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Duitse binnenvaart wil
compensatie voor kolenafbouw
Dé verwarming
voor aan boord!

+31 (0)117 - 401 500

(078) 682 12 14
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL
Het wegvallen van de kolen voor energieopwekking betekent
een groot verlies voor de binnenvaart. (archieffoto Tekst & Toebehoren)
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Duitsland wil de energie
opwekking uit kolen snel
afbouwen. Dat heeft ook voor
de binnenvaart vergaande
consequenties. De Duitse
binnenvaartorganisatie BDB
wil dat de overheid de sector
daarvoor ﬁnancieel compenseert.
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Marine Power Drechtsteden B.V.
• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN

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

+31 (0) 85-4861360

Al vanaf 2022 wil de bonds
regering het gebruik van kolen als
energiebron sterk aan banden leg
gen. Uiterlijk in 2038 moeten alle
steenkoolcentrales stilliggen of af
geschakeld zijn.

Vergeten
Het vervoer van kolen is voor de
binnenvaart erg belangrijk. Over
de Duitse vaarwegen wordt jaar
lijks zo’n 35 miljoen ton kolen
vervoerd, daarvan gaat ruim 5 mil
joen ton over het WeselDatteln
kanaal, het DattelnHammkanaal
en het DortmundEemskanaal.
De energiecentrales in het Ruhr
gebied worden vrijwel volledig
door de binnenvaart van kolen
voorzien.
In het wetsvoorstel over het afbou
wen van kolenenergie belooft de

regering financiële compensatie
voor de getroffen sectoren. Over
de binnenvaart en de binnen
havens wordt echter met geen
woord gerept. De BDB wijst erop
dat ook zij financiële steun nodig
hebben.
Het stopzetten van de kolencen
trales komt volgens de bond te
snel voor de binnenvaart. “In de
periode van 2022 tot 2038 zal
het moeilijk worden om nieuwe
markten aan te boren en andere
goederen aan te trekken die het
verlies aan kolenvervoer kunnen
compenseren.”
Volgens de BDB dreigt de binnen
vaart honderden miljoenen euro
aan omzet te verliezen. De afge
leide kosten voor bedrijven zijn
hierin niet eens meegerekend.
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Rijkshavenmeester René de Vries zint op maatregelen:

“Te veel ongevallen met passagiersvaart
in Rotterdams havengebied”

(foto Port of Rotterdam/Kees Torn)

2019 was een relatief veilig
jaar voor de scheepvaart in
de haven van Rotterdam. Er
arriveerden bijna net zoveel
zeeschepen als in 2018 en
‘parkeerschade’ was de grootste
boosdoener bij de ongevallen.
Bij de ernstige ongevallen was
de passagiersvaart opmerkelijk
vaak betrokken en dat vindt
Rijkshavenmeester René de Vries
zorgelijk, zei hij 16 januari bij
de presentatie van de nautische
jaarcijfers.

Bj drie van de vier ernstige inci
denten afgelopen jaar was de pas
sagiersvaart betrokken. Zo was er
een aanvaring tussen een RHIB en
een sloep met een dodelijk slacht
offer.

Kosten exploderen
voor Duitse schipper

Tarieven havengeld stijgen meer dan verwacht

Het Duitse verkeersministerie
heeft begin dit jaar diverse
kosten voor de binnenvaart fors
verhoogd. Dat meldt binnen
vaartorganisatie BDB. Het gaat
onder meer om kosten voor
het opstellen van patenten en
dienstboekjes.
Voor een aantal zaken zouden
binnenschippers tot wel acht keer
meer moeten gaan betalen dan
vorig jaar. Deze kostenexplosie is
volgens de BDB onacceptabel. “We
begrijpen dat de administratieve
diensten kostendekkend moeten
werken en weten dat er sinds de
jaren 80 geen aanpassing van
de tarieven meer is doorgevoerd.
Maar je kunt niet in één klap de
kosten zo zeer verhogen.”
De BDB is voorstander van regel
matige, kleine aanpassingen.

Oververtegenwoordigd

delijk over de prominente rol van
de passagiersvaart in het aantal
incidenten: “We hebben het toe
zicht aanzienlijk verhoogd, maar
het blijft een zéér kwetsbare groep.
Zo zijn we in gesprek met het
ministerie over aanvullende maat
regelen. Er moet wat gebeuren.”

Van alle ongevallen was in 10 pro
cent sprake van passagiersvaart.
Aangezien deze doelgroep relatief
klein is in het Rotterdamse haven
gebied, is die daarmee oververte
genwoordigd in de ongevalscijfers.
Havenmeester René de Vries is dui

Een nieuwe ontwikkeling in de
haven is de toename van het bun
keren van LNG (vloeibaar aard
gas) tijdens laad en losactiviteiten
van zeeschepen. Inmiddels varen
drie LNGbunkerschepen vast

Binnenhavens hebben hun
havengeldtarieven dit jaar
gemiddeld met 3,1 verhoogd.
Dat is meer dan het door het
CPB verwachte inﬂatiecijfer van
1,4 procent.
Dat blijkt uit berekeningen van
Panteia. Het bureau onderzoekt
jaarlijks de ontwikkeling van de
havengelden in Nederlandse bin
nenhavens. Deze gegevens worden
gebruikt bij de analyse van de kos
ten voor de Nederlandse binnen
vaart en voor kostprijscalculaties.
Ook worden de gegevens verwerkt
in de applicatie ‘Blauwe Golf
Twentekanalen’.

Grote verschillen
In totaal heffen in Nederland 95
(binnen)havens havengeld bij
het laden of lossen van binnen
vaartschepen. Hiervan hebben 38
havens de haventarieven voor

in de haven en hebben nog vier
andere bunkeraars een licentie om
LNG in de haven te mogen bunke
ren. Er komen dit jaar twee bun
keraars bij.

Autonome scheepvaart
De Vries ging ook in op de nieuwe
Havenverordening, die op 6 janu
ari van kracht is geworden. Daar
mee werken onder aanvoering
van de havens van Rotterdam en
Amsterdam voor het eerst elf zee
havens met dezelfde Havenveror
dening.

De Rotterdamse en Amsterdamse
havenbedrijven werken op meer
gebieden samen. Zo gebruiken ze
ook hetzelfde haven management
en informatiesysteem: HaMIS.
De havenmeester bereidt zich ook
voor op nieuwe toepassingen van
digitalisering. Zo is, in samenwer
king met de Veiligheidsregio Rot
terdam, bij incidenten al gebruik
gemaakt van drones. Ook werden
tests gedaan om te onderzoe
ken wat nodig is om autonome
scheepvaart in de haven mogelijk
te maken.

2020 verhoogd met gemiddeld 6,4
procent. In de overige havens ble
ven de tarieven gelijk. Hieronder
vallen onder andere belangrijke
havens zoals Rotterdam, Gronin
gen Seaports en Harlingen.
Het gemiddelde havengeldtarief
bedraagt nu per ton laadvermogen
14 cent. Er zijn echter grote ver
schillen per binnenhaven, aldus
Panteia: De goedkoopste havens
kennen een tarief van 5 cent per
ton laadvermogen (of minder). De
duurste havens rekenen meer dan
20 cent per ton laadvermogen.

Grootste stijgers
De tarieven stegen het meest in
de binnenhavens van Ridderkerk
(33 procent) en Den Bosch (25
procent) en Leeuwarden (19,2
procent). De duurste binnenha
vens van Nederland zijn echter
Ameland, Huizen, Eindhoven,
Weert, Drachten en Den Helder.

(archieffoto Tekst & Toebehoren)
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DeltaPort-havens sluiten aan bij onderzoeksproject voor nieuw type schip

Regiocarrier moet kleine terminals en
verladers bedienen
De DeltaPortbinnenhavens in
NoordrijnWestfalen gaan
meewerken aan het onderzoeks
project DeConTrans. Dat draait
om het inzetten van nieuwe
kleine, hybride schepen op de
Rijn en de WestDuitse kanalen.
Op die manier zou lading van
de weg naar het water kunnen
verschuiven.
Bij DeConTrans zijn het ontwik
kelingscentrum voor scheepvaart
en transportsystemen DST uit
Duisburg en het instituut voor on
derzoek en transfer RIF uit Dort
mund betrokken. Zij bundelen
nu hun krachten met DeltaPort,
die eveneens onderzoek doet naar
modal shiftoplossingen. In deze
havengroep werken Rheinberg
Orsoy, Voerde, Wesel en Emmerich
samen.
DeltaPort heeft een eigen project,

log4NRW, om de regionale dis
tributie van containers te verbete
ren. De resultaten hiervan worden
meegenomen in DeConTrans.
Daarvoor hebben DeltaPort, het
DST en RIF een intentieverklaring
ondertekend. Ze ontvangen mid
delen uit het Europese Ronds voor
Regionale Ontwikkeling om hun
onderzoek voort te zetten. Ook
de deelstaat NoordrijnWestfalen
doet een duit in het zakje.

West-Duitse kanalen
De focus van DeConTrans ligt op
de WestDuitse kanalen, de Rijn
en zijn zijrivieren. Met kleine,
hybride binnenschepen, Regio
carriers genoemd, willen de initi
atiefnemers naar meer locaties aan
water containers vervoeren.
“Vooralsnog worden de Rijnter
minals vooral bediend met grote,

conventionele binnenschepen die
lijndiensten varen”, aldus Cyril
Alias van het DST. “Op de termi
nals worden grote volumes behan
deld, terwijl locaties aan de zij
rivieren en kleinere terminals niet
worden bediend.”

Koppelverbanden
Door de afname van de mas
sagoedvolumes en de toename
van het stukgoedvervoer worden
veel vrachtwagens ingezet tus
sen de zeehavens en Noordrijn
Westfalen. Hierdoor neemt de
druk op het wegennet toe.
De Regiocarrier kan daar volgens
de projectpartners verandering
in brengen. De schepen zouden
verschillende capaciteiten hebben
en door slechts één persoon kun
nen worden gevaren.
Op de Rijn kunnen er koppelver
banden uit worden gemaakt.

Geautomatiseerde
overslag
Door zijn hoge automatiserings
graad zou de Regiocarrier kosten
efficiënt in te zetten moeten zijn.
Hij kan ook kleinere overslag
plaatsen aan de Rijn, de Ruhr en
de WestDuitse kanalen bedienen.
Voor de binnenvaart zou dit bete
kenen dat zij meer massagoederen
en klein stukgoed kan vervoeren.
De projectpartners zetten ook in
op geautomatiseerde overslagsys
temen, stationaire kranen op de
wal en mobiele kranen aan boord.
Het is verder de bedoeling om de
Regiocarrier in bestaande trans
portketens te integreren. Door het
intelligent opbouwen van multi
modale ketens en netwerken op
de kanalen en de (zijrivieren van)
de Rijn zou een slim logistiek con
cept ontstaan.

Werk aan sluis Lith is 29 januari klaar
DOOR NOUD VAN DER ZEE

De Prinses Máximasluis bij
Lith wordt op 29 januari
weer in gebruik genomen.
Rijkswaterstaat is bij het
groot onderhoud aan het
sluizencomplex in de Maas druk
bezig met de laatste loodjes
en verwacht die streefdatum te
halen.
“Het heeft wel even geduurd”, zegt
Nico Evens, regiocoördinator van
BLNSchuttevaer. “En dat bete
kende een lange stremming voor
de binnenvaart. Dat is vervelend.
Maar nu horen we ook positief
nieuws. Ik ben blij dat de klus in
Lith bijna geklaard is. Dan hoeven
de grotere, 135 meter lange bin
nenvaartschepen en de vaartuigen

met maximale diepgang niet meer
via Weurt om te varen.”

kreeg de bodem van de noordkolk
een versteviging van stortsteen.

Scharnieren

Achterstallig onderhoud

Eind juli 2019 startte Rijkswater
staat met de herstelwerkzaam
heden aan de Prinses Máxima
sluis. Het houtwerk rondom de
deuren aan de oostzijde was drin
gend aan vervanging toe. Toen
de deuren daarvoor uit het water
waren getild, bleken de scharnie
ren versleten en moesten ze wor
den vervangen. Daardoor bleef de
grote kolk langer gestremd dan
eerst de bedoeling was. Tevens
kregen de sluisdeuren een grote
onderhoudsbeurt.
Rond Kerst werden de deuren weer
in de scharnieren gehangen. Daar
na volgde een fase van testen. Ook

Bij BLNSchuttevaer is men blij
dat er beweging komt in het weg
werken van de problemen op de
Maasroute en de Brabantse en
Limburgse kanalen. Door bezui
nigingen bij Rijkswaterstaat ont
stond achterstallig onderhoud met
storingen en uitval als gevolg.
Regiocoördinator Nico Evens:
“Begin 2020 kregen we van Rijks
waterstaat te horen dat de aan
bestedingen op de Maasroute in
volle gang zijn. Dit jaar wordt de
westkolk in Belfeld gerenoveerd.
Daarna wordt de middensluis
onderhanden genomen en dan
komt de oostkolk aan de beurt.”

“Als Belfeld klaar is, verhuist het
werk naar verder op de Maas naar
sluis Sambeek. In dat sluizencom
plex wordt de gehele hydraulische
installatie vernieuwd. In Born en
Maasbracht worden momenteel
werkzaamheden verricht aan de
nivelleringsschuiven. De westkolk
van de drielingsluis bij Maasbracht
is tot 20 februari in onderhoud en
de middenkolk van Born is van
27 januari tot en met 21 februari
gestremd. Tel dan daarbij de her
stelwerkzaamheden in Weurt op."
"Als gevolg van dat grootscheepse
onderhoud op diverse plaatsen
ondervindt de scheepvaart de
komende periode nog langdurige
stremmingen op de Maas en de ka
nalen”, waarschuwt Evens.

Zeeschip ramt afgemeerde binnenvaarttankers in Welplaathaven

Klimaat 3
Met al die zorgen over het klimaat
springt de binnenvaart er altijd uit als een klimaatvriendelijke
vervoerder. De binnenvaart zelf
is niet zorgenloos. Fossiele brandstoﬀen als kolen, benzine en diesel liggen onder vuur als beladen
lading want als je ze verbrandt,
ontsnapt er kooldioxide. Het
gaat verder. Als we massaal overschakelen op het consumeren
van vleesvervangers zal ook de
markt voor veevoeders inzakken.
Vleesvervangers hoeven niet gevoederd alvorens ze eetrijp te verklaren. De impact voor de binnenvaart
van de afkalving van deze niet kinderachtige zal niet gering zijn. Welke strategie zal de binnenvaart ontplooien om deze ontwikkeling op
te vangen? Ik hoor over hoe zo efﬁciënt mogelijk de containers weg
kunnen varen, hoe komen we aan
personeel, hoe houden we de vloot
kleinere schepen in stand en uiteraard: hoe krijgen we een zo hoog
mogelijke omzet tegen zo laag mogelijke kostprijs?
De gevolgen van klimaatverandering vragen om een langetermijnvisie. Lastig voor een ondernemer.
Eerst maar eens dit jaar doorkomen.
Of om van iets typisch binnenvaarts
een mooie metafoor te maken: als ik
maar onder die brug bij Gorinchem
door ben…
Niemand weet over hoeveel jaar
dit heftige toekomstscenario van
slinkend ladingaanbod gaat spelen,
maar het kan zeker geen kwaad
alvast na te denken over alternatieven. Natuurlijk komen er steeds
meer containers om te vervoeren.
Maar nooit genoeg om de hele vloot
binnenschepen aan de gang te
houden, ook al zal op een zeker
moment het in de samenleving
indalen dat doosjes per schip vervoeren gewoon een maatschappelijk belang is en niet alleen in het
voordeel van de schipper. Doei vrije markt. En als we toch bezig zijn:
wat dacht je van pallets? Het experiment van Mercurius van 15 (!) jaar
geleden – weet je nog: Distrivaart?
– om pallets overdekt naar distributiecentra te varen zou zomaar
een tweede of derde leven kunnen
krijgen. De noodzaak om ook met
het palletvervoer de weg te beconcurreren groeit keihard door.
En: het pelletvervoer. Het klinkt hetzelfde maar is iets heel anders. Dat
is er al. Geen soja- of tapiocapellets
(dat is er ook maar daar hebben we
het nu niet over), maar geperste
houtblokjes of andere biomassa die
voor verbranding in aanmerking
komt. Toch weer brandstoﬀen. Je
moet weliswaar eerst bomen laten
groeien maar de keerzijde is dat het
verbranden van biomassa niet erg
goed is voor het klimaat. De vraag
is wat nou de keerzijde van wat is.
Vast staat dat je het beter per schip
kan vervoeren.

