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Eigenaren namen massaal deel aan de actie bij Pampus. (foto E.J. Bruinekool Fotografie)
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De noodkreet van de zeilchartervaart is aangekomen. De onlinepetitie ‘Voorkom dat de historische Hollandsche Zeilvloot ten
onder gaat’ werd 23.338 keer
ondertekend. Dinsdag 9 juni
verzamelden 152 historische
zeilschepen zich voor het eiland
Pampus. Met de acties maakten
de eigenaren duidelijk dat het
water hen door de coronacrisis
tot aan de lippen staat. Ze
hopen op een noodfonds voor
de sector, want ze vrezen dat de
algemene noodmateregelen van
het kabinet voor hen niet
toereikend zijn.
Doordat ze helemaal niet of door
de anderhalvemeterregel alleen

met weinig gasten mogen varen, is
de omzet ingestort. Bij veel schippers werden in het begin van de
coronacrisis alle boekingen geannuleerd.
Om 14.00 uur startte de manifestatie met een gezamenlijk SOSsignaal. Daarna gingen de Nederlandse vlaggen de mast in. Om
17.00 uur lichtten de schepen hun
anker en vertrokken ze naar hun
thuishavens.

Support
De sector kreeg support van
zeventien gemeentes rond het IJsselmeer, Markermeer en de Waddenzee. Zij vroegen het kabinet
in een brief om steun aan de
beroepschartervaart.
De CDA-Kamerleden Lenny Ge-

luk-Poortvliet, Hilde Palland-Mulder en Wytske Postma hebben vorige week vragen gesteld. Ze willen
van het kabinet weten waarom de
historische schepen niet, net als in
veel andere landen, in aanmerking
komen voor subsidie. Ze vragen
ook om maatregelen om “zoveel
mogelijk te voorkomen dat historische schepen door de corona
crisis en -maatregelen en eventueel
faillissement van ondernemers of
verval van certificaten blijvend uit
de vaart worden genomen, verdwijnen en/of worden vernietigd”.
Gezien de ernst van de zaak vragen
ze het kabinet om binnen twee
weken te antwoorden.

Lees verder op pagina 2 >>
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“70 procent dreigt te
verdwijnen”
Vervolg van voorpagina >>

De eerste resultaten zijn er al. Op
vrijdag 12 juni zijn passagiersvaart en veerdiensten in de zee- en
kustvaart (SBI-code 50.10,) toegevoegd aan de lijst met sectoren
die in aanmerking komen voor de
TOGS-regeling (Tegemoetkoming
schade COVID-19). Die geeft
recht op 4.000 euro voor de achterliggende maanden (aanvragen
kan tot en met 26 juni).

Vaste kosten
Passagiersvaart en veerdiensten in
de binnenvaart (SBI-code 50.30)
stonden al op de SBI-lijst. Net
als de zeevaart komen zij vrijwel
zeker ook in aanmerking voor
de TVL (Tegemoetkoming Vaste
Lasten) uit het tweede economisch noodpakket. Bedrijven
kunnen, afhankelijk van hun
omvang, de hoogte van de vaste
kosten en de mate van omzetverlies (minimaal 30 procent), een
tegemoetkoming voor hun vaste
lasten krijgen tot 50.000 euro.
Deze regeling geldt voor de
periode van 1 juni tot 1 oktober
2020. Het gaat om vaste kosten
die doorlopen, zoals huur, pacht,
onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen.
De exacte berekening per sector
wordt nog uitgewerkt. Aanvragen kan waarschijnlijk vanaf eind
juni.
De charterschippers vrezen dat
het tweede pakket met algemene

steunmaatregelen van de regering
hen onvoldoende soelaas biedt.
Joost Martijn is een van de opstellers van de petitie. Hij is eigenaar
van de klippers De Hogewier, Isis
en de tjalk De Overwinning. Hij
zegt: “Het is twee voor twaalf,
veel scheepseigenaren gaan het
niet redden zoals het nu gaat. De
regelgeving is al zwaar voor de
schepen, met dit omzetverlies is
het niet meer te doen. Het was
al geen vetpot. Ik kan niet op de
bankrekening van collega’s kijken,
maar verwacht wel dat als er geen
positieve wending komt dat 70
procent van de branche verdwijnt.”

Penibel
Door de coronamaatregelen bevindt de zeilende chartersector
zich in een penibele financiële
situatie. De ondernemers stevenen af op een omzetverlies van
90 tot 100 procent voor dit jaar
en ook voor 2021 ziet het er niet
goed uit.
Het gaat om circa 400 historische schepen. Met de huidige
anderhalvemeterrichtlijn is er
niet kostendekkend te varen
voor de ondernemers. Een enkel
schip zal verkocht worden als
woonschip, de rest van de vloot
komt terecht bij het oud ijzer,
zo is de vrees. Ook zullen veel
gespecialiseerde toeleveringsbedrijven uit de branche worden
geraakt. Zoals zeilmakerijen,
tuigerijen, boekingskantoren en
watersportwinkels.

Binnenvaart wordt keuzevak
op Universiteit Antwerpen
De tweede editie van de Antwerp
Inland Navigation School
(AINS) van de Universiteit
Antwerpen vond volledig digitaal
plaats. Hierdoor namen meer
varende ondernemers eraan
deel. Voor de universiteit is
dit een goede aanleiding om
in 2022 een ‘blended’ editie te
organiseren. Verder wordt de
AINS een officieel keuzevak
binnen de opleiding Maritieme
Wetenschappen.
Edwin van Hassel, Christa Sys,
Thierry Vanelslander en Edwin
Verberght van het Departement
Transport en Ruimtelijke Economie zijn de drijvende krachten
achter de AINS. “Als universiteit
organiseren we al langer om de
twee jaar de Antwerp Rail School”,
aldus Edwin van Hassel. “Om
ook de binnenvaart steviger op
de kaart te zetten, hebben we in
2018 de eerste Inland Navigation
School gehouden.”

Diepgang
Tijdens de tweede editie, die van
25 tot en met 29 mei plaatsvond,
werden dagelijks presentaties,
debatten en workshops aangeboden. Ze gingen onder meer over
innovatie, marktwerking, beleid,
verduurzaming en financiering in
de binnenvaart.
25 personen hebben het volledige
programma gevolgd. Van Hassel:
“Qua groepsgrootte is dit ideaal
voor de interactie tussen docenten
en deelnemers. Voor de Antwerp

Rail School hebben we ongeveer
hetzelfde aantal vaste deelnemers.
Er zit zelfs een limiet op om de
diepgang en netwerkmogelijkheden te kunnen borgen.”
Dat het programma ditmaal vanwege COVID-19 digitaal moest
plaatsvinden, had als prettig
neveneffect dat voor het eerst ook
varende ondernemers deelnamen.
Verberght: “We hadden ook meer
jonge en vrouwelijke deelnemers.
Zo heeft Wendy Hermans ons een
virtuele rondleiding gegeven op
het mvs Elysium.”
Van Hassel: “Universiteits- en
overheidsmedewerkers maar ook
consultants hebben veel theoretische kennis van de sector, maar
vaak wat minder voeling met de
praktijk. Voor hen is de interactie
met varende ondernemers dan
ook zeer waardevol. Anderzijds is
het voor schippers belangrijk te
weten wat er in de wetenschap en
op overheidsvlak speelt. Daarom
denken we al na over een ‘blended’ editie in 2022 waarbij we
de varende ondernemers via een
livestream kunnen verbinden met
de collegezaal.”

Academisch niveau
Zowel de Rail School als de Antwerp Inland Navigation School
worden vanaf volgend academiejaar een officieel keuzevak
binnen de opleiding Maritieme
Wetenschappen. Van Hassel: “Op
die manier kunnen we studenten
vroegtijdig in contact te brengen
met het Havenbedrijf, de CCR,

overheden, vaarwegbeheerders en
andere instanties die voor de binnenvaart relevant zijn.”
Verberght: “Voor de professionaliteit van de sector is het belangrijk
om ook op academisch niveau
mensen te hebben met kennis van
de materie. Toen ik zelf in 2006
Maritieme Wetenschappen studeerde, kwam binnenvaart binnen
de opleiding nauwelijks aan de
orde. Daar is gelukkig sindsdien
verandering in gekomen.”

Leerstoel
Begin dit jaar richtte Universiteit
Antwerpen samen met Van Moer
Logistics de Leerstoel Dennie Lockefeer op voor onderzoek, onderwijs en dienstverlening in de
binnenvaart. Dit ter nagedachtenis van de op 42-jarige leeftijd gestorven voormalige CCO van Van
Moer Logistics.
Ook bouwde de universiteit in opdracht van de Vlaamse Waterweg
een kostprijsmodel voor binnenvaartondernemers. Dit is onlangs
uitgebreid met een component
voor autonoom varende schepen.
Van Hassel: “We zijn momenteel
betrokken bij de twee grote Europese onderzoeksprojecten NOVIMOVE en NOVIMAR. Hierdoor
kunnen we onze binnenvaartkennis blijven uitbouwen, verwerken
in wetenschappelijke output en
terugvertalen naar ons onderwijs.
Op die manier krijgen onze studenten kennis mee over ketenoptimalisatie en andere actuele ontwikkelingen in de binnenvaart.”

COVID-19 ook in 2021 nog merkbaar aan ladingvolume
Als de coronacrisis een jaar
duurt vallen de overslag
in de zeehavens en het
wegvervoer in 2021 terug naar
een ladingvolume onder het
dieptepunt van 2009. Bij de
binnenvaart en het spoor is de
afname iets minder erg.
Dat staat in Verwachting goederenvervoervolume 2020-2021 met de
mogelijke gevolgen van de corona-

crisis. Het onderzoek is door
Panteia uitgevoerd in opdracht
van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).
De verkenning is opgesteld op
basis van twee scenario’s van het
CPB met de gevolgen van de coronacrisis: als de crisis kort (drie
maanden) of lang (een jaar)
duurt. In het eerste geval zou de
crisis nu voorbij moeten zijn.
Dan neemt het vervoerde lading-

gewicht voor alle modaliteiten dit
jaar af. De overslag in de zeehavens
wordt naar verwachting het hardst
geraakt met een afname van 11
procent. Voor weg, spoor en binnenvaart is de afname 4 tot 5 procent in 2020.
Daarna is er enigszins herstel. Behalve voor de binnenvaart die in
2021 licht verder daalt: met 0,3
procent.
Aannemelijker is het scenario

waarin COVID-19 en de maatregelen tegen corona een jaar het leven
en de economie beheersen. Dan
neemt het vervoerde ladinggewicht voor alle modaliteiten veel
sterker af. De overslag in de zeehavens valt naar schatting met bijna
18 procent terug in 2020.
Ook binnenvaart (8 procent),
weg (9,3 procent) en spoor (10
procent) worden flink getroffen.
“In 2021 is er nog geen herstel te

verwachten en neemt het vervoervolume zelfs nog verder af”, aldus
het KiM. In de zeehavens nog maar
met 0,4 procent, maar bij de binnenvaart nog met 5,3 procent. Bij
weg (3,9 procent) en spoor (5,1
procent) is de daling iets kleiner.
Het vervoerde volume ligt eind
2021 voor de overslag in zeehavens
circa 18 procent onder het niveau
van 2019 en bij weg, spoor en binnenvaart is dat 13 tot 14 procent.

VT Group versterkt met overname positie in Spanje en Panama
VT Group neemt van de
Spaanse Boluda Group
de tankeractiviteiten en
bijbehorende activa over. Het
gaat om de werkzaamheden in
havens in Spanje (Barcelona,
Algeciras, Gibraltar), Marokko
(Cueta), de Canarische Eilanden
(Las Palmas), Trinidad &
Tobago en Panama (Balboa en
Christobal).

De Vorstenbosch is VT’s grootste bunkeertanker, hier varend in Rotterdam.
(archieffoto Tekst & Toebehoren)

Boluda, gevestigd in Valencia, telt
drie divisies: Boluda Towage voor
sleepdiensten (nam in 2019 Kotug Smit over), Boluda Lines voor
zeevaart, overslag en expeditie en

Boluda Tankers (voor de levering
van scheepsbrandstof).
De Boluda Tankers-divisie zet
tankers in voor brandstoflevering
en -transport en is in Spanje marktleider in deze sector met een jaarlijkse leveringscapaciteit van meer
dan 12 miljoen ton brandstof. Elf
tankers varen in Spanje; vier in
Panama en Trinidad & Tobago.
VT is een Nederlands bedrijf,
met het hoofdkantoor in Rotterdam. De groep, geleid door Niels
Groenewold, is vooral actief in de
Europese wateren (ARA-gebied,
alle Rijnoeverstaten en Zweden). Daarnaast levert het bedrijf

bunkers in Panama en Australië.
De overname betreft de bedrijven, hun activa en het personeel,
inclusief de lopende commerciële
contracten van Boluda Tankers en
aanverwante bedrijven. “Door
deze transactie versterkt VT Group
haar positie in de bunkerhotspots
in Zuid-Europa, Centraal-Amerika
en het Caribisch gebied als onderdeel van haar strategie om met
haar klanten te groeien in hun
bunkerhubs.” Aldus VT Group in
de bekendmaking op 9 juni.
Het is de bedoeling om de transactie in het derde kwartaal van
2020 af te ronden.
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Adviescommissie Remkes:

“Extra maatregelen tegen stikstof nodig”
De binnenvaart is met een
uitstoot van 25.600 ton stikstof
per jaar verantwoordelijk
voor 11 procent van de totale
stikstofproductie door mobiliteit
in Nederland. De zeevaart is met
103.700 ton de grootste vervuiler
(44,4 procent). Dat blijkt uit Niet
alles kan overal, het eindadvies
dat de commissie Remkes 8 juni
presenteerde over een structurele
aanpak van de stikstofcrisis.
Het Adviescollege Stikstofproblematiek, zoals de commissie
onder leiding van Johan Remkes
heet, geeft aan dat de (voor)genomen maatregelen van het kabinet
onvoldoende zijn. Op de eerste
plaats in de landbouw, maar ook
in andere sectoren.
Johan
Remkes
overhandigde
het advies aan verantwoordelijk
minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid). De commissie stelt dat het
kabinet met de doelstelling van 26
procent reductie in 2030 niet ver
genoeg gaat. Dat zou 50 procent
moeten zijn om de natuur te laten

herstellen. Ook zouden dwingender maatregelen nodig zijn die
wettelijk moeten worden vastgelegd. Anders kan het stikstofprobleem niet worden opgelost.

