbauwerken in der Region Nordost
konfrontiert ist. 30 Jahre nach dem Fall der

Mauer ist das Verkehrsprojekt 17 – der Ausbau der Wasserstraßen von und nach Berlin noch immer nicht vollständig realisiert.
Ganze Teile des Projektes sind im Laufe der
Zeit verworfen worden.
Auch im Masterplan Binnenschifffahrt verliert
die nordöstliche Region den Anschluss. Die
Interessengemeinschaft fordert die materielltechnischen und personellen Voraussetzungen für die kontinuierliche Nutzbarkeit der
Bundeswasserstraßen in der Region sowie
für modern ausgestattete Liegeplätze mit
Landstromanschluss für die Frachtschifffahrt.
Sie wird unterstützt vom Berliner Hafenbetrieb (BEHALA), von der Deutschen Binnenreederei, DTG, der Vereinigung der
europäischen Binnenschiffer, Rhenus und
verschiedenen Verladern.
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Aggregate
Motoren
Getriebe
Dieselservice
Reparaturen
Kolben
Anlasser
Turbolader
Filter
Brennstoffsysteme
Indikatoren
Pumpen

3

www.a-storm.com

Brandschutz

OMRU

Technologie und Service
für Motoren und Antriebe
August Storm GmbH & Co. KG
August-Storm-Str. 6 | 48480 Spelle
T 05977 73246 | F 05977 73261

6

SCHEEPSRAMEN
OMRU schiffsfenster für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

Antriebsanlagen

Aggregate
Motoren
Getriebe
Dieselservice
Reparaturen
Kolben
Anlasser
Turbolader
Filter
Brennstoffsysteme
Indikatoren
Pumpen
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23 Schiffsausrüstung

Technologie und Service
für Motoren und Antriebe
August Storm GmbH & Co. KG
August-Storm-Str. 6 | 48480 Spelle
T 05977 73246 | F 05977 73261
www.a-storm.com

Bordnetze

Aggregate
Motoren
Getriebe
Dieselservice
Reparaturen
Kolben
Anlasser
Turbolader
Filter
Brennstoffsysteme
Indikatoren
Pumpen

Technologie und Service
für Motoren und Antriebe
August Storm GmbH & Co. KG
August-Storm-Str. 6 | 48480 Spelle
T 05977 73246 | F 05977 73261

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

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

29 Werften

TARIFE

www.a-storm.com

16 Messen und Ausstellungen

KÖTTER WERFT GmbH
Industriestraße 2
49733 Haren

Web: www.koetter-werft.de
Tel.: +49 (0)5932 71033
Mail: info@koetter-werft.de

SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

Einzigartig in
Deutschland

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

www.shipping-technics-logistics.de

®

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

10 Electric & Hybrid

Call us at +49 40 781 293 44
fireprotection@kj-fireoff.com

4

tmlg.info1@gmail.com
info@tmlg.eu

WE DELIVER!

3

00421 948 699 352
00421 918 828 726

FIRE PROTECTION
FOR ALL APPLICATIONS

2

Europweit tätige Personalagentur
vermittelt Personal für alle Flussschiffe

DIE GELBEN SEITEN DER BINNENSCHIFFFAHRT

Rubriken
1

www.tmlg.eu

EINE KLEINE ANZEIGE
MIT EINER

GROßEN
REICHWEITE

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

WĲ BEREIKEN UW KLANTEN
door ons grootste bereik.

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)
IPHONE • ANDROID • TABLET

DOWNLOAD ONZE APP

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

binnenvaartkrant.nl
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SURVEYOR INLAND WATERWAY
Lloyd’s Register is ’s werelds bekendste classificatie- en certificatie organisatie, actief in
de maritieme-, land- en offshore industrie. Lloyd’s Register ondersteunt haar klanten bij het
verbeteren van kwaliteit, veiligheid en milieubescherming. Ter versterking van de Business
Stream Marine & Offshore van Lloyd’s Register EMEA zoeken wij diverse nieuwe collega’s in
de volgende productgroepen of combinatie daarvan:
Locatie: Antwerpen, België
Business Stream /Afdeling: Marine & Offshore
Wat ga je doen
Als Surveyor voer je zelfstandig inspecties uit op zowel nieuwbouw en bestaande schepen
op naleving van Lloyd’s Register’s Rules & Regulations en van toepassing zijnde statutaire
regelgeving. De inspecties hebben betrekking op het gebied van veiligheid, milieu, machinerie
en scheepsbouw. Het is een veelzijdige en afwisselende baan en je bent vaak het eerste
aanspreekpunt tussen scheepseigenaren, werven en toeleveranciers voor componenten. Je
werkt projectmatig op nieuwbouwprojecten en ad-hoc voor bestaande schepen. Flexibiliteit
is vereist en daardoor is er ruimte om je tijd zelf in te delen. Ondanks je zelfstandigheid ben
je onderdeel van een collegiaal team van vakspecialisten, die voor elkaar klaarstaan. Je helpt
elkaar met technisch advies en expertise; je leert van elkaar.
Wat zoeken wij
• HBO/HTS werktuigbouwkunde , scheepsbouwkunde, hogere zeevaart school;
• Praktijk ervaring m.b.t. binnenvaart/zeevaart;
• Bij voorkeur ervaring in inspectie activiteiten in de binnenvaart;
• Communicatief vaardig, klantgericht, analytisch, integer, verantwoordelijk, zelfstandig, flexibel;
• Vloeiend Nederlands, goede beheersing van Engels / Frans.
Over Lloyd’s Register
Lloyd’s Register (1760) is wereldwijd een toonaangevende organisatie op het gebied
van classificatie en certificatie. Op basis van kennis en onpartijdigheid ondersteunt
Lloyd’s Register haar klanten bij het continu verbeteren van kwaliteit, veiligheid, milieu
en arbeidsomstandigheden. Met een uitgebreid dienstenpakket is Lloyd’s Register een
wereldwijde partner voor bedrijven in de meest uiteenlopende sectoren.
Solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer direct via de ‘Solliciteer button’ en upload
je CV en motivatiebrief. Bij vragen en voor meer informatie kun je contact opnemen met
Derek Meeng, per email: derek.meeng@lr.org of per telefoon: +316 823 539 69

www.lr.org/technology

jobs.lr.org

Working together
for a safer world

Janina-R. Tankschiffahrt GmbH
Forrest-E. Peden Ring 2A – 97877 Wertheim
Telefoon: 0031(0)625021312
Mail: janina.rgmbh@gmail.com

Wij zijn voor op de Janina-R op zoek naar de volgende personen:
Kaptein
Gevraagd:
•
Rijnpatent minimaal Mannheim
of verder
•
Radarpatent
•
Grootvaarbewijs A
Wij bieden:
•
Vast dienstverband
•
Vrijetijdsregeling
•
Vaste aflos dag
•
Duitse Arbeidsvoorwaarden

•
•
•

ADN-Basis en/of Chemie
Leidinggevende capaciteiten
Positieve inzet

•
•

Vaste ploeg
Vaste aflos auto van het schip
en/of huurauto
Reis-kost en menage vrij

•

Stuurman/Schipper

Gevraagd:
•
Rijnpatent minimaal Mannheim
•
Radarpatent
•
Eventueel groot vaarbewijs

•

ADN-Basis en/of Chemie
of studerende hiervoor
Positieve inzet

•

Wij bieden:
•
Vast dienstverband
•
Vrijetijdsregeling
•
Vaste aflos dag
•
Duitse Arbeidsvoorwaarden
•
Vaste ploeg

•

Vaste aflos auto van het schip
en/of huurauto
Reis-kost en menage vrij
Studie vergoeding, doorgroeimogelijkheid

•
•

2x Matroos/Stuurman

Gevraagd:
•
Matroos of Stuurman in
dienstboekje
•
Eventueel met een groot vaarbewijs of studerende hiervoor
Wij bieden:
•
Vast dienstverband
•
Vrijetijdsregeling
•
Vaste aflos dag
•
Duitse Arbeidsvoorwaarden
•
Vaste ploeg

•

Positieve inzet

•

Vaste aflos auto van het schip
en/of huurauto
Reis-kost en menage vrij
Studie vergoeding, doorgroeimogelijkheid

•
•

Er is ook een mogelijkheid voor een complete ploeg voor op de
Janina-R van de hierboven gevraagde functies.
Contact: N.D.Ribbens 0031625021312

UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!
Rive

rtransp

ort

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

• ZZP kapiteins met duwvaart ervaring
• ZZP afloskapiteins met duwvaart ervaring

Aan- en verkoop
Nieuwbouw binnenvaart
Nieuwbouw zeevaart
Afbouw begeleiding
Bemiddeling

WWW.SHIPVISION.NL

VOOR POTENTIËLE KLANTEN ZIJN WE OP ZOEK NAAR SCHEPEN VAN 1000 TOT 1500 TON.

Wij bieden, een constructieve samenwerking
Uren garantie in overleg
Vrije kost / Reizen

VE
IE
US OP
CL KO
EX VER

NIEUWBOUW DUWBOOT

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

OTHELLO

Nieuwbouw duwboot 19m x10m.
In week 33 is er gestart met de bouw van de
duwboot. Verdere afbouw nog te bepalen.
Prijs
: € 2.485.000,-

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

WENDELIEN

MAR-GRETHE

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

:
:
:
:

84,97 x 9,50 x 3,17
1712,972 ton
1981
Fabr. Cummins KTA-38-M1, KW 735,
1013 Pk, Bj. 2006, revisie 2018

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

:
:
:
:

:
:
:
:

135 x 11,45 x 3,59
3918 ton
2010
2x Mitsubischi, 862 PK, Bj. 2010

69,98 x 7,20 x 3,00
1.010 ton
Achterschip 1963 / Voorschip 2004
2x Volvo D9, CCR 2, 300 Pk,
Bj. 2012

Merwestraat 4a, 4251 CR Werkendam
Telefoonnummer: +31 (0) 183 50 54 33
Jan Ruijtenberg, mobiel: +31 (0) 651 14 53 39
Dolf Cornet, mobiel: +31 (0) 646 92 12 80
e-mail: info@shipvision.nl
Volg ons op

19 november 2019
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Studenten Nova College wonen op eigen campus
DOOR EVERT BRUINEKOOL

De nieuwe studenten
woonruimtes van het Nova
College Maritiem in IJmuiden
werden gedoopt als een schip.
Hoe kan het ook anders bij een
maritiem college. Er ging geen
fles champagne stuk tegen de
gevel, maar er werd een puts
leeggegooid tegen de muur, dat
scheelde glas op de grond.
Daan Tol, student en bewoner
van de studentenhuisvesting op
het schoolterrein, had dinsdag 5
november de doop voorbereid. Hij
haalde uit de haven voor de deur
van de school een puts Noordzeewater. Die werd door hem, samen
met doopvrouw Annet Koster,
directeur Koninklijke Vereniging
van Nederlandse Reders, overgegoten in een blinkende emmer en
aangelengd met champagne.
Met een sierlijke zwaai en onder luid applaus werd de emmer
geleegd tegen de KS7, zoals het
pand genoemd is, naar het adres:
Kanaalstraat 7. Uiteraard was er
ook de wens van een behouden
vaart.