EÉN POT NAT
(foto Media-TV)

In de Botlek heeft een stuurloos zeeschip in de nacht van vrijdag 17 op
zaterdag 18 januari enkele binnenvaartschepen geramd. Die lagen afgemeerd in de Welplaathaven.

Bij de aanvaring raakte niemand
gewond.
Het zeeschip was de Atlantis Armona,
een onder Maltese vlag varende, 93
mter lange tanker. Het schip was

stuurloos geworden doordat de
motoren waren uitgevallen.
In de Welplaathaven raakte de
Atlantis Armona één afgemeerde
binnenvaarttanker vol: de Chamisa-

D. Dat schip werd daardoor met de
kop de wal in geduwd. De bemanningsleden waren door de klap ﬂink
geschrokken, maar liepen geen letsel
op.

DOOR

MICHEL
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TE HUUR / TE KOOP

Sleepboot annex
Brandblusboot

YOUR PERSONAL
SHIPBROKER
FOR OVER 40 YEARS
E. INFO@KAMAR.NL
T. +31 (0)78-2049339

WWW.KAMAR.NL



06 - 460 514 33

UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!
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.

KAPITEIN GEVRAAGD
1 week op 1 week af
op het MTS THALASSA

Tel: 00352 26 70 52 51
Mail: ara@inom.lu

ADRIANA
Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

PANDORA
:
:
:
:

77 x 8.18 x 2.52
1.060
1957
Mitsubishi, 862 Pk, Bj. 2003

TE KOOP
2433 T - 3400 m3 - Bj. 2007 - 105 x 10,50 x 3,20 malen
vloer
2047 T- 1973 - 95 x 10,06 x 3,02 - 2010:
2 x 750 pk - 2017 : nw vlak en stalen vloer
alen
vloer
ANNA
bd
1555
T
2100
m3
1971
84,65
x 9,10 x3,02 m - 1200 PK - staal bd
bd
Afmetingen : 99,98 x 9,50 x 2,94
2018
543
T
790
m3
1965
50x
6,59x
2,59
m
stalen
vloer
385
PK
bj.
2018
2018
Tonnage
: 1988,710 / 108 TEU op 3 lagen
fluiken
537
T
750
m3
1960
55x
5,10
x
2,60
m
450
PK
Bj.
2015
alu
schuifluiken
fluiken
Bouwjaar : 1979
Hoofdmotor : Fabr. Caterpillar 3512 STD, 1521
DRINGEND GEVRAAGD
Pk, Bj. 1999, Voorzien van katalysator, Bj. 2011 en
waterstof injectiek.
80-85 x 8,20 m

sous-titre

80-110 x 9,50/11,45 m
Duwbakken 76,50 x 11,45 m
Duwboten : 15/18 x 7/9,50m

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

:
:
:
:

85 x 9.50 x 3.20
1.716
1969
Carterpillar 3512B, 1521 Pk, Bj. 2000

CASCO
Afmetingen : 110 x 11,45 x 3,65 meter
Tonnage
: Ca. 3236 ton
Bouwjaar : 2009
Verdere afbouw nog te bepalen.
Interessante prijs!!!!

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

Eric : +32(0)478.21.25.76 Nathalie : +32(0)473.71.62.85
info@scheepsmakelaar.be
Durmakker 16 - 9940 Evergem

www.scheepsmakelaar.be

Volg ons op

DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH
HYBRIDE / FULL ELECTRIC AANDRIJFSYSTEMEN

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

Biesboschhaven Noord 1b
4251 NL Werkendam
T. +31 (0)183 502688

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

U ZOEKT
PERSONEEL?

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

W.L.A. de Bot & Dtr.

Wij zijn actief op zoek naar
schepen van 1000t tot 4000t
om onze vloot te versterken.

Beëdigd Scheepsmakelaar & Taxateur

Tel.010-4667106

info@debotshipbrokers.nl

MS HOOP OP ZEGEN bj 1963
1428 t / 79,80 x 8,98 x 2,82 m.
1 ruim ca. 1800 m3 - VAW luiken
vlak en stl.vloer + ballastjet van 2010
811 PK Cummins 1989 / boegschroef
DAF 147 kW - won. 3 sl.kamers / SI 07/2021

EUR 295.000,-- ex BTW
INRUIL MS max l 55 m. BESPREEKBAAR

WERKVAARTUIG BERGHEM 1
Bj. 1920 - vanaf 2005 div verbouwingen
Laadvermogen 14,032 t
afm. 22,05 x 4,61 m diepg. 0,99 m
Hijskraan/hijsvermogen ca. 2,5 ton bj. 1963
Spudpaal - motor: 158 PK DAF - Cert. 2026

www.debotshipbrokers.nl

DUTCH BARGING SERVICES BV

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

+31(0)10-414 00 60

Jan Verbergt & Koen Geeraerts
TEL.:

+31 (0)76 303 05 50

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

SALES@BINNENVAARTKRANT.NL

Hét vakblad met het grootste bereik

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS
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Strategische keuze voor LNG levert CEO van Anthony Veder titel Havenman op

Rotterdamse haven ziet Jan Valkier als boegbeeld
van verduurzaming
“Heel Nederland wordt van het
gas afgesloten, maar wij geloven
dat gas een belangrijke rol gaat
spelen.” Dat zei Jan Valkier van
rederij Anthony Veder nadat
hij ofﬁcieel was benoemd tot
Havenman van het Jaar 2019.
De ceo werd maandagavond
13 januari gehuldigd tijdens
een vaartocht op de Smaragd
1. Aan boord waren eerdere
winnaars, havenjournalisten
en andere genodigden. Valkier
had het over LNG, het vloeibare
aardgas dat de Anthony Veder
schepen leveren aan zee en
cruiseschepen en aan fabrieken
wereldwijd, als alternatief voor
respectievelijk stookolie/diesel
en kolen.
Voorzitter Frank de Kruif van de
Stichting Havenman/vrouw van
het Jaar overhandigde hem de
penning en de oorkonde die bij de
eretitel horen. Valkier (1962) is de
39e Havenman.
Er is een grote kans dat zijn op
volger een vrouw is. Valkier maakt
eind dit jaar namelijk deel uit
van de jury en hij kondigde aan
zich voor een vrouwelijke Haven
man sterk te maken. Cruise Port
directeur Mai Elmar, die in 2004
en tot nu toe als enige vrouw ooit
gekozen werd, maakt dus grote
kans eindelijk een sekse en lotge
noot te kunnen verwelkomen.

Schoner alternatief
Tankrederij Anthony Veder, een
van Nederlands grootste zeere
derijen, is gespecialiseerd in het
vervoer van vloeibare gassen. De
in het Rotterdamse Scheepvaart
kwartier gevestigde onderneming
heeft een sterke positie in de distri
butie van LNG. Het vloeibare gas

geldt in de scheepvaart als schoner
alternatief voor stook en diesel
olie.
Inmiddels bunkerde Anthony
Veder de eerste cruiseschepen met
vloeibaar aardgas. “En er zijn al
containerschepen van 20.000
TEU besteld die op LNG gaan
varen”, weet Valkier.
Nu wordt 16 procent van de ener
giebehoefte op de wereld ingevuld
door elektriciteit. Als het lukt dat
aandeel te laten stijgen naar 50
procent, is dat volgens Valkier
al een hele prestatie. “Wat zorgt
dan voor die andere 50 procent?”
Dat kan naar zijn mening beter
het relatief schone LNG zijn dan
stookolie, diesel en kolen. Voor de
komende decennia wordt aardgas
door velen gezien als ‘tijdelijke’
oplossing voor de energietransitie.

Gerard Deen
De Havenmantitel van het Jaar
2019 verdiende Valkier mede door
de specialisatie van Anthony Veder
in LNGvervoer. “Dat een Rotter
damse speler als pionier op dit
terrein actief is, straalt positief af
op de Rotterdamse haven”, aldus
stichtings en juryvoorzitter De
Kruif.
Hij wees erop dat al eerder een
ondernemer het tot Havenman
schopte dankzij zijn inzet voor
LNG als middel om de scheepvaart
schoner te maken: Gerard Deen.
Die bracht met Deen Shipping
de allereerste binnenvaarttanker
op LNG in de vaart: de Argonon.
Deen werd in 2011 onderscheiden.
“Het is dan wel een tussenoplos
sing, wat nog steeds een fossiele
brandstof, maar veel schoner”, al
dus De Kruif.

Jan Valkier (rechts) ontving de penning en oorkonde van Frank de Kruif. (foto Tekst & Toebehoren)

Koerswijziging
Een belangrijke factor in de ju
rykeuze was ook de vlootuit
breiding die Anthony Veder
momenteel realiseert. In 2019
kocht de rederij een aantal
bestaande LNGtankers uit de
markt en bestelde het bedrijf nieu
we bij diverse werven.
De koerswijziging naar LNG, nog
wel naast andere gassen, was tien
jaar geleden een juiste keuze,
constateerde Valkier nu. “Het was
geen gemakkelijke keuze. Las
tig zelfs. Soms dacht ik dat we
de mast overboord aan het varen
waren, maar we hebben het ge
red, terwijl er intussen diverse gas
rederijen zijn verdwenen. We zijn
blijven investeren, innoveren en
verbeteren.”
Jan Valkier studeerde aan de Eras
mus Universiteit en werkt sinds

1992 voor Anthony Veder, eerst
als commercieel directeur en sinds
1999 als CEO. Hij is bestuurslid
van de Koninklijke Vereniging
van Nederlandse Reders (KVNR)
en vervult een actieve rol in het
netwerk van Rotterdam Maritime
Capital of Europe. Daarnaast is hij
consul voor Finland.
De Rotterdamse wethouder Arno
Bonte (Duurzaamheid, Lucht
kwaliteit en Energietransitie) feli
citeerde Valkier. Hij zei blij te zijn
met de selectie van de Havenman
van 2019. “De verduurzaming van
de haven moet hier plaatsvinden
en heeft een boegbeeld nodig.”
LNG is bijvoorbeeld een uitkomst
voor de cruisevaart, aldus Bonte:
“Veel Rotterdammers zijn er trots
op als cruiseschepen in de stad lig
gen. Anderen wijzen op de zwarte
en gele rookpluimen die ze uit

stoten. Met LNG heb je dat niet.
Daarom willen we meer schepen
aan LNG. ”

Reders betalen de haven
De benoeming was voor Valkier
zelf totaal onverwacht geweest, tot
hij in december werd gevraagd om
de voordracht te accepteren. “Ik
had geen idee dat ik op het lijst
je stond. Wij zijn eigenlijk geen
havenbedrijf, maar een rederij. We
varen met onze gastankers de hele
wereld rond en die komen maar
af en toe in Rotterdam. Waar alles
dan veel te veel tijd kost en we te
veel moeten betalen… aan mijn
voorgangers Havenmannen, van
wie de meesten bij dienstverleners
in de haven werken. Dus onthoud
het goed: de reders betalen de
haven. Zo is het maar net”, grapte
Valkier.

Nog veel discussie over Duitse versnellingswet
De meningen over het Duitse
wetsvoorstel om grote verkeers
infrastructuurprojecten sneller
te kunnen uitvoeren, lopen nog
uiteen. Op de lijst staan ook
drie binnenvaartprojecten.
Verkeersminister Andreas Scheuer
wil vijf vaarwegprojecten en zeven
spoorprojecten sneller kunnen
realiseren. Daaronder de renovatie
danwel nieuwbouw van sluizen
en verhoging van bruggen op het
WeselDattelnkanaal, de verdie
ping van de MiddenRijn en van
de BenedenMain.

Moeizaam
Het Duitse verkeersministerie is al
langer op zoek naar manieren om
meer tempo te kunnen maken bij
het plannen en realiseren van de
uitbouw, renovatie of nieuwbouw
van belangrijke verkeersassen. Door
verschillende oorzaken komen
dergelijke projecten in Duits
land vaak moeizaam tot stand.

Enerzijds hebben organisaties als
de Wasser und Schifffahrtsverwal
tung (WSV) onvoldoende perso
neel om projecten voor te berei
den en te plannen. Maar er is ook
veel weerstand bij de plaatselijke
bevolking, die niet zelden uit
mondt in jarenlange klachten
procedures en rechtszaken.
Duitsland heeft naar Denemarken
gekeken, waar grote infrastructuur
projecten veel soepeler verlopen.
Burgers en belangenverenigingen
worden in Denemarken eerder bij
de plannen betrokken. Ook wordt
er meer naar consensus gezocht en
pakken de Denen hun infrastruc
tuuruitbreiding pragmatischer aan
dan de Duitsers.
Naar het voorbeeld van Denemar
ken wil het Duitse verkeersminis
terie belanghebbenden sneller
meenemen in de plantrajecten,
maar de mogelijkheid inper
ken om bezwaren in te dienen.
In plaats van de WSV of het
Eisenbahn-Bundesamt zou bij grote

projecten het Duitse parlement de
bouwbesluiten moeten nemen.
Waarbij in het wetsvoorstel ook
een exitclausule is opgenomen:
als de nieuwe aanpak niet tot
een versnelling leidt, dan worden
de projecten alsnog op de oude
manier uitgevoerd.
Binnen het Duitse politieke land
schap heerst nog verdeeldheid. De
regeringspartijen en de oppositie
zijn het niet eens over de inspraak
mogelijkheden voor burgers en de
toekomstige bevoegdheid van het
parlement om besluiten te nemen.
Tegenstanders willen weten wat
het concreet betekent dat belang
hebbenden in een eerder stadium
worden betrokken. Ze vrezen dat
de mogelijkheid van burgers om
een klacht in te dienen te veel
aan banden wordt gelegd. SPD
parlementslid Mathias Stein, tevens
voorzitter is van de commissie
binnenvaart in het parlement, zei
onlangs dat Duitsland niet ‘tegen’

maar ‘in samenwerking met’ de
burgers moet bouwen.

Deskundigheid
De vraag is ook of doorsnee par
lementsleden voldoende in staat
zijn om over dergelijke belangrijke
infrastructuurprojecten te beslis
sen. Er zou in ieder geval veel werk
afkomen op de verkeerscommissie
in het parlement om de besluiten
goed voor te bereiden.

Sommige critici vinden de lijst van
projecten waarop de nieuwe aan
pak van toepassing moet worden
te lang. Eerder had het verkeers
ministerie slechts gesproken over
‘een pilot’. Er wordt ook geopperd
om uitvoerende instanties zoals
de WSV meer middelen te geven.
Volgens milieuorganisatie BUND
stroken de Duitse versnellings
plannen niet met Europese regel
geving.

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

Bel van An del 010 4293316

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

Van Andel zorgt al ruim 80 jaar
voor de juiste spanning aan boord!
www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl
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Ontwerp, installatie
en reparatie
van hydraulische systemen
voor de binnenvaart.
Stuurwerken
Stuurwerkkeuringen

Stuurwerkpompen
leverbaar uit voorraad

Stuurhuiskeuringen

Nieuw of revisie van cilinders

KI C KE R / ZO E KE R TJE
Kleine advertentie met een verzoek, aanbod of mededeling. Kicker plaatsen?
Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl of geef uw tekst op via onze website.

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

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

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!

Gevraagd: Matroos op beunschip
Weekend vrij.
Vaste dienst of ZZP.
Tel.: 06-55722735

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

Meer weten?
Markweg Zuid 2A
4794 SN Heijningen

0167 - 52 45 65
buycktechniek.nl

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

Filipijns óf Roemeens personeel
Vanaf 107 euro per dag.
Tel. 06 52 68 82 52 óf WWW.ALFURU.COM

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

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

Werkendam 0183 67 80 30

MAAKT WERK VAN UW TRANSPORT

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!