Daling
Het aandeel van mobiliteit aan
de depositie van stikstof (de vervuiling op/in de grond) is 11,4
procent. Alles bij elkaar stootte
de mobiliteitssector in 2018 in
Nederland 233.200 ton stikstof
uit. Het wegverkeer veroorzaakt
per jaar 74.400 ton, mobiele werktuigen 18.900 ton, de luchtvaart
3.900 ton, de visserij 2.600 ton en
het spoor 1.700 ton.
Met de getroffen en geplande
maatregelen (onder andere Green
Deals en het Subsidieprogramma
innovaties duurzame binnenvaart)
komt de uitstoot naar verwachting
uit op 158.600 ton in 2030. Dat is
een daling van 32 procent.
“Hier komt de daling door de
maatregelen in het Klimaatakkoord, het Schone Lucht Akkoord
en de snelheidsverlaging op snelwegen naar 100 km/u overdag,

waarvan het effect nog onbekend
is, nog bij”, aldus het adviescollege.

Retrofit
32 procent reductie tot 2030 is
ook hier onvoldoende, oordeelt
commissie Remkes. Dat zou 50
procent moeten zijn.
In het wegvervoer zijn geen aanvullende maatregelen nodig;
dat koerst af op een afname van
52 procent. Voor het railvervoer
stelt de commissie ook geen
extra maatregelen voor, vanwege de
geringe bijdrage van het spoor aan
de totale emissie.
Anders is dat bij de scheepvaart.
De stikstofemissie van de binnenvaart daalt tussen 2018 en 2030
van 25.600 naar 22.500 ton per
jaar. Dat is maar 12 procent. In het
rapport valt te lezen: “Sinds 2020
gelden er strengere NOx-emissienormen voor nieuwe scheepsmotoren, de zogenoemde Stage-Vnormen. De daling is binnen 10
jaar beperkt omdat de afschrijvingstermijn van binnenvaartschepen lang is.”

Voor de binnenvaart stemt de
commissie in met de subsidie
voor retrofit van motoren met
katalysatoren,
zoals
minister
Carola Schouten die in april al
heeft aangekondigd.

NECA
De verwachte emissiereductie van
stikstof in de zeevaart is 23 procent. Hier adviseert Remkes dat
Nederland gaat toezien op strikte
invoering van de NOX Emissie Controle Area (NECA) op de
Noordzee. Vanaf 1 januari 2021
moeten nieuwe schepen voldoen
aan de Tier-III-eisen voor NOxemissies, hetgeen zorgt voor een reductie van 80 procent. Nederland
zal zich in Europees verband ook
sterk moeten maken voor strenge
stikstofnormen in alle Europese
wateren en in de IMO pleiten
voor een heffing op NOx-uitstoot.
Tot slot moet de Nederlandse
overheid het goede voorbeeld
geven: eigen en ingehuurde vaartuigen moeten versneld hun
schadelijke emissies, waaronder
stikstof, verminderen.

Stuw Linne moet voor Verladers: 2020 is een
1 november klaar zijn verloren jaar
Het goederenvervoer over
water is fors afgenomen door
de coronacrisis. Dat blijkt uit
interviews met 25 Nederlandse
binnenvaartverladers die zijn
gehouden in april en mei
2020. Deze interviewronde is
een vervolg op de interviews
die Royal HaskoningDHV in
2019 hield in opdracht van de
Topsector Logistiek.

“Er zijn diverse signalen dat de
positie van de binnenvaart verder
onder druk komt te staan door de
coronacrisis. Met dit onderzoek is
nagegaan of de conclusies uit het
eerdere rapport bijgesteld moeten
worden”, licht Topsector Logistiek
toe.
De betonnen fundering van de stuw wordt geïnspecteerd.
(foto Noud van der Zee)

DOOR NOUD VAN DER ZEE

De stuw bij Linne raakte zwaar
beschadigd door twee duwbakken die in de winterstorm Ciara
op 10 februari uit de haven van
Maasbracht op drift waren geraakt.
Rijkswaterstaat wil de stuw vóór 1
november klaar hebben. Dan begint het hoogwaterseizoen.
De kosten van de klus bedragen
15 tot 20 miljoen euro. De stuw
stond op de rol voor een grote
onderhoudsbeurt in 2022 of 2023.
Dat onderhoud vervroegt Rijkswaterstaat nu.
Rijkswaterstaat gaf de media vrijdag 3 juni een kijkje in de droge
bouwput, midden in de Maas. In
de afgelopen maanden zijn aan
weerszijden van de stuw dammen aangelegd, die het Maaswater

zowel boven- als benedenstrooms
tegenhouden.
Projectmanager
Helle Peeters vertelde dat vier jukken beschadigd zijn.
“Toch vervangen we alle jukken
van de stuw, omdat het inspecteren van de overige tien jukken
heel veel tijd gaat kosten. We willen voorkomen dat daardoor te
laat gestart kan worden met de
fabricage van nieuwe jukken als
na inspectie zou blijken dat dit
noodzakelijk is. Wij moeten begin
november klaar zijn met de hersteloperatie van deze stuw, als het
hoogwaterseizoen begint.”
De stuw kan door de aanleg van
de bouwput slechts op 40 procent
van zijn capaciteit werken. Dat is
verantwoord doordat de waterafvoer van de Maas in deze periode zeer laag is.

Verergerd
De binnenvaart verloor al terrein
in het vervoer van minerale brandstoffen, maar door de coronacrisis
is dit verergerd, concluderen de
onderzoekers. “Toch zijn Nederlandse verladers overwegend positief gestemd over het verloop van
de coronacrisis. De gevolgen zijn
weliswaar hard en ingrijpend op
de korte termijn, maar noodzakelijke leveringen gaan gewoon door
en kunnen blijven plaatsvinden.”
Het hardst getroffen zijn de
automobielindustrie, de energiesector, de olie- en gasindustrie, de
voedingsmiddelenindustrie,
de
textielindustrie en de retailsector.
Minder hard getroffen is de
bouwsector. En dan met name
de grond-, weg- en waterbouw.
Met uitzondering van tankopslagbedrijven zijn er geen sectoren,
gelieerd aan de binnenvaart, die
hebben geprofiteerd.

Te zien is dat verladers en vervoerders inspelen op de gevolgen
van de coronacrisis. De orderportefeuille bij scheepswerven voor
nieuwbouw is vrijwel geheel opgedroogd en begin dit jaar is afscheid genomen van een deel van
de flexibele schil van binnenvaartondernemers.
De grootste zorg bij verladers is
het ontbreken van een duidelijk
perspectief op het verdere verloop
van de lockdown en de economische gevolgen. Het is lastig omdat
de maatregelen per land verschillen en leveringen hierdoor niet
goed op elkaar aansluiten. Veel
verladers hebben maatregelen getroffen en produceren nu op voorraad, in afwachting van het versoepelen van de lockdown.
De bedrijven beschouwen 2020 als
een verloren jaar. Echt herstel verwachten ze pas in 2021. Maar geen
enkel bedrijf voorziet verregaande
gevolgen voor het eigen functioneren. De energie- of voedselvoorziening komen niet in gevaar. “Het
wordt uiteindelijk weer business as
usual”, zo is de verwachting.
Verladers hopen dat de coronacrisis een impuls betekent voor de
energietransitie en de digitalisering van het transport. Veel duurzaamheidsprojecten liggen nu
even stil, maar de wens om juist
tijdens deze crisis te investeren in
de economie wordt breed gedeeld.
Verder is er grote behoefte aan wetgeving die digitale uitwisseling van
vervoersdocumenten rechtsgeldig
maakt, waar nu nog fysieke overdracht plaatsvindt.

Het rapport is te lezen op
www.topsectorlogistiek.nl.

Verleden
James Penny was een slavenhandelaar in de achttiende eeuw in Liverpool en de leider van het verzet tegen
de afschaﬃng van de slavenhandel. In
zijn tijd was hij een beroemdheid en
ze hebben in Liverpool een laan naar
hem genoemd. Over die laan hebben
The Beatles een prachtig liedje gemaakt. Het zal niet lang duren voor
de BBC besluit dat Penny Lane niet
meer mag worden gedraaid op de radio, zoals de BBC ook een aﬂevering
van de hilarische TV-comedy Fawlty
Towers uit de jaren ‘80 vorige week
schrapte omdat een hotelgast in die
aﬂevering belachelijke opmerkingen
maakt over donkere cricketspelers.
Hoe kun je nog meer bijdragen aan
de strijd tegen het racisme? Laten we
wat standbeelden in het water kieperen of bekliederen. Goed idee: wis
het verleden of pas het aan, aan wat
we nu denken en vinden. Want we
zijn nu zo goed bezig. Ik hoorde van
een meisje van 19 dat haar vriendinnen haar racistisch noemden omdat
ze (vanwege het gevaar van virusbesmetting) er niet voor voelde om
met een protestdemonstratie tegen
racisme mee te doen.
De mens is maar één diersoort. Er
bestaan geen verschillende menselijke rassen. Rassen zijn voorbehouden aan gefokte dieren. Wat de
meeste mensen met racisme bedoelen, is discriminatie, het ongelijk
behandelen van mensen, waarbij de
ongelijkheid is gebaseerd op huidskleur, afkomst, nationaliteit, geslacht
of religie. Elke ongelijke behandeling
is onterecht en verwerpelijk, volgens
ons, nu. Dat is keurig vastgelegd in de
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens van 1948. Wie nu nog
discrimineert, zit gewoon fout. Het
blijft goed om te beseﬀen dat mensen
vroeger niet beter wisten.
De heftige reacties wereldwijd op de
beelden waarop een Amerikaanse
politieman een donkere man vermoordt, volgen op een relatief korte
periode waarin veel mensen zich onnatuurlijk rustig moesten houden om
te voorkomen dat iedereen elkaar
besmette met een akelig virus. Naarmate het virus zich rustiger houdt,
worden mensen weer drukker.
Afgezien van die heftige reacties is
dat ook wel weer mooi om te zien.
De aandelenmarkt trekt aan, laat
zien dat het vertrouwen in de toekomst weer toeneemt. Dat zegt iets
over de veerkracht van onze economie. We kijken naar de cijfers van
terrasbezoeken in plaats van naar de
bezetting van IC-bedden. We durven
weer vooruit te kijken.
Vanuit de 21e eeuw gezien was
James Penny hartstikke fout. Ik
zou nog geen wafel naar hem hebben genoemd. Maar het maakt het
Beatles-liedje niet minder mooi. De
geschiedenis vormde het heden en
uiteindelijk dus ook de toekomst. Je
mag wat van dat verleden vinden,
maar je kan het niet veranderen.

EÉN POT NAT
DOOR

MICHEL
GONLAG
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PONTOS Shipping S.à r.l. is een onderdeel van de GEFO Shipping Group.
Met onze eigen vloot moderne tankschepen transporteren wij minerale
olie- en chemische producten over het hele Rijngebied, de West-Duitse
kanalen en het ARA-gebied.

Om ons team te versterken zijn we op korte termijn op zoek naar ervaren:

Nautische Crew gezocht!
Geef A-ROSA een gezicht en word deel van ons team op de Rijn.
Als kapitein, navigator, stuurman of matroos: aan boord van de
A-ROSA cruisevloot verbinden onze teamgeest, passie en vooral
het verlangen naar het schip - “Schöne Zeit”.
Meer informatie op www.a-rosa.de/karriere of tel.: +41 81 - 254 38 50

Kapiteins
• Rijnpatent minstens tot Mannheim
• ADN
• Goede taalvaardigheid in Duits/
Nederlands (bij voorkeur Nederlands)

Stuurmannen met Patent
• ADN
• Goede taalvaardigheid in Duits/
Nederlands (bij voorkeur Nederlands)

A-ROSA Reederei GmbH • Kasernenstr. 92 • CH-7000 Chur • jobs@a-rosa.de

Ons aanbod:
• Luxemburgse arbeidsvoorwaarden
• Geregeld vrijetijdsstelsel (14:14) + 1
week verlof
• Efficiënte trainingsmogelijkheden
• Professionele ondersteuning
• Een gemotiveerd team met goede
doorgroeimogelijkheden
Uw kandidatuur:
Bent u een kandidaat of kent u iemand
die ons team wil versterken? Stuur ons
dan uw kandidatuur of neem direct
contact met ons op via:
PONTOS Shipping S.à r.l.
15a, Route d`Echternach,
L – 6617 Wasserbillig
Telefoon: +352 20 60 73 00 - 11
bewerbung@pontos-shipping.lu

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

“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

Moseltank AG is een Luxemburgs scheepvaartbedrijf en
we zijn opzoek naar versterking voor ons team.
Wij zoeken een gemotiveerde medewerkers voor de functie als

Stuurman

Het werkgebied is het ARA-gebied -- Dit is voor een schip van 135 x 16.80 m.
Wij vragen:

• Nederlands als moedertaal of goed sprekend
• Bunkerervaring
• Vaarbewijs
• ADN basis

Wij bieden:

• Vast dienstverband onder
Luxemburgse voorwaarden
• Werksystem 1 op / 1 af

U bent betrouwbaar, stressbestendig, collegiaal en zoekend naar een nieuwe uitdaging.
Tevens neemt u uw werkzaamheden serieus en streeft ernaar om ongevallen en
calamiteiten te voorkomen, dan maken wij graag kennis met u.
Klinkt dat als uw ideale baan. Stuur uw sollicitatie dan aan:

Moseltank AG
9, Rue des Champs, 5515 Remich, Luxemburg
E-Mail: moseltank@navigation.lu
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PRC begint met nieuwe directeur aan jubileumjaar
De Nederlandse Particuliere
Rijnvaart-Centrale bestaat 85
jaar. De nieuwe directeur Femke
Brenninkmeijer hees op 9 juni
de jubileumvlag samen met
Teun en Mariëtte Buitendijk
op hun ms Mergus. Het
schippersechtpaar is sinds 1974
lid van de coöperatie.

model
om
gezamenlijk
langetermijninnovaties te onderzoeken en te implementeren.
Binnen
deze
samenwerking
ontwikkelen klant en varend
ondernemer gezonde businessmodellen, zoals de invulling van
concrete vergroeningsoplossingen. Dat gebeurde in het verleden
al met de installatie van katalysatoren en roetfilters. Op dit moment werkt de NPRC samen met
NPRC-lid Harm Lenten en klant
Nouryon aan de realisatie van een
schip op waterstof. Hiermee komt
zero-emissie-binnenvaart binnen
handbereik en daar zijn wij reuzetrots op.”