Voorproefje
Vervolgens was de beurt aan de
Velsense wethouder Marianne
Steijn, die onderwijs in haar portefeuille heeft. Zij nam de sleutel
in ontvangst en opende de deur.
Daarna konden de gasten rondkijken in de kamers en woonkamers
en met de studenten en elkaar
praten onder het genot van een
hapje en drankje. De studenten
die inmiddels een kamer hebben,
hadden die opengesteld voor de
gasten.
Het pand bestaat uit 31 royale
slaapkamers van 20 m2, waarvan
er enkele als tweepersoonskamer
gebruikt worden. Daarnaast zijn er
gezamenlijke woonkamers, waarin de studenten samen ontbijten
en dineren.
“Het eten wordt gezamenlijk

KVNR-directeur Annet Koster was doopvrouw. Ze werd geholpen door Daan Tol (links). (foto E.J. Bruinekool Fotografie)

gekookt en de afwas moeten wij
ook zelf doen, in onderling overleg”, vertelde Daan. Voor tussen de
middag kunnen ze een lunchpakket maken. “Tv-kijken doen we in
de avonduren. We overleggen naar
welke film er gekeken gaat worden.” Al met al een voorproefje
voor het leven aan boord op zee.
“In 1876 werd het Noordzee
kanaal geopend”, begon directeur
Arjan Nieuwenhuizen zijn speech.
“IJmuiden groeide daardoor uit
tot de grootste vissersplaats aan
de kust van Nederland. Op 26
juli 1905 gaven twee rederijen de
aanzet de ‘Vereeniging Visscherijschool te IJmuiden’ op te richten.”
De rederijen hadden toen al door
dat je publieke partners nodig had
en moest samenwerken, zoals met
de gemeente en de visserijafslag.
Het idee achter de school was
om de visserijbemanning beter te
laten concurreren met de buitenlandse rederijen.
Veertien leerlingen sliepen in
hangmatten in kamers zo groot als

de studenten nu voor zich alleen
hebben. “Huisvesting was toen al
een probleem. Vroeger kwamen
leerlingen met de fiets en nu met
het vliegtuig, bijvoorbeeld uit de
Filipijnen.”
Frank Dales, burgemeester van
Velsen, is blij en trots dat hij zo’n
goede school in zijn haven en stad
heeft. “Mensen uit de IJmondregio werken nauw samen en ze
werken hard; de resultaten daarvan zie je op Nova College Maritiem.”
De school sluit aan bij zijn ambitie. In de komende jaren ziet hij de
haven graag tot dé offshorehaven
van Europa uitgroeien.
Het Nova College en de gemeente
hebben samen met buurtbewoners vijf jaar naar een oplossing
gezocht voor een goede locatie
voor het studentenverblijf. Dat
werd uiteindelijk het schoolplein.
KVNR-directeur Koster begon
haar speech met een vraag aan
de studenten in de zaal: “Hoeveel
Nederlandse zeevarenden zijn er

nog?” Het antwoord dat er komt,
is 35.000. “Helaas, was het maar
zo veel,” antwoordt Koster, “Het
zijn er nog maar 5.000.”

Imago
De KNVR moet er zelf ook meer
aan doen, besefte ze, want het
imago van zeeschepen is niet al te
best. “Toen ik anderhalf jaar geleden begon, was het eerste wat mij
gevraagd werd door een presentator: ‘Dat is toch vies en vervuilend?’ Ik schoot meteen in de ‘ja
maar-modus’, terwijl wij eigenlijk

moeten uitdragen dat scheepvaart
de schoonste mobiliteit is.”
Het grootste deel van de Nederlanders ziet nooit zeeschepen en
weet niet dat 99 procent van de
spullen door hen vervoerd wordt.
De KNVR wil volgend jaar een
campagne opzetten om dat uit te
dragen en ook dat de scheepvaart
de schoonste mobiliteit is. Daarnaast dat er heel veel geïnnoveerd
wordt in nieuwe technieken in de
sector. Daardoor zal de interesse
om in de zeevaart te gaan werken
ook weer groeien, zo is de hoop.

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

Delegatie uit Oekraïne bezoekt binnenvaart
Gisteren (maandag 18) en vandaag (dinsdag 19 november)
bracht een delegatie uit Oekraïne
een bezoek aan Nederland en in
het bijzonder aan de binnenvaart.
Dit was op uitnodiging van de
ambassade en de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO).
De delegatie bestond uit acht
personen, onder wie parlementsleden van het Transport Committee, vertegenwoordigers van het
ministerie en personen van de
Nederlandse ambassade in Oekraïne.
De delegatieleden wilden graag

VOORTOUW
Nieuws van het BVB

www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

meer weten en leren over hoe
Nederland als belangrijk binnenvaartland vervoer over water
inzet en hoe personeel opleiden,
innovatie, vergroening en promotie hier opgepakt worden.
Naast onder andere een bezoek
aan het Havenbedrijf Rotterdam
en een rondvaart door de haven,
heeft ook het BVB een presentatie
gegeven over het belang van promotie en voorlichting en hoe wij
in het bijzonder verladers wegwijs
maken op hun weg naar het water. Tevens was er aandacht voor
vergroening en innovatie in de

binnenvaart, door het EICB verzorgd. Deze meeting vond plaats
bij het STC, waar ze gasten een
rondleiding kregen.

ding moeten kiezen. Bij het EIC
Mainport konden de leerlingen
als klas deelnemen aan verschillende activiteiten.

McPort Event

Het event was verdeeld over twee
dagen: de woensdag was ingericht
voor vmbo-leerlingen en de donderdag voor havo’ers en vwo’ers.
Het BVB was woensdag 13 november aanwezig op de beroepenmarkt om de binnenvaart in
de kijker te spelen bij de vmboleerlingen. Zo’n 500 leerlingen
kwamen in groepen langs de diverse beroepen waar ze vragen
konden stellen en zich oriënteerden op de mogelijkheden.
Met onze folders en posters hebben we de binnenvaart mooi onder de aandacht kunnen brengen
als goede optie voor een carrière.
Voor veel van deze jongeren was
dat tot voor deze dag een volledig
onbekende sector.

Woensdag 13 en donderdag 14
november vond het McPort Event
plaats. Dit evenement wordt jaarlijks door het EIC Mainport in
Rozenburg georganiseerd. Leerlingen uit de bovenbouw van
vmbo, havo en vwo uit de regio
Rotterdam-Rijnmond bezochten
het EIC om zich te oriënteren
op een vervolgopleiding of een
toekomstige beroep in de Rotterdamse haven.
Centraal stond het brede scala
aan beroepen en opleidingen dat
haven en industrie hebben te bieden aan jongeren. Het evenement
is daarom speciaal voor leerlingen
uit de bovenbouw, die dit of volgend schooljaar een vervolgoplei-

Binnenvaartagenda 2020
De Binnenvaartagenda is weer
uit. De binnenvaartorganisaties
brengen deze uitgave elk jaar gezamenlijk uit en verspreiden deze
onder hun leden, sponsors en/of
relaties. Alle sponsors van het BVB
hebben inmiddels een exemplaar
per post ontvangen. Leden van de
andere organisaties kunnen bij
hen op kantoor een agenda ophalen.
Het BVB heeft nog enkele exemplaren op kantoor. Wie interesse
heeft, kan er zolang de voorraad
strekt één komen ophalen.
De Binnenvaartagenda is dit jaar
voor het eerst tot stand gekomen in samenwerking met Skrid
Media. De vormgeving is wederom verzorgd door Studio DOD
en het drukwerk door Drukkerij
Efficiënta.
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Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

Elektrische
installaties
voor de binnenvaart

AANBIEDINGEN
Led floodlight Aegle
Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

Led lampen 10-60VDC

Kwaliteits ledschijnwerper met
Philips Lumileds en Meanwell
driver. RVS316 beugel en
bouten.

www.tinnemans-scheepswerf.nl

Wij hebben ze; de
laagspannings led
lampen! Naast onze
lijn met (led)lampen,
hebben we diverse
lampen, geschikt van
10 tot 60Volt

€315,00
150w €355,00
200w €495,00
100w

Dimplex paneelradiator

Keramische ventilatorkachel

Oliegevulde radiator met
traploze thermostaatbediening

Stevige metalen ventilator
kachel met schakelbaar
vermogen en traploze
thermostaat

€219,00
1000w €239,00
1500w €269,00
750w

€59,00
400V 5kW €99,00
230V 3kW

Noodvoeding

Plintradiator
Inbouw electrische
ventilatorkachel 2400W met
verschillende standen. Speciaal
geschikt voor kleine ruimtes.
op=op

Ups noodstroomvoeding
1000VA 600W

€99,00

€225,00
Mastervolt

Glaszekering assortimentsdoos
Oechies is dealer van
Mastervolt. Vele types
uit voorraad leverbaar.
Informeer naar de
prijzen.

5x20mm snel 360-delig
100mA t/m 6.3A

€26,99

Assortimentsdoos steekzekeringen
8x10st. (3A,5A,7.5A,
10A,15A,20A,25A,30A)

Led zaklmap
Handige ledzaklamp met een
lichtopbrangst van 25 lumen.
Batterijen inbegrepen.

€5,99

€9,99
Deze aanbiedingen gelden tot het einde van de maand, of zolang de voorraad strekt.
Genoemde prijzen zijn in euro, exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden.

ek
o
z
e
B
el
k
n
i
w
e
z
n
o
elektrotechniek

service

shop

Waalhaven Z.z. 42 - 3088 HJ Rotterdam
T 010 - 297 39 99 - F 010 - 484 28 74 - E info@oechies.nl
Dichtstbijzijnde aanlegsteiger (50mtr) 2242-6

www.oechies.nl

Ma/vrij 8.00-16.30 uur, Za 9.00-12.00 uur
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Onderschepper
Bij het Maritiem Buitenmuseum
in de Leuvehaven ligt een grote
verzameling oude schepen. Met
havenkranen, elevatoren en andere havenattributen van weleer
vormt het een nostalgisch decor.
Maar nu ligt er als dissonant een
moderne dwaalgast die daar eigenlijk niet thuishoort.
Voorop
staat
“The
Ocean
Cleanup”, maar dat is niet de
scheepsnaam. Het schip heet
Interceptor 004. Het staat aan

bakboord achter aangegeven
zonder thuishaven erbij. Het is
Engels voor ‘onderschepper’, een
passende naam voor dit futuristisch ogende vaartuig.

Plasticvanger
Het is een catamaran van 24
meter die vaart op 100 procent
zonne-energie met lithium-ion
batterijen (dus zonder geluid
en emissies) en het is een ‘plasticvanger’. Die werkt als volgt:

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

voorop leiden armen het afval
naar een schuin hellende lopende
band die net onder de waterspiegel begint. Hiermee gaat het afval
omhoog en valt in een container.
Binnenin staan er zes op een ponton. Als ze vol zijn wordt de ponton aan de achterkant uitgevaren
en afgevoerd naar een afvalinzamelaar.
Geestelijk vader is Boyan Slat.
De jonge Nederlander oogst
wereldwijd bewondering voor
zijn inspanningen: hij is gedreven om plastic uit het aquatisch
milieu te verwijderen.
Met de 001B, een U-vormige buis
van kunststof was hij doende met
de Great Pacific Garbage Patch,
een gigantisch plastic soepveld
tussen Hawaï en Californië. De
001B hield het afval niet goed
vast, maar leidde wel tot een ver-

RWS vraagt schippers hoe vaarwegen Brabant
en Limburg beter kunnen
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Rijkswaterstaat vraagt schippers
en andere gebruikers van de
Maas, de Waal en de Brabantse
kanalen om met ideeën te
komen en oplossingen aan te
dragen voor verbetering van
het vaarwegennet in Oost- en
Zuidoost-Nederland.
Een woordvoerder van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland licht het
initiatief desgevraagd toe: “Om
erachter te komen wat gebruikers
van de goederencorridors in het
oosten en zuiden van Nederland
als oplossing zien, houden we van
27 tot 29 november onder de titel
‘Corridor Cruise’ een serie regiobijeenkomsten.”
Rijkswaterstaat wil met de Corridor
Cruise de vaarwegen aanpakken
die door achterstallig onderhoud
worden geteisterd door technische
storingen. De vaarwegbeheerder

vroeg Koninklijke BLN-Schuttevaer, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de betrokken
provincies en het Havenbedrijf
Rotterdam om samen een diepgaand onderzoek in te stellen.
Rijkswaterstaat gaat nog een stap
verder en wil ook de gebruikers
van de vaarwegen bij het proces
betrekken. Op de bijeenkomsten
kunnen zij aangeven welke knelpunten zij op de vaarroutes ervaren, welke alternatieven ze voor
ogen hebben en welke oplossingen voorhanden zijn. Schippers en
andere vaarweggebruikers kunnen
zeggen welke knelpunten het eerst
aangepakt moeten worden.
De Algemene Rekenkamer constateerde, dat de onderhoudsachterstand van sluizen en bruggen
urgenter is dan uit de jaarverslagen van het ministerie van minister Van Nieuwenhuizen blijkt.
Ook het Centraal Overleg (COV)

maakte zich grote zorgen over de
onderhoudsstaat van de Nederlandse vaarwegen.

samenleving. De tijd is er altijd
geweest, alleen niet in dezelfde
hoedanigheid. Vroeger wachtte
men tot de zon opkwam voordat er
met de jacht werd begonnen en ging
men slapen als het donker werd.
Het besef van tijd speelde in die
dagen veel minder een rol. De
eerste weg naar de tijd zoals wij
die kennen, ging via zonnewijzers;
obelisken en schaduwklokken. Met
behulp van de schaduw van de zon
werd het tijdstip vastgesteld. Elke

dag werd ingedeeld in twaalf delen,
bij ons bekend als de uren.
Pas aan het einde van de Middeleeuwen deden mechanische klokken
hun intrede. Door middel van tandwieltjes en gewichten werden de
wijzers van de klok in beweging
gebracht. Inmiddels heeft de digita
lisering ruimschoots toegeslagen en
moet je voor de oudere uurwerken
een bezoek brengen aan het museum.

beterd ontwerp.
Er zijn systemen in werking in
Jakarta en op de Klang River
in Maleisië. Binnenkort wordt
begonnen in de Vietnamese
Mekong Delta. De Interceptor
004 is gericht op plastic in rivie-

ren: aanpak bij de bron, zodat het
afval niet in zee komt. Een test in
Rotterdam met honderden gele
eendjes verliep succesvol.