NCP erkend REOB onderhoudsbedrijf voor
verkoop en keuring van brandblusmaterialen
en zwemvesten.
Voor optimaal en efﬁciënt vervoer van uw goederen. Gespecialiseerd in het vervoer
van bulkgoederen en speciaal transport over alle Europese binnenwateren

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

incl. voorrijden
excl. btw

Wij staan er altijd open voor om met aanvullende scheepsruimte uit te breiden
Wij wisselen hierover graag van gedachten met u

Noordeinde 109 • 3341 LW Hendrik Ido Ambacht • info@ystlogistics.nl • +31-(0)78-6811540 • www.ystlogistics.nl

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52
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Binnenvaart blijft ook dit jaar last
houden van stikstof en PFAS

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











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

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

De bouw wordt beperkt door de stikstof- en PFAS-regelgeving.
Ook de binnenvaart ondervindt daar dit jaar nog last van, voorspelt ING Economisch Bureau.

In 2020 heeft de bouwsector
ﬂink last van de stikstof en
PFASproblemtiek. De gevolgen
daarvan zijn ook in de
binnenvaart merkbaar. Dit blijkt
uit het Vooruitzicht Transport en
Logistiek van ING Economisch
Bureau.
De groei moet voor het vervoer
over water dit jaar vooral komen
van het containervervoer. Dat
blijft nationaal en ook internatio
naal (over de Rijn) kansrijk, stelt
de bank. Daar staat tegenover dat
het vervoer van kolen naar ver
wachting verder afkalft en de groei
in de bouw nagenoeg stilvalt.
Twee derde van de binnenvaart
omzet komt van over de grens,
maar het binnenland is de groei

motor. Dat aandeel steeg tussen
2010 en 2019 van 25 naar 29 pro
cent. In het containervervoer is dit
aandeel het hoogst: 36 procent.
Het uitgebreide netwerk van in
land terminals biedt gezien ener
gieefficiency en oplopende file
druk op de weg nog meer kansen
om containers over water te ver
voeren, aldus de INGeconomen.

Europese Green Deal
De ambitie van de nieuwe Euro
pese Commissie om veel meer
internationaal transport van de
weg naar het water en het spoor te
halen, wat wordt opgenomen in
de Europese Green Deal, kan op
langere termijn goed uitpakken
voor de binnenvaart, denken ze.
2018 was met een omzetsprong

van 13 procent financieel het beste
jaar sinds de crisis, maar dat was
vooral te danken aan de ongekend
lange periode met laagwater. In
2019 viel de omzet bij de droge
lading 5 procent lager uit.
Opvallend noemt ING de sterke
groei die de tankvaart liet zien
door een gunstig jaar voor de
handel en mogelijk mede door
toenemende diversiteit in brand
stofsoorten. Onderliggend was de
ontwikkeling in de scheepvaart
door de stagnerende wereldhandel
en de krimp in de Duitse industrie
minder rooskleurig.

Minimale omzetgroei
Voor 2020 wordt wel weer omzet
groei verwacht, mar die is mini
maal: 0,5 procent. “De scheep

vaart houdt het door de moeizaam
draaiende industrie lastig. Wel is
er enig perspectief. Voor de Duit
se economie wordt een iets beter
jaar verwacht en wordt er in 2020
uitgegaan van lichte groei voor de
wereldhandel.”
De INGeconomen staan ook nog
stil bij de afname van het aantal
kleine schepen: “Er komen al jaren
weinig nieuwe binnenvaartsche
pen in de vaart, terwijl er wel met
name kleine schepen uit de vaart
gaan. Zo daalde het aantal kleine
binnenvaartschepen tot 1.000 ton
onder Nederlandse vlag in 10 jaar
tijd met 18% tot een kleine 2.200
(cijfers CBS). Dit is een bedreiging
voor het fijnmazigere transport
over water zoals de bediening van
het kanalennetwerk.”

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
Maikel Apai
Menno Bonnema
Evert Bruinekool
Jan Johan ten Have
Joke Heikens
Jan Hoek
Jitze Hooghiemstra
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

Reactie Afdeling Rijnmond BLN-Schuttevaer op plannen voor Dordtse binnenhavens:

sales@binnenvaartkrant.nl

Eventueel verdwijnende ligplaatsen
compenseren

Ken Rijkers (commercieel manager)
Rica Adjis (accountmanager)

Indien in Dordrecht ligplaatsen
voor de binnenvaart verdwijnen
door de voorgenomen plannen
om de binnenhavens
aantrekkelijker te maken,
moeten die elders in de stad
worden gecompenseerd.
Dat stelt Koninklijke BLN
Schuttevaer in de zienswijze die
de brancheorganisatie in januari
heeft ingediend als reactie op
de concept Beleidsvisie Dordtse
Binnenhavens.

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

Slechts voor een beperkt aantal
havens geldt dat de plannen gevol
gen hebben voor de binnenvaart.
In die gevallen wil BLNSchutte
vaer compensatie voor verloren
ligplaatsen. Naast de opmerkin
gen per haven en kade heeft de
organisatie ook een aantal
algemene aandachtspunten aan
gegeven.
Afdelingsvoorzitter W. Scheur

water van BLNSchuttevaer Rijn
mond schrijft aan het Dordtse
college van burgemeester en wet
houders dat de vereniging het op
stellen van een beleidsvisie over de
Dordtse Binnenhavens “positief
en noodzakelijk” vindt.
“Daarnaast zijn wij tevreden over
het feit dat bij het opstellen ge
bruik gemaakt is van de kennis
& expertise van Koninklijke BLN
Schuttevaer.”
Hij wijst er ook op dat de binnen
vaart “in de nabije toekomst een
nog grotere bijdrage kan leveren
aan klimaatverbetering. (…) Het
faciliteren van de binnenvaart
levert direct een positieve bijdrage
aan het milieu en het terugdringen
van de congestie.”

Cruiseschepen
Na eventueel vertrek van scheeps
reparatiebedrijven in de Buiten

Tweede autosteiger

Dordrecht. “Aan de Handelskade
wordt veel gebruik gemaakt van
de autosteiger door binnenvaart
schepen. Niet alleen voor de wis
sel van personeel, maar ook om
kinderen van en naar het internaat
te brengen en te halen. Doordat
veel schippers gebruik maken van
deze kade en er wachtrijen ont
staan, is in februari vorige jaar al
voorgesteld aan de gemeente om
een tweede auto afzetplaats aan te
leggen”, schrijft BLNSchuttevaer.

Andere punten die volgens BLN
Schuttevaer aandacht moeten krij
gen in de plannen, zijn uitbreiding
van het aantal walstroomkasten,
het eenvoudig toegankelijk maken
van afvalcontainers voor schippers
en het ter beschikking stellen van
tijdelijke
parkeervergunningen
aan opvarenden zolang het schip
afgemeerd ligt.
Verder pleit BLNSchuttevaer op
nieuw voor een extra autosteiger in

De organisatie heeft ook al een
locatie in gedachten: aan de
Beneden Merwede op de plek waar
voorheen de Fast Ferry zijn aanleg
steiger had.
“Mede gezien het feit dat de termi
nal halte voor de Fast Ferry aan de
Stadswerven is opgeheven, denken
wij dat dit een uitstekende moge
lijkheid zou zijn voor het realise
ren van een tweede autosteiger.”

Kalkhaven, wenst BLN daar nieuwe
wacht en overnachtingsplaatsen
voor de binnenvaart. BLNSchut
tevaer wijst erop dat Merwekade,
Buiten Walevest en Wantijkade
intensief gebruikt worden door
de binnenvaart als wacht en over
nachtingsplaatsen. De vereniging
vraagt daarom ook die plaatsen
elders te compenseren mochten ze
verloren gaan.

VORMGEVING
Jimmy-Dean Hartog
Angela Govers-Bakker

DRUK

Wij zijn niet verantwoordelijk voor
eventuele fouten in de geplaatste
advertentie bij telefonisch doorgegeven
teksten. Tevens dragen wij niet de
verantwoording voor foutieve of
onvolledige informatie vermeld in de
leverancierslijsten.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever. Dat geldt
voor de volledige inhoud van zowel
de papieren als de online versie van
deze editie. Het auteursrecht berust bij
Uitgeverij Riomar en/of de betreffende
auteurs en fotografen.
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The Blue World
Empower your business

RIVAL
Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnage

The Blue World .nl

ADRIANA
1958
63
6.69
2.26
605

Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnage

1957
76.95
8.18
2.52
1060

IN PRIJS VERLAAGD € 145000

€ 365000

JOLIEN

BORELLI

Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnage

Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnage

1971
105
9.52
2.97
2083

2009
110
11.45
3.62
3228

€ 1125000

N.O.T.K

BREMARE

BONTEKOE JR

Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnage

Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnage

1946
64.62
7.52
2.80
800

1960
66.90
6.67
2.80
767

€ 249000

€ 295000

GENIUS

GENIUS 2

Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnage

Bouwjaar
Lengte
Breedte
Diepgang
Tonnage

1954
77
8.20
2.52
1087

GUNSTIGE PRIJS

1929
67
8.20
2.55
1010

GUNSTIGE PRIJS

SCHEPEN TE KOOP GEVRAAGD IN ALLE SOORTEN EN TONNAGE

Voor cliënt gezocht 110 X 11,45 bouwjaren 1980 en jonger drogelading

+31 (0)6-55333583
patrick@theblueworld.nl

Bekijk alle schepen op
theblueworld.nl

SCHEEPSMAKELAARDIJ
EN ADVIES
Interesse? Mail naar patrick@theblueworld.nl
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Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer
will insgesamt fünf Wasserstraßen- und
sieben Schienenprojekte beschleunigt
umsetzen. Neben der Rhein- und
Mainvertiefung handelt es sich um
Brückenerhöhungen sowie Neubau und
Renovierung von Schleusen am WeselDatteln-Kanal. Aus verschiedenen Gründen
kommt es bei großen Verkehrsinfrastruktur
projekten oftmals zu Verzögerungen. Die
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung hat mo
mentan zu wenig Fachkräfte, um die Pro
jekte zu planen und vorzubereiten. Darüber
hinaus führen Bürgerproteste nicht selten
zu langen Klageverfahren vorm Gericht.
Deutschland möchte sich nun an Däne
mark orientieren. Dort kommen große In

frastrukturprojekte durchaus schneller
voran. Bürger und Interessenvertreter wer
den in Dänemark frühzeitig an der Projekt
planung beteiligt. Die Dänen suchen stärker
nach Konsensus und gehen die Sache prag
matischer an als die Deutschen.
Nach dänischem Beispiel möchte das Bun
desverkehrsministerium daher die
Öffentlichkeit schneller beteiligen, gleich
wohl aber die Klagemöglichkeiten von
Projektgegnern einschränken. Außerdem
soll für die auserwählten Projekte nicht
die WSV und das Eisenbahn-Bundesamt,
sondern das Parlament Baurecht verschaf
fen. Dabei ist eine Exit-Klausel vorgesehen:
Sollte die neue Verfahrensweise nicht zur
gewünschten Beschleunigung führen, dann
werden die Projekte wie bisher umgesetzt.
Die Koalition und Opposition sind sich
nicht einig über die geplante Bürgerbetei
ligung und die Rolle des Parlaments.
Kritiker wollen wissen, was eine frühere
Öffentlichkeitsbeteiligung konkret heißt.
SPD-Parlamentarier Mathias Stein, der

E
CH
TS

Die Meinungen über die Planungs
beschleunigung großer Infrastruktur
projekte laufen noch auseinander. Neben
Schienenprojekten sollen auch drei
Wasserstraßenprojekte zügiger umgesetzt
werden.

EU
D

Meinungsunterschiede über Planungsbeschleunigung

(Foto Adobe Stock)

Vorsitzende der Parlamentarische Gruppe
Binnenschifffahrt, meint, dass Deutschland
nicht gegen, sondern mit den Bürgern bau
en muss. Es wird auch daran gezweifelt, ob

die Parlamentarier über genügend Wissen
verfügen, um über derart große Projekte zu
entscheiden. Auf den Verkehrsausschuss des
Parlaments käme viel Arbeit zu.

Kostenexplosion für deutsche
Binnenschiffer

www.tmlg.eu
Europweit tätige Personalagentur
vermittelt Personal für alle Flussschiffe
00421 948 699 352
00421 918 828 726

i

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

Das Bundesverkehrsministerium hat zum
Jahresanfang sämtliche Gebühren für die
Binnenschifffahrt massiv erhöht. Das
meldet der BDB.

erstmals seit den 1980er Jahren Kosten
anpassungen vornimmt, sind plötzliche
Erhöhungen von mehreren hundert
Prozent schlichtweg unverhältnismäßig.“

Es handelt sich unter anderem um die
Gebühren für das Ausstellen von Patenten
und Schifferdienstbüchern. Der Bundesver
band der Deutschen Binnenschifffahrt hält
die Kostensteigerungen (von bis zu 800%)
für unakzeptabel.

Anpassungen

Kostendeckend
„Bei allem Verständnis dafür, dass die
Verwaltung bei ihrem Amtshandeln
kostendeckend arbeiten muss und

D I E G E L B E N S EITE N DE R BI NNE NSCH I F F FA HR T

RUBRIKEN
1

Aggregate

2

Alubau

3

Antriebsanlagen

4

Ausbildung und Schulung

5

Bordnetze

6

Brandschutz

7

Bunkerbetriebe

8

Container

9

Datenverarbeitung

10

Electric & Hybrid

11

Häfen und Wasserbau

12

Hydraulik und Pneumatik

13

Konstruktion und Consulting

14

Korrosionschutz

15

Mess- und Regeltechnik

16

Messen und Ausstellungen

17

Navigation und Kommunikation

18

Personal-Dienstleistungen, Lotsendienste

19

Recht

20

Reedereien

21

16 Messen und Ausstellungen

23 Schiffsausrüstung

SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

Einzigartig in
Deutschland

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

OMRU
SCHEEPSRAMEN
OMRU schiffsfenster für Berufs- und
Freizeitschifffahrt

www.shipping-technics-logistics.de

TARIFE
13x

26x

63 x 15

€ 18

€ 16

Ruderanlagen

63 x 25

€ 36

€ 32

22

Schiffsersatzteile
Schiffsausrüstung

63 x 30

€ 45

€ 40

23
24

Schiffsbefrachter

63 x 50

€ 72

€ 64

25

Schiffsfinanzierung

63 x 100

€ 144

€ 128

26

Schiffsmakler

27

Schiffsuntersuchung und Kontrolle

28

Schiffsversicherung

29

Werften

Anzahl Platzierungen

* Tarife sind pro Platzierung

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

EINE KLEINE ANZEIGE MIT EINER

GROßEN REICHWEITE

Der BDB hatte bereits vor einigen Jahren
gefordert, Anpassungen lieber regelmäßig
und maßvoll vorzunehmen, anstatt
nach Jahren der Untätigkeit solch
massive Erhöhungen zu verordnen und
wird in dieser Angelegenheit Kontakt mit
dem Bundesverkehrsministerium
aufnehmen.