Voor de NPRC is het jubileum
aanleiding om stil te staan bij de
geschiedenis van samenwerken
en om naar de toekomst te kijken.
Om het jubileumjaar luister bij te
zetten is een speciale website gemaakt: togetherwecandosomuchmore.nl.

NPRC-app

De coöperatie van binnenvaartondernemers werd in 1935 ‘uit
nood geboren’ toen de binnenvaart in een grote crisis verkeerde.
Vandaag de dag is het een onmisbare schakel binnen de supply
chain van Europese verladers en
ontvangers.
Directeur Femke Brenninkmeijer (midden) hees de jubileumvlag samen met leden
Teun en Mariëtte Buitendijk aan boord van hun ms Mergus. (foto NPRC)

DNA
“Continuïteit en zekerheid zijn
belangrijke bouwstenen van het
DNA van de binnenvaartcoöperatie. Dit betekent werkzekerheid
voor de aangesloten schippers en
leveringszekerheid voor klanten.
In een gezonde supply chain werken verladers en binnenvaartondernemers nauw samen.”
Deze wederkerigheid is succesvol

gebleken, stelt de coöperatie. “De
afgelopen tien jaar heeft de NPRC
onverminderd de wind in de zeilen: zo is het aantal vervoerde tonnen in deze periode gegroeid van
krap 5 miljoen ton in 2010 naar
13 miljoen ton in 2019. Een groei
van maar liefst 160 procent.”
Meer dan duizend schepen heb-

ben in de afgelopen 85 jaar de
NPRC-vlag gevoerd. “De typische
oranje vlag met witte balk die
elke binnenvaartschipper van een
afstand herkent. De NPRC-vlag
staat symbool voor ondernemers
die samenwerken om de economische positie van de particuliere
binnenvaart in de keten te verster-

ken.”

Waterstof
Vandaar dat Femke Brenninkmeijer
de speciale jubileumvlag hees aan
boord bij Teun en Mariëtte
Buitendijk. Zij volgde op 1
juni Stefan Meeusen op.
“De coöperatie vormt het

De
communicatie
tussen
schip en kantoor heeft de afgelopen decennia een stormachtige
ontwikkeling
doorgemaakt. Waar dertig jaar
geleden de marifoon een hoofdrol speelde, gaat planning vandaag de dag met de NPRCapp. Alle scheepseigenaren en
logistieke schakels communiceren via deze app over de status
van transporten.
“Juist door het digitaal afstemmen van planningen wordt de
keten voorspelbaarder en kunnen
voorraden efficiënter gecontroleerd worden”, aldus Brenninkmeijer.

Al m
dan 50eer
een be jaar
grip
Heb jij een ‘hens-on-dek mentaliteit’? Ben jij op zoek naar een baan met doorgroeimogelijkheden? Kom dan bij ons varen en geef sturing aan je loopbaan als

Schipper of Stuurman
Dé maritieme
verzekeringsspecialist

Boegschroefinstallaties
en Voortstuwingssystemen

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

WWW.VERHAAR.COM

S

G EV RA A G D :

V

O

MATROOS / STUURMAN

op mcs Navitas, vaartraject Rotterdam-Köln. Vrijetijdsregeling
14 dagen op - 14 dagen af.

T: 06-51838726

E: JISKOOT@VAART.NET

Boeiend werk op het water
Op onze schepen in de mineraal en chemie vervoer je met de rest van de bemanning de
vloeibare producten op tijd en conform de specs af bij de klant. Daarnaast onderhoud je
het schip, zorg je ervoor dat het er altijd puik uitziet en ja, verwachten we ook nog van je
dat je als varensgast samen met de kapitein veilig het schip van a naar b brengt.
Even afvinken
● Je hebt een geldig dienstboekje, groot vaarbewijs a/b, radar, marifoon. ADN ((c)
en patent tot Mannheim is een pré.
● Aantoonbare ervaring als varensgast gedurende een aantal jaren, het liefst in de
mineraal of chemie.
● Je hecht veel waarde aan de veiligheid van jezelf en die van de ander.
● Je werkt graag én goed in teamverband en je motto is ‘Niet afwachten,
maar aanpakken’.
Wij bieden je
● Een goede werksfeer en een fijne club collega’s.
● Een goed salaris en doorgroeimogelijkheden.
● Een werkplek met het mooiste uitzicht.
● Een week op / week af rooster met in overleg 26 tot en met 30 vrije weken.
Wie zijn wij
Wij zijn één van de grootste binnenvaartbevrachters in Europa. Vanuit kantoren in
Nederland, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland verzorgen wij veilig en duurzaam het
transport van vloeibare chemicaliën, eetbare en minerale oliën met meer dan 130 tankers,
waarvan wij er circa 30 in eigen beheer hebben. Aan boord van die eigen schepen werken
tweehonderd professionals, variërend van lichtmatroos tot kapitein. Ons hoofdkantoor
vind je in Geertruidenberg, daar werken nog eens zo’n 65 specialisten. Samen zijn wij
Interstream Barging.
Kom aan boord
Wil je niet blijven dobberen, maar ben je in voor een loopbaan in een stroomversnelling? Solliciteer dan snel! Kijk voor meer informatie op www.interstreambarging.com of
op onze Instagram- of Facebookpagina.

DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH
HYBRIDE / FULL ELECTRIC AANDRIJFSYSTEMEN

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

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.

Verdrietig hebben wij, geheel onverwacht, afscheid moeten nemen van mijn zorgzame
man, onze vader, mijn schoonvader, onze lieve opa, broer, zwager en oom
Te Koop/Huur open duwbak, 2315 ton,
max diepte 3,45 meter, 680 pk boegschroef
Van Tiem, kruiphoogte 4,50 meter, goed
onderhouden, nieuw SI. Info tel: 06-54375484

Florus de Leeuw
Floor
in de leeftijd van 70 jaar.

Aflos & Crew Management voor uw dek
personeel én afloskapiteins.
Telefoon 085 8772324 of info@afloscrew.com

Co de Leeuw - Mourik
Arie
Femke en Thomas
Daphne
Lieke

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 !

Gezocht: Schipper en Matroos voor mbs
Eemland (800ton) Nette woning. Vaargeb. in
overleg. Dagvaart en weekenden vrij.
Nadere info: Vonk bv Arnhem tel. 026-4432402

Gevraagd: Matroos op mts Dahlia 3w/3w
Luxemburgse condities Bel. 0032 477 34 34 46

Carola en Kees
Fleur

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

en verdere familie

11 juni 2020
IJsbaan 5
2935 BT Ouderkerk aan den IJssel

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus, vindt de afscheidsplechtigheid
in besloten kring plaats.
De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 17 juni om 14.00 uur op begraafplaats
Lageweg, Lageweg 39b te Ouderkerk aan den IJssel, waarbij een ieder welkom is.
Na afloop van de begrafenis kunt u op gepaste afstand de familie uw condoleances
overbrengen.
Uw medeleven in de vorm van een kaartje wordt erg op prijs gesteld en kan naar
bovengenoemd adres verzonden worden.

Verdrietig hebben wij, toch nog vrij onverwachts, afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, onze pa, trotse opa, broer, oom, collega en vriend

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

GEZOCHT MATROOS OP MTS:RELATIONSHIP
3WEKEN OP 3WEKEN AF. LUX. COND.
TEL: 0653924619

Filipijns óf Roemeens personeel
Vanaf 110 euro per dag. Tel. 06 52 68 82 52 óf
WWW.ALFURU.COM

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

Matroos gevraagd voor binnenvaartschip
1500 ton. Tel: 078 681 28 66

Vrachtschepen gezocht circa 700-800 ton voor
vast werk in België. Tel. +32 499 731 631

Deutsche Frau, 62 J, sucht freundlichen
Schiffer in der Binnenfahrt, 50-60 J, um
zusammen zu fahren und von den schönen
Dingen des Lebens zu geniessen. Ich wohne
und arbeite in Limburg. Ich kann gut NL
verstehen. Hobbies: kochen und Wassersport.
vrouwzoektschipper@gmail.com

Gevraagd schipper voor motorbeunschip
1000 ton i.b.v. radarpatent
Neem contact op via Tel. 078 - 681 28 66

CONTAINERBAK TE HUUR

Leendert Jan Boer

76,5 x 11,45 meter
Boegschroef 400pk
Automatische ruimpomp
Info: -32(0)472 44 77 97

29 oktober 1943 - 5 juni 2020

Echtgenote: Luna Boer
Dochters: Caroline, Catherine, Pam
Kleindochters: Kara, Lilly

SCHEEPSMAKELAAR

Bemanning gevraagd, echtpaar of kapitein voor
motorvrachtschip voor de vaart B-NL
Eventueel overname van het schip is
bespreekbaar, met vast werk.
Info: T +32 475 499448 T +31 611 370447

Zoon: Leo Jr. Boer

Er is gelegenheid tot afscheid nemen van Leo
op maandag 15 juni van 14.00 tot 18.00 uur en dinsdag 16 juni van 14.00 tot 19.00 uur
in het uitvaartcentrum ’De Drechtstreek’, aula 1, Jan Steenstraat 71, 3362 XH Sliedrecht.
De afscheidsdienst in de Hervormde Grote Kerk van Sliedrecht
wordt gehouden op vrijdag 19 juni om 10.00 uur in besloten kring.
De dienst is vanuit uw auto te volgen
op projectieschermen geplaatst op Het Plaatje 10. (Drive-in Funeral)
Na de dienst is er van 12.00 tot 15.00 uur de mogelijkheid
om een laatste groet aan Leo bij ’De Majesteit’ te brengen,
Het Plaatje 10, aan de Molendijk, 3361 GP Sliedrecht.
Aansluitend zal om 15.30 uur Leo zijn laatste koers met ’De Majesteit’ ,
langs de Werf tot de Watertoren, gaan varen naar het crematorium in besloten kring.

VOOR EEN VAN ONZE TANKERS ZIJN WIJ
OPZOEK NAAR EEN STUURMAN / 2DE SCHIPPER
(vaargebied ARA)
In bezit van GVB, Radar, (Adn).
Wij bieden:
• Nederlandse voorwaarden
• Markt conform salaris
• 2/2 systeem
• Transport, kost en inwoning vergoed

Deze dag is vanaf 9.30 uur te volgen via www.drechtstreek.nl (Livestream)
De plechtigheden vinden plaats volgens de maatregelen van het RIVM.
Correspondentieadres: Industrieweg 18a, 3361 HJ Sliedrecht

Interfluvial Shipping b.v.
Contact: info@interfluvial.com
Tel 06-24922999 . 06-81527249
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Onbemand met containers over CER

Weinig hoop
op ligplaatsen
Mainz
Op 3 juni vond bij
de rechtbank van
Mainz de zitting
plaats van de zaak die
binnenvaartondernemer
Otto Klinkenberg heeft
aangespannen tegen
Zollhafen om bij Mainz
Nordmole ligplaatsen te
verwijderen ten gunste
van woningbouw.

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

Het traject van de 17 kilometer lange CER. (illustratie Havenbedrijf rotterdam)

Havenbedrijf Rotterdam
heeft een tender
uitgeschreven voor de
Container Exchange
Route (CER), de interne
baan voor het uitwisselen
van containers tussen
containerbedrijven op
de Maasvlakte. Bij deze
Europese aanbesteding
gaat het om zowel het
leveren van hybride
transportvervoertuigen
als het vervoer van de
containers. Hybride wil
zeggen dat de voertuigen
volledig autonoom

kunnen rijden of
bestuurd worden door
een chauffeur.
Voor deze opzet heeft
Havenbedrijf Rotterdam
gekozen omdat “hybride
autonoom vervoer bijdraagt aan een zo efficiënt
mogelijk onderling containertransport en tegelijkertijd terminals keuzevrijheid biedt over de timing
van de wijze van vervoer
op hun eigen terminal.”
Havenbedrijf Rotterdam
is van plan om dochter-

onderneming PortShuttle
aan
te
wijzen
als
operator van de Container
Exchange
Route.
Dat
houdt in dat PortShuttle
verantwoordelijk
wordt
voor de rittenplanning,
administratie en facturering.
De bedoeling is dat de
voertuigen tussen de aangesloten terminals op de
Maasvlakte volledig autonoom rijden. Op de terminals en depots kan de
besturing worden overge-

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

nomen door een chauffeur
of kan het voertuig de rit
autonoom voltooien. Die
keuze is aan de afzonderlijke bedrijven.
De vakbonden zijn fel
tegen onbemande voertuigen op de CER. FNV
Havens stelt dat het
Havenbedrijf
daarmee
afspraken schendt en dat
het ten koste gaat van circa tachtig banen.
Het Havenbedrijf streeft
ernaar om begin 2021 een
keuze te maken uit de biedingen op de tender.
De CER, die momenteel
wordt
aangelegd, moet ook dan
ongeveer klaar zijn.
Na een periode van
testen kan de CER dan
eind 2021 in gebruik
worden genomen.
De interne baan op
de Maasvlakte wordt
17 kilometer lang.
Daarover kunnen de
containers zonder belemmeringen worden
uitgewisseld. Ook zorgt
de CER voor vereenvoudiging in de administratie, bijvoorbeeld
op het gebied van
douanedocumenten,
verwacht het Havenbedrijf.

Otto Klinkenberg werd vertegenwoordigd door zijn
vrouw Iris Klinkenberg,
die voorzitter is van de
Europäische Vereinigung
der Binnenschiffer (EVdB).
“De belangstelling van de
rechter was zeer positief”,
blikken de Klinkenbergs
terug. “Ze heeft ook uitgebreid de standpunten van
de eiser en de verweerder
tot zich genomen.”
Maar optimistisch over de
uitkomst is de EVdB niet.
Het vonnis wordt op 22 juli
2020 uitgesproken.
“We hebben ons in ieder
geval geprobeerd te verdedigen tegen ontwikkelingen
ten nadele van alle binnenvaartschippers uit Duitsland, België, Nederland en
anderen. We zullen dat blijven doen.” Blij is de EVdB
met de steun van de Nederlandse brancheorganisaties
BLN-Schuttevaer en ASV.
Of
de
Klinkenbergs
of de EVdB bezwaar zullen
aantekenen tegen het verwachte negatieve oordeel
van de rechtbank in Mainz,
is nog niet zeker. “We moeten dat zorgvuldig afwegen.
De kans op succes is klein
en er zijn hoge kosten. Deze
middelen kunnen zeker verstandiger worden ingezet.
Bijvoorbeeld voor de strijd
om de nieuwe ligplaatsen
aan de Südmole in Mainz.”
Die ligplaatsen zijn beloofd
ter
compensatie van de verdwenen
ligplaatsen aan de Nordmole.