Schip wint het toch van trein

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten waarop vaarweggebruikers hun mening kunnen geven, zijn op:
- woensdag 27 november in Maasbracht van 09.30 tot 13.00 uur,
bediencentrale (Oude Maasweg 7)
- woensdag 27 november in Venlo
van 14.00 tot 17.30 uur, stadskantoor (Hanzeplaats 1)
- donderdag 28 november in Nijmegen van 09.30 tot 13.00 uur,
Verkeerspost
(Winselingseweg
100)
- vrijdag 29 november in Tilburg
van 09.30 tot 13.00 uur, bediencentrale (Hendrik Zwaarderkroonstraat 7)
- vrijdag 29 november in Den
Bosch van 14.00 tot 17.30 uur,
Zuidwal 58

(foto Johan de witte)

Apeldoorn was voor de stoomboot van Sinterklaas niet bereikbaar. Dus koos de
Goedheiligman voor de landelijke aankomst op zaterdag 16 november noodgedwongen voor de stoomtrein. Voor zijn bezoek aan andere steden in het land
koos de Sint toch voor het vertrouwde vervoer over water, want dat is en blijft
de beste weg. Zoals hier in Zwijndrecht.

Tijd
Tijd, wat is tijd? Soms gaat het te
vlug. Soms kan het niet snel genoeg
voorbijgaan. Soms kom je tijd te
kort. Tijd is over het algemeen iets
waar de meesten van ons soms
graag een beetje meer van zouden
willen hebben. Iets langer samen
zijn met de mensen die je liefhebt,
iets rustiger je klus kunnen afmaken
zonder te stressen, of iets langer van
je welverdiende vakantie genieten.
Hoe dan ook speelt de tijd heden
ten dage een belangrijke rol in onze

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

De tijd kan soms lastig zijn, maar ook
een grote steun om chaos te voorkomen. Handig als je met iemand
ergens afspreekt en je bent er
beiden op hetzelfde moment. Ook
zinvol om te voorkomen dat iedereen op dezelfde tijd naar de dokter
gaat. De SAB-balie werkt inmiddels
ook al enige tijd naar volle tevredenheid op afspraak en kan daarom
écht de tijd voor je nemen.

Als je via de website een afspraak reserveert, dan geef je aan waarvoor
je wilt komen. De computer weet
dan hoeveel tijd er voor je gereser
veerd moet worden en geeft de
eerste mogelijkheid aan qua datum
en tijd. Natuurlijk kun je ook altijd
voor een later tijdstip kiezen. Op
deze wijze worden alle tijdvlakken
ingevuld met afspraken.
Soms wordt de SAB gevraagd of
er, bij de reeds gemaakte afspraak,
een extra boekje meegenomen kan
worden of dat er nog iemand anders
mee kan komen. Dit is helaas niet
mogelijk, ook al wil de SAB graag
iedereen van dienst zijn. In de extra
tijd die dit verzoek vraagt, staat
meestal een reservering van een
andere klant. Hiervoor moet dan
helaas een andere afspraak gemaakt
worden. Mocht er toevallig iemand
uitvallen waardoor er meer ruimte
ontstaat, dan wordt uiteraard met je

overlegt wat de mogelijkheden zijn.
Hetzelfde geldt als u de afgesproken tijd niet haalt. Gaat u de tijd
helemaal niet redden? Geef het
dan door aan de SAB of annuleer
de afspraak via de link onderaan de
bevestigings
mail. Dit kan iemand
met een verzoek om extra tijd
misschien af en toe helpen.
Het persoonlijk afgeven van vaardocumenten zonder afspraak kan
wel. De SAB kan alleen niet garan
deren dat ze dezelfde dag nog in behandeling wordt genomen. Dit heeft
dezelfde prioriteit als de schriftelijke
bestellingen.
Mocht de tijd het toelaten dan zal de
SAB uiteraard haar best doen om dit
alsnog zo snel mogelijk voor je af te
handelen. Je wordt dan gebeld als
de documenten klaarliggen om opgehaald te worden. Heb je vragen?
Bel dan gerust, dan nemen we graag
de mogelijkheden met je door.
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Always in control with
6AYM & 12AYM SERIES
MECHANICALLY CONTROLLED

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

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

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV

VOORRAAD LIEREN VOOR DE BINNENVAART!
AUTOKRAANLIER

DRAADANKERLIER

15-05-19 17:07

“voor al uw sloop- & saneringsschepen
en overige drijvende objecten”
+31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317

Contante betaling

DRAAIENDE BOLDERKOP

Steenoven 13

•

3911 TX Rhenen

•

0317 681155

•

sales@dromec.nl

WWW.DROMEC.NL

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

BEREIK + REDACTIE
Laat dat maar aan ons over!

Het laatste
binnenvaartnieuws
altĳd bĳ de hand

BEKIJK BINNENVAARTKRANT.NL
OP AL UW APPARATEN

NIEUWS

VACATURES
E-PAPER

AGENDA

SOCIAL MEDIA

VAARWEGINFO

DOWNLOAD ONZE APP
IPHONE • ANDROID • TABLET

NIEUWBOUW (vlootschouw.nl)
VIDEO (binnenvaartvlog.nl)

CĲFERS (binnenvaartcĳfers.nl)
PARTNERCOLUMNS

binnenvaartkrant.nl

19 november 2019

15

Europort weer internationaler dan ooit
De complete maritieme industrie
kwam van 5 tot en met 8 november aan bod tijdens Europort 2019.
De beurs in Rotterdam boekte een
nieuw record: nooit eerder in de
38 voorgaande edities bezochten
zoveel internationale maritieme
professionals de beurs. Daardoor
was Rotterdam Ahoy vier dagen
lang het centrum van de mondiale maritieme industrie. In totaal
bezochten 26.076 mensen uit
93 landen de meer dan duizend
exposanten in negen hallen.
Het thema van de 2019-editie was
Smart ships, smart solutions. Daarmee haakte de beursorganisatie in
wat de maritieme sector momenteel beweegt: met slimme mensen
en slimme technologieën werken
aan slimme schepen en oplossingen. Op dat vlak was er tijdens
Europort veel te zien en te beleven. Duurzaamheid, digitalisering
en autonoom varen zijn niet meer
weg te denken, zo kan na afloop
worden geconcludeerd.

minister voor maritieme zaken zijn en ik verbaas me bijna
dagelijks over nieuwe innovatieve
ontwikkelingen. Nederland loopt
voorop als het gaat om duurzame maatregelen om de uitstoot
van CO2 tegen te gaan. En wat te
denken van autonoom varen? Ik
heb daar op de beursvloer mooie
voorbeelden van gezien.”

De 26.076 bezoekers waren afkomstig uit 93 landen. (foto Rotterdam Ahoy)

Op donderdag 7 november bezocht minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de beurs. Ze opende het
nieuwe portaal ‘NL Flag’, waarmee

Nederland meer zeerederijen wil
verleiden om onder de nationale
driekleur te gaan varen. Vervolgens
kreeg ze het eerste exemplaar van
de laatste Maritieme Monitor over-

Gebr. De Jonge, Breko, Teus Vlot Diesel Marine en
Sandfirden bevestigen samenwerking tijdens beurs

Opdracht voor eerste vier tankers
met Stage V-motoren
In opdracht van Gebr. De
Jonge Shipbuilding Services
gaat Breko Shipbuilding &
Repair eind 2020/begin 2021
vier tankers afbouwen. Het
contract werd tijdens Europort
ondertekend, op de stand van
de Papendrechtse scheepswerf.
Bijzonder is dat de schepen
worden uitgerust met stage
V-motoren van Scania. Die
worden geleverd door Teus Vlot.
Het gaat om vier type C-tankers
van 85 bij 9,50 meter. Ze worden achtereenvolgens in januari,
februari, maart en april opgeleverd. “Dat is kort op elkaar, maar
we hebben ervaring en zijn zowel met de opdrachtgevers als de
onderaannemers goed op elkaar
ingespeeld”, zegt Peter Kazen. Hij
is managing director van Breko.

Gewild type
De samenwerking bestaat al sinds
2015. Peter Kazen: “Toen kregen
we van Gebr. De Jonge opdracht
voor de afbouw van twee tankers.
De casco’s bouwden ze zelf op
hun werf in het Servische Kladovo.
Daarna volgden nog meer schepen. De tankers waar het nu om
gaat zijn alweer de nummers 13
tot en met 16 van het type RELA.”
Gebr. De Jonge laat de casco’s deze
keer elders bouwen, maar heeft
wel de regie in handen en levert de
schepen kant-en-klaar op aan de
toekomstige kopers. Die zijn nog
niet bekend, maar er is wel veel belangstelling voor, zo vertelde Reinder de Jonge. RELA staat dan ook
bekend als een gewild type.
Vanaf 1 januari 2020 moeten

Op de beursstand van Breko, vlnr: Bart Bakker (Sandfirden Technics), Otto en
Gerrit de Jonge (Gebr. De Jonge Shipbuilding Services), Peter Kazen (Breko) en
Ronald Kornet (Teus Vlot Diesel Marine).

nieuwe motoren van meer dan
300 kilowatt in de binnenvaart
voldoen aan de nieuwe Europese
Stage V-emissie-eisen. Hoewel
er een overgangsregeling is dat
nog achttien maanden lang reeds
in 2019 gefabriceerde motoren
volgens de huidige CCR2-norm
mogen worden ingebouwd, heeft
Gebr. De Jonge nu al gekozen
voor motoren die wél aan Stage V
voldoen.
“Daarmee hebben ze voor zover
bekend de primeur”, aldus Kazen.
“Dat past bij het bedrijf. Ze zijn
altijd innovatief en durven voorop
te lopen. Zo was de combinatie
Gebr. De Jonge/Breko ook al de
eerste met een schip gebouwd
conform het ADN 2019.”
Lange tijd was onzeker of en wanneer Stage V-motoren beschikbaar
zouden komen. Teus Vlot Diesel
Marine uit Sliedrecht kon de
vraag van Gebr. De Jonge invullen, in samenwerking met Scaniaimporteur Sandfirden Technics.

Nabehandeling
“Het is voor ons het eerste contract
voor Stage V-motoren die onder
klasse ingebouwd worden in de
tankvaart”, aldus managing director Ronald Kornet van Teus Vlot
Diesel Marine. “Het gaat per schip
om drie Scania-motoren van 450
pk. Twee voor de voortstuwing en
één als generatorset.”
Om aan de strenge normen te voldoen zijn de Scania’s DC13 uitgerust met een SCR-katalysator en
roetfilters.
Kornet: “De nabehandeling is niet
separaat, maar helemaal geïntegreerd en dus in feite gewoon een
onderdeel van de motor. Scania
produceert grote aantallen motoren, en voor veel meer sectoren
dan alleen de binnenvaart. Die
kennis en ervaring komt hierbij
van pas.”
Daarnaast levert Teus Vlot Diesel
Marine per schip twee generatorsets van JCB, die eveneens Stage V
gecertificeerd zijn.

handigd, met daarin de (economische) stand van zaken in de sector.
Van Nieuwenhuizen was onder
de indruk van het aanbod op
de beurs. “Ik mag nu twee jaar

Beursmanager Raymond Siliakus
stipte na afloop van Europort 2019
de positieve sfeer aan die op de
beursvloer heerste. “Dat proefde
je echt. Ons uitgebreide kennis
programma, de internationale
sfeer, de aanwezigheid van belangrijke leiders tijdens de masterclasses
en de verbindende rol die we spelen in de kennisoverdracht tussen
verschillende stakeholders maken
het tot een zeer geslaagde 39ste
editie. Zelf ben ik vooral geraakt
door de enorme betrokkenheid
van exposanten en bezoekers. Het
is echt hún maritieme platform.”