Stickstoffkrise:
noch immer Folgen für
Binnenschifffahrt
Der niederländische Bausektor wird
dieses Jahr weiterhin mit den Folgen der
Stickstoff- und PFAS-Krise konfrontiert.
Das spürt auch die Binnenschifffahrt,
heißt es im Vorausblick Transport und
Logistik des Wirtschaftsbüros der INGBank.
Laut ING wird vor allem der Container
transport 2020 zu höheren Gütermengen
auf den Wasserstraßen führen. Der
Containertransport per Binnenschiff wird
sowohl national als auch international (auf
dem Rhein) erfolgreich bleiben. Dagegen
wird der Transport von Kohlen weiter
abnehmen. Im niederländischen Bauge
werbe droht Stillstand.
Die Ambition der neuen EU-Kommission,
mehr internationale Transporte von der
Schiene auf die Wasserstraße zu verschie
ben, kann sich laut ING langfristig positiv
auf die Binnenschifffahrt auswirken.
Für 2020 wird ein nur geringes Umsatz
wachstum von 0,5 Prozent erwartet.
“Die Schifffahrt spürt die Folgen der
mühsam laufenden Industrie. Für die deut
sche Wirtschaft sind die Prognosen etwas
besser. Der Welthandel wird 2020 leicht
wachsen.“

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

BEKIJK BINNENVAARTKRANT.NL
OP AL UW APPARATEN

IPHONE • ANDROID • TABLET

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

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

Hét vakblad
met het grootste
bereik

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

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

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

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

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

Allround specialist in
scheepselektrotechniek

24/7
service

Sisalstraat 9
8281 JJ Genemuiden

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

info@snijderscheepselektro.com
www.snijderscheepselektro.com

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

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

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

ALUMINIUM EN RVS
BEERENS BV

Beatrixhaven 11
4251 NK, Werkendam
John van Maastricht
+31(0)6-30487516

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

of mail direct naar
john@beerensbv.nl
/Beerensbvwerkendam
/company/beerensbv

WWW.BEERENSBV.NL

GASDOKTERS

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

GECERTIFICEERDE
GECERTIFICEERDE

info@gin-rotterdam.nl

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

GE

GA

www.gin-rotterdam.nl

VOOR

AL

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

T

U
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THG neemt Hosta in de vaart
In januari is de Hosta in de vaart
gekomen. Het drogeladingschip
is gebouwd door GS Yard in
Waterhuizen en vaart voor THG
(Transportvermittlungs und
Handelsgesellschaft). Het bedrijf
uit Marktheidenfeld is eigendom
van Christian Hochbein, die
samen met Daniel Gausch ook
eigenaar is van de werf.
De Hosta is 110 meter lang en
11,40 meter breed en heeft een
laadvermogen van 2.924 ton. Drie
maanden na de tewaterlating in
oktober was de proefvaart op 8
januari.
Het schip is uitgerust met luiken,

geleverd door Blommaert Alumini
um, inclusief de hydraulische lui
kenwagen. Van Heinrich Harbisch
Schiffswerft komen de twee
HADUroeren. Promarin vervaar
digde beide 5bladsschroeven (di
ameter 1.550 millimeter) en de
Optimastraalbuizen.
Reintjes Benelux zorgt er met de
twee keerkoppelingen (en een re
ductie van 5,435:1) voor dat de
schroeven de Volvo D13motoren
(goed voor 551kW bij 1800 toe
ren) kunnen bijbenen.
Verhaar Omega installeerde een
kanalenboegschroefinstallatie
(450 pk). All Pumps Holland

leverde een Victorpompenpakket.
De Ubundelkoelers komen uit de
koker van Blokland NonFerro.
Tischlerei und Alubau Wessels is
verantwoordelijk voor het stuur
huis, de betimmering en meu
bels. Van Wijk Machinefabriek en
Scheepsreparatiebedrijf leverde de
hefkolom en de autokraan.
OMRU voorzag de Hosta van
scheepsramen.
EMS Group verzorgde de elektri
sche installatie. Alphatron Marine
staat garant voor het complete
navigatiepakket.
Cumarine Scheepsmeetsystemen

leverde het diepgangmeetsysteem
en de hoogtemeting.
W&O Europe verzorgde de

appendages in de machinekamers.
De rvs klaproosters zijn door Win
deX Engineering vervaardigd.

Aan mvs Hosta leverden onder andere:
Nieuwland Parc 307,
2952 DD Alblasserdam

info@emsbv.nl
www.emsbv.nl

Wij bedanken THG mbH Schiffsmakler voor het in ons
gestelde vertrouwen en wensen mvs Hosta een goede vaart.
Wij verzorgden de complete E-installatie.

GS Yard B.V. Complete afbouw

skew design, the two OPTIMA® propeller nozzles and

All Pumps Holland B.V.

the two propeller shaft installations

Complete Victor pompen pakket

Reintjes Benelux bvba

Alphatron Marine B.V. Compleet navigatie pakket

2x WAF 364 L met reductie van 5,435:1

Blokland Non-Ferro B.V. U-bundelkoelers

Van Wijk Machinefabriek en

Blommaert BVBA 22 Friesche kap luiken type Derkie-

Scheepsreparatiebedrijf B.V.

na, triopaneel, 1 hydraulische luikenwagen type HLW

Hefkolom en autokraan

10/6000 en heklichtbeugel type Sunrise

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

Cumarine Scheepsmeetsystemen

schroefinstallatie type kanalen 31120-4k (schroefdiam

Diepgangmeetsysteem en hoogtemeting

1200mm) diesel aangedreven, 450 pk bij 1800 omw/

EMS Group B.V. Complete E-installatie

min. en bediening wegafhankelijk

Heinrich Harbisch Schiffswerft GmbH

Volvo Penta Europe Oﬃce Benelux

2x 1 HA-DU HightechRuder

2x D13-551kW@1800

Omru Scheepsramen Scheepsramen

W&O Europe Appendages voor in de machinekamers

Promarin Propeller- und

Tischlerei und Alubau Wessels GmbH

Marinetechnik GmbH

Ausbau der Steuerhaus inkl. Möbel

The 2 main propellers, diameter 1550mm, 5 blades,

WindeX Engineering B.V. RVS klaproosters

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

WIJ WENSEN THG MBH SCHIFFSMAKLER VEEL SUCCES MET MVS HOSTA
OMRU
SCHEEPSRAMEN

Non Ferro bv
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SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

Al m
dan 50eer
een be jaar
grip

Voor onderhoud
en reparatie in ons
stevendok
TO BE EXACT.

T 0162 - 513 650
E info@asto-bv.nl
I www.asto-bv.nl

Boegschroefinstallaties
en Voortstuwingssystemen
WWW.VERHAAR.COM

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

MEER WETEN?
+31 (0) 183-745 694
info@sdkdieselsupport.nl
www.sdkdieselsupport.nl

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.

24/7 vakkundige en betrouwbare dienstverlening
Omdat uw schip altijd door moet kunnen varen

Ons vaargebied is Nederland, België,
Frankrijk en de Rijn (met zij-rivieren en
kanalen).

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

STL

STANDNR

...

I www.bingvoskaiser.de

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

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

NIEUWBOUW CASCO’S

ADVIES

TEKENINGEN
BINNENVAARTSCHEPEN
GOEDKEURING

DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen
T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736
info@femm.be - www.femm.be
WWW.BINGVOSKAISER.DE
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Frigo Breda bouwt nieuw koel-/vrieshuis

Reefers per schip naar en van Moerdijk

Bunkeraars moeten
vergunning
De Havenbedrijven van Rotter
dam en Antwerpen werken samen
aan de invoering van een bunker
vergunning. Die wordt vanaf 1
januari 2021 verplicht voor leve
ranciers van bunkerbrandstoffen.
Voor LNG geldt zo‘n vergunning
al.
Het is de bedoeling dat in de ver
gunning stoffen worden aange
wezen die beslist niet in bunkers
mogen worden aangetroffen. Een
vergunning zal de transparantie in
de bunkermarkt en de kwantiteit
en kwaliteit van bunkers aanzien
lijk verbeteren, zo verwachten de
havenbeheerders.

Kerstcollecte:
(foto Port of Moerdijk)

Frigo Breda vestigt zich op 1
juni in de haven van Moerdijk.
De wereldwijd actieve logistieke
dienstverlener op het gebied van
levensmiddelen en gerelateerde
producten, realiseert daar een
koel en vrieshuis. Dat is goed
nieuws voor de binnenvaart.
Het koel en vrieshuis krijgt een
opslagcapaciteit
van
70.000
pallets. Frigo Breda gaat zich van
uit Moerdijk bezighouden met
de op en overslag van gekoelde
en bevroren producten die over

het water, het spoor en de weg
worden aan en afgevoerd. Voor
het bedrijf, dat nu een capaciteit
heeft van 37.000 pallets verspreid
over zes locaties, betekent de
nieuwe vestiging een aanzienlijke
uitbreiding. Het wordt tevens het
nieuwe hoofdkantoor van het
bedrijf.
Port of Moerdijk is blij met de
komst van Frigo Breda. Direc
teur Ferdinand van den Oever
zegt: “Het is een volgende stap
in het versterken van een koel
en vriescluster in Moerdijk. Par

tijen als VDH en Lidl zijn hier al
actief met grotere volumes en dit
is een welkome aanvulling. Zeker
ook vanwege de mogelijkheden
voor shortsea shipping en de be
hoefte aan meer duurzame logis
tiek. Door deze realisatie kunnen
we gezamenlijk de modal shift
versnellen.”

Goederen over water
naar eindbestemming
Directeur Reinier van Elderen van
Frigo Breda licht de keuze voor
Moerdijk toe: “In ons nieuwe koel

en vrieshuis beschikken we over
een grote op en overslagcapaciteit
aan het water en hebben we een
korte verbinding met de grote zee
havens Rotterdam en Antwerpen.”
“Daarnaast ligt er een railverbin
ding waarmee we goederen vanuit
heel Europa kunnen aanvoeren.
Via onder andere het water kun
nen we die naar hun eindbestem
ming vervoeren. Juist door meer
gebruik te maken van water en rail
beperken we het filegevoelige weg
transport van en naar Rotterdam
en Antwerpen.”

2.120 euro
De collecte tijdens het Schippers
kerstfeest in de Pelgrimskerk heeft
afgelopen december 2120 euro
opgeleverd. Dat bedrag komt ten
goede aan Steunfonds Hetvakatie
bureau.nl. De organisatoren van
het kerstfeest in Rotterdam kijken
terug op een geslaagde viering. Die
was mede mogelijk dankzij (spon
sor)bijdragen van particulieren en
bedrijven.
Namens de Werkgroep Schippers
kerstfeest Rotterdam bedanken Jan
Mandemaker en Roeland van Dijk
hen.
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WIJ WENSEN BURANDO MARITIME SERVICES EEN
BEHOUDEN VAART MET MTS AIMEE

Non Ferro bv

SALES & SERVICE

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



maritiem

werkendam

Dik den Hollander Maritiem B.V.
Leeghwaterstraat 11, 4251 LM Werkendam
T 0183-663159
M 06 10 939581
E info@dikdenhollander.nl I www.dikdenhollander.nl

OMRU
SCHEEPSRAMEN

Shipyard

DAMEN MARINE COMPONENTS
REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

Foto’s: E.J. Bruinekool
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(foto’s E.J. Bruinekool Fotografie)

Mts Aimee, een zeewaardig binnenvaartschip
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Sterker, veiliger en zeewaardiger
is de nieuwe bunkertanker mts
Aimee voor Burando. Tal van
extra maatregelen moesten er bij
de nieuwbouw genomen worden
om het schip geschikt te maken
voor estuaire vaart. België kent
speciale regelgeving om over zee
de havens te kunnen bereiken,
omdat grote binnenvaartschepen
via de binnenwateren niet in
elke haven kunnen komen.
Versterkte binnenschepen mogen

tot 5 mijl langs de kust van België
varen: de route tussen de havens
van Oostende en Zeebrugge en de
monding van de Westerschelde.
Sinds 2007 is deze regelgeving van
kracht. De Aimee zal voornamelijk
op het traject tussen Antwerpen en
Nieuwpoort varen om zeeschepen
te bunkeren.

Dubbele regels
“Qua stabiliteit zijn dit complexe
schepen omdat ze moeten vol
doen aan de (ADN) binnenvaart
wetgeving en aan de lokale wet

geving voor estuair varen. Dit zijn
gereduceerde (IMO) zeevaart
eisen”, vertelt Egbert van IJken
van SARC. “De verschillen tussen
binnenvaart en zeevaarteisen zijn
op het gebied van stabiliteit, langs
scheeps toelaatbare buigende mo
menten en de dichtheid van het
vaarwater: zoet of zout.” In de be
ladingscomputersoftware LOCO
PIAS van het Scheepsbouwkundig
Advies en Rekencentrum is het
mogelijk gemaakt om afhankelijk
van de reis aan de van toepassing
zijnde wetgevingen te kunnen

toetsen.
De Aimee is tijdens de bouw aan
gepast met meer spanten: ook bij
de machinekamer en de brand
stoftanks is de romp dubbelwan
dig, evenals het complete vlak.
Daarnaast is de machinekamer
in segmenten ingedeeld en is een
handmatige bediening van moto
ren en roer mogelijk bij het uitval
len van het schip.
Een zeeradar, Naftexreceiver
voor noodberichten en ook de
reddingsmiddelen vallen onder
zeekeur.

Complexer
Ook de davit moet aan speciale
eisen voldoen. Bij doodschip
moet hij volledig autonoom en
handmatig te gebruiken zijn om
de bijboot overboord te zetten.
De ramen van de gangboordloze
woning kunnen binnen met zwa
re platen geblindeerd worden en
zijn kleiner uitgevoerd dan bij een
standaard binnenschip.
In het stuurhuis is het al niet an
ders: dikke raamspijlen en kleine
Lees verder op pagina 16 >>

MTS AIMEE
VEKA WENST FTS HOFFTRANS BELGIUM BVBA EN
DE BEMANNING VAN MTS AIMEE EEN BEHOUDEN VAART.
VEKA SCHEEPSBOUW LEVERDE HET COMPLETE SCHIP.

VEKA Scheepsbouw B.V. | T: +31 (0)183 505 230 | info@vekagroup.com | www.vekagroup.com
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De Aimee en de Emma bij VEKA in Werkendam.
>> Vervolg van pagina 15

ramen. Vloeren mogen alleen van
staal gemaakt worden, aluminium
wordt afgekeurd.
Burando vaart met vijf estuaire
tankers. Hans Hooijmans doet
samen met Youri Verhoef de
technische dienst voor Burando.
“We zijn tijdens de bouw van de
casco’s van de Aimee en de Emma
(die binnenkort in de vaart komt,
red.) op de VEKA-scheepswerf in
Oekraïne geweest”, vertelt Hooij
mans.
Daar hebben ze de bouw gevolgd
en gecontroleerd van de casco’s
van 110 x 13,50 meter. “Of het
recht was, of de spanten volgens
tekening uitgevoerd waren en tal
van andere zaken.”
Inmiddels heeft VEKA meer dan
tien schepen voor Burando ge
bouwd. Nadat de casco’s klaar

waren, zijn ze over zee geballast
en dichtgelast, double tow naar
Werkendam gesleept via de Bos
porus en Middellandse Zee.

Doordacht
Adrie de Jong die nauw met
Hooijmans en Verhoef samen
werkt, doet de afbouwbegeleiding
van de complexe schepen. “In de
in compartimenten opgedeelde
machinekamer
staan
twee
Caterpillar 3508-motoren van elk
1.060 pk. Voorin staan twee C18aggregaten van Caterpillar en een
havensetje.”
De machinekamer bestaat uit
twee motorencompartimenten en
een technische ruimte.
“Bij calamiteiten, mits afgeslo
ten, is er altijd nog een motor die
werkt”, vertelt De Jong. “Even
als dat bij schade door de dub
belwandige machinekamer de
gasolietanks ook veel beter be

schermd zijn. Bij uitval van het
stuurhuis is er via de bediening in
de machinekamer gewoon door te
varen.”
Ook over de veertien tanks is na
gedacht. Elke tank is verwarmd
en er kan simpel voor een andere
partij omgeschakeld worden.
“De bunkergiek is aangepast op
dat er gelijktijdig twee partijen
overgepompt kunnen worden”,
zegt De Jong. “Daarnaast is hij
355 graden draaibaar.”
Het dek en de uitrusting zijn vol
ledig aangepast aan vast water op
het dek. “Wij hebben ervoor geko
zen om aan bakboord alle pom
pen en het ‘bushokje’ te plaatsen,
want je gaat geladen naar Zee
brugge.”
Hierdoor worden de pompen en
de bediening minder aan vast
water blootgesteld. Er is rekening
gehouden met het vaargebied met
de indeling van het schip.”