‘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

Redactie / Nieuws
redactie@binnenvaartkrant.nl
Martin Dekker - Hoofdredacteur
+31(0)6-22871516
Michel Gonlag - Eindredacteur
+31(0)6-53244445
Sarah De Preter - Redacteur
+31(0)6-22701893
Met bijdragen van:
Frank Antonie van Alphen
Maikel Apai
Menno Bonnema
Evert Bruinekool
Jessy Burgers
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 /
Boekhouding
Karin Hell - Ofﬁce manager
Mariska Doornkamp Administratief medewerker

Sales / Advertenties /
Marketing
sales@binnenvaartkrant.nl
Ken Rijkers - Commercieel manager
Rica Adjis - Accountmanager

Vormgeving
Jimmy-Dean Hartog
Angela Govers-Bakker

Drukwerk
Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv.

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)

TE KOOP

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.

Stuurhuis incl.:
• paal
• antennebeugel
• betimmering • blauw bord
• lessenaar

Stuurmannen en Matrozen zijn in bezit van een geldig dienstboekje

Voor verdere informatie kunt u met ons contact opnemen
via +32 3 20 20 462 of jobs@ippersonal.ch

Advertenties worden geplaatst
volgens onze leveringsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de KvK te
Rotterdam onder nr. 24241388.

T: 0612-906115
E: sibilla.mts@gmail.com

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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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.
2989 T - 3500 m3- Bj. 2001
110 x 11,45 x 3,50 m -1521 PK - 208
TEU'S - 2 spudpalen - lage kruiplijn

2234 T - 3000 m3 - Bj. 1982 - 105 TEU'S
110 x 9,5 x 3,17 m - 1414 K Bj. 2015 2 spudpalen - grote woning

1661T - 2100 m3 - middenschip 2007 Mitsu1400 Pk Bj. 2018 - lage kruiplijn -

792 T - 1050 m3 - Bj. 1964
64,97 x 6,66 x 2,66 m - 2 x 184 KW

MONDEO
Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

BESOIN D'UNE DOSE DE BEAUTÉ ?

2540 T - 3500 m3 - Bj. 1989 - 1521 PK
110 x 10,5 x 3,17 m - 117 TEU'S

WENDELIEN
: 110 x 11.45 x 3.63
: 3.207
: 2006
: Caterpillar 3512 B, 1700 Pk,
Bj 2006

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

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

: 80 x 9.0 x 2.47
: 1063
: 1995
: Fabr. Cummins, KTA 38M, 1217 Pk,
Bj.2006

STARTENDE ONDERNEMERS GEZOCHT

1563 T - 2100 m3 - Bj 1977 - 1050 PK CAT
84,32 x 9,57 x 2,81 m - vlak van Bj. 2005
stalen b.d. Bj. 2014 - 2 ruimen

On vous aide à faire bonne impression à
Ruim aanbod
ook op
ons website !
chaque
visite

DRINGEND GEVRAAGD
voor bestaande klanten zoeken wij
MVS van 9,50 t/m 11,40 m breed vanaf Bj. '80
Dagpassagiersschip ca 200 zitplaatsen
Passagiersschip met min. 40 slaapkooien
Eric : +32(0)478.21.25.76
Nathalie : +32(0)473.71.62.85
info@scheepsmakelaar.be
boudewijn@scheepsmakelaar.be
Durmakker 16 - 9940 Evergem

WWW.SCHEEPSMAKELAAR.BE
DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

Wij zijn actief op zoek naar
schepen van 1000t tot 4000t
om onze vloot te versterken.
DUTCH BARGING SERVICES BV
Jan Verbergt & Koen Geeraerts
TEL.:

+31 (0)76 303 05 50

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

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS

NERVIER
Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

voor beun- en vrachtvaart

Merwestraat 4a, 4251 CR Werkendam
Telefoonnummer: +31 (0) 183 50 54 33
Jan Ruijtenberg, mobiel: +31 (0) 651 14 53 39
Dolf Cornet, mobiel: +31 (0) 646 92 12 80
e-mail: info@shipvision.nl
Volg ons op
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Moselkommission möchte zusätzliche
Corona-Unterstützung für die Binnenschifffahrt
Die Moselkommission zeigt sich über die
Auswirkungen von Covid-19 auf das
Verkehrsvolumen besorgt. Im Rahmen der
(virtuellen) Plenarsitzung am 28. Mai
haben sich die Delegierten über mögliche
unterstützende Maßnahmen für das
Gewerbe ausgetauscht, wie zum Beispiel
die Absenkung der Hafen- oder Liege
stellengebühren. Solche Anreize könnten
die nationalen Konjunkturprogramme, wie
Zuschüsse, Verringerung der Sozialabgaben
oder Kurzarbeit, sinnvoll ergänzen.

Bargeldlos bezahlen
Die von der Moselkommission getroffene
Maßnahme, bargeldlos an den Schleusen
zahlen zu können, hat zusammen mit den

i

Hygiene- und Abstandsvorschriften dazu
geführt, dass die Schiffer und das
Schleusenpersonal geschützt sind. Diese
Maßnahmen werden so lange aufrecht
gehalten wie die Pandemie andauert oder
bis sich die durch die Moselkommission
getroffenen Beschlüsse durch andere
Bestimmungen erübrigen oder angepasst
werden müssen.

Schleusensperrzeit
Angesichts der aktuellen Situation mussten
die Verwaltungen die Planung der Arbeiten
an den Moselbauwerken anpassen. Die
Schleusensperrzeit auf der internationalen
Mosel für das Jahr 2020 wurde auf die Zeit
vom 21.-30. September 2020 verlegt.

DIE GE LBEN SEITEN D ER B I N N E N SC H I FFFAH R T

1

Aggregate

Anzahl Platzierungen 13x

2

Alubau

3

Antriebsanlagen

4

Ausbildung und Schulung

5

Bordnetze

63x15
63x25
63x30
63x50
63x100

6

Brandschutz

* Tarife sind pro Platzierung

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

EINE KLEINE ANZEIGE

21

Ruderanlagen

22

Schiffsersatzteile

23

Schiffsausrüstung

MIT EINER

24

Schiffsbefrachter

25

Schiffsfinanzierung

26

Schiffsmakler

27

Schiffsuntersuchung und Kontrolle

28

Schiffsversicherung

29

Werften

€ 18
€ 36
€ 45
€ 72
€ 144

26x
€ 16
€ 32
€ 40
€ 64
€ 128

16 Messen und Ausstellungen
SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS

Einzigartig in
Deutschland

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

www.shipping-technics-logistics.de

GROßEN
REICHWEITE

Mehr Informationen auf
www.shipping-technics-logistics.de.

Stolz auf das TMS Holstein
In Deutschland wurde das neue TMS
Holstein in Dienst gestellt. Der 86 Meter
lange und 9,60 Meter breite Tanker wurde
fertiggebaut von der Kötter Werft in Haren/
Ems. Die VOS Kaiser GmbH und BING
Kaiser sind stolz auf das von ihnen
konstruierte und gelieferte Schiffskasko.
Im November 2018 erhielt die BING Kaiser
von der Tankschifffahrt Nortorf GmbH &
Co. KG den Auftrag der Konstruktion für
das Kasko. „Gemeinsam mit unserem
Kunden haben wir Listen und Aktennotizen
mit Änderungswünschen erstellt, um in die
neue Konstruktion alle Nachteile des alten
Schiffes zu beseitigen“, berichtet das Unternehmen. „Das neue TMS Holstein hat von
Achterschiff bis Vorschiff durchgehend eine
niedrigere Schiffshöhe. Es ist also tiefer
gelegt um den gewünschten Fixpunkt leichter zu erreichen. Damit konnten wir das
Kaskogewicht um circa 10% sinken.“

Vor- und Mittelschiff
neu konstruiert

TARIFE

RUBRIKEN

freuen wir uns,
dazu mit der
Shipping Technics
Logistics eine Gelegenheit
bieten zu können. Jeder ist
herzlich eingeladen, unsere
Messe zu besuchen.“

E
IT

“Auch wenn es in diesem Jahr etwas anders
laufen wird, freuen wir uns sehr, dass die
Messe stattfinden kann. Es ist schön, dass
sich die Binnenschifffahrt wieder einmal

treffen kann, um sich über die neuesten
Trends und Entwicklungen zu informieren.
Logischerweise liegt der Fokus im Moment
auf COVID-19, aber es gibt auch viele
Entwicklungen in den Bereichen Innovation, Gesetzgebung und Technologie.
Darüber möchten die Binnenschifffahrts
unternehmer gerne mehr erfahren.“
Westerhof hat bereits viele positive
Reaktionen erhalten. “Die Menschen sind
froh, sich wieder persönlich treffen und
austauschen zu dürfen. Als Messe Kalkar

SE

Projektmanager Leon Westerhof freut sich:
„Die nordrhein-westfälische Landesregierung erlaubt es uns, die Messe zu organisieren. Fachmessen und Kongresse dürfen
wieder stattfinden. Selbstverständlich müssen sie den Landesrichtlinien entsprechen.

Dazu werden wir die notwendigen Maßnahmen nehmen.“ Aus Sicherheitsgründen
wird es eine maximale Besucherzahl pro
Messetag geben. Das dürfte laut Westerhof
aber kein Problem sein. „Die Messe Kalkar
ist groß genug, um die Aussteller und Besucher über zwei Messetage zu verteilen.“

E
CH
TS

Am 29. und 30. September findet in
der Messe Kalkar die Shipping Technics
Logistics 2020 statt. Es ist das erste
große Binnenschifffahrtsevent seit dem
Ausbruch der Corona-Pandemie.

EU
D

Shipping Technics Logistics 2020 findet statt

Das Vorschiff wurde komplett neu konstruiert mit einem neuen, von BING Kaiser
entwickelten Linienriss. Weil die Vielzahl
an Türen im Vorschiff bei der Fahrt mit
hohem Wellengang unbequem ist, gibt es
bei dem neuen Schiff nur einen einzigen
Außeneingang für Wohnung und Bugstrahl
ruderraum. Auch das Mittelschiff wurde neu
konstruiert, und zwar in Längsbauweise, mit
Wallgangsbreite 800mm und größeren
Ladetanks. Das Achterschiff wurde auf
Kundenwunsch ähnlich des Achterschiffs
des alten Schiffes gebildet, jedoch
wesentlich leichter und mit einer Reihe von
Änderungen. Zudem wurde der
Maschineraum verlängert und entsprechend
die Brennstofftanks verkleinert. Es wurde
eine neue Einteilung der Seitenballasttanks,
Öltanks, Trinkwassertanks sowie der ent
sprechenden Kofferdämme erstellt. „Basierend auf unserer Erfahrung durch unsere

ständige Kooperation mit der Versuchs
anstalt für Binnenschiffbau e.V. Duisburg
haben wir auf den Kasten über die Ruder
verzichtet um Wirbeln und Kavitation zu
vermeiden.“
„Wir haben die Rohrsysteme im Bereich der
Laderäume, nach den Kundenwünschen, in
Form von Schemata, Rohrverlegepläne und
Werkstattpläne komplett dargestellt. Wir
haben alle Schiffausrüstung, Ventilationskanäle, Luken, Mannlochdeckel, Füll-und
Entlüftungsleitungen, E-Kabelführungen,
Stahlleiter, Abgasrohren, usw. in Form von
Klassenzeichnungen und Werkstattpläne
komplett dargestellt um diese auf der
Kaskobauwerft zu bauen.“

Bau in Orsova
Im Januar 2019 wurde der Bau-und Liefervertrag zwischen VOS Kaiser GmbH und
Tankschifffahrt Nortorf GmbH & Co. KG,
unterschrieben. VOS Kaiser hat den Bau
in Rumänien auf der Schiffswerft Orsova
bestellt und begleitet. „Wir hatten drei
Besichtiger auf der Werft, von denen einer
während der kompletten Bauzeit anwesend war. Sie haben gemeinsam mit den
Bureau Veritas-Besichtigern alle Tests und
Vermessungen abgenommen.“ Nach der
offiziellen Kiellegung am 24. April 2019
wurde am 22. Oktober 2019 die Abnahme
des Kaskos mit der Bauwerft und mit
Bureau Veritas gefeiert. „Der Bau des Schiffes auf der Schiffswerft Orsova lief sehr gut
und zur vollsten Zufriedenheit unseres Kunden. Die Werft hat sehr viel Erfahrung mit
dem Bau von Binnenschiffskaskos. Dazu haben wir glücklicherweise, vor Ort, auch sehr
erfahrene Bureau Veritas-Besichtiger.“
Nach dem Bau des Kaskos inklusive
Propellerdüsen, Ankerwinden, Ankerketten,
Rohrsysteme in Laderaumbereich, Anstrich
lieferte VOS Kaiser das Kasko nach Regensburg. Weiterhin unterstützte VOS Kaiser den
Kunden bei dem Transport des Kaskos nach
Haren.

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

Wie alles wil weten over

DE BINNENVAART
kijkt op de websites van de

www.binnenvaartkrant.nl

www.vlootschouw.nl
VLOOTSCHOUW

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

BINNENVAARTCIJFERS

www.binnenvaartvlog.nl

www.binnenvaartcijfers.nl
Een coproductie van de Binnenvaartkrant
en het Bureau Voorlichting Binnenvaart

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

SALES & SERVICE

Maritieme betimmeringen en interieurbouw

Foto: Maritime Filming Group

Wij feliciteren INTERSTREAM BARGING van harte met mts HUYGENS
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Weer een wetenschapper
voor Interstream:
rvs chemietanker Huygens
Nieuwe chemieschepen krijgen
bij Interstream Barging de
naam van een wetenschapper.
Deze maand voegde het mts
Huygens zich bij de vloot.
Het schip is genoemd naar
Christiaan Huygens, een
vooraanstaande Nederlands
wis-, natuur- en sterrenkundige
die in de 17e eeuw leefde. Hij
weet zich in goed gezelschap.
Het casco arriveerde eind januari bij Asto Shipyard. De werf in
Raamsdonksveer deed de complete afbouw. Het casco is geleverd
door Gebr. De Jonge Ship Building Service, die het liet bouwen
op de eigen scheepswerf in Kladovo (aan de Donau).
De Huygens is 110 meter lang
en 11,45 meter breed. Begin juni
legde de rvs chemietanker met
succes zijn proefvaart af.