Sea Machines laat in
praktijk zien:
(semi-)autonoom varen
verhoogt veiligheid
Digitalisering en autonoom varen waren prominent aanwezig
op Europort. Een van de bedrijven die in Ahoy aanwezig was en
liet zien hoe deze ontwikkelingen
de veiligheid en efficiëntie aan
boord kunnen verhogen, was Sea
Machines. Het Amerikaanse bedrijf, dat in Europa een vestiging
heeft in Hamburg, levert autonome en geavanceerde besturingstechnologie voor werkboten en
andere commerciële schepen.
Ook de binnenvaart kan profiteren van de producten, aldus Frank
Relou. De Nederlander is dit jaar
aangetrokken als verantwoordelijke voor de verkoop in Europa,
Afrika en het Midden-Oosten.
Sea Machines ontwikkelt innovatieve technologie voor autonoom
varen en bediening op afstand.
Het bedrijf heeft al ervaring met
de verkoop en toepassing van
producten waarin die technologie
verwerkt is vergelijkbaar met de
automotive industrie.
“Bijvoorbeeld het SM-300-systeem, een autonoom geïndustrialiseerd besturingssysteem waarbij
gebruik gemaakt wordt van anticollision (aanvaringvermijding) op
basis van COLREGS en doelclassificatie: kant-en-klaar in een ‘doos’
en te integreren in elk type schip”,
legt Relou uit.
“Dit systeem kan vanaf het vaartuig zelf gebruikt worden of op afstand met situational awareness.”
SM-300 is geschikt voor het
uitvoeren van voorgeprogrammeerde routes via elektronische
vaarwegkaarten (ENC’s). Het systeem zorgt voor de dynamische
bediening van de besturing en de
stuwkracht.

Standaard wordt er een belt pack
(industriële draadloze afstandsbediening) meegeleverd. Deze
wordt ook los geleverd (SM200
Systeem) als remote helm station.
“Dit is een draadloze, dynamische joystickbediening waarmee
de aandrijving en de besturing
buiten het stuurhuis bediend
kunnen worden of vanaf de wal
in een range van 1 à 2 kilometer.
Beide systemen zijn eenvoudig te
installeren, zowel op bestaande
als nieuwe schepen.”
De oplossingen van Sea Machines zijn gericht op het verhogen
van de veiligheid. Relou: “Je haalt
een deel van de menselijke fouten
weg terwijl je de productiviteit
verhoogt. Zo kun je bijvoorbeeld
de zichtlijn verbeteren van de
kapitein door de besturing naar
buiten het stuurhuis te verplaatsen, maar ook de bemanning weghouden van gevaarlijke
situaties, zoals bij de bestrijding
van brand of olievervuiling. Met
co-pilot-assistentie voorkom je
incidenten door vermoeidheid en
zorg je voor verbeterde waarneming. Dat helpt het voorkomen
van aanvaringen.”
“Naast de eerder genoemde producten houden wij ons bezig met
het ontwikkelen van perceptietechnologie. Een revolutie op het
gebied van data en kunstmatige
intelligentie. Verbeterde situational awareness leidt tot minder
ongevallen, beperkt transportrisico’s en verhoogt de planningsprestaties.”

www.sea-machines.com
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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

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn

Als het om mensen (op zee) gaat

MultiSure B.V.

Verzekeringen/Insurances

Bij individuele of collectieve verzekeringen
voor zeevarenden en aanverwante beroepen
wilt u aan boord stappen bij de beste partij. Een partij die specialistische expertise
combineert met een persoonlijke benadering. Een partij als MultiSure.
Veilige koers
MultiSure is een onafhankelijk en internationaal georiënteerd assurantiekantoor,
al bijna een kwart eeuw gespecialiseerd in het verzekeren van maritieme 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!

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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Proef met onbemand

Na 45 jaar weer een spits
op de Vecht

varende Watertruck
Maandag 18 november is een test
gestart met een op afstand bestuurde en onbemand vaartuig dat
op het Kanaal Ieper-IJzer en het
Kanaal Plassendale-Nieuwpoort
grond vervoert. Het gaat om een
Watertruck plus duwbak van aannemings- en milieubedrijf Group
De Cloedt. De Vlaamse Waterweg
verleent dankzij recente Vlaamse
regelgeving toestemming voor
deze testvaarten.

BKN groeit gestaag

De Jason voer zes keer van Weesp naar Maarsen. (foto E.J. Bruinekool Fotografie)

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Voor het eerst in 45 jaar kwam er
weer een vrachtschip op de Vecht
in Maarsen-dorp. De kade op de
Schippersgracht was verzakt en
moest met een damwand en 750
ton zand versterkt worden. Het
kraanponton en de spits waren
samen bijna net zo breed als het
vaarwater, dat ruim 15 meter is.
Het laatste vrachtschip, een luxemotor van de gebroeders Hendrix,
voer midden jaren 70 op de Vecht;
naar Breukelen met zand. In mei
inspecteerde gemeente Stichtse
Vechten de constructie van de
kademuur van de Schippersgracht.
Die bleek niet veilig genoeg meer
voor gemotoriseerd verkeer. Hij
was deels aan vervanging en
reconstructie toe.

Elke dag een vrachtje
Aannemersbedrijf B. van Hees
en Zonen contracteerde voor het
zand de spits Jason, want met
vrachtwagens kon het bedrijf niet
op de locatie komen. De Jason
kreeg een vergunning voor zes
reizen met elk 150 ton zand. De

spits kan weliswaar 360 ton laden,
maar in de vergunningsvoorwaarden stond dat het schip niet dieper mocht steken dan 1,50 meter.
Scherpe bochten en een lage brug
vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal
waren voor schipper-eigenaar
Jurjen Zon geen enkel probleem.
De Opbuurenbrug (onderdoorvaart van 3,50 meter) en de altijd
openstaande Vechtsluis waren
punten om extra op te letten;
bij veel golfbewegingen op het
Amsterdam-Rijnkanaal moest het
schip even wachten omdat er maar
20 centimeter speling was boven
de stuurhut.
Het zand werd in de oude industriehaven van Weesp geladen en
kon vanwege de speciale brugopeningen pas na negen uur op
de Vecht bezorgd worden. Elke
middag weer terug en de volgende
morgen weer een vrachtje brengen.

Minder brandstof,
minder CO2

”Vrachtwagens mochten er niet
komen”, vertelt Jurjen Zon, die

met zijn goede vriend Marco
Thijssen vaart. “Normaal varen
we in Frankrijk. Wij hoorden dit
en zeiden tegen de aannemer dat
wij het ook wel konden doen. De
Vecht is eigenlijk voor dit soort
schepen gemaakt.”
Mensen kijken verbaasd als ze
langs hun huis ineens een vrachtschip zien varen. Tal van mensen
beseffen niet dat je met een schip
de file zo veel kleiner kan maken.
Een vrachtwagen laadt 14 tot 20
kubieke meter zand, dat is 1,5 ton
per kubieke meter ofwel 21 tot 30
ton zand. De Jason neemt 150 ton
mee en vervangt zo per keer vijf
van de zwaarste vrachtwagens.
De Jason verstookte van Weesp
naar Maarsen en terug circa 45
liter diesel met zijn 240 pk sterke
Scania. Een vrachtwagen met de
nieuwste motor gebruikt circa 17
liter voor 30 ton zand. Vijf van
de grootste op de weg toegestane
zandwagens verstoken heen en terug 85 liter.
Kleine vaarwegen en schepen
kunnen heel nuttig zijn om de
CO2-uitstoot te verminderen, stelt

Thijssen. “Meer met een schip, dat
verlaagt de filedruk.”

Ongeloof
“Ten opzichte van Frankrijk was
het een intensieve klus om alle
vergunningen te regelen. Daar is
één vaarwegbeheerder”, vertelt
Thijssen. Zon vult aan: “Ik ben
twee dagen aan het bellen geweest met gemeentes, provincie en
Waternet. Daarnaast waren er
brugwachters van de gemeente
nodig voor de speciale openingen
buiten het seizoen.”
Op de Vecht bij Maarsen is normaal een maximale scheepslengte
van 30 meter toegestaan en de spits
is 39 meter. “Er was veel ongeloof
van collega’s dat we hier mochten
varen. Maar de Vecht is over het
algemeen heel erg breed en goed
bevaarbaar voor kleine vrachtschepen, ook qua diepgang.”
“Er is volop werk voor de spits in
Frankrijk”, vertelt Zon. “In Nederland minder.” Zijn spits staat te
koop. Het lijkt hem leuk met een
kempenaar te gaan varen, omdat
hij dan ook vaker thuis kan zijn.

Werkendam: insteekhaven als opmaat voor
grotere haven
DOOR COR SPEK

In Werkendam is dringend behoefte aan kade- én havenuitbreiding.
Omdat de uiteindelijk gewenste
grote havenontwikkeling iets voor
de langere termijn is, wordt eerst
gewerkt aan de realisatie van een
insteekhaven.
Voor de realisatie daarvan wordt
nu onderzoek gedaan met de
betrokken ondernemers of op
basis van kavelruil tot ontwikkeling van het gebied kan worden
gekomen. Hiervoor is begin deze
maand een intentieovereenkomst
gesloten met de ondernemers.
Een insteekhaven is sneller te
realiseren dan een volledige haven

in de rivier. De insteekhaven wordt
dan een oplossing om de hoogste nood aan kaderuimte voor de
bedrijven voor de korte termijn
op te lossen. Met de realisatie van
de insteekhaven willen partijen
uiteindelijk toewerken naar een
grotere havenontwikkeling in Werkendam voor de langere termijn.
Dit is ook opgenomen in het bestuursakkoord van de gemeente
Altena, waar Werkendam toe behoort. In de kadernota van 2 juli
2019 is de investering voor de insteekhaven al opgenomen. Deze
raming is gebaseerd op een haven
waarbij aan weerszijden bedrijfskaden komen.

Tegelijkertijd worden ook varianten onderzocht met ruilovereenkomsten. Een plan op basis van
een breed draagvlak waarbij de
gemeente zo min mogelijk gronden verwerft en waarbij zo veel
mogelijk grondruil plaatsvindt.
De gemeente Altena meldt nog
wel: “Eén van de eigenaren participeert niet op basis van de intentie
overeenkomst. Daarmee zijn we
één op één in overleg over zijn
eigendom.” Het streven is om hier
op 1 maart 2020 duidelijkheid
over te hebben.

Stikstof
Ondertussen wordt gewerkt aan
het opstellen van een eerste voor-

ontwerpbestemmingsplan voor de
insteekhaven. Ook hier speelt de
actuele stikstofproblematiek een
rol.
De gemeente: “Over het definitieve voorontwerpbestemmingsplan
gaan we inspraak organiseren. Dat
zal naar verwachting begin volgend jaar zijn. Zodra er meer bekend is van een oplossingrichting
voor projecten waarbij stikstof
uitstoot aan de orde is, wordt het
planologische traject vervolgd.”
In het begin van het nieuwe jaar
komt er voor belangstellenden een
bijeenkomst over de plannen voor
de insteekhaven.

Het gaat goed met de Binnenvaart
Kredietunie Nederland. Dat kon
voorzitter Elbert Vissers zaterdag
2 november melden tijdens de
ledenvergadering. De aanhoudende groei van de portefeuille biedt
het bestuur de mogelijkheid om
de organisatie te laten groeien.
Het aantal door BKN gefinancierde schepen nam ook toe. Volgens
Vissers is het niet ondenkbaar
dat de kredietunie ook bij de vergroening van de binnenvaart een
rol zal spelen om de doelstelling
‘financiering door en voor ondernemers’ waar te maken.

Cao riviercruisevaart
Ruim 3.000 Europese riviercruisewerknemers vallen onder de
nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst die Nautilus International en de Zwitserse River Advice
Group hebben afgesloten. De
vakbond spreekt van een “baanbrekende cao”. Het contract werd
1 november ondertekend door
CEO Robert Straubhaar van de River Advice Group en de Zwitserse
secretaris Holger Schatz van de
maritieme vakbond. De overeenkomst heeft betrekking op 3.000
River Advice-medewerkers, die
voor verschillende touroperators
en reders in Europa werken op
circa honderd riviercruiseschepen.