Speciale opleiding
Martin van de Winkel, schipperkapitein bij Burando, bevestigt
dat. Hij is speciaal opgeleid voor
estuaire vaart.
“Als je drie jaar als binnenschip
per gevaren hebt, kan je de ver
volgopleiding in België doen. Er
komt veel bij kijken. Je moet de
zeevaartregelgeving, die net even
verschilt van de binnenvaart, le
ren.”
Je moet in bezit zijn van het we
reldwijd maritiem nood- en veilig
heidssysteem Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS),
door een goedgekeurde studie.
Ook een aangepaste opleiding
moet je hebben voltooid, geba
seerd op STCW A-II/3.
Daarnaast moet je lichamelijk ge
schikt zijn en dit aantonen via een
medische verklaring van geschikt
heid (voor de zeevaart), afgeleverd

door een erkende arts. Elke vijf
jaar moet je bijscholing volgen.

Certificaten
Van de Winkel heeft als eerste met
de Aimee gevaren bij de proef
vaart. Daar wordt niet alleen
door Lloyds naar gekeken, maar
er moet ook voor de Belgische
overheid een uur op zee gevaren
worden. Daarna heeft het schip
zijn certificaten en mag het tot een
significante golfhoogte van 1,90
meter op zee varen.
Van de Winkel vindt het jammer
dat er met deze papieren niet naar
Rotterdam en IJmuiden gevaren
mag worden. “De reis zou korter
zijn dan binnendoor en hierdoor
zouden we tijd besparen.
"Maar ook voor het milieu zou
het goed zijn: er wordt immers
veel brandstof bespaard; dus je
zou uitstoot voorkomen.”

Aan mts Aimee leverden onder andere:
VEKA Scheepsbouw B.V.

Blommaert BVBA

EPS European Pump Services B.V.

Heatmaster B.V.

Veth Propulsion B.V.

Afbouwwerf, bouw casco, inbouw

Stuurhuttrap, dakradarmast type Futura en

Het complete pompsysteem, bestaande

Thermische olie

2st. Vierkanaals Veth-Jet inclusief E-motor,

machinekamer(s), leidingen machinekamer,

voormast type Improval XL

uit 7 stuks Bornemann ladingpompen met

ladingverwarmingsinstallatie van 1750 kW

283kW bij 1800rpm e-as

loodgieterswerkzaamheden en spiralen

Damen Marine Components

elk een capaciteit van 250m3/uur. De sets

Kampers Shipyard B.V.

Werkina Werkendam B.V.

ADS van STIGT

Stuurpaneel: SP 2700 incl.

worden aangedreven door 105 kW ABB

Hefgeleidekokersysteem

De complete elektrische installatie incl.

ADS van STIGT bedieningssysteem

roerstandaanwijzer type RI 2700,

elektromotoren, samen met de door EPS

OMRU Scheepsramen Ramen

2-draads databesturing, monitoringsysteem

gebaseerd op de ZF Marine

hydraulisch aggregaat: type HPP 2700-360

geleverde Danfoss frequentieregelaars.

Pon Power B.V.

met touchscreenbediening, compleet

CruiseCommand processor incl. brugpaneel

} 0-2-1 / 11 kW, roeraandrijving: type 2

Het door EPS ontwikkelde EPC©

2x 3508 voortstuwingsmotoren van

nautisch pakket, camerasysteem,

met noodbediening

DWK 45 / 65 en flaproeren: 2 stuks Van der

automatiseringspakket, in combinatie met

elk 783 kW (1065 pk) bij 1600 rpm., 2x

complete airco installatie, satellietsysteem,

All Pumps Holland B.V.

Velden Barke® High-Lift

de temperatuurbewaking op de pompen,

C18 generatorsets voor boegschroef- en

tankmeetsysteem, Ecdis Inland Viewer, en

Complete pompen pakket

Den Breejen Shipyard

garanderen een veilig werkend systeem dat

ladingpompbedrijf van elk 447 kW (608 pk)

AIS installatie

Artco Painting B.V.

Schroefasinstallatie

voldoet aan de huidige wet- en regelgeving

bij 1800 rpm. en 2x C4.4 generatorsets van

Willemsen interieurbouw &

Compleet schilder/coating-werk

Dijvler Materiaal B.V.

conform AND2019 (en ATEX). De door EPS

elk 80 ekW.

scheepsbetimmering B.V.

Beka Constructiebedrijf B.V.

Boegankerlier, achterankerlier, ankers,

geleverd pompsystemen zijn daardoor

PTS Machinery

Isolatie en betimmering van achterwoning

Alu vloerplaten machinekamer

ankerdamkettingen en ankerdraad

geschikt voor installatie in een ATEX zone

Bunkergiek Estate 2650

en stuurhut

Blokland Non-Ferro B.V.

Dik den Hollander Maritiem B.V.

1 G IIB T4 en kunnen beperkingen op de te

Reintjes Benelux bvba

WindeX Engineering B.V.

Beunkoelers

Pvc vloer in de gehele woning, alle ramen

vervoeren stoffen(lijst) voorkomen

2x WAF 562 L met reductie van 5,421:1

Airconditioning, overdrukinstallatie en RVS

raambekleding /zonwering, matrassen tapijt

SARC Advies en Rekencentrum

klaproosters

stuurhuis en stofferen hoekbank

Beladingscomputersoftware LOCOPIAS

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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Even terug!

Gastcollege De Waal

VEKA levert Aimee op

Het is altijd leuk als in Werkendam gebouwde
schepen een tijdje terug zijn voor gepland
onderhoud. Op dit moment liggen DP Galyna
en DP Gezina afgemeerd in de haven van
Werkendam aan de kade van Instalho, lid van de
Holland Shipyards Group (HSG). Met hun diverse
faciliteiten en ervaring werken de vakmensen
van HSG aan het tijdig uitvoeren van onderhoud
aan deze walk-to-work-schepen. De twee
zusterschepen worden op zee ingezet voor het
veilig en efficiënt vervoeren en huisvesten van
offshore bemanning.

Studenten van de 2-jarige hbo-opleiding
Instrumentation and Control Engineering van HBO
Drechtsteden waren te gast in Werkendam. Zij
werden ingewijd in de geheimen van de meet- en
regelsystemen die De Waal Machinefabriek B.V.
ontwikkelt voor o.a. stuurmachines. De studenten
konden gelijk de praktische toepassingen zien,
want zij mochten een kijkje nemen aan boord van
de Sendo Nave. Dit binnenvaartschip wordt door
CCM3 afgebouwd voor Sendo Shipping. Mooie
verbinding onderwijs-bedrijfsleven!

Door VEKA Group opgeleverd in Werkendam:
mts. Aimee, een type C tanker van 110 meter lang
en 13,50 meter breed. Het is een estuair schip:
een versterkt binnenvaartschip dat ook langs de
zeekust mag varen. Het schip heeft 14 ladingtanks
en gaat brandstof vervoeren tussen Antwerpen,
Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort (B). Ook WMI
wenst schip en bemanning behouden vaart!

Invotis X strak in de lak
De vakmensen van Cornet Service en Europe@
work B.V. waren in Werkendam druk bezig met
het plamuren, schuren, conserveren en aflakken
van de Invotis X. Het nieuwbouwschip is onlangs
bij Scheepswerf De Werken te water gelaten, om
vervolgens afgebouwd te worden. Het schip zal
door opdrachtgever Bek & Verburg B.V. ingezet
worden voor de inzameling van scheepsafval.

De Waal levert Deo
Gratias op
Opgeleverd in Werkendam: ms. Deo Gratias, een
droge ladingschip van 110 meter lang en 11,45
meter breed. De familie Den Herder had een mooie
opdracht voor de bedrijven waar 10 jaar ook al
mee samengewerkt werd: “wij willen een identiek
schip, maar dan aangepast aan de huidige eisen”.
En dat is gelukt: de nieuwe Deo Gratias is voorzien
van moderne apparatuur, veel roestvaststaal en
technische innovaties, waaronder een Easyflowroer van De Waal. Veel WMI-leden werkten samen
met de familie Den Herder aan de realisatie van dit
schip.

6 scheepswerven
18 maritieme toeleveranciers
12 maritieme dienstverleners
werkendammaritimeindustries.nl

4 constructiebedrijven

Alles aan boord.
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SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

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

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

FKH ACCU’S

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

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

9,5 kW

17 kW

25,7 kW

Ook complete installatie mogelijk

19.800,20.800,23.300,24.300,-

www.maritimebooster.nl

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

25.700,-

38.700,77.500,-

U vindt ons aan de Waal bij Kilometerpaal 903

De Gerlien van Tiem,
voor schippers die de
vaart erin willen houden.

Dé maritieme
verzekeringsspecialist
Telefoon: 010 - 411 9595
Kijk op www.overvliet.nl

 +31 - (0)487 - 515 544
 info@gerlienvantiem.com  Druten
gerlienvantiem.com

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

Reinigen en optimaal rein houden van de
ABC motoren voor minder slijtage

MS Caronia - Heuvelman
Het containerschip Caronia van Heuvelman uit Gorinchem wordt voortgestuwd
door 2 ABC Motoren type 6MDZC. Deze motoren hebben inmiddels meer dan
40.000 uur gedraaid, zonder revisie. Vanaf de ingebruikname draaien deze motoren
op een conventionele minerale SAE 30 motorolie. De motoren draaien 4.000 uur
per jaar en met een minimaal verbruik.
Met deze conventionele minerale SAE 30 motorolie bleek er sprake te zijn van
roetopbouw en werden de motoren inwendig zwart, met kans op slijtage tot
gevolg. Vanaf januari 2018 is daarom op advies van Den Hartog BV overgeschakeld
op Mobilgard ADL 30. Dit is een anti-lak olie met een sterk reinigend vermogen,
specifiek doorontwikkeld voor medium-speed motoren in de marine.
De foto's hiernaast van januari 2018 en juni 2019 zijn het bewijs van het groot
reinigend vermogen van de Mobilgard ADL 30. Door het schoonhouden van de
motor zal er minder interne slijtage optreden waardoor onderhoudsmomenten
zoals revisie langer kunnen worden uitgesteld. Familie Heuvelman geeft aan zeer
tevreden te zijn met dit product.
Veiligheid

Minder motorinspecties

Minder blootstelling

Productiviteit

Schonere motor

Minder mechanische slijtage

Foto’s ABC Caronia, januari 2018

Foto's ABC Caronia Juni 2019 Mobilgard ADL 30

Aanbeveling
Op basis van de motorinspecties van januari 2018 en juni 2019 is het advies van
Den Hartog BV aan familie Heuvelman het gebruik van Mobilgard ADL 30 in de
ABC motoren voort te zetten, omdat deze olie de motoren goed schoon houdt.

BEREIK + REDACTIE
Laat dat maar aan ons over!

Het laatste binnenvaartnieuws altĳd bĳ de hand

DOWNLOAD ONZE APP

IPHONE • ANDROID • TABLET

BEKIJK BINNENVAARTKRANT.NL OP AL UW APPARATEN

NIEUWS
VACATURES
E-PAPER
AGENDA
SOCIAL MEDIA
VAARWEGINFO
NIEUWBOUW (vlootschouw.nl)
VIDEO (binnenvaartvlog.nl)
CĲFERS (binnenvaartcĳfers.nl)
PARTNERCOLUMNS

binnenvaartkrant.nl
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Wij feliciteren
de familie Oudakker
met hun
m.t.s. “Oranje Nassau V”
Oechies verzorgde de elektrische installatie van de

ORANJE NASSAU V
WIJ WENSEN OUDCOMB B.V.
VEEL SUCCES MET MTS ORANJE NASSAU V.

Verkoop, installatie en reparatie
Oechies is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor elektrotechniek. In
onze winkel aan de Waalhaven in Rotterdam kunt u terecht voor accu’s en laders,
antennes, schakelmateriaal, pompen, verlichting, etc.
Onze servicedienst staat 24/7 voor u klaar voor reparatie en onderhoud.
Uiteraard zijn wij er ook voor u voor elektrische installaties, zoals dieselelektrische
en hybride aandrijvingen, verlichting, gasdetectie, tankmeting en nautische
installaties. Zo bieden wij u complete zorg voor uw schip.

Oechies, uw partner in de binnenvaart!

Waalhaven Z.z. 42 - 3088 HJ Rotterdam
T 010 - 297 39 99 - E info@oechies.nl

+31 (0)10-411 9595

WWW.OVERVLIET.NL

www.oechies.nl

Wij wensen
Oudcomb BV
veel succes en een
behouden vaart!

Nieuwbouw

Specialist in ontwerp, engineering
en bouw van luxe riviercruise
schepen. Custom-built en innovatief.

Reﬁt

Eﬀiciënt en duurzaam.
Upgraden van inzetbaarheid,
voor een toekomstbestendig schip.

Havenstraat 7 | 3372 BD Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140 E info@breejen-shipyard.nl

Reparatie

Adequate oplossingen om continuïteit
te waarborgen. Snelle service met
aandacht voor kwaliteit.

breejen-shipyard.nl
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Oranje Nassau V: chemieparel van 5.400 kuub
DOOR JOHAN DE WITTE

De lage rivier van 2018 gaf Sjaak
Oudakker van Oudcomb inspi
ratie om twee ongewoon goed
dragende chemietankers te
bouwen met het accent op scho
ne, revolutionaire voortstuwing:
de Oranje Nassau V en VI. De
inkoop en afbouw is door
Oudcomb en Mercurius
Shipbuilding gerealiseerd. Voor
de exploitatie zorgt TankMatch.
Oudakker praaide William Sakko
van Shipbuilding Solutions voor
een uniek ontwerp. Toen het con
cept eenmaal was bepaald, groei
de het gezelschap uit met Van
Oossanen, SIP Marine en MARIN
(voor onderzoek en de sleep
tanktest), Koedood (als Mitsu
bishileverancier) in combinatie
met Hybrid Propulsion (voor de
elektromotoren), Veth Propul
sion (drie LThrusters als voort
stuwing) en Oechies Elektrotech
niek (verantwoordelijk voor de
elektrische installatie). Concordia
Damen leverde het casco vanuit
China en Den Breejen Shipyard
maakte er een schip van. (Met
excuus aan de firma’s die eveneens
voor dit project onmisbaar zijn
geweest en wegens ruimtegebrek
hier in de leverancierlijst worden
genoemd.)

uiteindelijk aan boord van dit
digitale schip stapt, is het tijd voor
de proefvaart van de eerste van de
twee schepen, de Oranje Nassau V.
De laptop klapt open om de para
meters, regelaars, beveiligingen en
frequentiemeters aan te sturen die
het schip tot leven brengen. De
toeschouwer begrijpt dat traditio
neel werken hier achterhaald is.
De kapitein zet koers naar het
Vuile Gat, geladen met 4.000 ton
water aan boord en zet met één
van de drie, 600 kWe sterke gene
ratoren 14 kilometer op de klok.
Zonder ook maar een vuiltje aan
de lucht. Manoeuvreren met drie
thrusters en een boegschroef gaat
super. Decibels? Belachelijk wei
nig doordat de energievoorziening
op het voorschip is geplaatst. Kort
om, een stuurhuis vol voldoening,
na een toch wel inspannende pe
riode.

(foto Johan de Witte)

minder groot.”
“Deze zijn 110 x 14,04 meter,
hebben een holte van 5,85 en
zijn 5.400 kuub groot. Het trunk
dek, leidingsysteem inclusief een
manifold voor veertien verschil
lende partijen is een technisch
kunstwerk. DJPS heeft dit prefab
tot een millimeter achter de kom
ma aangeleverd. Thermal Controls
& Electronics leverde in samen
werking met Combi Isolatie even
eens onderscheidend werk. Zelf
deden we onder andere aanpassin
gen om te voldoen aan het nieuwe
ADN. We realiseerden looproos
ters en installeerden equipment.
Voor schilderwerk tekende de crew

zelf. Sjaak Oudakker is de ideeën
maker, geassisteerd door zijn
zonen Dominique en Yannick.”
Het is een geruststellende gedach
te dat de verregaande techniek
en moderne software complexe
installaties
weer
eenvoudig
bedienbaar maken. Veel is op deze
schepen anders dan gebruikelijk,
ofwel innovatief.

Dik den Hollander Maritiem B.V.