1.700 pk
De Mitsubishi-motor (een S16RMPTAW) is goed voor 1.700 pk.
ADS van Stigt zorgt met de keerkoppeling van Masson Marine
voor een reductie van 5,031 naar
de scheepsschroef van VICUSdt.

Pon Power leverde de generatorsets: twee Caterpillars C18 voor
boegschroef en ladingpomp en
één Caterpillar C4.4.
De zeven ladingpompen (type
MDPD-80) zijn van Marflex.
Foresta Trading leverde een ruim
assortiment FT-pompen, ejectors,
het hydrofoor smeeroliehaspelsets.
Konutherm
verzorgde
het
complete ladingverwarmingssysteem. W&O Europe leverde de
appendages voor in de machinekamers.

Werkina Werkendam
Werkina Werkendam deed de
complete elektrische installatie
inclusief 2-draads databesturing,
met ook het monitoringsysteem,
het
nautische
pakket
van
Alphatron Marine, het camerasysteem, de airco-installatie
en het satelliet- en het tankmeetsysteem.
WindeX Engineering staat achter
de airconditioning, de ventilatoren en de rvs klaproosters.

de complete betimmering van de
achterwoning en het stuurhuis.
Dat stuurhuis werd, inclusief het
hefgeleidekokersysteem, vervaardigd door Kampers Shipyard.

Scheepsuitrusting
Blommaert leverde onder andere de masten, heklichtbeugel,
boordlichtbakken en de stuurhuistrap.
Bunkercentrum
Dongemond
is verantwoordelijk voor de
scheepsuitrusting, de bijboot,
stuurstoel, Texaco-smeermiddelen, OML-koelmiddelen en de
gasolie.
Berger Maritiem gaf advies op het
vlak van duurzaamheid. Lloyd’s
Register EMEA deed de classificatie.

Aan mts Huygens leverden onder andere:
Asto Shipyard Afbouwwerf

Hoogendoorn Maritieme

Shipyard Kladovo Service Bouw casco

Betimmeringen en Interieurbouw

Gebr. de Jonge Shipbuilding Services B.V.

Complete betimmering achterwoning en

Levering casco

stuurhuis

ADS van STIGT

Kampers Shipyard B.V.

Masson Marine keerkoppeling type MM

Stuurhuis incl. hefgeleidekokersysteem

W7400 5,031: incl. Vulkan elastische kop-

Konutherm B.V. Compleet primair/

peling en PTO type 0 t.b.v. stuurwerk

secundair ladingverwarmingssysteem

Alphatron Marine B.V.

Lloyd's Register EMEA Geklasseerd

Compleet nautisch pakket

Marflex B.V. 7 x MDPD-80 ladingpompen

Berg Maritieme Meetsystemen B.V.

Pon Power B.V. 2x Caterpillar, type C18

Tankmeet- en alarmeringssysteem voor

generatorsets voor boegschroef- en lading-

de ladingtanks, doorvaarthoogte meting,

pomp bedrijf en 1x Caterpillar generator-

gasdetectie systemen voor woning en

set, tyep C4.4 van 99 ekW

stuurhuis en leiding tracing op laad-los,

W&O Europe

dampretour en strip-leiding

Appendages voor in de machinekamers

Berger Maritiem Sales & Service V.O.F.

Werkina Werkendam B.V.

Duurzaam advies

De complete elektrische installatie inclusief

VICUSdt

2-draads databesturing, monitoringsys-

CFD geoptimaliseerde scheepsschroef

teem met touchscreenbediening, com-

Blommaert BVBA

pleet nautisch pakket, camerasysteem,

Voormast type Improval, heklichtbeugel

complete airco installatie, satellietsysteem,

type Arizona, boordlichtbakken type Isis,

tankmeetsysteem, Ecdis Inland Viewer, en

dakradarmast type Nikki en stuurhuttrap

AIS installatie

Bunkercentrum Dongemond B.V.

WindeX Engineering B.V.

Bijboot, scheepsuitrusting, stuurstoel,

Airconditioning, ventilatoren en RVS

Texaco smeermiddelen, OML koelmiddelen

klaproosters

en gasolie
Foresta Trading B.V.
F.T. Victor algemene dienst- / brandbluspompen, F.T. VICTOR ballast- / spinkler- /
drijwaterpompen ejector, F.T. VICTOR
zwart water pomp met versnijdende
waaier, F.T. TTK ballast-/stripping ejectors
≈ 300 m³/u, F.T. gasolie trimpomp, F.T.
hydrofoor met luchtgekoelde frequentieregelaar en F.T. smeerolie haspelsets

Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw deed
ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

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

TO BE EXACT.
Het vakmanschap van Asto Shipyard is veelzijdig.
AFBOUW - CASCOBOUW - CONSTRUCTIE - ELEKTRA - HYDRAULIEK - LEIDINGWERK - ONDERHOUD
POEDEROVERSLAG - REPARATIE - RVS/ALUMINIUM - STEVENDOK - VERSPANING
Alle disciplines onder één dak - voor nieuwbouw, afbouw, reparatie en onderhoud van
hoogwaardige binnenvaartschepen en scheepvaartgerelateerde projecten.
Van ontwerp tot oplevering. ASTO SHIPYARD heeft alles in eigen huis.
ALLES? KIJK OP WWW.ASTO-BV.NL
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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
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• Een scheepshelling van
170x40m met een hefcapaciteit van1500T
• Een vlottende steiger,
geschikt voor het uitvoeren
van werken boven de
waterlijn
• Opslagterrein en werkplaatsen.
• Drukpers van 300T,
knipstraat tot 3m,
paswerkerij,…

STL

STANDNR

...

I www.bingvoskaiser.de

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

NIEUWBOUW CASCO’S

Werkendam 0183 67 80 30

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!
ADVIES

TEKENINGEN
BINNENVAARTSCHEPEN
GOEDKEURING

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

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52
WWW.BINGVOSKAISER.DE

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

29 en 30 september 2020
De enige Duitse vakbeurs voor de binnenvaart - Shipping - Technics - Logistics (STL) heeft een reputatie opgebouwd als hét internationale knooppunt voor de maritieme
industrie. Als jaarlijkse inspiratiebron voor antwoorden op de centrale vraagstukken van
de toekomst biedt het exposanten en bezoekers een platform van hoge kwaliteit voor
onderlinge uitwisseling. De beurs STL koppelt vraag en aanbod in een aangename sfeer
aan elkaar en vormt hiermee een stevige basis voor zakelijke lange-termijncontacten.
Hebben we uw interesse gewekt? Neem contact met ons op!

Party “Dock & Rock”
met live muziek

Dinsdag 29 september 2020 - Party
incl. buﬀet en live muziek voor maar € 30,00 p.p.

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

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

16 juni 2020
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Messe Kalkar heeft op 29 en 30 september eerste beurs voor binnenvaart

Shipping Technics Logistics
2020 gaat door
Shipping Technics Logistics
2020 gaat door. Dat bevestigt
projectmanager Leon Westerhof.
Het is de eerste vakbeurs die na
de coronamaatregelen weer in
Messe Kalkar wordt gehouden:
op 29 en 30 september. Het
is ook weer het eerste grote
evenement voor de binnenvaart.
Westerhof is blij: “We hebben hier
duidelijkheid. We hebben groen
licht gekregen van NoordrijnWestfalen, de deelstaat waarin
Kalkar ligt. Vakbeurzen en
congressen mogen weer plaatsvinden. Maar ze moeten wel voldoen aan de overheidsrichtlijnen.
We zullen zien welke op 29 en 30
september van kracht zijn. Daarvoor nemen we dan passende
maatregelen.”
Er geldt een maximumaantal
bezoekers dat afgemeten aan
het aantal vierkante meters mag
worden toegelaten. “Dat is geen
punt bij ons. Messe Kalkar is ruim
genoeg om de standhouders en
bezoekers over twee dagen te
verdelen over de beursvloer.”

Anders dan normaal
“Het zal allemaal wel wat anders
zijn dan normaal, maar de beurs
kan gelukkig doorgaan. Het is
goed dat de binnenvaart elkaar
weer kan ontmoeten en dat men
de nieuwste trends en ontwikkelingen kan uitwisselen."
"Alle aandacht gaat nu, begrijpelijk, uit naar corona. Maar er is
wel een heleboel aan de gang op
het gebied van innovatie, regel-

geving, nieuwe producten. Daar
willen binnenvaartondernemers
meer over weten.”
Westerhof houdt rekening met
diverse maatregelen, maar verwacht niet dat die hinderlijk zijn.
Het zou bijvoorbeeld kunnen
zijn dat mensen een mondkapje
moeten dragen als ze door de
gangen lopen, maar dat dat niet
nodig is als ze op een stand zitten. Nu geldt in Duitsland – net
als in Nederland – dat mensen
anderhalve meter afstand moeten
houden. Er gaan stemmen op dat
dit voorschrift deze zomer wordt
geschrapt.

Dock & Rock Party
De Dock & Rock Party, de traditionele feestavond op de eerste
beursdag, gaat wel door, maar in
een andere opzet en op een andere plek. Westerhof: “Die kan waarschijnlijk niet in de kroegstraat,
maar we zien wel mogelijkheden
om op een andere manier een gezellige avond te organiseren.”

maakte gebruik van de mogelijkheid tot arbeidstijdverkorting en
er was onzekerheid over het door
kunnen gaan van de beurs. Toch
valt het aantal deelnemers hem
niet tegen. “We hebben nauwelijks afmeldingen door corona en
we hebben nog drie maanden tot
de beurs. We zijn nu hard aan de
slag om nog standruimte te verkopen.”
De reacties zijn positief, vertelt
Westerhof. “Mensen zijn blij dat
we weer mogen, dat we elkaar
weer kunnen ontmoeten en met
elkaar van gedachten wisselen
over nieuwigheden en ontwikkelingen. Bij Messe Kalkar zijn we
verheugd dat we met Shipping
Technics Logistics de gelegenheid
daarvoor kunnen bieden. Iedereen is weer van harte welkom.”

HEBO breidt uit naar
Amsterdam
HEBO Maritiemservice heeft
zijn maritieme dienstverlening
uitgebreid naar de haven
van Amsterdam. HEBO was
al regelmatig actief in de
Amsterdamse haven, maar
beschikte er nog niet over een
permanente locatie.
“In samenwerking met TMA
Logistics en Port of Amsterdam
is het gelukt een vaste locatie
voor een van de HEBO-bokken te
vinden in de haven van Amsterdam. Zo kunnen we tot 800 ton
lifting-capaciteit aanbieden voor
project- en breakbulkverladingen
en bieden we hijscapaciteit aan
voor superjachten in de haven van
Amsterdam.”

De afdeling voor calamiteiten
wordt actief vanuit de Coenhaven.
Die wordt ingezet voor het bestrijden van incidenten en het afvangen van vrijgekomen afvalstoffen
van bijvoorbeeld olie en chemische producten tot plastic afval.
HEBO Maritiemservice is al jaren
actief in Zwartsluis en Rotterdam.
Het veelzijdige bedrijf beschikt
over drijvende kranen (tot 800 ton
hijscapaciteit), pontons en calamiteitenvaar- en voertuigen. HEBO
is actief op het gebied van projecten breakbulkverlading, calamiteitenbestrijding, bergingen, infrastructuur, ship-to-ship-operaties
en transporten van onder andere
superjachten.

Kijk voor meer informatie op
www.shipping-technics-logistics.de.

Vorige jaren vond tijdens Shipping Technics Logistics 2020 het
Forum der Binnenschifffahrt
plaats. Dat is dit jaar niet zo. Het
lukte niet meer om voldoende
sprekers te boeken. Daarentegen
zullen er wel presentaties zijn op
de beursvloer. Aan dat programma wordt nog gewerkt.

(foto HEBO Maritiemservice)

Welkom
Met de standverkoop heeft
Westerhof veel last gehad van de
coronabeperkingen. Hij kon niet
bij bedrijven langs, Messe Kalkar

Leo Westerhof: “We hebben groen licht gekregen van Noordrijn-Westfalen.”
(foto Messe Kalkar)

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

B el va n And e l 010 42 9 3 3 1 6

• 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

Ligplaatsgedoogbeleid
En toen was het genoeg. De Franto
deed niet meer mee met de ligplaatsencaroussel en bleef liggen
waar ze lag, in het Merwedekanaal
bij Gorkum.
Na een week moet je wegwezen
want een ander wil ook weleens
liggen. Dat vinden wij onzin want
we gaan niet in rook op als we
wegvaren. Er is geen werk en waar
moeten we heen? Als we vertrekken moeten we weer een andere
plek hebben en daar moet dan
weer iemand anders weg etcetera.
Waar zijn we mee bezig?
Tegelijkertijd worden er op plekken zoals bij Gorinchem, waar in
het verkeersbesluit duidelijk staat
dat dit bedoeld is voor varende
vrachtschepen, wel recreatievaart
toegestaan groter dan 20 meter.
Dus schermt men met een verkeersbesluit waar de provincie
zichzelf niet aan houdt. Wij doen
er niet meer aan mee.
Dat leverde natuurlijk veel narigheid op: een enorme sticker op
het raam, waarop stond dat we
moesten verkassen omdat onze
tijd overschreden was, telefoontjes en een (goed) gesprek met de
ambtenaar die belast is met de uitvoering.
Maar we gingen niet weg.
Hoe zat het met die coulance die
beloofd was in verband met coronatijd? Daar had de provincie

niets mee te maken, was de boodschap. Dat was met Rijkswaterstaat
afgesproken (die dat dan ook weer
niet bepaald uitdraagt naar de
schippers toe, helaas).
We moeten zeggen: er waren veel
partijen die ons hierin steunden:
het ministerie van I en W ging
het navragen bij de directie van
de provincie, diverse Kamerleden
(PVV en CDA) zochten contact
met de provincie, Een Statenlid
(SP) heeft de druk op de ketel
enorm vergroot, en dat alles lijkt
nu te leiden tot een resultaat: het
gedogen van het langer blijven liggen van binnenvaartschepen.
Wat het belangrijkst is: het lijkt
erop dat men (door de interventie van velen) begrip heeft gekregen voor de situatie waar de binnenvaart momenteel in verkeert,
tenminste in Zuid-Holland.
Nu willen we graag hierover in
gesprek want dit versnipperde
ligplaatsenbeleid van Rijkswater-

staat, al die provincies, de gemeentes en de waterschappen zouden
toch zo op elkaar afgestemd moeten kunnen worden dat geen van
die partijen ‘opgescheept’ zit met
schepen die blijven liggen omdat
ze verder nergens naartoe kunnen
en tegelijkertijd de binnenvaart nu
eindelijk eens plekken krijgt waar
men gewoon wat langer kan blijven als dat nodig is.
We hopen van harte dat dit kan
leiden tot iets beters, voor alle
partijen. Als eerste gaan we hierover in gesprek met de Provincie
Zuid-Holland om aan te geven:
hier moet nu toch echt eens iets
structureels verbeteren.
En niet alleen bij de Provincie Zuid-Holland. Met NoordHolland staat ook al een gesprek
gepland.