Nieuwe kranen voor
CTB in Hamburg
In Hamburg zijn drie nieuwe containerkranen aangekomen voor de
Container Terminal Burchardkai
(CTB). Eigenaar Hamburg Hafen
und Logistik AG (HHLA) vergroot hiermee de capaciteit voor
de afhandeling van schepen van
23.000 TEU en groter. De kranen
vervangen drie kleinere. In het
eerste kwartaal van 2020 komen
er nog twee kranen van hetzelfde
type bij.
Vorig jaar is het aantal schepen van
18.000 tot 22.000 TEU dat Hamburg aandeed met bijna de helft
gegroeid. Die groei zette ook door
in de eerste helft van dit jaar. CTB
is de oudste en grootste containerterminal in Hamburg. In 1968
liep het eerste schip daar aan. Dat
kon 1.200 TEU vervoeren.
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Ketelbinkie:

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

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

9,5 kW

17 kW

25,7 kW

Ook complete installatie mogelijk

www.maritimebooster.nl

√ VOLVO PENTA officieel bedrijfsvaart dealer
√ 2 STEVENDOKKEN 12 m tussen beunen
√ Inbouw en herstelling boegschroeven,
stuurinstallaties, motorinstallaties diverse
merken, aslijnen, etc.
√ SPECIALIST SCHROEVEN – eigen hersteldienst met jarenlange ervaring
√ BOUW, ONDERHOUD en HERSTELLING
diverse vaartuigen – eigen helling tot 50 m
√ DRAAI- en FREESWERKEN in eigen werkplaats – schroefassen, roerkoningen, etc.

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

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

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

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

Havenlaan 84
B-9060 Zelzate
T 09/345.61.71
F 09/345.61.47
info@carronmarine.be

www.carronmarine.be
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PFAS-norm is bedreiging voor de hele keten
DOOR CHRIS VAN LOON

Stikstof en PFAS: begrippen
die plotseling in het nieuws
kwamen, zo lijkt het. Voor beide
geldt echter dat de problematiek
al tijden speelt en dat ook al
langer over oplossingen wordt
nagedacht. Maar nadenken
is niet voldoende; er moet
snel gehandeld worden om
schade aan de hele economie te
voorkomen.
Het PAS (Programma Aanpak Stikstof) bestaat al vier jaar en moet
Natura
2000-natuurgebieden
beschermen door het beperken
van stikstofoxiden en ammoniak
in de bodem. In mei 2019 werd
het gebruik van dit programma in
vergunningen door de Raad van
State ongeldig verklaard zodat de
vergunningen werden ingetrokken… De stikstofcrisis was een
feit.
Daar kwamen de problemen met
PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) nog overheen. Het is een
verzamelnaam voor fluor- en alkylverbindingen die in meer dan
6.000 stoffen voorkomen en al
meer dan zestig jaar worden toegepast in onder andere teflon
pannen, regenkleding, bakpapier
en zelfs cosmetica. Bij de productie van het basisproduct ontstaan
afvalstoffen die op allerlei manieren in het milieu terechtkomen.
Een bekende vertegenwoordiger
van deze groep stoffen is GenX,
onder andere gebruikt door
Chemours in Dordrecht bij het
produceren van teflon. Het geloosde afvalwater bevatte PFAS en
kwam op die manier in de voedselketen en in lage concentraties
zelfs in drinkwater terecht. Dat is
de afgelopen jaren gemeten, maar
er is weinig tot niets aan gedaan
om de waarden te verminderen.
Probleem van deze stoffen is dat
ze ‘eeuwig’ zijn; ze breken niet
of nauwelijks af en stapelen. In
de natuur en ook in ons lichaam.
Het is daarom van belang dat de
overheid optreedt; concrete maatregelen zijn noodzakelijk om de
vervuiling door PFAS snel terug te
brengen naar nul. Maar hoe om te
gaan met grond en waterbodems
die reeds vervuild zijn? Dat is het
lastigste aan deze problematiek,

want er moet genormeerd, gemonsterd en gehandhaafd worden.

Te streng
De schoen wringt vooral door
de afspraken in het (Tijdelijk)
Handelingskader voor hergebruik
van PFAS-houdende grond en baggerspecie. De toegestane norm
voor PFAS is sinds 1 oktober 2019
slechts 0,1 microgram per kilo
voor landbouw en natuur. Eén
microgram is een miljoenste gram.
Boven deze norm zijn grond en
baggerslib vervuild en mogen ze
niet verplaatst worden. Bovendien
geldt het principe: geen vervuilde
grond over schone grond.
Veel deskundigen achten deze
norm veel te streng. Op dit moment wordt gewerkt aan het in
kaart brengen van de betreffende
bodems. Het spreekt voor zich
dat de PFAS-problematiek niet
alleen grote gevolgen heeft voor
de grond-, weg-, en waterbouw
(GWW) en in het kielzog daarvan
de overslag- en transportketen. De
hele Nederlandse economie wordt
geraakt.

Binnenvaart
In het vervoer van bouwstoffen
en baggerslib speelt binnenvaart
de hoofdrol. Ongeveer een kwart
van de vervoerde lading via de
binnenvaart betreft zand, grind,
en (wegen)bouwmateralen zoals
puingranulaat of bims. Ook bij
binnenlandse baggerprojecten en
het transport van ophoogzand
naar grote infrastructurele werken
is de binnenvaart vrijwel altijd betrokken.
Dit gespecialiseerde vervoer per
schip wordt nu merkbaar getroffen. Minder vraag bij opdracht
gevers is direct minder vraag naar
scheepsruimte. “Ik merk het meteen aan teruglopende opdrachten en ik krijg regelmatig annuleringen”, zegt een bevrachter die
dagelijks voor dertig tot veertig
schepen lading bemiddelt. “PFAS
heeft nog meer negatieve invloed
dan de stikstofcrisis. De terugloop
in het ladingaanbod is nu al zeker
30 procent. Het meest merkbaar
bij het vervoer van ophoogzand
en baggertransporten. Aannemers
zijn voorzichtig omdat onzekerheden zich opstapelen.”

(foto Chris van Loon)

Uitgesteld
De urgentie is groot; er moet
zo snel mogelijk een oplossing
komen: een andere normering of
een noodwet om tijd te winnen
om die soepeler norm te realiseren.
Een woordvoerder van een middelgrote aannemer in de GWWsector geeft desgevraagd aan dat
de problemen groot zijn: “Wat we
vooral merken is dat er een grote
terugloop zit in aankomende aanbestedingen. Dat loopt in de honderden miljoenen. Vanwege zowel
de PAS (Stikstof) als PFAS worden
werken uitgesteld, op de plank
gezet of geheel niet aanbesteed.
Zelfs lopende werken worden
on-hold gezet. Hierdoor is er veel
minder werk in uitvoering en zal
er de komende maanden nog minder te doen zijn in de aannemerij.

Gevolg hiervan: minder transport
en dus minder werk voor schepen
en de gehele sector.”
“Schoon zand wordt ook schaarser, hierdoor stijgt de prijs en
worden partijen van veel verder
gehaald. Iets wat in een paar gevallen positief kan zijn voor schippers, maar voor de PAS (stikstof)
zeer slecht is. Voor het transport
van (ophoog)zand per schip maar
vooral voor baggerprojecten is
PFAS echter het grootste obstakel.”

Maatregelen
In de ons omringende landen
doen ze het volgens de woordvoerder beter. “Er is besef van de
noodzaak tot handelen, maar de
deur wordt niet dichtgegooid. In
Duitsland moet PFAS wel meegenomen worden in onderzoeken,
maar hoef je er niet op te toetsen

of rekening mee te houden. Nog
niet. In België liggen de normen
voor hergebruik een factor 70
hoger.”
De binnenvaart heeft dus nog kansen om uit te wijken en andere
vaargebieden te kiezen. De keuze
wordt echter steeds meer beperkt.
Zelfs het varen van strooizout staat
mogelijk op losse schroeven.
Vorige week presenteerde het kabinet maatregelen tegen de stikstofproblematiek. Het is afwachten
hoe dat uitpakt. Voor PFAS werkt
het RIVM in opdracht van staatssecretaris Van Veldhoven aan een
hogere norm. Daarover moet uiterlijk 1 december duidelijkheid
zijn. Het kabinet kondigde al wel
aan dat er een noodwet komt
waardoor belangrijke infrastructurele projecten, zoals dijkverzwaringen, door kunnen gaan.

Mts Manu Forti versterkt vloot Binnenlloyd Maastricht
Sinds september vaart bij
Binnenlloyd voormalig
vrachtschip Manu Forti rond
als siloschip. Binnenlloyd en
Carpe Diem Shipping lieten
de ombouw van het schip
uitvoeren door Asto Shipyard in
Raamsdonksveer.
Binnenlloyd is opgericht in 1985
en een logistiek dienstverlener
die gespecialiseerd is in vervoer,
opslag en expeditie van poedervormige droge bulkgoederen. Wat
begon met één siloschip is in ruim
dertig jaar uitgegroeid tot een
moderne vloot van achttien
gespecialiseerde,
zelflossende

siloschepen.
Het
vaargebied
beslaat Nederland, België, Duitsland en Noord-Frankrijk.

Pneumatisch transportsysteem
Alle schepen zijn voorzien van een
volledig gesloten (weersonafhankelijk) pneumatisch transportsysteem waarmee op efficiënte,
effectieve en duurzame wijze
gelost kan worden tot in de silo
van de klant. De belading van
de goederen is mogelijk via
beladingsbalg,
silobulkwagen,
silobulkwagon of met behulp van
een pneumatisch systeem.
Met het goed doordachte pneu-

matisch transportsysteem kunnen
bulkproducten in grote hoeveel
heden over lange afstanden worden getransporteerd – en dat met
een beperkt luchtvolume.
Door ontwerp, ontwikkeling en
onderhoud in eigen hand te houden hebben ze bij Binnenlloyd
grote expertise opgebouwd. De
schepen behoren tot de modernste in hun soort.
Binnenlloyd kan eveneens aanvullende diensten bieden. Zoals
wegtransport met silobulkwagens,
opslag in silo’s en zeetransport
door gespecialiseerde coasters.
Het mts Manu Forti is het achttiende schip in de vloot van

Binnenlloyd en het derde schip
in de vloot van Carpe Diem
Shipping. Het schip meet 84,90
bij 9,60 meter en heeft een laadvermogen van 1.472 mton verdeeld over acht ladingtanks (bij
een diepgang van 3,18 meter).

voor het werk in Nederland,
België en het Duitse kanalen
gebied en wordt zeven dagen per
week ingezet. Met dit schip vergroot Binnenlloyd de flexibiliteit
en maakt het bedrijf de dienstverlening nog beter passend.

Optimale loscapaciteit

Met mts Manu Forti erbij beschikt
Binnenlloyd over een gevarieerde
vloot, met schepen van 50 bij
6,50 meter met een laadvermogen van 450 mton tot schepen
van 86 bij 10,50 meter met een
laadvermogen van 1.638 mton.
Het mts Manu Forti zorgt voor de
ideale gewenste aanvulling van
deze vloot, aldus het bedrijf.

Het geoptimaliseerde ontwerp
(met volledig keurmerk) van de
ladingtanks, in combinatie met
de fluïdisatiebodem en het leidingwerk, zorgt voor de optimale loscapaciteit – zonder residu
achter te laten in de ladingtanks
bij gereedheid van lossen.
De Manu Forti is voorbestemd
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DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

YC6C Serie
Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

€ 77.500,- excl. btw
Vermogen

706 kW – 960 hp

Toerental

1350 R/Min

Compressie

14.5:1

Brandstofsysteem

Mechanisch

Configuratie

6 cilinder, lijnmotor

Boring x slag

200 x 210 mm

Inhoud

39.58 L

Gewicht

4700 kg

Certificaat

CCR2

Wij zijn actief op zoek naar
schepen van 1000t tot 4000t
om onze vloot te versterken.
DUTCH BARGING SERVICES BV
Onder voorbehoud van
tussentijdse prijswijzigingen en typfouten

Jan Verbergt & Koen Geeraerts
TEL.:

Standaard uitvoering
Dubbelwandige leidingen, bedieningspanelen, Luchtfilter, koelers, stopmagneet, lekdetectie,
Startmotor, dynamo, zeewaterpomp, sensoren, Warmtewisselaar, CCR2 certificaat.