Hoogendoorn Maritieme

Oechies Elektrotechniek

Tresco Engineering bvba

Concordia Damen Shipbuilding B.V.

Complete stoffering woning en stuurhuis,

Betimmeringen en Interieurbouw

Elektrische installatie, nautisch

Tresco Navigis RadarLink

Levering casco

inclusief marmoleum, tapijt, zonwering en

Volledige betimmering achterwoning &

pakket, schotel installatie, airco en

Veth Propulsion B.V.

Shipbuilding Solutions Complete

gordijnen, behang, meubels, matrassen en

stuurhuis

overdruk, vloerverwarming, complete

I.c.m. Oudcomb BV het achterschip

scheepsdesign en afbouw-engineering

bedtextiel

Hora Scheepsramen

tankmeetsysteem en installatie van tracing

geoptimaliseerd o.b.v. de oude tekeningen

All Pumps Holland B.V.

DJPS De Jong’s Pijpleidingfabriek B.V.

Scheepsramen onder keur

door

en gevalideerd d.m.v. CFD berekeningen.

Complete pompen pakket

Pijpleidingen t.b.v laad-/los en dampretour

Hybrid Ship Propulsion

Overvliet Assurantiemakellaars B.V.

3 Veth L-drives type VL-700 inclusief

Alphatron Marine B.V.

installatie en alle overige dekleidingen en

Elektrische voortstuwingsinstallatie

Verzekering

geïntegreerde straalbuis, schroeven van

Compleet navigatiepakket incl.

RVS tankverwarmingsspiralen

Marﬂex B.V.

TankMatch Inland Shipping Bevrachting

1400mm & control systeem. 1 Veth-Jet

AlphaRiverTrackPilot

Heatmaster B.V.

14 x MDPD-100 ladingpompen 14 x

Thermon Europe B.V.

type 4-K-1300V inclusief e-motor 440kW

ClimaLogic B.V.

2500 kW thermische vloeistof

nazuigpompen 1 x ballastpomp

Thermon heat tracing systeem om de

& wegafhankelijke besturing met pomp/

Airco-installatie, overdrukinstallatie,

ladingverwarmingsinstallatie PLC gestuurd,

Mostert Pijpleidingen B.V.

dekleidingen (laad-los, dampretour en

boegschroef bediening.

machinekamerventilatie, RVS afsluitbare

met tankwaswater verwarmer

Leidingwerk machinekamers voor- en

stripper) vanuit de stuurhut op de gewenste

achterschip

insteltemperatuur te houden

Proefvaart
Wanneer Oechies, als verantwoor
delijke elektricien van het geheel

Groter
We praten met projectleider
Herman van Beek bij Den Breejen
Shipyard, die voor dit project een
paar schoenen versleet. Onmid
dellijk betrekt hij zijn team erbij.
“Samen dus! We hebben de men
sen, de faciliteiten, ruimte en er
varing. Het is ook niet de eerste
Oranje Nassau die hier wordt afge
bouwd, ofschoon we nog niet eer
der zo’n grote, onderscheidende
chemietanker hebben afgebouwd.
De vorige chemieschepen waren
conventioneler in uitvoering en

Uitvoering
Wat opvalt, is het bijzondere
scheepsmodel, met lagere weer
stand dan vergelijkbare schepen.
De Oranje Nassau V kan door de
drie Lthrusters op 1,40 meter
diepgang varen, waarbij de meet

brief 700 ton draagvermogen
vermeldt. Als voorstuwing en
boordenergie zijn er drie 600
Mitsubishi’s van kWe geplaatst, in
het voorschip. Het powermanage
ment regelt de gevraagde energie
tussen voortstuwing, pompbedrijf
en boordspanning. Er zijn verder
geen generatoren nodig.
Behalve het achterdek zijn er op
het achterschip geen gangboor
den. De woon en verblijfplaatsen
hebben de dimensie van de totale
scheepsbreedte. Op het roefdek
is een ingang naar de verblijven,
technische ruimte, thrusters en
Lees verder op pagina 23 >>

Aan mts Oranje Nassau V leverden onder andere:
Shipyard Den Breejen Complete afbouw

roosters, tankventilatoren en sanitaire
installatie

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wij wensen de
bemanning van
mts Oranje Nassau V
een behouden vaart.

Tankmatch B.V. • Biesboschhaven Noord 12 • 4251 NL Werkendam
Tel: +31-183 893 931 • www.tankmatch.eu

werkendam

Dik den Hollander Maritiem B.V.
Leeghwaterstraat 11, 4251 LM Werkendam
T 0183-663159
M 06 10 939581
E info@dikdenhollander.nl I www.dikdenhollander.nl

maritiem
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Oranje Nassau V is helemaal anders
>> Vervolg van pagina 21

zijn er afgesloten boxen gecreëerd voor ac
cu’s. Het voortstuwingssysteem is uitgelegd
om in de toekomst eveneens op accu’s te
kunnen varen.
Oechies heeft de technische vertaalslag
gemaakt waardoor de slimme installatie een
zeer efficiënt pomp en verladingssysteem
heeft. Marﬂex is hierbij met vijftien deepwell
pompen onmisbaar en Heatmaster met zijn
thermische verwarmingssysteem eveneens.
Per tank zijn er twee butterwashmachines;
vanzelfsprekend is demiwater voorradig.
Wanneer je in de chemie kan spreken over
parels, komen deze Oranje Nassau’s er voor
in aanmerking.
(foto Johan de Witte)

Grote beurt voor
stuwcomplex Kachlet
In Kachlet worden de stuw en sluis
in de Donau vernieuwd. Het besluit
daartoe is deﬁnitief. De werkzaamheden
starten in 2024, kosten 400 miljoen
euro en gaan tien jaar duren.
Het stuwcomplex nabij Passau is oor
spronkelijk in 1927 in gebruik genomen.
Het was destijds de start van de verruiming
van het MainDonaukanaal.
Aan de vernieuwing wordt al jaren voorbe
reidend werk verricht. De klus belooft een
van de grootste bouwprojecten in de regio
te worden.

in-house vloot eveneens turnkeyschepen
voor derden. Dat gebeurt op basis van
hedendaags scheepsontwerp, de modern
ste techniek en passend in alle eisen op het
gebied van duurzaamheid. Mercurius is
eigenaar van één van deze Oranje Nassau
schepen, die op bareboatbasis verhuurd is aan
Oudcomb.
Vooruitstrevend zijn in de bouw
van hoogwaardige chemicaliëntan
kers vraagt om teamwork, met diverse
onderzoeksbureaus en de vele leve
ranciers van techniek. Het kost veel
tijd en geld, vereist passie en coördi
natietalent, maar vooral durf. Als het
dan lukt zoals bedacht, zorgt dat voor
vooruitgang én voldoening.

Oudcomb levert naast exploitatie van de

Ennshafen boert goed en breidt uit

Het WasserstraßenNeubauamt (WNA)
in Aschaffenburg heeft de regie over de
vernieuwing van de stuw. De werkzaam
heden gaan zo’n 200 miljoen euro kos
ten.
Voor het vernieuwen van de sluis is het
WNA in Maagdenburg verantwoordelijk.
Ook dit onderdeel gaat circa 200 miljoen
kosten.

(foto Ennshafen)

Wij wensen mts Oranje Nassau V en
haar bemanning een behouden vaart
De Jong’s Pijpleidingfabriek is een in 1951
opgericht familiebedrijf.
Het bedrijf is gespecialiseerd in het
produceren en installeren van pijpleidingsystemen voor de maritieme sector
en industrie.
Het bedrijf heeft ruime ervaring op
het gebied van advies en ontwerp tot
prefabricage en montage.

De binnenvaartoverslag in het Oosten
rijkse Ennshafen is vorig jaar gegroeid naar
782.000 ton, wat 20 procent meer was dan
de gemiddelde overslag in de afgelopen
tien jaar.
Naast zout en mestproducten zijn in de
haven vooral graan en oliezaden overge
slagen.
De containeroverslag steeg met 8 procent
naar 395.000 TEU – het beste resultaat
sinds de opening van de containerterminal
in Ennshafen.

Topjaar
Voor de twee grootste overslagbedrijven in
de haven, Danubia Speicherei en Fuchs
huber Agrarhandel, was 2019 een topjaar.
Beide bedrijven hebben in hun opslag
capaciteit en transportinfrastructuur geïn

vesteerd. Ook de weg en spoorinfrastruc
tuur in de haven zijn vorig jaar vernieuwd
en uitgebreid.

Vierde portaalkraan
In oktober 2019 werd de derde bouwfase
van de containerterminal voltooid. Voor
9,6 miljoen euro zijn er onder meer een
vierde portaalkraan, extra stallingsplaatsen
voor containers en nieuwe truckpoorten
bijgekomen. Daarnaast is op de terminal
een digitaliseringsslag gemaakt.
Om de haven ook in de toekomst te
kunnen laten groeien wordt het bedrijven
park Ennsdorf met 10 hectare uitgebreid.
Het is de bedoeling dat er zich bedrijven
vestigen die gebruik maken van de binnen
vaart.

De werkzaamheden van DJPS, in
de maritieme sector, omvatten
complete installaties ten behoeve
van Baggerbouw, Zeevaart, Visserij, Binnenvaart en Jachtbouw
zoals Hopper- en Cutterzuigers,
Containerschepen, Sleepboten, Chemicaliëntankers en
Luxejachten.
Voor de industrie worden
projecten uitgevoerd ten
behoeve van onder andere
Aggregatenbouwers,
Lierenbouwers, Drinkwaterleidingbedrijven en Afvalwaterzuiveringsinstallaties.
Mede door meer dan 60
65 jaar
ervaring, beschikt DJPS over
een grote hoeveelheid prakti-

Wij wensen Oudcomb BV
veel succes met mts Oranje
Nassau V en een behouden vaart.

sche ervaring en inzicht.

Waterdicht. Betrouwbaar. Maatwerk.

Hora BV
Hamersveldseweg 137
3833 GN Leusden
T 033-4941295
F 033-4941131
E info@hora.nl
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OPLEIDING & CARRIÈRE
Eerste plannen uit ‘Alle Hens Aan Dek’ krijgen dit jaar vorm

Binnenvaart pakt personeelstekort aan
Binnen vijf jaar moet de
instroom van leerlingen naar
de nautische opleidingen op
mbo-niveau verdubbelen. Dat
is een van de doelstellingen
waarmee Frans van Weert nieuw
leven blaast in de aanpak van
het personeelstekort in de
binnenvaart. “Tegelijkertijd
willen we de ongewenste
uitstroom halveren.” Van
Weert is sinds juni 2019
programmamanager voor de
strategische arbeidsmarktagenda
‘Alle Hens Aan Dek’ voor de
binnenvaart. Dit jaar worden
de eerste plannen in daden
omgezet.
Toen Mariska van der Starre in
2017 als manager van het BVB
werd aangesteld, wist ze binnen
een jaar de voltallige binnenvaart
achter de gezamenlijk opgestelde
strategische arbeidsmarktagenda
‘Alle Hens Aan Dek’ te krijgen. Dat
gaf meteen ook aan hoe ernstig
het personeelstekort in de sector
is. Tijdens de 2018-editie van de
beurs Maritime Industry zetten
vertegenwoordigers van 35 organisaties hun handtekening onder
de intentieverklaring om de agenda tot een succes te maken. Voor
drie aandachtsgebieden zouden
ze plannen uitwerken: branding/
imago, opleiden en goed werkgeverschap.
Daarna werd het stil. Dat kwam
mede door het ontbreken van
financiën en langdurige ziekte
van Van der Starre en aansluitend
haar vertrek bij het BVB. Vorig jaar
zomer werd Frans van Weert (60)
aangesteld als nieuwe programmamanager (voor 20 uur per week),
met als voornaamste taak ‘Alle
Hens Aan Dek’ alsnog op gang te
brengen.
De Zwijndrechtenaar is al bijna
veertig jaar actief op het gebied
van onderwijs en arbeidsmarkt.
Hij werkte lange tijd bij Randstad, adviseerde daarna bedrijven
op personeelsgebied en doet met
zijn bedrijf Konekto projecten om
onderwijs en bedrijfsleven beter
op elkaar af te stemmen. “Bijvoorbeeld door vmbo-leerlingen in
de tweede klas bedrijven te laten
bezoeken zodat ze zich een beeld
kunnen vormen over hun toekomstige mogelijke werkplek. Namens
scholen zoek ik dan bedrijven. Dat
kun je ook omdraaien: voor een
sector scholen zoeken die jongeren gaan opleiden voor de bedrijven uit die sector. Daar had ik Ma-

Frans van Weert: “Stapje voor stapje naar het doel. Dus gaan we werken met jaarplannen.”

riska een paar keer over gesproken
– en ook Petra Figee. Toen ik vorig
jaar belde of ik niet eens aan de
slag moest met zo’n project, hoorde ik dat ze een nieuwe programmamanager zochten. Als ze niemand konden vinden, mochten ze
me bellen, heb ik gezegd. Nou, dat
duurde niet lang…”
Wat trof je aan toe je vorig jaar
startte?
“Ik ben eerst begonnen met kennismaken, met al die mensen die
een jaar eerder hun handtekening
hadden gezet: waarom ze dat hadden gedaan en hoe ze er nu tegenaan keken? De bereidheid om deel
te nemen en te ondersteunen, is er
nog steeds. Ze zijn allemaal aan
boord. Sterker nog: er zijn inmiddels wel zestig of zeventig partijen
die op een of andere manier willen meepraten en meedoen.
Aangezien ik niet uit de binnenvaart kom, heb ik die gesprekken
ook benut om vragen te stellen en
te leren: hoe is de situatie nu en
welke oplossingen voor het personeelstekort zijn volgens die partijen zelf kansrijk?”
Kun je verder bouwen op ‘Alle
Hens Aan Dek’?

“Ja, de drie aandachtsgebieden
imago, opleiden en werkgeverschap zijn voor mij nog steeds de
leidraad. Er staat geen letter verkeerd in de arbeidsmarktagenda.
Maar nu moeten we tot actie overgaan.”
En dan is er ook nog geld nodig…
“Dat is waar, maar je moet eerst
een plan hebben en dan op zoek
naar budget. Niet andersom. Als
het plan goed is, is er ook geld
voor. Budget was er alvast om mij
het afgelopen half jaar een ‘Actieprogramma 2020’ te laten maken
en voor alle drie de lijnen expertgroepen samen te stellen. Op basis
van de inhoud van het actieprogramma heeft de Stichting NN
Gelden, die ook dat eerste half jaar
mogelijk maakte, een ﬂinke duit
in het zakje gedaan. De helft van
het budget voor dit jaar is daarmee toegezegd. Dat zorgt voor een
ﬂinke basis. Er bestaan nog andere
fondsen, die daar mogelijk bij
aanhaken, en ik verwacht ook dat
bedrijven bereid zijn donaties te
doen, doordat ook zij een belang
hebben dat dit slaagt.”
Hoeveel geld is er nodig?
“Voor dit jaar 200.000 euro.”