David Twigt en Sunniva
Fluitsma, ms Franto

INGEZONDEN
BRIEF

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

Shipyard

DAMEN MARINE COMPONENTS

SCHEEPSRAMEN

OMRU

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

Foto: Media Creators

Non Ferro bv

Wij feliciteren BURANDO MARITIME SERVICES van harte met mts MABEL
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Mabel is er klaar voor
Na de ‘gewone‘ proefvaart op 29
mei volgde op 2 juni de sea trial
van de Mabel. De door de VEKA
Group gebouwde bunkertanker
doorstond ook al die tests
moeiteloos, zodat Burando
Barging het schip in gebruik kon
nemen. De Mabel is toegelaten
voor de estuaire vaart (in de
Belgische kustwateren).
De type C-tanker is 110 meter lang
en 11,45 meter breed. De acht
tanks hebben een gezamenlijke
inhoud van ruim 3.000 m³. Het
schip is uitgerust met een semidubbel leidingwerk, dat VEKA in
samenspraak met de opdrachtgever ontwierp. De thermische olie
leidingen op het tankdek zijn van
roestvaststaal.
De Mabel is gebouwd op basis van
de ‘VEKA Vortex’-innovatie. “VEKA
Vortex combineert een aantal innovaties die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld”, legt de
werf uit op zijn Facebook-pagina.
“Naast het feit dat het schip meer
lading kan dragen vanwege de geoptimaliseerde romp, heeft het
ook een brandstofbesparing van
20 procent door zijn vorm.”

Derde schip
Dit is het derde schip dat de
Werkendamse werf dit jaar voor
Burando Barging opleverde. Eerder kwamen de Aimee en de
Emma in de vaart. Dat zijn twee

zusterschepen. Ze zijn wel even
lang als de Mabel, maar een slag
breder: 13,50 meter.
De Aimee kwam begin dit jaar in
de vaart; daarna was het de beurt
aan de Emma. Nu sluit de Mabel de rij. De schepen versterken
de groeiende vloot van Burando
Barging en worden niet alleen
ingezet in het ARA-gebied maar
kunnen en mogen ook langs
de Belgische kust tot Zeebrugge
varen.
De voortstuwingsmotor is een
Caterpillar 3512C, afkomstig van
Pon Power. Die is goed voor 1.420
pk. De keerkoppeling (WAF 665
L) komt van Reintjes Benelux.
Damen Marine Components
leverde de roeraandrijving en de
twee hydrodynamische profielroeren, plus het stuurpaneel (inclusief
roerstandaanwijzer en hydraulisch
aggregaat). Van Blokland NonFerro komen de U-bundelkoelers
en een oliekoeler.
European Pump Services tekent
voor twee EPS/Bornemann ladingpompsystemen met elk een capaciteit van 375 m3/uur. De sets zijn
geschikt voor lichte producten tot
stookolie bij een maximale druk
van 8 bar. Daarnaast heeft EPS een
EPS/Bornemann-pompsysteem
van 80 m3/uur geleverd. De pompen worden aangedreven door
drukvaste ABB-elektromotoren.
All Pumps Holland leverde een

volledig Victor-pompenpakket.
Kampers Shipyard is verantwoordelijk voor het stuurhuis met
hefgeleidekokersysteem. Beerens
Handelsonderneming
leverde
onder meer de dakradarmast,
stuurhuistrap,
heklichtbeugel,
scharnierbare boordlichtbakken,
hoogglans sierpijpen/uitlaten en
de davit. Van Dijvler Materiaal zijn
de lieren afkomstig.

Ramen
OMRU leverde de ramen. Dik den
Hollander Maritiem verzorgde
de vloerbedekking in de gehele
woning en het stuurhuis, alle
raambekleding en zonwering, de
matrassen en de levering van het
interieur. Willemsen interieurbouw & scheepsbetimmering deed
de isolatie en betimmering.
Artco Painting deed het schilderen coatingwerk. WindeX Engineering verzorgde de airconditioning, overdrukinstallatie en de rvs
klaproosters.

Aan mts Mabel leverden onder andere:
Veka Scheepsbouw B.V. Afbouwwerf

maximale druk van 8 bar. Naast de grote

All Pumps Holland B.V.

ladingpompsets heeft EPS een 80m3/uur

Complete Victor pompen pakket

EPS/Bornemann pompsysteem geleverd.

Artco Painting B.V.

De pompen worden aangedreven door

Compleet schilder/coating-werk

drukvaste ABB elektromotoren. De door

Beerens Handelsonderneming B.V.

EPS geleverde pompsystemen zijn geschikt

Dakradarmast type Dortsman, stuurhuis-

voor installatie in een ATEX zone 1 G II B T4

trap, heklichtbeugel type Millennium,

ladingszone. Door toepassing van uit-

Davit WLL 300 kg incl. CE-keur, schar-

sluitend A-klasse materialen is een lange

nierbare boordlichtbakken en hoogglans

levensduur met grote mate van betrouw-

sierpijpen / uitlaten

baarheid vanzelfsprekend

Beka Constructiebedrijf B.V.

Heatmaster B.V.

Voor- en achter machinekamer vloeren

Ladingsverwarmingssysteem

Berg Maritieme Meetsystemen B.V.

Kampers Shipyard B.V.

Installatie tankinhoudsmeting en tankalar-

Stuurhuis met hefgeleidekokersysteem

meringen en gasdetectie systeem voor

incl. hydraulische toebehoren

stuurhuis en woning

OMRU Scheepsramen Ramen

Blokland Non-Ferro B.V.

Pon Power B.V. 1x Caterpillar voortstu-

U-bundelkoelers en een oliekoeler

wingsmotor, type 3512 van 1051 bkW

Blommaert BVBA

(1420 pk) bij 1600 rpm

Voormast type Improval

Reintjes Benelux bvba

Damen Marine Components

1x WAF 665 L met reductie van 5,044:1

Stuurpaneel: SP2700, inclusief roerstand-

W&O Europe Afsluiters voor de deklei-

aanwijzer RI 2700, hydraulisch aggre-

dingsystemen en de machinekamers

gaat: type HPP 2700-280 } 1-1-2/11 kW,

Werkina Werkendam B.V. De complete

roeraandrijving: type 2 DWK 6080/70 en

elektrische installatie inclusief 2-draads

hydrodynamische profielroeren: 2 stuks

databesturing, monitoringsysteem met

type HD 22

touchscreenbediening, compleet nautisch

Dijvler Materiaal B.V. Lieren

pakket, camerasysteem, complete airco

Dik den Hollander Maritiem B.V.

installatie, satellietsysteem,tankmeetsyste

Pvc vloer in de gehele woning, alle ramen

em, Ecdis Inland Viewer en AIS installatie

raambekleding / zonwering, matrassen

Willemsen interieurbouw &

tapijt stuurhuis en stofferen hoekbank en

scheepsbetimmering B.V.

levering interieur

Isolatie en betimmering

EPS European Pump Services B.V.

WindeX Engineering B.V.

Twee stuks EPS/Bornemann ladingpomp-

Airconditioning, overdrukinstallatie en RVS

systemen met elk een capaciteit van

Klaproosters

375m3/uur. De sets zijn geschikt voor
lichte producten tot stookolie bij een

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

MTS MABEL
VEKA WENST BURANDO MARITIME SERVICES EN DE BEMANNING VAN MTS MABEL
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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Ketelbinkie:

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

21.450,22.450,24.550,25.550,26.450,-

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

9,5 kW

17 kW

38.700,77.500,-

25,7 kW

Ook complete installatie mogelijk

www.maritimebooster.nl

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

Draadankerlieren, op maat gemaakt, elke afmeting.

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

Vanwege uitbreiding van onze activiteiten is Bruinsma Freriks Transport op
zoek naar dubbelwandige tankschepen van 1000-5000t om onze vloot te
versterken.

Info: Peter Tinnemans 0622957187
www.tinnemans-scheepswerf.nl

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

BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht
TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl
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Beurs-World Trade Center. Beursplein 37
Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000
Mail: casco@gebrsluyter.nl
www.gebrsluyter.nl

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen
T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736
info@femm.be - www.femm.be
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Wij feliciteren DRANACO NV van harte met ms SCHELDEPOORT
Maritieme betimmeringen en interieurbouw

Buijks Maritiem

Breda

OMRU
SCHEEPSRAMEN

Foto: Anthony de Rop van Dranaco

Kunststof leidingsystemen
voor binnenvaart en zeevaart

!
AN 35 JA AR
D
R
E
E
M
L
A
ES
N SERVICE
INSTALLATI
• SPUDPA AL
KWALITEIT E
OTECHNIEK

UW A ANSPR

EEKPUNT VO

OR: ELEK TR

uwen
stelde vertro
e
g
s
n
o
in
t
e
or h
uden vaart.
ranaco N.V. vo
ede en beho
o
g
n
e
e
Wij danken D
rt
o
eet systeem
o
ine scheepsm
s Scheldep
Shore • Cumar
a&
Se
en
.
en wensen m
or
.m
at
i.s
er
Gen
latie

Buijks Maritiem,
Bedankt voor het
gestelde vertrouwen.
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477
• T 078- 6311

behouden vaart.

Kiekendiefstraat 13 | 4302WT Zierikzee | T. +31 (0) 6 3831 8044 | E. info@vkkunststoffen.nl
Foto: Anthony de Rop van Dranaco

www.vkkunststoffen.nl

Wij danken dranaco nv voor het in ons gestelde vertrouwen

en wensen mbs scheldepoort een behouden vaart!

offshore ruijtenberg heeft de volledige ombouw verzorgd.

www.scheepswerf-ruijtenberg.nl
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Tweede tanker gaat verder als beunschip voor Dranaco en Amer Shipping

Scheldepoort voegt zich bij
Scheldestad

Aan ms Scheldepoort leverden onder andere:
Buijks Maritiem B.V.

Gaastmeer Yacht Design Naval

Afbouw machinekamers en pompkamers,

Architecture & Engineering

complete technische ombouw en begeleiding

Ontwerp, engineering, constructie bereke-

Blommaert BVBA Voormast type Improval

ningen en tekeningen

en heklichtbeugel type Nordic

Hoogendoorn Maritieme Betimmerin-

Bunkercentrum Dongemond B.V.

gen en Interieurbouw Complete betim-

Bijboot, scheepsuitrusting, stuurstoel,

mering achterwoning & stuurhuis

Texaco smeermiddelen, OML koelmiddelen

JPsurvey B.V.

en gasolie

Certificering en de controle op de ombouw

ClimaLogic B.V. Airconditioninginstal-

Leeuwestein Scheepsinstallaties B.V.

latie, overdrukinstallatie, machinekamer

Complete elektrische installatie i.s.m.

ventilatoren en RVS afsluitbare roosters

Sea&Shore, Cumarine scheepsmeet sys-

EBR Marine B.V. Bovenbouw

teem, telescoop spudpaal installaties 2x

Foresta Trading B.V. F.T. Victor dekwas

uitschuiflengte 16,5m en generatoren

& ballastpompen in de dubbel gelagerde

Offshore Ruijtenberg B.V. Volledige om-

BiBlock, zeewater uitvoering, F.T. Giudici

bouw van tanker naar motorbeunschip

Bronzen nazuig-ejectors, F.T. Victor zwart

OMRU Scheepsramen Ramen

wart water pompen met versnijdende

Scheepswerf "de Toekomst" B.V.

waaier, F.T. Hydrofoors met luchtgekoelde

Totale casco ombouw

frequentieregelaars en F.T. Smeerolie

Speedheat Breda Vloerverwarming

haspelsets

Van Koeveringe Kunststoffen
Kunststof leidingwerk en appendages voor
lens/ballastsysteem

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
(foto Dranaco)

De Scheldepoort heeft zich
bij de Scheldestad gevoegd.
Donderdag 11 juni kon het
Belgische beunschip voor de
eerste keer laden. Net als zijn
twee maanden geleden in de
vaart gekomen voorganger
wordt de Scheldepoort door
eigenaren Dranaco en Amer
Shipping vooral ingezet voor
het vervoer van het voor de
Belgische en Nederlandse kust
gewonnen spuitzand naar
diverse bestemmingen in België,
Nederland en Frankrijk.
Beide schepen waren voorheen
enkelwandige tankers. Ze zijn
door Buijks Maritiem uit Raamsdonksveer omgebouwd. De Scheldepoort, die vroeger rondvoer als
mts Trienke, is 105 meter lang en
10,50 meter breed. Het laadvermogen is 2.725 ton.
De nieuwe aanwinst beschikt over
dezelfde uitrusting als de Scheldestad, die iets groter is: 110 x 11,40
meter.
Als de Scheldepoort net zo goed
functioneert, zijn ze bij Dranaco
en Amer Shipping helemaal content. En eigenlijk is er geen aanleiding om daaraan te twijfelen.
“We zijn enorm tevreden over de
Scheldestad. Het schip functio-

neert helemaal naar wens”, aldus
Anthony de Rop. Hij is samen
met zijn broer Fabrice zaakvoerder van Dranaco.