+31 (0)76 303 05 50

E-MAIL: operations@dbsbv.com
Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

www.yuchaimarine.com
HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS
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Reinigt tanks, brandstofsystemen en motoren
Bespaart brandstof en reduceert emissies
Voorkomt bacterievorming
Voor alle brandstoﬀen en motoren
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Nu verkrijgbaar bij Slurink Bunkerstations!
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Koning Technisch Bedrijf BV | www.ktbkoning.nl | info@ktbkoning.nl
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Actie tot eind november 2019 bij Slurink
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Sliedrecht krijgt ‘fieldlab’ voor waterstof
Vlnr: Marc Meijer (Da Vinci College), Sander Roosjen (Koedood) en Sascha Kersten (Universiteit Twente) ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst.

In Sliedrecht komt het eerste
maritieme ‘zero emission
fieldlab’ voor waterstof
toepassingen: HEAT.Lab
(HEAT = Hydrogen & Energy
Applied Technologies).
Koedood Marine Group en
De Ruyter Dieseltechniek
hebben daarvoor een
samenwerkingsovereenkomst
ondertekend met het
Da Vinci College en de
Universiteit Twente. Het MKBKatalysatorfonds Drechtsteden
levert een bijdrage van 40.000
euro.
Het fieldlab heeft als doel om
een waterstofcel te ontwikkelen
specifiek voor toepassingen in de

binnenvaart. De partners willen
de bedrijfstak helpen om volledig emissieloos transport over het
water mogelijk te maken. Waterstof wordt geacht een sleutelrol te
gaan vervullen in de energietransitie

Elektrisch varen
In Sliedrecht komt een waterstofstack waarmee onderzoek gedaan
kan worden. Studenten en mensen uit de praktijk zullen daarbij
samenwerken. Ondernemers uit
de binnenvaart kunnen straks in
het HEAT-Lab zien wat de mogelijkheden zijn van waterstof als
brandstof.
De Ruyter, zelf gevestigd in Slie
drecht, en Koedood uit Hendrik-

Ido-Ambacht dragen al het nodige
bij aan de verduurzaming van de
maritieme sector. Ze willen de
waterstoftechnologie voor de maritieme sector een sterk fundament
geven in de regio Drechtsteden.
“We zien duidelijk dat er een groeiende vraag is naar elektrisch varen
en varen op waterstof”, zegt Cor
de Ruyter, directeur van De Ruyter
Dieseltechniek. “Met het oog op
de steeds strengere uitstooteisen
willen we onze klanten kunnen
bedienen met zero-emissie voorstuwingstechnologie. Het HEAT.
Lab gaat daarbij zorgen voor de
nodige versnelling.”
Het fieldlab maakt het mogelijk
om nieuwe ideeën en technieken
direct te kunnen toetsen aan de

werkelijkheid. Sander Roosjen,
R&D-manager bij Koedood Marine
Group, zegt: “De innovatieve
waterstofoplossingen die straks
voortkomen uit het HEAT.Lab,
zijn direct inzetbaar op bestaande
(hybride) schepen. Er bestaan nu
al waterstofapplicaties aan boord
van schepen – vooral kleine schepen zoals rondvaartboten. Dit zijn
dan aangepaste waterstofsystemen
voor trucks en bussen. Wij willen
waterstofsystemen leveren die echt
ontwikkeld zijn voor de binnenvaart.”

Drechtsteden
Het onderzoek en de ontwikkeling
vanuit het fieldlab kunnen de regio Drechtsteden, die toch al een

belangrijke positie inneemt in de
maritieme maakindustrie, versterken.
“We combineren onze eigen kennis en ervaring in nieuwe schone
technologieën en werken nauw
samen met kennisinstellingen en
het onderwijs”, aldus Martin van
Dijk. Hij is waterstofambassadeur
voor Koedood Marine Group.
“Universiteit Twente, het ROC Da
Vinci College en de Duurzaamheidsfabriek zijn strategische partners in het HEAT.Lab. Op deze
manier dragen we bij aan de toekomst en het innovatieve karakter
van de maritieme sector.”

www.heatlab.nl

Kiel gelegd voor e-duwboot Elektra
Bij scheepswerf Herman Barthel in
Derben (Saksen-Anhalt) is de kiel
gelegd voor de elektrische duwboot Elektra, een gezamenlijk project van het Havenbedrijf Berlijn
(BEHALA) en partnerbedrijven.
De leiding is in handen van professor Gerd Holbach van de TU
Berlijn. Het project kost 13 miljoen euro, waarvan 8 miljoen
wordt gefinancierd door het Duitse verkeersministerie.
De Elektra wordt vanaf eind 2020
ingezet om goederen te vervoeren

in de binnenstad van Berlijn en
tussen Berlijn en Hamburg. De
energie voor de duwboot wordt

opgewekt met gasvormige waterstof, brandstofcellen en accumulatoren.

Het vaartuig moet een voorbeeldfunctie krijgen op het gebied van
emissieloos varen.

Grote stap
Bij scheepswerf Herman Barthel
is men er trots op de Elektra te
mogen bouwen. “Een emissieloze
duwboot voor goederenvervoer is
een grote stap vooruit op het vlak
van groen vervoer in Duitsland.”
Het uitgangspunt bij het ontwerp
was dat de Elektra dezelfde prestaties moet kunnen leveren als
een conventionele duwboot. Ook

(foto TU Berlijn)

mogen de exploitatiekosten niet
(veel) hoger liggen.
Een belangrijke factor is ook de
laadinfrastructuur voor elektrische
schepen. Als die voldoende voor
handen is, heeft de technologie
kans om te worden uitgebreid
naar andere onderdelen van het
goederenvervoer en de passagiersvaart.
Naast de havens van Berlijn en
Hamburg hebben ook de havens
van Lüneburg en Haldensleben
geïnvesteerd in dergelijke laad
infrastructuur.

Weer gratis testen bij MARIN
MARIN stelt, voor de zevende
keer, gratis testtijd beschikbaar.
Vijf maritieme MKB-bedrijven
mogen kosteloos gebruikmaken
van twee weken tanktijd in een
bassin om een nieuw concept te
onderzoeken. Inschrijven kan tot
en met 31 december.
MARIN wil met deze actie Nederlandse midden- en kleinbedrijven

helpen een belangrijke stap te
maken in de ontwikkeling van
hun innovatie. Met dit onderzoek
kunnen ze erachter komen of hun
idee of uitvinding werkt en om het
te verbeteren of te demonstreren.

40.000 euro
Nieuwe ideeën en concepten staan
centraal in dit aanbod. MARIN’s
normale projecten en tarieven zijn

er voor bestaande onderwerpen en
ontwerptests. De vijf geselecteerde
projecten voor 2020 krijgen (per
project) twee weken tanktijd, inclusief voorbereidingen en testtijd.
Een MARIN-experimentator, een
voorbereidende dag voor inhoudelijk overleg met een MARINprojectmanager en -engineer
horen hier ook bij. Dat maakt
het aanbod ruwweg 40.000 euro

waard per project.
De kennis die wordt opgedaan
tijdens de proeven is eigendom
van het bedrijf. MARIN werkt voor
grote rederijen, werven en energiemaatschappijen. Het aanbod is
geen vorm van overheidssubsidie;
het onderzoeksinstituut wil zijn
faciliteiten en ervaring graag inzetten voor de Nederlandse maritieme MKB’ers.

Aanmelden
Bedrijven die geïnteresseerd zijn,
kunnen zich op www.marin.
nl aanmelden met een beschrijving van hun concept en de tests
die ze zouden willen uitvoeren.
De meest innovatieve en kansrijke
projecten worden door MARIN
geselecteerd voor de gratis tanktijd.
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OMRU
Voor onderhoud
en reparatie in ons
stevendok

SCHEEPSRAMEN

OMRU scheepsramen
voor de beroeps- en
pleziervaart

Het beste zicht op service,
kwaliteit en innovatie

TO B E E X AC T .
ASTO SHIPYARD BESCHIKT OVER EEN EIGEN DOK, MET EEN INWENDIGE AFMETING
VAN 15 BIJ 35 METER EN EEN TOTAAL HEFVERMOGEN VAN MAAR LIEFST 450 TON.
Boeg of achterschip worden moeiteloos drooggelegd voor reparatie en onderhoud. Dagelijks worden schroeven
gewisseld, roeren geplaatst en schroefasbussen vervangen. Het dok is efficiënt ingericht, zodat de werkzaamheden
in de uitvoering optimaal op elkaar aansluiten. Gezien de grote functionaliteit wordt er structureel in geïnvesteerd.

f

T 016 2 - 513 6 5 0 - E i n f o @ a s t o - b v. n l - I w w w. a s t o - b v. n l

in

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

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

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

FKH ACCU’S

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

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

Offerte aanvragen?
Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte
Bij onze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt
u standaard de allerbeste service. Daar zorgen onze
vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met veel
aandacht en zorg. En informeren u van begin tot eind over
de voortgang.

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

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

Kelvinweg 12a . 6101 WT Echt 9 (afstand vanaf Maasbracht 2 km)
T +31(0) 475 580 488 . E info@omruscheepsramen.com
I www.omruscheepsramen.com
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(foto Jan Johan ten Have)

Aan mts Fee leverden onder andere:
GS Yard Afbouwwerf

ons- und Kommunikationseinrichtungen

All Pumps Holland B.V. Complete pompen pakket

Promarin Propeller- und Marinetechnik GmbH

Alphatron Marine B.V. JMA-610, MFM-line, AIS en

The main propeller, diameter 1550mm, 5 blades, skew

GPS-kompas

design and the OPTIMA® propeller nozzle

Damen Marine Components Stuurpaneel: SP 2700

Reintjes Benelux bvba

incl. roerstandaanwijzer type RI 2700, hydraulisch ag-

1x WAF 364 L met reductie van 4,920:1

gregaat: type HPP 2700-280 } 1-1-1 / 5,5 kW, roeraan-

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

drijving: type 2 DWK 65 6080/56 en hydrodynamische

schroefinstallatie type kanalen 3100-4k (schroefdiam

profielroeren: 2 stuks type HD 200

1000mm) verticale opstelling, 300 kW bij 1780 omw/

HR Piping B.V. Machinekamer installatie, laad- los

min. en bediening wegafhankelijk incl omschakeling

systeem dek en thermische olie systeem

Pomp/Boegschroefbedrijf

Kadlec & Brödlin GmbH Wir projektierten, lieferten

W & O Europe Afsluiters voor in de machinekamers en

und installierten wir die elektrische und elektronische

de dekleidingsystemen

Ausrüstung inkl. der Steuerungs- und Automatisations-

WindeX Engineering B.V.

technik sowie das Tankmess- und Alarmierungssystem

RVS Klaproosters

und die dazugehörige Visualisierung sowie die Navigati-

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Fee glijdt door het water
Op dinsdag 5 november was de
geslaagde proefvaart van de Fee. De
nieuwe, dubbelwandige tanker gleed
sprookjesachtig door het water.
GS Yard in het Groningse Waterhuizen
bouwde het 69 meter lange en 9,50 meter
brede schip in opdracht van BMT Bunkerund Mineralöltransport uit Cuxhaven. De
Fee heeft een inhoud van 1.250 kuub.
Van Alphatron Marine komt de nautische
apparatuur: een MFM-line met als radar
JMA-610 en compleet met AIS en GPSkompas. Damen Marine Components verzorgde het stuurpaneel (SP 2700) inclusief
roerstandaanwijzer (type RI 2700), hydrau-

lisch aggregaat, roeraandrijving (type 2 DWK
65 6080/56) en twee hydrodynamische
profielroeren (type HD 200).
Promarin Propeller- und Marinetechnik
leverde de 5-bladsschroef, die een diameter
heeft van 1550 millimeter, en de Optimastraalbuis. De keerkoppeling (een WAF 364
L die zorgt voor een reductie van 4,920:1)
is afkomstig van Reintjes Benelux.
All Pumps Holland leverde het complete
pompenpakket. W & O Europe verzorgde
de afsluiters voor de machinekamers en de
dekleidingsystemen. De rvs klaproosters
zijn geleverd door WindeX Engineering.