Wat staat er in het ‘Actieprogramma 2020’?
“In ‘Alle Hens Aan Dek’ is een
doelstelling geformuleerd voor
2030: dan moet er een toekomstbestendige
arbeidsmarktpositie
zijn voor de binnenvaart. Voor
velen is dat vaag; voor mij een
heerlijk uitgangspunt… De route
naar 2030 is een ladder met tien
treden. We gaan in 2020 gewoon
beginnen met de eerste trede. Je
moet stapje voor stapje naar dat
doel; als je het opbreekt in tien
stappen, wordt het behapbaar.
Dus gaan we werken met jaarplannen. Daar is dit het eerste van.
Om de doelstelling over tien jaar
te behalen, hoef je niet per se tien
jaar lang te investeren. Je moet iets
op gang brengen, dat daarna vanzelf verder kan gaan. Als je vijf jaar
investeert in activiteiten, moet het
vliegwiel voldoende op gang zijn
gebracht. Dat maakt het ook al
overzichtelijker.”
Wat wil je bereiken? Kun je dat in
cijfers uitdrukken?
“De bedoeling is dat we binnen
vijf jaar de instroom naar mbonautisch verdubbelen. Dat bete-

kent dat er vanaf 2025 minstens
250 leerlingen per jaar extra voor
een nautische opleiding op het
mbo kiezen.
Tegelijkertijd willen we de ongewenste uitstroom halveren. Alleen
zijn er geen cijfers bekend van
hoeveel mensen jaarlijks de binnenvaart verlaten. Dat is best ingewikkeld. We proberen dat boven
water te krijgen door de binnenvaart voor te dragen voor een pilot
in het kader van de Maritieme Monitor die het ministerie en Nederland Maritiem Land elk jaar laten
maken.”
Komt die uitstroom aan bod bij het
aandachtsgebied goed werkgeverschap?
“In de gesprekken van het afgelopen half jaar heb ik te vaak gehoord dat stagiairs aan boord een
overall en een kwast krijgen en het
maar moeten uitzoeken. Dat is
niet zo handig. Daar haken mensen op af. Dat is voortijdige, ongewenste uitval. Daar moeten we
actie op ondernemen. Investeer je
eerst om mensen binnen te krijgen
en dan vang je ze zo slecht op dat
>> lees verder op pagina 3
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Maritieme
opleidingen
op Urk
Wil j� een glansr�ke carrière in de binnenvaart?
Kies voor een BBL opleiding matroos of schipper
binnenvaart.

Nautische Crew gezocht!

Meld je aan voor een meeloopdag via 0527 63 49 12
en vraag naar mevr. De Vogel of mail naar
adevogel@rocfriesepoort.nl voor een afspraak.

Geef A-ROSA een gezicht en word deel van ons team op de Rijn.
Als kapitein, navigator, stuurman of matroos: aan boord van de
A-ROSA cruisevloot verbinden onze teamgeest, passie en vooral
het verlangen naar het schip - “Schöne Zeit”.

• Kleinschalig • Goede begeleiding
• Moderne leermiddelen

Meer informatie op www.a-rosa.de/karriere of tel.: +41 81 - 254 38 50
A-ROSA Reederei GmbH • Kasernenstr. 92 • CH-7000 Chur • jobs@a-rosa.de

www.rocfriesepoort.nl
Leeuwarden Dokkum Drachten Sneek Emmeloord Urk

Wegens uitbreiding van onze vloot bestaande uit
verschillende schepen zijn we op zoek naar een

Kapitein èn
Schippersechtpaar
voor vaargebied Nederland, België, Duitsland.

Wij vragen

• Vaarbewijs AB
• Rijnpatent tot Mannheim
• ADN
• Marifoon

• Radarpatent
• Beheersing Duits en Engels

Wij bieden
• Vast dienstverband
• Aantrekkelijke (secundaire) arbeidsvoorwaarden
op basis van Zwitserse condities
• Systeemvaart mogelijk, werkschema’s
bespreekbaar
• Opleidingsmogelijkheden
• Dynamische werkomgeving, met een prettige
werksfeer en dito collega’s
• Vrije vaart

Je reactie

Stuur een korte motivatie en een CV naar
personal@amerschifffahrt.ch
t.a.v. Anouk van den Brule – ten Vaanholt.

Ervaring en knowhow in de binnenvaart
Transport contracten • Bouw, Afbouw, Makelaardij en Reparatie
Financierings ondersteuning • Businessplan ondersteuning
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“Je hebt een mbo-diploma nodig,
maar verdient een hbo-salaris”

Open dagen
binnenvaart
opleidingen
De komende weken organiseren
de scholen met nautische opleidingen weer diverse open dagen
en informatieavonden voor de
binnenvaart. We zetten ze op een
rijtje.

STC Groep
mbo
woensdag 19 februari,
16.00 – 21.30 uur
woensdag 18 maart,
16.00 – 21.30 uur

De partijen die in 2018 op de beurs Maritime Industry hun handtekening onder de intentieverklaring plaatsten om de agenda tot een succes te maken,
willen zich nog steeds daarvoor inzetten.
>> vervolg van de voorpagina

ze weglopen. Dat is niet exclusief
voor de binnenvaart trouwens;
dat gebeurt overal. Maar we moeten er wel iets aan doen. Als je de
instroom kunt verdubbelen en de
uitstroom verminderen, dan groei
je in personeel.”
Is de binnenvaart op zich nog wel
aantrekkelijk voor jongeren?
“Elke sector is op zoek naar personeel. Dus er is veel concurrentie.
Maar de binnenvaart heeft wel een
paar sterke punten. Je hoeft niet
eerst een hoog diploma te hebben
om in te stromen. Daarmee is de
sector interessant voor een groep
leerlingen die andere sectoren inmiddels links laten liggen: degenen op mbo-1- of mbo-2-niveau.
Die kunnen heel goed als lichtmatroos beginnen en door hun
vaardagen matroos worden. Waarschijnlijk worden zij niet allemaal
stuurman of schipper. Dat is toch
niet erg? Je moet ook matrozen
hebben.”
Zijn er al concrete plannen om de
instroom naar nautische opleidingen te vergroten?
“We willen al op de basisschool
beginnen met voorlichting over
wat binnenvaart is. Daar laten
we een programma voor maken.
Gewone vmbo-scholen – dus niet
de nautische – gaan we benaderen met een nieuw lesaanbod: de
maritieme leergang. Dat is een set
keuzevakken waarmee de leerlingen actief met de binnenvaart aan
de gang gaan: vaardagen, excursies, interessant lesmateriaal. Zodat leerlingen die nog niet weten
wat ze willen worden met de sector in contact komen.
In Zwijndrecht loopt de maritieme leergang dit schooljaar voor
het eerst, op LOKET Zwijndrechtse
Waard. Ik ben daar zelf bij betrokken geweest. Dat zijn we nu aan
het uitrollen. De wens is dat er
een pakket komt dat elke andere
vmbo-school ook kan gebruiken.
Daar gaan we dan de boer mee op.
Op LOKET start de eerste van vier
modules de laatste maanden voor
de zomervakantie. Dan gaan circa
tien leerlingen die in de derde

Lloydstraat, Rotterdam
Waalhaven Zz, Rotterdam
www.mbo-stc.nl

vmbo en Haven Havo
dit keuzevak kiezen twee weken
op stage. Waarschijnlijk als groep
en aan boord van de Mate. In de
vierde klas krijgen ze nog drie
modules: over motoren, scheepstypen en technische installaties
aan boord.
We willen dat dit jaar naast
LOKET nog drie scholen dit keuzevak gaan aanbieden. Onder andere in Nijmegen, want dat is wel
een belangrijke regio voor de binnenvaart, maar er is helemaal geen
nautische opleiding voorhanden.”
En voor de bestaande binnenvaartopleidingen?
“Daar kijken we onder meer naar
de BBL-opleidingen, het werkend
leren. Dat is heel erg versnipperd
nu. Een consequentie van de
structuur van de sector met veel
zelfstandige ondernemers. Als je
honderd leerlingen hebt, zijn ze
verdeeld over 95 bedrijven. Dat is
vreselijk intensief voor de scholen
om te begeleiden.
Daarom gaan we aan de werkgeverskant een model in het leven
roepen zoals ze dat bijvoorbeeld
in de bouw met Bouwmensen en
in het wegtransport met STL kennen. Dan bundelen we de bedrijven en richten we een nieuw merk
op, een bedrijfsschool. Daar zijn
de BBL’ers dan in dienst en die
plaatst hen op schepen.
Vier detacheringsbedrijven met
ervaring in de binnenvaart zetten ieder een consulent in en die
onderhouden het contact met de
scholen. Scholen kunnen zich dan
meer richten op de kwaliteit van
hun onderwijs.
Die schakel ertussen zorgt voor
meer contact en grip. De leerlingen en hun leermeesters aan
boord krijgen veel meer begeleiding. Zo kunnen we een begin
maken met het voorkomen van
de uitval. Als het niet klikt tussen
een leerling en zijn schipper, of de
leerling wil switchen van bijvoorbeeld een beunschip naar een containerschip, dan kan die nieuwe
bedrijfsschool dat makkelijker regelen dan nu het geval is.”
Welke detacheringsbedrijven zijn
dat?
“Exho, Quo Vadis, TOS en Gerwil.

Die willen graag meewerken. Binnenkort zitten we voor het eerst
om tafel. Ik sluit niet uit dat er nog
één of twee bij komen.”
Zijn er ook plannen om het voor
binnenvaartondernemers aantrekkelijker maken om BBL’ers of stagiairs aan boord te nemen?
“Personeelsbeleid is niet hun professie. Er gebeurt veel op intuïtie.
Daar is niets mis mee, maar als ze
een hulpmiddel, een stuk gereedschap zouden hebben, gaat het
mogelijk beter. Dat gaan we dan
ook ontwikkelen voor werkgevers.”
Er wordt inderdaad best veel van
hen gevraagd…
“Het zou goed zijn als er een kentering in het denken plaatsvindt:
dat men personeel niet als een
kostenfactor beschouwt, maar als
een mogelijkheid voor continuïteit en opbrengsten. Uiteindelijk
zou deze sector ruimte moeten
geven aan een leven lang leren,
zodat werknemers heel lang verder kunnen. Dat is ook een brede
maatschappelijke
verandering.
Werkgeverschap is een cultuurkwestie. Als we dat kunnen verbeteren, zal dit onderdeel weleens
het meeste effect kunnen hebben.”
Hoe lastig is het dat de
binnenvaart al jaren geen
sector-cao heeft?
“Dat is inderdaad een gemis.
Anders zou je in de cao afspraken
kunnen maken over de finan-

ciering van de activiteiten uit de
arbeidsmarktagenda. Maar het
is de realiteit: ik zie die cao niet
terugkomen. De organisatiegraad
is gewoon te laag. CBRB, BLNSchuttevaer en ASV komen samen
uit op circa 40 procent. Dan moeten we het zonder doen. Het is niet
anders.
Als we erin slagen de komende
jaren stap voor stap activiteiten uit
te voeren en de resultaten worden
zichtbaar, dan hoop ik dat steeds
maar partijen uit de binnenvaart
ons gaan steunen. Dan verschuift
de financiering van subsidies en
fondsen naar bijdragen van bedrijven en ondernemers.”
Je zegt niets over de salarissen die
in de binnenvaart worden betaald
en of de sector meer zou moeten
gaan betalen om aantrekkelijker te
worden voor personeel…
‘Nee, er wordt helemaal niet slecht
betaald. En in HR-termen: geld
is de grootste dissatisfier die er is.
Natuurlijk voelt een jonge knul
die aan zijn BBL-traject begint en
meteen een aardig salaris verdient,
zich de koning te rijk. Maar dat
gevoel houdt hij niet vast als hij
zich niet echt welkom voelt of niet
goed begeleid wordt. Als hij het
niet naar zijn zin heeft, gaat hij
weg.
Goede beloning is natuurlijk een
voorwaarde. Je kunt de aantrekkelijkheid van het vak aansprekend
uitdrukken: je hebt een mbodiploma nodig, maar je verdient
een hbo-salaris.”

woensdag 19 februari
16.00 – 21.30 uur
Anthony Fokkerweg, Rotterdam
www.vmbo-stc.nl

Maritieme Academie
Harlingen
vmbo
woensdag 29 januari,
18.00 – 21.00 uur
zaterdag 8 februari,
10.00 – 15.00 uur
Almenumerweg 1, Harlingen
www.maritiemeacademie
harlingen.nl

ROC Nova College
mbo
woensdag 29 januari,
18.00 – 21.00 uur
zaterdag 8 februari,
10.00 – 15.00 uur
Kanaalstraat 7, IJmuiden
Almenumerweg 1, Harlingen
www.novacollege.nl

Scalda
mbo
vrijdag 31 januari,
16.00 – 20.00 uur
zaterdag 1 februari,
10.00 – 13.00 uur
donderdag 19 maart,
17.00 – 20.00 uur
Boulevard Bankert 130,
Vlissingen
www.scalda.nl

ROC Friese Poort
De school in Urk ontbreekt in dit
overzicht; daar was de open dag
voor het mbo afgelopen zaterdag
(25 januari).
Meer informatie over deze school
vind je op www.rocfriesepoort.nl.
Jongeren kennis laten maken met de binnenvaart, zoals het BVB doet,
moet ertoe bijdragen dat de instroom op het mbo verdubbelt.
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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
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)

De Grave-Antverpia is met een traditie van bijna
80 jaar de toonaangevende binnenvaartonderneming in België. Met hun dienst bevrachtingen
bieden zij te Antwerpen een ruim pakket aan diensten
aan voor alle vervoer in het economische hart van
Europa.
Om het team te versterken zijn wij momenteel
op zoek naar een enthousiaste en commercieel
ingestelde (m/v):

BEVRACHTER BINNENVAART
Als Bevrachter Binnenvaart werk je intensief samen met opdrachtgevers en schippers. Je coördineert
dagelijks de transportopdrachten. Je bent verantwoordelijk voor het bevrachten en plannen van
binnenvaartschepen, het uitwerken en aanbieden van offertes en het opstellen/beheren van ladingdocumenten. Tevens onderhandel je de tarieven met binnenvaartondernemers. Hierbij sta je te allen
tijde in voor een optimale klantentevredenheid, goede klantencontacten en een vlotte acceptatie van
opdrachten. Je voert de dagelijkse controle en communicatie i.v.m. orders en ladingen. Je ziet mee
toe op de goede werking en verstandhouding binnen het ganse team.
Profiel
• Je hebt een bachelor denkniveau
• Je hebt de wil om te leren. Relevante ervaring in de sector is een plus, maar geen vereiste
• Je hebt een goede talenkennis en bent verbaal sterk in het Nederlands, Frans en Duits
• Je bent communicatief, oplossingsgericht en draagt klantvriendelijkheid hoog in het vaandel
• Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden en bent een echte teamplayer
• Je hebt ambitie om (door) te groeien in je functie
Aanbod
• Een interessant en aantrekkelijk salarispakket in functie van kennis en ervaring
• Een uitdagende, boeiende functie met reële verantwoordelijkheden binnen een gespecialiseerd
bedrijf
• Je maakt deel uit van een leuk team met gedreven collega’s die een unieke service leveren aan
belangrijke klanten in de Belgische industrie

Stuurmannen en Matrozen zijn in bezit van een geldig dienstboekje

Mail uw cv naar dga@degrave-antverpia.be
De Grave-Antverpia N.V., Schomhoeveweg 15, 2030 Antwerpen

Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met Dhr. A. Fontijne
0041/61/4879070 en/of dispo@intertrans.ch

WWW.DEGRAVE-ANTVERPIA.BE

Saai van
A naar B?
Nee, dat
doen we
anders

dé school voor
varende kinderen
vanaf 3 jaar

www.lovk.nl

www.lovk.n
“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
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KNRM start zoekactie naar redders
De schippers van de KNRM zijn naarstig op zoek naar nieuwe bemanningsleden
voor de reddingboten. Waar ze normaal zoekacties doen op zee en het ruime
binnenwater, zoeken de schippers met hun bemanning nu op de wal naar nieuwe
vrijwilligers.
Bij noodgevallen wordt de KNRM gealarmeerd door de Kustwacht of de
Alarmcentrale. Er wordt gewerkt met een beschikbaarheidssysteem dat ervoor
zorgt dat dag en nacht een minimaal aantal bemanningsleden paraat zijn.
De bemanningsleden vormen een gemotiveerd, hecht, enthousiast
vrijwilligersteam. Het reddingwerk is avontuurlijk, verantwoordelijk maar vooral
dankbaar werk. De reddingbootbemanning verleent eerste hulp waar nodig.
KNRM-vrijwilligers werken met het beste en modernste materieel en ontvangen
een vrijwilligersvergoeding.