Buijks Maritiem
Ook de Scheldepoort is multifunctioneel. Beide schepen zijn uitgerust met spoeltank. Zodoende
kunnen ze al tijdens het laden op
de Westerschelde beginnen met
het ontzilten van het zand. Dat
levert niet alleen tijdwinst, er
is ook een milieuvoordeel: het
spoelen hoeft niet pas te gebeuren
als de schepen in zoetwater varen.
Buijks Maritiem coördineerde de
afbouw en deed de engineering.
Scheepswerf De Toekomst, gevestigd in Waspik, is verantwoordelijk voor het staalwerk.
De Scheldepoort heeft twee ruimen, die beide zijn voorzien van
een eigen stortkoker. De volledige
bediening is vanuit het stuurhuis
te monitoren. Er zijn drie pompkamers: voor, midden en achter.

Honderd jaar
Dranaco zet naast de twee eigen
schepen op regelmatige basis een
vaste groep van dertig tot veertig
relatieschepen in. Het in Antwerpen gevestigde bedrijf, dat ook
nog depots heeft in Grobbendonk

(aan het Albertkanaal) en in
Terneuzen, produceert, vervoert en
verhandelt op jaarbasis 2 tot 3
miljoen ton zand, grind en granulaten.
Het familiebedrijf bestaat al sinds
1919. “Gelukkig bestonden we
vorig jaar honderd jaar”, zegt Anthony de Rop. “Toen konden we
dat nog vieren. Dit jaar zou dat
door corona niet mogelijk zijn
geweest.”
Zoals nu de ingebruikname van
de twee nieuwe schepen niet gevierd kon worden. “We hadden
dat wel willen doen. Nu hopen
we dat het later dit jaar alsnog
kan, als corona geen spelbreker
meer is.”
Nu de Scheldepoort ook vaart, is
het dubbele ombouwproject tot
een eind gekomen. Plannen voor
een vervolg zijn er voorlopig op
korte termijn nog niet.
Maar, zegt Anthony de Rop: “We
sluiten het ook zeker niet uit.
We zijn zeer tevreden over deze
projecten en geloven volop in het
gebruik van de aanwezige waterwegen in België en buurlanden
om onze granulaten tot eind
gebruiker te brengen. Je weet dus
nooit wat de toekomst brengt.”

Bouw ‘Port of Limburg’ is gestart
Op de voormalige Ford-terreinen
aan het Albertkanaal in Genk
zijn de afbraak-, sanerings- en
infrastructuurwerkzaamheden
gestart voor een nieuwe
containerterminal met een
capaciteit van 350.000 TEU.
Als alles volgens plan verloopt,
is ‘Port of Limburg’ in 2023
operationeel.
De terminal is een gezamenlijk
project van de Limburgse bedrijven H.Essers en Group Machiels.
Hij wordt uitgerust met moderne
faciliteiten en technologie, inclusief een installatie voor het
verwarmen en vullen van containers. Naast containers kunnen er

gevaarlijke goederen worden behandeld, zowel verpakt als in
bulk. De focus ligt op transporten tussen de Antwerpse haven en
het Limburgse achterland via het
Albertkanaal.
De haven van Genk, die voor 50
procent eigendom is van Group
Machiels en voor 50 procent van
staalproducent Aperam, gaat zich
na de opening van de terminal alleen nog focussen op de afhandeling van bulkgoederen, roestvaststaal en op spooractiviteiten. De
containertrafiek wordt overgedragen aan Port of Limburg, aan de
overzijde van het Albertkanaal.
“De synergiën tussen Port of Limburg en de haven van Genk bieden

een ongeëvenaard potentieel voor
de logistieke ontwikkeling van
de regio”, aldus Louis Machiels,
bestuursvoorzitter van de Group
Machiels.
H.Essers bouwt als voormalige
wegvervoerder sinds geruime tijd
zijn multimodaal vervoer verder uit. Een jaar geleden nam het
bedrijf de ETG-spoorterminal in
Genk over. “Nu investeren we in
onze eigen waterterminal”, aldus
Gert Bervoets. “De nabijheid van
onze megasite Dry Port maakt
deze terminal extra waardevol.
Van hieruit bieden we klanten in
binnen- en buitenland slimme
combinaties van weg-, spoor- en
binnenvaartvervoer.”

Geen containerterminal in Bohmte
De Duitse gemeente Bohmte zet
de plannen voor een trimodale
containerhaven langs het Mittellandkanaal stop. Dat heeft de gemeenteraad besloten op voorstel
van Bündnis90/Die Grünen en
Die Linke.
In plaats van een nieuwe terminal zou de overslagcapaciteit voor
containers in de bestaande, maar
momenteel stilgelegde haven van
de firma Zerhusen kunnen worden uitgebreid.
Er was veel protest tegen de door
de gemeente geplande nieuwe
containerterminal. Omwonenden
vreesden onder meer voor geluidsoverlast. Uit diverse studies bleek
bovendien dat er met overdreven
prognoses voor de containeroverslag werd gewerkt. Volgens tegen-

standers van het project hebben
de initiatiefnemers verzuimd
advies in te winnen en onderzoek
te doen.
Vorig jaar haalde de rechtbank al
een streep door de plannen omdat er vormfouten zouden zijn
gemaakt. Daarnaast oordeelde de
rechter dat de plannen niet volgens de juiste spelregels publiek
waren gemaakt.
In de haven van Osnabrück, zo’n
25 kilometer verderop, is enkele
weken geleden de bouw van een
containerterminal voor spooren wegvervoer gestart. Het gaat
om een samenwerking tussen
de Stadtwerke in Osnabrück en
Dortmund. Op de terminal kunnen op termijn 150.000 containers worden overgeslagen

Moezelcommissie pleit voor
extra coronasteun binnenvaart
De Moezelcommissie maakt
zich zorgen over de gevolgen
van de coronapandemie voor
het vrachtvervoer. Ze is van
mening dat het verlagen van
haven- en ligplaatsgeld een
aanvulling kan zijn op nationale
steunprogramma’s, subsidies
en kortingen op de sociale
bijdragen.
Vanwege COVID-19 mogen de
vaartrechten op de Moezelsluizen alleen nog met de pinpas
worden betaald. Uiteraard moet
men hierbij de nodige afstand en
hygiënemaatregelen in acht nemen.
Tijdens de plenaire zitting op 28
mei zijn deze maatregelen geëvalueerd. Alles verloopt volgens de
Moezelcommissie vlot, waardoor
de gezondheid van schippers en
sluispersoneel niet in gevaar komt.
De maatregelen blijven gelden
zolang er sprake is van een (door
de WHO vastgestelde) coronapandemie of tot de besluiten van de
Moezelcommissie overbodig wor-

den of als gevolg van andere besluiten moeten worden aangepast.
Vanwege corona hebben de vaarwegbeheerders de planning van
werkzaamheden aan kunstwerken
op de Moezel aangepast. De jaarlijkse stremming van de Moezelsluizen voor groot onderhoud is
verschoven naar 21 tot en met 30
september.
De passagiersvaart op de Moezel is
onlangs na een wekenlange lockdown weer van start gegaan, maar
de maatregelen waaraan de sector
zich moet houden verschillen van
land tot land. Op een internationale rivier, die door drie landen
stroomt, is dit lastig.
De Moezelcommissie vindt dat
de nationale versoepelingen rekening moeten houden met de Europese initiatieven om het grensoverschrijdende passagiersvervoer
te harmoniseren. Passagiersvaart
is volgens de commissie een belangrijke economisch pijler en de
gezondheid van gasten aan boord
moet geborgd worden door gestandaardiseerde regelgeving.
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Allround specialist in
scheepselektrotechniek

MAAKT WERK VAN UW TRANSPORT

Voor optimaal en efﬁciënt vervoer van uw goederen. Gespecialiseerd in het vervoer
van bulkgoederen en speciaal transport over alle Europese binnenwateren
Wij staan er altijd open voor om met aanvullende scheepsruimte uit te breiden
Wij wisselen hierover graag van gedachten met u

service

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

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

Sisalstraat 9
8281 JJ Genemuiden

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

info@snijderscheepselektro.com
www.snijderscheepselektro.com

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

ALUMINIUM EN RVS
BEERENS BV

24/7

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

of mail direct naar
john@beerensbv.nl

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

/Beerensbvwerkendam
/company/beerensbv

WWW.BEERENSBV.NL

FKH ACCU’S

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

HERMOTORISEREN?
OP ZOEK NAAR EEN CCR2 MOTOR?
Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

Zeer betrouwbare mechanische
binnenvaart motoren
Uit voorraad leverbaar!
755 pk / 1840 tpm
829 pk / 1900 tpm
1400 pk / 1900 tpm
Vraag vrijblijvend een offerte voor een motor of een
dealer voor de binnenvaart.
complete inbouw bij uw

Stormsweg 8
2921 LZ Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008
E-mail: info@hoveko.nl

Wim Steenbergen
Tel: 06-15204640 | info@shipfixtechniek.nl | www.shipfixtechniek.nl
Werklocatie: Werkschip Janny, gemeentehaven ‘s-Gravendeel
0131-Yanmar-CM-Shipfix adv Binnenvaart-130x92mm.indd 1
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Dordtse verkeerscentrale neemt intrek in nieuw
onderkomen
Op dinsdag 9 juni is de
Regionale Verkeerscentrale
Dordrecht verhuisd. De nieuwe
verkeerspost voor de scheepvaart
bevindt zich bovenop het
Drechttunnelgebouw, met
direct zicht op de drukke
scheepvaartroute.
Het oude bedieningsgebouw van
de Drechttunnel is aangepast aan
de nieuwe bestemming. Bij het
inrichten van de verkeerspost is
zoveel mogelijk rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Zo is de nieuwe nautische
centrale voorbereid op het zogeheten corridorgericht bedienen en
begeleiden (CBB) op de corridor
van Rotterdam naar Duitsland.
Bij de aanpassing van de verkeerscentrale is zoveel mogelijk gekeken naar duurzame oplossingen;

zo wordt restwarmte van de technische ruimte gebruikt om het gebouw te verwarmen en liggen er
op het dak zonnepanelen.

In verband met de droogte
worden in Vlaanderen
preventieve maatregelen
genomen om spaarzaam om
te gaan met water. Naast het
opsparen van water en aangepast
stuwbeheer worden op diverse
vaarwegen schepen groepsgewijs
geschut.

Duivelseiland
De oude verkeerspost op Duivelseiland wordt afgebroken. Het terrein krijgt een nieuwe bestemming
en wordt opnieuw ingedeeld met
onder andere een steunpunt voor
Rijkswaterstaat, een helikopterplatform en ruimte voor commerciële activiteiten.
Op de Regionale Verkeerscentrale
Dordrecht werkt dagelijks een
team van vier verkeersleiders. Hun
belangrijkste taak is het bevorderen van de verkeersveiligheid op
de drukke vaarwegen door het
scheepvaartverkeer te begeleiden
en te informeren.
Jaarlijks
passeren
ongeveer
150.000 schepen de drukke krui-

(foto Rijkswaterstaat)

singen van vaarwegen van Dordrecht.
Bij incidenten en/of calamiteiten
te water is de verkeerscentrale samen met meldkamers van hulpdiensten de centrale spil in het
web.

Ook is de centrale het 24/7meldpunt voor de waterkwaliteit
van rijkswateren in Zuid-Holland
en bij eventuele grote verontreinigingen van de stranden van
Ouddorp tot Noordwijk.

Havens NRW gaan informatie delen op nieuw cloudplatform
De binnenhavens in NoordrijnWestfalen (NRW) gaan
informatie delen via een
cloudplatform om ﬂexibeler en
efficiënter te kunnen werken.
Het project ‘Häfen NRW 4.0’
ligt op schema, de bouw van het
platform is inmiddels begonnen.

Optimale supply chains zijn voor de
Duitse economie heel belangrijk.
Binnenhavens spelen hierin een
grote rol. Aangezien binnenvaart
een duurzame en schone vervoersmodus is, willen de binnenhavens
hun rol verder versterken.
Daartoe hebben acht partners de
krachten gebundeld in het onder-

zoeksproject Häfen NRW 4.0. Het
gaat om RheinCargo als beheerder van de havens Keulen, Neuss
en Düsseldorf, CPL (Competence
in Ports and Logistics), Inplan, de
havens van Minden, Krefeld en
Lünen, de DeltaPort-havens en de
universiteit Duisburg-Essen.

Inhaalslag
De partners willen hun digitalisering versnellen. Zeehavens zijn op
dit vlak al verder.
De samenwerking binnen Häfen
NRW 4.0 ging begin 2019 van
start. Het project heeft een looptijd van drie jaar en wordt door
het Duitse verkeersministerie
ondersteund met 1,3 miljoen
euro.
Ondanks de coronapandemie ligt
het project op schema. “We hebben al veel interessante inzichten verworven en oplossingen
bedacht”, aldus Jan Sönke Eckel,
directeur van RheinCargo.

(foto RheinCargo)

Gegroepeerd
schutten
wegens de
droogte

In een eerste stap hebben de partners data, trends en toekomstanalyses beoordeeld en de havenprocessen geanalyseerd. Op basis
hiervan zijn de eisen vastgelegd
waaraan het platform moet voldoen. Het is gericht op informatie, communicatie, coördinatie en
administratie.
Via het platform gaan de havens
continu informatie delen over
schepen, scheepsmeldingen, ligplaatsmanagement,
goederen,
statistieken en scheepspositie. Ze
gebruiken hiervoor een app of
webapplicatie.
De technische realisatie is begonnen en nu bouwt men het platform stapsgewijs verder uit. Andere havens en partners kunnen
zich bij het initiatief aansluiten.
Andreas Stolte, directeur van
DeltaPort: “Door binnenhavens
digitaal met elkaar te verbinden,
dragen we bij aan een milieuvriendelijke logistiek.”

Vooral voor de pleziervaart kan
dit wachttijden opleveren. De
vaarwegbeheerder beperkt de
wachttijd tot maximaal één uur.
Ook moeten schippers rekening
houden met diepgangbeperkingen.

Waterkrachtcentrales
Op het Albertkanaal is de waterkrachtcentrale in Wijnegem stilgelegd. In de sluis van Wijnegem
wordt zuinig geschut.
De waterkrachtcentrales in Olen
en Ham worden ingeschakeld als
pompen, waardoor water wordt
teruggepompt naar hogere delen
van het kanaal. Dit voorkomt dat
er water verloren gaat tussen de
sluizencomplexen.
Ook in de sluizen van Diepenbeek en Genk wordt er zuinig geschut.

Bovenschelde
Op de Bovenschelde in Merelbeke is een van de twee sluizen
gestremd om water te besparen. In Gentbrugge is de stuw
tussen de Oude Schelde en
Boven-Zeeschelde gesloten om
water te besparen voor het kanaal
Gent-Terneuzen.
Ook op het Kanaal naar Charleroi
wordt gegroepeerd geschut.