Wij feliciteren Bunker- und Mineralöltransport Glüsing GmbH
van harte met mts Fee
Kadlec & Brödlin
SCHIFFSELEKTRIK
ELEKTRONIK
NAVIGATION
KOMMUNIKATION

GmbH

ELECTRIC
MARINE BUILDING
and
ENGINEERING

DAMEN MARINE COMPONENTS
REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS
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Gummi lager op maat gemaakt
gumeta – uw specialist voor
rubberen lagers
• Complete levering volgens tekening
• Kostenbesparende nieuwe coating van
gebruikte en beschadigde lagers
• Aanpassing aan alle inbouwinstallaties,
ook in gesplitste uitvoeringen
• Goede referenties
• Op korte termijn beschikbaar

GUMETA H. Maes GmbH | Südstr. 9 | D-66780 Rehlingen-Siersburg
Tel. + 49 (6835) 3094 | Fax + 49 (6835) 670 57 | E-mail: info@gumeta.de
www.gumeta.de

www.klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl
Nijverheidsstraat 31, Hardinxveld-Giessendam
T.: (+31) 184 613911

KLANTGERICHT ONTWERP

Als het nieuwbouw van schepen betreft leveren we geen half werk. Wij bouwen
en begeleiden van casco tot oplevering, van A tot Z. In overleg met de klant
wordt het schip vormgegeven en verzorgen we tot in detail het interieur.
Hoogwaardige toepassing van techniek bij voortstuwing, klimaatbeheersing,
elektronica en sanitaire voorzieningen, biedt de garantie dat het schip aan alle
eisen voldoet. Uiteraard binnen de gestelde levertijd.
Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140.
www.breejen-shipyard.nl
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Nieuw boek van 97-jarige Jac. Linssen: ‘Spelen in blessuretijd’

Scheepsbouwer blijft schrijven
Na een bewogen carrière als
scheepsbouwer tekende auteur
Jac Linssen (97) uit Maasbracht
de streekgeschiedenis op in
boeken als Maasbracht tussen
stoffige steenkool en schoon
gewassen grind en Driekwarteeuw
Zuidwestenwind. Over het
schepenkerkhof schreef hij een
roman: Harmke, de scheepsjongen.
In zijn nieuwste boek, Spelen
in blessuretijd beschrijft hij de
haven van Maasbracht met al
zijn ervaringen.
Jac Linssen zit in de Maaslandzaal van het Maas Binnenvaartmuseum en zegt over zijn nieuwe
boek: “Het is pikant. In de zin van
dat ik het niet eens was met de

gang van zaken in de vroegere gemeente Maasbracht wat betreft de
regels en voorschriften en de uitgifte van vergunningen. Ik geef je
een voorbeeld: hoe de lokale overheid omging met de aanleg van de
industriehaven in Maasbracht. Dat
duurde een eeuwigheid. Zeven
jaar duurde het voordat die haven
klaar was."
"Ik had het burgemeester Ewalds
voorspeld. In die tijd had ik een
nevenvestiging aan de Bunker
haven. In een aantal columns heb
ik beschreven hoe het niet moest.
Om zodoende Maasbracht een
spiegel voor te houden en hoe het
had dienen te gebeuren.”

Overleden
“Een tijdlang was ik met het schrijven van dit boek gestopt, doordat
mijn vrouw overleden was. Dat
duurde ongeveer een jaar. Daarna
kwam ik tot de conclusie dat ik het
boek moest afmaken."
"Eerst alleen voor mijn kinderen.
’s Nachts speelde het schepenkerkhof weer door mijn hoofd. Het
hield me intens bezig… De evacuatie van de schippers. Ze waren ten
einde raad. En hoe ze na de oorlog
hun best deden om er weer bovenop te komen."
"Dat gegeven zette me weer
aan het schrijven. Zoals oudschipper Willem Kleinstra het
verwoordde: ‘We leven nog en

beginnen opnieuw!’”
“Ik heb als titel gekozen voor
‘Spelen in blessuretijd’, omdat het
meerdere keren erin voorkomt. De
ondertitel van het boek luidt ‘als
de ouderdom toeslaat’. Ik voelde
mij ouder worden, toen ik dit
boek schreef."
"Desondanks voel ik me een
bevoorrecht mens met mijn 97
jaar en een gezond verstand. Ik
beoefen mijn bezigheden als historicus en schrijver al ruim dertig
jaar. Het schrijven gaat mij nog
goed af en is van grote invloed geweest op mijn leven.”

Paradijs
“In mijn boek geef ik aan dat het
in het ‘paradijs’ Nederland minder
goed gesteld is dan ons wel eens
voorgehouden wordt. Neem nou
de ambachtsscholen die dertig
jaar geleden opgeruimd zijn. Sieb
Houben en ik hadden in 1968
hout- en metaalbewerkingsmachines op de lts van Maasbracht
geplaatst. Het was een mooi ingerichte ambachtsschool. Toch afgedankt en afgeschreven.”
“Het is te idioot om te zeggen
dat ze tegenwoordig werken met
lieden met twee linkerhanden. En
veel te weinig personeel in bouw
en fabrieken."
"Dertig jaar geleden zei een minister dat het allemaal niet meer
hoefde: ‘Ambachtslieden halen we

wel uit het buitenland.’ Die jongens van 1968, die wij opgeleid
hebben op de ambachtsschool,
zijn goede vaklui en gaan nu met
pensioen."
"Voor een secuur werkend bedrijf
als Linssen Yachts is dat een
regelrechte ramp, want jonge vaklui worden niet meer opgeleid.”

Bergingsploeg
Jac Linssen heeft zich afgewend
en staart door het raam naar de
haven. “Ik zie het schepenkerkhof
nog altijd voor me. Schippers
families met twee of drie kinderen moesten hun schip en thuis
ontvluchten. Eerst vonden zij een
tijdelijk onderkomen langs de
waterkant. In de evacuatietijd verder naar Montfort. Daar was meer
plaats op de boerderijen. Maasbracht zat tjokvol met vluchtelingen. Duizend mensen waren erbij
betrokken.”
“Deze gebeurtenis heeft mijn hele
leven beheerst. Omdat het een
ramp was die ik niet meer voor
mogelijk had gehouden, zo tegen
het einde van de oorlog. Het emotioneert me nu nog. Ik wist niet
wat ik zag. Wat gebeurde daar in
de haven van Maasbracht?”
“Het schepenkerkhof is nooit
meer uit mijn gedachten geweest.
Te pas en te onpas dook het weer
op.’’

‘’Ik had in die tijd het voornemen
om architect te worden. Het liep
echter anders toen Sieb Houben
me aanstelde als hoofd van de
bergingsploeg bij het schepenkerkhof."
"Toen ik twee jaar later met de
berging van schepen klaar was,
kwam bij mij de gedachte op: ‘Ik
ga in de scheepsbouw.’
Een branche waar ook ontwerpen
gemaakt worden.”
Spelen in blessuretijd is verkrijgbaar
bij boekhandel Bruna, het Maas
Binnenvaartmuseum en supermarkt Schulpen in Maasbracht.
Het boek kost 12,50 euro.

Duitse groenen pleiten voor evenwicht tussen binnenvaart en spoor
Tijdens een rondleiding in
het technologiecentrum voor
de scheepvaart (DST) in
Duisburg waarschuwde Cem
Özdemir, voorzitter van de
vervoerscommissie in het
Duitse parlement, dat het
spoorvervoer de binnenvaart niet
mag kanibaliseren. Het groene
parlementslid Claudia Müller
pleitte voor meer financiële
prikkels om de binnenvaartvloot
te vergroenen.
De parlementariërs bezochten
Duisburg op uitnodiging van de
Vereniging voor Europese Binnenvaart en Vaarwegen (VBW). Ze
discussieerden met verladers en
vertegenwoordigers van de binnenvaart en binnenhavens over
vlootmodernisering,
versnelde
infrastructuurmaatregelen en de
digitalisering van de binnenvaart
en vaarwegen.

Dialoog over de Rijn
VBW-vicevoorzitter Niels Anspach
(BP Europa) en VBW-bestuurslid
Joachim Schürings (thyssenkrupp
Steel) legden de nadruk op de
modernisering van de infrastructuur. Voor de industrie langs de
Rijn en de West-Duitse kanalen is
dit van groot belang om ook in de
toekomst rendabel in Duitsland te
kunnen blijven draaien.
Anspach en Schürings pleitten
voor een snellere realisatie van

infrastructuurprojecten.
“Ook
moeten we de dialoog opstarten
met de politiek, het bedrijfsleven
en milieuorganisaties over het
weerbaar maken van de Rijn tegen
de klimaatverandering.”

Te eenzijdig
De parlementariërs werden er
ook op gewezen dat het halveren
van de vergoedingstarieven op
het spoor in Duitsland ten koste
van de binnenvaart is gegaan.
De Bondsregering legt in haar
Klimaatprogramma te eenzijdig de nadruk op spoorvervoer.
Volgens Özdemir moet de politiek
de juiste signalen zetten. Met als
doel minder goederen via de weg
en meer via het water te vervoeren.
“Om de transitie in de vervoers
sector te laten slagen, is het
belangrijk dat het spoorvervoer
de binnenvaart niet kanibaliseert.
Spoor en binnenvaart moeten
elkaar aan kunnen vullen.”

Prikkels voor vergroening
Tijdens de rondleiding in het DST
kregen de parlementsleden onder
andere de vaarsimulator te zien
en werden ze bijgepraat over de
geplande pilot met autonoom
varen. Ook projecten over waterstof en elektrische motoren in
de binnenvaart kwamen aan de
orde. Claudia Müller was onder de
indruk: “Binnenschepen vervoeren op duurzame, betrouwbare

wijze grote goederenvolumes.
Het is belangrijk dat de sector een
bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelstellingen. De afgelopen
jaren zijn op dit gebied al veel
maatregelen omgezet. Om de
vloot te kunnen verjongen en vergroenen zijn meer financiële prikkels nodig.”

Vlnr: Niels Anspach (BP Europa), Thomas Groß (Hülskens Wasserbau), VBWvoorzitter Patricia Erb-Korn, Klaus Poepsel (MTU Friedrichshafen),
Cem Özdemir (Bündnis90/ Die Grünen), Volker Seefeldt (HTAG), Joachim
Schürings (thyssenkrupp Steel), Claudia Müller (Bündnis 90/ Die Grünen),
Wolfgang Nowak (IMPERIAL), Erik Schultz (Koninklijke BLN-Schuttevaer),
Andreas Dicke (BAVARIA), Marcel Lohbeck (VBW), Roberto Spranzi (DTG), Jan
Hinterlang (VCI NRW). (foto VBW)
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Hinder door werk aan brug op Wilhelminakanaal
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Tot zaterdag 23 november is de
brug aan de Oisterwijksebaan in
Tilburg nog deels gestremd. Dat
weekend ligt de scheepvaart ter
plekke volledig stil.
Zaterdag 19 oktober werd het

bewegende deel van de brug verwijderd. Met behulp van een tele
scoopkraan werd de draaibrug
over het Wilhelminakanaal opgetild en in een binnenvaartschip
geladen. Die bracht het brugdeel
naar een werkplaats van Rijkswaterstaat.
Tot zaterdag 23 november kun-

nen schepen slechts aan één kant
van de middenpijler varen. Aan
die pijler vinden werkzaamheden
plaats.
Tussen zaterdag 23 november
06.00 uur en maandag 25 november 06.00 uur ligt de scheepvaart
op het Wilhelminakanaal hele-

maal stil. Dan wordt de brug weer
teruggeplaatst.
Het houten wegdek op de brug
was nodig aan vervanging toe. De
uit 1951 daterende brug moet er
straks weer jaren tegenaan kunnen. Het houten dek keert niet
meer terug. Het nieuwe brugdek is
van composiet.

Rijkswaterstaat heeft Spie Nederland uit Breda opdracht gegeven
voor het groot onderhoud aan
de brug. De planning is ruim genomen in verband met eventuele
weersinvloed. Zijn de werkzaamheden eerder klaar, dan worden de
beperkingen voor de scheepvaart
ook eerder opgeheven.

EOC Traditionele Schepenbeurs:

Nostalgie en noviteiten in Den Helder
DOOR JOHAN DE WITTE

Je staat weer aan het roer, proeft
sfeer van olie, water, zeilen en de
stuurhut, geniet van modellen en
lijnen, een droom van een klipper,
rivier, aak, tjalk, zeilbrik, stoere
botter, stoomboot, haringlogger
of de Dorus Rijkers. Weerzien met
collega’s, een boom opzetten,
schipperslexicon over toen en nu,
onderwijl genietend van muziek,
een biertje, snert of vis. Voor een
maritiem hart kan de organisatie
van de EOC Traditionele Schepenbeurs het niet leuker maken!