(foto Olaf Kraak)

Betaalde vakantiebaan
op het strand
Een zwemmer redden uit de woeste branding. Een groepje
golfsurfers in problemen veilig aan wal brengen. Of de ouders
van een verdwaald kindje zoeken op een overvol strand. Het
werk van een KNRM Lifeguard is leuk en uitdagend!
Je weet van tevoren nooit wat je te wachten staat op een zomerse
dag. Eén ding is zeker: als getrainde professional kun je elke
situatie te lijf! KNRM Lifeguards zorgen voor veiligheid op de
Waddenstranden. Goed materieel, de juiste outfit, internationaal
erkende opleidingen: je krijgt alles ter beschikking voor een
strandbewaking op kwalitatief hoog niveau. De KNRM is werkgever
van de lifeguards. Word KNRM Lifeguard! Meld je aan via
www.knrm.nl/lifeguards.

(foto’s KNRM)

Wat verwachten we van jou?
En het vraagt tijd; je kunt zelf bepalen hoeveel. De één steekt er drie uur per
week in, de ander meer. Maar het blijft van belang dat je oproepbaar bent.
Komt er een oproep binnen, dan moeten de beschikbare bemanningsleden
binnen tien minuten aan boord zijn en uitvaren. Een alarmering komt vaak
onverwacht: tijdens een vergadering op je werk, het eten of om twee uur ‘s
nachts.
Wie zich aanmeldt als bemanningslid, doet de wekelijkse oefenavonden mee
en volgt de vereiste (en vergoede) trainingen en cursussen. Daarnaast krijgen
bemanningsleden een eigen overlevingspak op maat. Het vraagt tijd: “Als we
één keer per jaar het verschil kunnen maken tussen leven of dood, dan geeft mij
dit al de voldoening om me te blijven inzetten”, aldus vrijwillig schipper Wouter.
De 45 KNRM-reddingstations komen jaarlijks 2.300 keer in actie voor noodgevallen
en hulpverleningen op zee en het ruime binnenwater. De reddingsacties zijn
altijd anders. Het ene moment varen de vrijwilligers uit voor een zeiljacht met
een vastgelopen roer, het andere moment voor een grote zoekactie naar een
vermiste visserman.
“Krijgen we een oproep, dan zorgen we dat we er zo snel mogelijk zijn. We hijsen
onszelf in ons overlevingspak, maken de boot klaar en ondertussen hebben we
contact met de Kustwacht over wat er aan de hand is. Tijdens het uitvaren wordt
iedereen gebriefd. Dan gaat het los”, grijnst Wouter.

Ook vrouwen zijn welkom als opstapper.

Word vrijwilliger bij de KNRM
Wil jij samen met ons enthousiaste team van vrijwilligers het dankbare reddingswerk
uitvoeren? Zoek je een hobby met veel uitdaging en zelfstandigheid? Ben je
gedreven en toon je initiatief? Heb je affiniteit met het water en wil je mensen
helpen? Dan ben je wellicht het nieuwe bemanningslid voor op de reddingboten!
Kijk op www.knrm.nl/vacatures voor de vacatures, of doe een open sollicitatie
bij een reddingstation. De contactgegevens van de reddingstations vind je op
www.knrm.nl/reddingstations.
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Princess Rivercruises AG
Wij zijn voor het nieuwe seizoen
in 2020 op zoek naar:

Kapitein
met Rijnpatent tot Basel

Machinist • Matrozen
met geldig dienstboekje rijnvaart

Vaargebied: Nederland, België, Rijn en Moezel.
Wij bieden: Uitstekende arbeidsvoorwaarden,
Zwitsers arbeidscontract en vrijetijdsregeling.
Wij verwachten van U: Prettige omgangsvorm en
een representatief uiterlijk, goede communicatieve
vaardigheden, kennis van Duitse en/of Engelse taal
en ervaring in vergelijkbare functie.
Uw schriftelijke sollicitatie: kunt U sturen naar nautisch@live.nl
Voor meer informatie:
www.rivercruise-line.eu of bel tijdens kantooruren met Jan de Berg +31 613121609

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.river-man.ch
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Ook medewerkers met een handicap zijn welkom bij GBV Veren

Diverse werkvloer trekt sollicitanten aan
GVB kiest bewust voor een divers
personeelsbestand: mensen
van verschillende geaardheden,
(culturele) achtergronden en
met of zonder handicap zijn er
welkom als medewerker. Ook op
de veren van het Amsterdamse
openbaarvervoerbedrijf is er
voor hen plaats. Het bedrijf is
een van de voorbeelden uit de
campagne Hoe Werkt Nederland?
Dit is een initiatief van het
ministerie van Sociale Zaken &
Werkgelegenheid met als doel
werkgevers en werknemers met
elkaar in gesprek te brengen
over hun bijdrage aan een
fatsoenlijke arbeidsmarkt.
Een diverse werkvloer, veel werkgevers streven hiernaar, maar als
werkgever wil je voorkomen dat
het een geforceerd proces wordt in
plaats van een oprecht doel. Om
hier stappen in te maken is het belangrijk om een open werkcultuur
te hebben. Want als werkgevers
open zijn, zullen werknemers
gemotiveerd raken om dit ook te
zijn.
Bij het aantrekken van nieuwe
sollicitanten zal zo’n open werkcultuur ervoor zorgen dat zij ook
open kunnen zijn tijdens sollicitatiegesprekken. Dit is een goede
basis voor een diverse werkvloer.
Als werkgever zou je niet moeten

kijken naar de geaardheid of de
(culturele) achtergrond van een
sollicitant, maar een open gesprek
voeren en bepalen of een kandidaat geschikt is voor de functie.

Onzekerheden
Bij GVB is dit het enige dat telt.
Werknemers worden gestimuleerd
zichzelf te uiten, openlijk te delen
wat hun passie is en wat ze beweegt in het leven. Dit kan voor
veel werknemers in het begin lastig zijn. Het gevoel anders te kunnen zijn dan de rest zorgt bij veel
mensen voor twijfels en onzekerheden.
De taak die GVB vindt daarin te
hebben, is actief meedenken met
zijn werknemers, het faciliteren
van overlegmomenten, manieren
om feedback te geven en open
gesprekken aangaan.
Hoe Appie Boughaidan, logemedewerker-gastheer bij GVB,
dit heeft ervaren, geeft een duidelijk beeld: “In de jaren 70 ben
ik aangereden, toen heb ik in een
coma gelegen en daarna helemaal
opnieuw moeten leren praten en
schrijven. Ik ben toen erg onzeker
geworden en het voelde alsof ik
minder was dan iemand anders.
Maar sinds ik bij GVB ben gaan
werken heb ik veel minder onzekerheden. Ik ben zelfs weer gaan
sporten! Dankzij deze kans gaat

Een van de GVB-veren. (foto Adobe Stock)

alles steeds beter. Ik wil gewoon
hier blijven werken tot mijn pensioen.”

Faciliteiten
Diversiteit in een organisatie laat
zich op vele manieren zien. Het
betrekken van diversiteit in alle
vormen kan heel veel voor je
organisatie betekenen. Zolang beide partijen open staan om dingen
te delen en mee te denken, kom
je vaak genoeg tot een oplossing
dat werkgevers in staat stelt hun
werknemers te begeleiden en faciliteren.

Wim van Barneveld, teamleider bij
GVB Veren licht toe: “Appie wilde
heel graag bij ons komen werken
en deelde meteen de zaken waar
ik rekening mee moest houden
met mij. Hij gaf aan dat hij ADHD
heeft en dat hij zijn linkerarm
minder goed kon gebruiken. Het
was echt een heel open gesprek en
hij maakte een hele goede indruk
op mij.”
“Later bleek hij ook heel erg van
tuinieren te houden en met de
groenvoorziening die wij hebben,
konden wij hem die ruimte bieden.”

Wanneer je niet alleen kijkt naar
wat mensen niet kunnen, maar
naar wat mensen wél kunnen en
hier hun taken op aanpast, zullen werknemers zich gewaardeerd
voelen en ook het bedrijf heeft er
wat aan. Een open cultuur creëren zorgt dat werknemers én sollicitanten zich vrij en veilig voelen
om zichzelf te uiten en open over
hun wensen te praten. Zo kun je
als werkgever een diverse werkvloer faciliteren en stimuleren.

Kijk voor meer informatie op
www.hoewerktnederland.nl.

De Milieuboot uit Vlaanderen zoekt:

SCHIPPERSECHTPAAR
Voor aangenaam seizoenswerk tot eind oktober

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)

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

Laat je inspireren bij Miniworld Rotterdam
Rotterdamse Architectuur in miniatuur

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 riverimpuls@icloud.com
Weena 745 / Rotterdam / 5 min. lopen vanaf Rotterdam CS

www.miniworldrotterdam.com/rvv
Binnenvaartkrant_130x92_mei2019.indd 1
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SET SAIL
for your car eer

Steuern Sie mit Viking Cruises in eine ERFOLGREICHE ZUKUNFT

Viking Cruises, der Marktführer der Flusskreuzfahrtbranche, setzt
seinen erfolgreichen Expansionskurs ungebremst fort. Die VikingFamilie wartet auf Sie!
KAPITÄN oder SCHIFFSFÜHRER (m/w)

Bei Eignung werden Sie für die neue Aufgabe intensiv geschult.
Bewerben Sie sich noch heute unter: vikingcareers.com
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Werken bij Reederij P. Kooij
in Amsterdam
Bent u na het lezen van een van onze vacatures gelijk enthousiast? Solliciteer dan via
info@rederijkooij.nl. U ontvangt zeer snel een reactie van ons. Of check de website
voor meer informatie.

Vacature Schipper M/V Voltijd en Deeltijd
Rederij Kooij is op zoek naar enthousiaste rondvaartschippers. Als schipper vaart u
zowel elektrisch als gemotoriseerd. Momenteel wordt er gewerkt aan de elektriﬁceren
van de vloot. Wij werken met eigen voltijd of deeltijd contracten. Werken op
ZZP-basis is niet mogelijk.

Elk detail klopt
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www.modelbouwgroepdevel.nl

Functie-eisen
• Schippers zijn in het bezit van het Groot Vaarbewijs en Marifooncertiﬁcaat
Wat bieden wij
• Een goed basissalaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Een zeer persoonlijke werksfeer;
• Snel kans op een vast contract;
• Kans op varen op een vast schip;
• Een vast werkrooster of een variërend werkrooster;
• Ruime inwerktijd om de Amsterdamse grachten te leren kennen en omgaan met
de gidsencomputer.

Technisch medewerker scheepswerf Rederij Kooij (m/v)
Je bent met een klein team verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud en
het hellingen van de schepen. De vloot bestaat uit historische rondvaartschepen.
Momenteel wordt de vloot omgebouwd naar 100% elektrisch rondvaartboten.

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

Functie wensen/eisen
• Je bent technisch opgeleid
• Je hebt vijf jaar relevante ervaring
• Je bent ﬂexibel
• Je neemt graag initiatief
• Je bent leergierig
• Je hebt organiserend vermogen

• Je beschikt over goede
communicatieve vaardigheden
• Je bent bereid om nieuwe dingen
te leren
• Je hebt basiskennis van elektra,
houtbewerking, metaalbewerking/
lassen.

Wij bieden
• Afwisselend werk in een
informele werksfeer
• Een uitstekend salaris

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Pensioenregeling
• Reiskostenvergoeding
• Eigen parkeergelegenheid

 020 - 6233810

 www.rederijkooij.nl
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Zeekadetkorps Rotterdam:

Broedplaats voor jong maritiem talent
Het is een gewone zaterdag
en een drukte van jewelste bij
de dokhaven op de Heijplaat.
Kadetten kleden zich om en het
varend materiaal wordt klaar
gemaakt voor de dag. Terwijl
de Waterbus voor de eerste keer
afmeert wordt de vlag gehesen
en bruist het aan boord van de
activiteit.
Een aantal kadetten maakt zich
klaar om te gaan zeilen, twee
beenhakkervletten en twee optimisten worden opgetuigd en vertrekken één voor één.
Aan dek is een aantal kadetten
bezig met dekwassen terwijl in de
kombuis hard wordt gewerkt om
de maaltijd voor middagschaften
op tijd klaar te hebben. De Betelgeuze leeft!

Kameraadschap
Elke zaterdag komen jongens en
meisjes vanaf 10 jaar bij elkaar
aan boord van het korpsschip Betelgeuze om te leren wat het betekent om in de maritieme sector
te werken.
Kadetten leren omgaan met varend materieel groot en klein,
ze krijgen zowel theoretische als
praktische lessen: over navigatie, meteorologie, EHBO, brandbestrijding, scheepsonderhoud,
het BPR et cetera.
Na een basisopleiding kunnen
ze kiezen voor een specialisatie
in de machinekamer, kombuis of
radiohut. En naast al deze praktische en theoretische vaardigheden leren de kadetten wat het is
om in een team te werken, leiding
te nemen, zelfstandigheid en ze
ontwikkelen een sterk gevoel van
kameraadschap.

Maritiem beroep
Elke zaterdag van 10.30 tot 17.30
uur werken de kadetten hard om
hun vaardigheden te verbeteren.
Na enkele examens volgt dan
de beloning in de vorm van een
bevordering. Tijdens een feestelijke bijeenkomst worden de onderscheidingen uitgereikt en volgt
de traditionele duik.
Zeekadetten snappen wat het is
om aan boord van een schip te
leven en te werken en kiezen
bewust voor een maritiem beroep.
Het Zeekadetkorps Rotterdam
kan altijd enthousiaste jongens
en meisjes plaatsen. Ze kunnen vrijblijvend een keer komen
kijken aan boord vande Betelgeuze. Ook zoekt het korps nog
sponsors voor een aantal projecten.

Interesse? Mail dan naar
info@zkkrotterdam.nl, bel naar
(010) 202 19 15 of kijk op
www.zkkrotterdam.nl.

(foto’s Zeekadetkorps Rotterdam)

Wir suchen für unsere Tankschiﬀe per sofort
Schiﬀsführer, welche folgende Qualiﬁkationen
bieten:
• mindestens Patent bis Mannheim
• Tankschiﬀfahrtserfahrung von Vorteil
• Radarpatent
• ADN-Schein
Unser Fahrgebiet erstreckt sich zwischen den
ARA-Häfen und Birsfelden sowie den Nebenﬂüssen des Rheins, wie Main und Mosel und dem
Nordwestdeutschen Kanalgebiet.
Wir bieten interessante Schweizer Sozialleistungen, bspw. 100% Pensionskassenvergütung
durch den Arbeitgeber, Krankenkassenversicherung sowie eine Krankentaggeldversicherung (BU
+ NBU) und fachspeziﬁsche Weiterbildungskurse
(u.a. Übernahme von Kurskosten) an.
Das Arbeits- und Freizeitverhältnis ist 1:1 in einem
festen Schichtsystem von 3 Wochen an Bord + 3
Wochen Freizeit.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Melden Sie sich unter +41 41 511 23 25
oder senden Sie uns eine E-Mail
mit Ihren Unterlagen an info@neco.ch

VERENIGDE BOOTLIEDEN ZOEKT:

BOOTMANNEN/SCHIPPERS M/V
In deze functie ben je een nautische dienstverlener. Van vast- en losmaken van zeeschepen tot hulpverlening bij
calamiteiten, personenvervoer en goederenvervoer in en rondom de haven van Terneuzen. De werkzaamheden
vinden zowel op het water als aan de wal plaats. Je werkt in een vooraf bekend ploegensysteem, waarbij je na
iedere dienst naar huis gaat.
Je bent minimaal in het bezit van een Groot Vaarbewijs, bij voorkeur aangevuld met een radarpatent en
woonachtig in een straal van 40 kilometer rondom Terneuzen.
Kijk je uit naar een nieuwe maritieme rol? Dan ontvangen we graag je sollicitatie via het e-mailadres:
sollicitaties@bootlieden.nl. Kijk voor meer informatie op onze website www.bootlieden.nl/recruitment.

We zoeken:

2e kapitein met patent
•
•
•
•

Auto van de zaak
Vrĳe tĳd 7/7
Conforme beloning
Tanker ervaring is een pre

Interesse? Bel met:
Hendrik Jansen, tel 0632275374

Voets Shipment bv

DUW- SLEEP- EN TRANSPORTWERK
HANDEL IN ZAND EN GRIND

Gevraagd op duwboot

Schipper
tel: 0475-461100 vragen
naar dhr. R. Voets