Den Helder
De moeite waard! Op 8, 9 en 10
november was het weer zover in
Den Helder op het Willemsoord,
dat wel voor dit evenement ontworpen lijkt. In het vierde jaar
van de, internationaal vermaarde,

beurs ging het over nostalgie maar
natuurlijk ook over noviteiten,
energieopwekking en voortstuwingssystemen. Ook het nauw
aan het evenement verbonden
Marinemuseum en het nationaal
Reddingmuseum Dorus Rijkers,
de dokken en loodsen op het
voormalige marineterrein zijn interessant genoeg voor een bezoek.
De op de wal staande authentieke onderzeeboot Tonijn, die de
Sovjets in de Koude Oorlog
bespioneerde en destijds het journaal nogal eens haalde, is een
apart verhaal, graag verteld door
de voormalige crew. Klim aan
boord, blok de beurs alvast voor
2020 in uw agenda!
Het smidse vuur werd opgestookt,
een schip op de helling, ouderwets
klinkwerk, workshops, diverse

Nieuwland Parc 307,
2952 DD Alblasserdam

Schepenbeurs in Den Helder. “Ik
wil laten zien hoe gaaf het is om
te varen.”

De Witte Swaen

(foto Johan de Witte)

lezingen over onder andere de
clipper Stad Amsterdam. Beursmanager en kapitein Jet Sluik ving
aandacht met een lezing over de
noordwest-passage aan boord van

haar 100-jarige haringlogger Tecla.
Ze is opgegroeid op het Wad maar
bevaart de wereldzeeën.
Daarnaast organiseerde ze dit jaar
voor de derde keer de Traditionele

Onder de vele stands met onder
meer maritieme curiosa en boeken
met zoutwatertitels en jachtenmakelaars in de voormalige timmerloods, ‘wapperde’ de vlag van de
Stichting Expeditieschip Willem
Barentsz. Haar replica De Witte
Swaen is op de masten na gereed.
De vele vrijwilligers werken er al
acht jaar aan. In 1596 bouwde
men zo’n schip, op het oog, in drie
maanden.
Op de Traditionele Schepenbeurs
‘voel je de wind in de zeilen’. Voor
de charterschipper en Wad- en
Sontvaarders is het the place to be!
Ook voor de jeugd is er van alles
te beleven.

info@emsbv.nl
www.emsbv.nl

Wij bedanken R. Janssens voor het in ons gestelde vertrouwen en
wensen mts Emma II een goede vaart.
Wij verzorgden de complete E-installatie.

Wij leverden de complete tankmeting- en alarmering, alsmede
druk- en temperatuurmeting met behulp van TMS STaR systeem.

Wij feliciteren
de heer R. Janssens
van harte met mts Emma II
Reigersingel 10
2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008

Wij wensen R. Janssens en bemanning
veel succes en een behouden vaart
met mts Emma ll

Gebr. De Jonge Shipbuilding Services B.V.
Koedijk 4 Nederland
7241CL Lochem
T: 0031 573 250 680
E: info@shipbuildingservice.nl
www.shipbuildingservice.nl

Shipyard Kladovo
Djerdapskiput b.b.
19320 Kladovo Serbia
T: 00381 19 801 024
E: office@shipyardkladovo.com
www.shipyardkladovo.com
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Mts Emma II: oude naam op nieuwe boeiing
en twee jaar later samen met
Ronald Somers de Somtrans II.
Moderne, onderscheidende droge
ladingschepen met namen als
Titan en Terra van de Scheepswerf Rupelmonde, en andere in
Langerbrugge, passeerden de
revue. Diverse particulieren participeerden in de schepen.
Het was de tijd vooruit, aanvankelijk was er niet voldoende lading
voor de open schepen, die later
werden omgebouwd en in het autotransport op de rivier een nieuwe exploitatie vonden.

DOOR JOHAN DE WITTE

Met een brede lach vermeldde de
sympathieke Roger Janssens tijdens de ondertekening van het
bouwcontract voor de Emma
II: “Je moet wel opschieten, ik
heb niet zoveel tijd meer!” Jan
Korevaar van Breko Shipbuilding
Repair zette er voor hun loyale en
al jaren gewaardeerde klant graag
een tandje bij! In uitvoering kreeg
de tanker uit Antwerpen het label:
de ‘schoonste’ tot hier. Overeenkomstig zijn traditie voer Roger
voor de proefvaart zelf de haven
uit- en in.
Niets bijzonders? Uniek, als je 86
jaar bent en een nieuwe 110 x 11,45
tanker in de vaart brengt. Roger
ging tweemaal mee naar Gebr. De
Jonge in Kladovo voor inspectie.
Het is een gerenommeerd model
met ijzer op de juiste plaats, economisch draagvermogen en waterverplaatsing zonder hekgolf en
zet met 1500 pk ABC 8-cilinder en
een verbruik van 230 liter per uur
19,4 kilometer op de klok.
De twee roeren hebben het Brekomerk. Het PSI-leidingwerk ligt als
kunst aan dek. Deze Emma II is
als eerste uitgevoerd met Marflex
ATEX-proof
deepwellpompen,
ofwel explosieveilig. EMS installeerde de elektrische equipment
inclusief apparatuur en leverde de
inmiddels fameuze EMS glazen
lessenaar.

Breko
Het comfort voor kapitein en bemanning realiseerde De Leeuw &
van Vugt Interieurbouw. De rechterhand van kapitein Andreas
Ruettermann is de Verhaarkanalenboegschroef. Al veertien
jaar vaart Andreas bij Janssens,
samen met zijn partner Mirella.
Mirella staat als stuurman op de
crewlijst. Haar broer is eveneens
stuurman aan boord en zijn twee
zoons zijn de matrozen. Een familieschip!
“Overigens”, zegt Andreas: “Na
veertien jaar bij Janssens voelt dat

Merci

(foto’s Johan de Witte)

ook als familie. Het schip is bijzonder goed uitgerust, met een
mooie woning. We hebben het
hier prima naar ons zin."
Aan Alex Mutsaars van Breko
vragen we: is het bouwen van een
tanker niet puur routine geworden? “Integendeel, geen schip is
hetzelfde. Alles is nu met touch
screens – zelfs de knoppen: waar
wil je dit of dat? Het nieuwe ADN.
Altijd weer doe je het samen met
de installateurs en opdrachtgever
opnieuw anders. En dat is maar
goed ook; het houdt ons team
scherp en zo blijft scheepsbouw
ook uitdagend. Janssens heeft een
schip gekregen overeenkomstig
zijn wensen. Zo hoort het ook en
wij hebben daar plezier in.”

kelijker dan vroeger, hoewel ik
de administratie niet graag op
me zou nemen en de pc met rust
laat.” Hij weet hoe nieuwbouw in
elkaar steekt en dat is voldoende.
Zaken doen en bezigheid zijn voor
hem de vitamines. Met slechts vijf
jaar onderwijs en nauwelijks 14
jaar oud stond hij in 1947 bij zijn
vader op het voordek van de in
1928 te Millingen gebouwde
Emma, de naam van zijn moeder.
Roger werd zelfstandig schipper,
ging echter in 1970 aan wal en

zag profijt in een aantal duwbakken. Het was zijn start in handel-,
exploitatie en nieuwbouw, ofwel de hogeschool in business.
In 1973 liep op de Fultonwerf
in Klein Willebroek de 2.000
ton grote Brigitte van de helling.
De bakken werden verkocht, als
zakenman ontmoette hij daarbij
partners in het makelaarsmetier
zoals Slokkers en Theuns, met wie
samenwerking op gang kwam.
Bij Breko Shipbuilding werd in
1987 een nieuwe Brigitte gebouwd

Maar ‘allez’, het ging hier over
de Emma II. “Handel, werken en
varen oké, maar eerst een ‘merci’
aan allen die het schip realiseerden”, wil Roger graag nog zeggen.
“De afwerking is uitstekend, het
schip zit prima in de verf en de
manier van samenwerken en gezelligheid vraagt om herhaling”,
aldus de vitale Janssens.
Waarom nog zo’n grote inspanning op uw leeftijd, vragen we
hem ten slot? “Waarom stilstaan
als je nog wat kan en het graag
doet”, is zijn antwoord.
Vanzelfsprekend ontvingen Otto
Slokkers en andere oud-collega’s
een uitnodiging voor de doop,
evenals de vertegenwoordigers van
Breko Shipbuilding & Repair en
natuurlijk die van Stolt Tankers
onder welke vlag de Emma II gaat
varen.

Paspoort
Roger Janssens zet nog altijd jaarlijks zo’n 25.000 kilometer op de
teller. Aan boord is hij op zijn
gemak. “De beste plek is aan het
roer. Met GPS en Tresco moet je
de weg al niet meer kennen. De
schepen werken en varen gemak-

Antwerpen, 16 november 2019 – Zonder doopfeest geen zegen volgens Roger Janssens. Hij vroeg zijn kleindochter Anouk de nieuwe
tanker te dopen en aalmoezenier Paul Renders het schip en de bemanning te zegenen. Onder grote belangstelling en begeleid door “Ik
doop u Emma II en wens u én bemanning behouden vaart”, zwierde
Anouk de fles champagne aan barrels. Applaus! Zo ziet de familie
Janssens dat graag: een charmante doopdame, familie, vrienden, collega’s en de makers van het schip met een glas, walking diner en muziek natuurlijk.

Aan mts Emma ll leverden onder andere:
Breko Shipbuilding & Repair

Blokland Non-Ferro B.V. U-bundelkoelers

liteitsberekeningen

nazuigpomp

Verhaar Omega B.V.

Complete afbouw

ClimaLogic B.V.

Heatmaster B.V. Thermische olie

PSI Pijpleidingen Complete leiding

Eén (1) Verhaar Omega Boegschroef

Gebr. de Jonge Shipbuilding

Airco en overddrukinstallatie

ladingverwarmingsinstallatie met secundair

systemen aan dek en in machinekamers

installatie type kanalen 31120-4k (schroef-

Services B.V. Gehele levering schip

De Leeuw en van Vugt B.V.

systeem en tankwas water verwarmer

Thermatras B.V. De uitlaatgassenleidingen

diam 1200mm) horizontale opstelling,

Shipyard Kladovo Service Bouw casco

Scheepsinterieurbouw

Hoveko B.V. De complete tankmeting- en

en dampretourleidingen geïsoleerd

393 kW bij 1780 omw/min., bediening

ABC, Anglo Belgian Corporation N.V.

Complete betimmering

alarmering, alsmede druk- en temperatuur-

Tresco Engineering bvba

wegafhankelijk incl. omschakeling Pomp/

1x ABC 6DZC

EMS Group B.V. Complete E-installatie

meting met behulp van TMS STaR systeem

Tresco Navigis

Boegschroefbedrijf en één (1) Schroef

ADS van STIGT Masson Marine keer

Foresta Trading B.V. Complete pakket F.T.

Kampers Shipyard B.V.

Van Wijk Machinefabriek en

compressor Atlas Copco MAS GA11FF op

koppeling type MM W12000C

VICTOR dienstpompen, 2x F.T. ballast/strip-

Stuurhuis met hefgeleidekokersysteem

Scheepsreparatiebedrijf B.V.

500L ketel

Berger Maritiem Sales & Service V.O.F.

ping ejector 200 m³/u per stuk, F.T. smeer

incl. hydraulische toebehoren

Autokraan 12-18 mtr. 2000 kg.

W & O Europe Afsluiters voor de dekleid-

olie haspelsets, F.T. gasolie trimpomp

Lloyd’s Register EMEA Geclassificeerd

VE-woning en scheepsstoffering

ingsystemen en de machinekamers

Groenendijk & Soetermeer Lek- en stabi-

Marflex B.V. 8 x MDPD-80 ladingpomp 8 x

Ve-screen zonwering op maat

Duurzaam advies
Menaga CFD geoptimaliseerde straalbuis

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

0031 (0)183 - 65 00 00
info@vanstigt.com

SALES & SERVICE

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

Non Ferro bv

Wij wensen R. Janssens veel geluk met hun mts Emma II
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