Kijk voor meer informatie op
www.waterinfo.be.

Verbeterde versie van Econaut
Het EICB werkt hard aan een
succesvolle
doorontwikkeling van de Econaut. Deze app
levert een actueel overzicht van
de CO2-uitstoot per tonkilometer
en vergelijkt de prestaties met het
gemiddelde per scheepsklasse.
Logistiek collega Kees Modderman van het BVB heeft de afgelopen maanden geholpen als
eerstelijns aanspreekpunt voor
huidige gebruikers van deze tool

om bugs te inventariseren en te
verhelpen. Nieuwe gebruikers
kunnen zich gratis registeren via
www.econaut.nl.
In oktober zullen BVB en EICB
tijdens de beurs Maritime
Industry in Gorinchem samen
een informatiebijeenkomst houden om informatie te delen over
de Econaut. Ook gaan we dan
met gebruikers in gesprek.

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

Werkbezoeken
In verband met COVID-19 heeft
het BVB de organisatie van de
werkbezoeken, die vaak in het
voorjaar plaatsvinden, uitgesteld.
Nu de regels echter wat meer versoepelen, kijkt het BVB naar mogelijkheden om toch wat gasten
uit te nodigen en hen in een aangepast programma en klein comité kennis te laten maken met
de sector.
Uiteraard met extra zorg voor
de veiligheid van de gast en de
te bezoeken ondernemers en
schepen. We kijken vooral naar
schepen met een grote stuurhut
waar voldoende afstand gehouden kan worden.
Het eerste werkbezoek van dit
jaar staat voor eind augustus gepland. Te gast is dan de nieuwe

hoofdingenieur-directeur
van
Rijkswaterstaat, Erica Slump.
Een tweede werkbezoek wordt
georganiseerd voor twee gedeputeerden van de Provincie NoordHolland. Het derde zal zijn met
de nieuwe Directeur-Generaal
Mobiliteit van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat.

Varen met
batterijcontainers
Op 2 juni hebben Engie, ING,
Havenbedrijf
Rotterdam
en
Wärtsilä tijdens een webinar Zero
Emission Services (ZES) gelanceerd. Dit is een nieuw bedrijf
dat de binnenvaart verduurzaamt
met verwisselbare batterijcontainers.
Het is een mooie stap op weg
naar een emissieloze binnen-

vaart. Het webinar is via de website van ZES nog terug te kijken
op www.zeroemissionservices.nl.
De collega’s van het Expertiseen InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) zijn op de achtergrond nauw betrokken bij het
initiatief. Zij kunnen vragen
van
binnenvaartondernemers
beantwoorden.
Dat geldt ook voor andere
vragen op het gebied van vergroening en innovaties. Neem gerust
contact op via (010) 798 98 30.

Non Ferro bv

Wij feliciteren INEOS van harte met mts ALOO



Foto: Joost Roeland

Maritieme betimmeringen en interieurbouw
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TeamCo levert mts Aloo op voor Ineos Trading & Shipping

Recept voor veilig vervoer butaangas
De Aloo is een van de drie
nieuwe schepen die onlangs voor
Ineos Trading & Shipping in de
vaart zijn gekomen. Een vierde
volgt later dit jaar. De Aloo is 110
meter lang en 15 meter breed.
De zes tanks hebben een totaal
laadvolume van 4.446 kuub. Het
schip is gebouwd door TeamCo
Shipyard uit Heusden.
Het schip is speciaal bestemd voor
het transport van butaangas uit de
ARA-havens naar de Ineos-fabriek
in Keulen. Vrijwel gelijktijdig heeft
TeamCo Shipyard de Brinja opgeleverd. Van VEKA Group in Werkendam kwam de Onion.
De naam van de Aloo verwijst,
nest als die van de andere drie
schepen, naar Bhaji. Dat is een
pittig Indiaas gerecht. Aloo is de
Aziatische aardappel die daarin
wordt verwerkt.

Wielerploeg
De nieuwe schepen vergroten de
flexibiliteit van Ineos Trading &
Shipping voor het vervoer van en
de handel in butaangas binnen
Europa. Ineos Trading & Shipping
is de transporttak van het chemieconcern Ineos.
Dat Britse bedrijf, nog een jonge
speler in de (petro)chemische
industrie, is bij het grote publiek
vooral bekend van de gelijknamige wielerploeg, die tot 2019 Team

Sky heette en met Chris Froome
en Geraint Thomas vooral in grote
rondes succesvol was.
Ook in andere sporten is Ineos
actief. Zo is het eigenaar van de
Britse boot in de zeilwedstrijd
America’s Cup en van de Zwitserse
voetbalclub Lausanne Sport.
De nieuwe schepen zijn volgens Ineos de eerste die volledig
gebouwd zijn volgens de nieuwe
ADN-eisen voor gasschepen (ADN
2019). Het bouwproject werd
gemanaged door Imperial Gas
Barging. Dat verzorgt namens
Ineos ook de exploitatie van de
schepen.
Feedstocks
Hugh
Carmichael,
Trading-director bij Ineos Trading &
Shipping, is lovend over de bouw
en afbouw: “We zijn erg blij met
de toewijding van het Imperialteam en de professionaliteit van
de bemanningen. We waren ook
onder de indruk van de focus
en samenwerking van de twee
scheepswerven bij het leveren van
deze zusterschepen.”

Leveranciers
Blokland Non-Ferro is aan boord
met de beunkoelers. Dijvler Materiaal leverde de boegankerlier, achterankerlier, de ankers, ankerdamkettingen en de ankerdraad.
Van Beerens Handelsonderneming
komen de dakradarmast, stuurhuistrap, davit, loopplank met

speciaal bordes en bx-deur. De
voormast is van Blommaert.
Hoogendoorn
Betimmeringen
deed de volledige betimmering van
de achterwoning en het stuurhuis.
Het stuurhuis is, inclusief hefgeleidekokersysteem, geconstrueerd
door Kampers Shipyard.
Alphatron Marine leverde het
navigatiepakket. In het stuurhuis
is ook Bridgescout vertegenwoordig met een brughoogtedetectiesysteem.
Werkina Werkendam deed de elektrische installatie, waaronder het
2-draads databesturing, het monitoringsysteem met touchscreen
bediening, het nautische pakket,
de ECDIS Inland-viewer en AIS,
het camerasysteem, de aircoinstallatie, het satellietsysteem en
het tankmeetsysteem.
Berg Maritieme Meetsystemen leverde dat tankmeet- en het alarmeringssysteem voor de ladingtanks
en verder de gasdetectiesystemen
voor de woning en het stuurhuis,
de brandstofverbruiksmeting en
lagedrukbeveiliging. Sygo zorgde
voor de scheepsladingmeter en de
hoogtemeter.
Willems Piping & Equipment
monteerde het roestvaststalen dekleidingsysteem, inclusief de appendages. W&O Europe leverde
de afsluiters voor de dekleiding

systemen. Van WindeX Engineering komen de airconditioning,
overdrukinstallatie, rvs Klaproos-

ters en ventilatoren. Artco Painting
verzorgde het schilder- en coatingwerk.

Aan mts Aloo leverden onder andere:
TeamCo Shipyard B.V. Afbouwwerf

& stuurhuis

Alphatron Marine B.V.

Kampers Shipyard B.V.

Compleet navigatie pakket

Stuurhuis incl. hefgeleidekokersysteem

Artco Painting B.V.

Speedheat Breda Vloerverwarming

Compleet schilder/coating-werk

Sygo B.V.

Beerens Handelsonderneming B.V.

Scheepsladingmeter en hoogtemeter

Dakradarmast type Dortsman, stuurhuis-

Veth Propulsion B.V.

trap, davit WLL 300 kg incl. CE-keur en

1 st. Veth Compact Jet, boegschroef, Type

ATEX richtlijn, loopplank met speciaal

CJ-1200 met E-motor (480 kW/1800rpm)

bordes en bx deur

400V/50Hz + Freq.regelaar, 2 st. Veth

Berg Maritieme Meetsystemen B.V.

Z-drives, roerpropellers, Type VZ-900

Tankmeet- en alarmeringssysteem voor

(746kW/1800rpm) en 2 st. Diesel Genera-

de ladingtanks Gasdetectie systemen voor

torsets, DI16-080M + HCM534F (520kVA)

woning en stuurhuis Doorvaarthoogte

400V / 50Hz

meting Brandstof verbruiksmeting moto-

W&O Europe

ren Lage druk beveiliging

Afsluiters voor de dekleidingsystemen

Blokland Non-Ferro B.V. Beunkoelers

Werkina Werkendam B.V.

Blommaert BVBA Voormast type Improval

De complete elektrische installatie inclusief

Bridgescout Brughoogtedetectiesysteem

2-draads databesturing, monitoringsys-

Dijvler Materiaal B.V.

teem met touchscreenbediening, com-

Boegankerlier, achterankerlier, ankers,

pleet nautisch pakket, camerasysteem,

ankerdamkettingen en ankerdraad

complete airco installatie, satellietsysteem,

Foresta Trading B.V.

tankmeetsysteem, Ecdis Inland Viewer, en

F.T. Hydrofoor met luchtgekoelde

AIS installatie

frequentieregelaar, F.T. Gasolie trimpom-

Willems Piping & Equipment

pen, F.T. Smeerolie-haspelsets, F.T. Ballast-

Roestvaststalen dekleidingsysteem

stripping ejectors en F.T. Lens-ejectors

inclusief appendages

Hoogendoorn Maritieme

WindeX Engineering B.V.

Betimmeringen en Interieurbouw

Airconditioning, overdrukinstallatie, RVS

Complete betimmering achterwoning

Klaproosters en ventilatoren

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

THE CONNECTION
SPECIALIST

‘ Wij wensen de mgt Aloo
een behouden vaart. ’
Wij leverden het complete schip en danken
Ineos Shipping limited voor hun vertrouwen!
Bakkersdam 1a • 5256 PK Heusden • The Netherlands • T. +31 (0)416 665500

• info@teamcoshipyard.nl • www.teamcoshipyard.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

SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

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

Meer weten?
Markweg Zuid 2A
4794 SN Heijningen

0167 - 52 45 65
buycktechniek.nl

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

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV
“für alle Ihre Abwrackschiffe, Abwracktonnage
und andere treibende Objekte.”

YOUR PERSONAL
SHIPBROKER

+31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317

FOR OVER 40 YEARS

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

Een MEGA ervaring
in een mini-wereld!

Laat je inspireren bij Miniworld Rotterdam
Rotterdamse Architectuur in miniatuur

Let op: via onze webshop kunt u een kortingsticket kopen en een reservering maken:
https://miniworldshop.nl/. Zonder reservering geen toegang. Neem uw tickets en deze
advertentie mee. Beiden zijn nodig voor toegang met korting.

30%

Lezersa

an

(online bieding
tick
reserve et+
ren)

www.miniworldrotterdam.com

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

www.miniworldrotterdam.com
Weena 745 Rotterdam /5 min. lopen van R’dam CS

E. INFO@KAMAR.NL
T. +31 (0)78-2049339

WWW.KAMAR.NL

Voor onderhoud
en reparatie in ons
stevendok
TO BE EXACT.

T 0162 - 513 650
E info@asto-bv.nl
I www.asto-bv.nl
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Mabel heeft proefvaart met glans doorstaan

A new star is born!

VEKA Group bouwde deze type C bunkertanker voor Burando Maritime Services.
De Mabel is een innovatief schip: het is voorzien van het VEKA Vortex systeem,
met o.a. een geoptimaliseerde romp waardoor een brandstofbesparing van 20%
gerealiseerd kan worden.

Sterrenkundige en vroege scienceﬁction schrijver Christiaan Huygens zou er trots
op zijn geweest dat zijn naam op een hypermoderne tanker prijkt. Mts. Huygens is
met oog voor detail bij Asto Shipyard afgebouwd. Aan de realisatie van dit schip,
met rvs tanks en een laadvermogen van 2.200 ton, hebben diverse leden van
het Werkendamse maritieme cluster meegewerkt. Mts. Huygens gaat varen voor
Interstream Barging. WMI wenst schip en bemanning behouden vaart!

Het in Werkendam afgebouwde schip is 110 m lang, 11,45 m breed met een
diepgang van 3.20 m. De acht ladingtanks zijn goed voor ca. 3.020 m³. De tanker is
uitgerust met een semi-dubbel leidingsysteem dat in samenwerking met de klant
is ontwikkeld. Het thermische olieleidingsysteem op het tankdek is van roestvrij
staal. De hoofdmotor is een Caterpillar 3512 C die 1422 pk levert. WMI wenst
schip, bemanning en Burando Maritime Services behouden vaart!

Foto credits: Maritime Filming Group

Foto credits: Maritime Filming Group

De Nijmegen Max is klaar

Bunkergiek geïnstalleerd op mts. Antwerpen

Daar gaat ze.... De Nijmegen Max is klaar om haar mooie taak te gaan vervullen: het
op milieuvriendelijke wijze vervoeren van maximaal 220 containers per reis van/naar
Nijmegen.

Aan de eigen kade in Werkendam heeft Van Wijk B.V. op mts. Antwerpen
een bunkergiek geïnstalleerd. Het technische hoogstandje is door de
vakmensen van Van Wijk ontworpen en geproduceerd. Werkendam: alles
aan boord!

Het schip is gebouwd door Concordia Damen en onder regie van CCM3 afgebouwd
door diverse bedrijven uit het maritieme cluster van Werkendam e.o.
WMI wenst schip, bemanning en Nedcargo Logistics / Nedcargo International BV Bctn
Nijmegen behouden vaart!
Foto credits: Maritime Filming Group

6 scheepswerven
19 maritieme toeleveranciers
12 maritieme dienstverleners

Kracht door samenwerking
werkendammaritimeindustries.nl











4 constructiebedrijven
2.000 arbeidsplaatsen
34 landen

Alles aan boord.
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Aan mcs Nijmegen Max leverden onder andere:

Innovatieve
Specialist

CCM3 Afbouw- en begeleiding, inbouw machinekamer(s),

Hybrid Ship Propulsion

leidingen machinekamer en machinekamervloer

Elektrische voortstuwingsinstallatie

Concordia Damen Shipbuilding B.V. Levering casco

JPsurvey B.V. Certificering

Beerens Handelsonderneming B.V.

Liquid Control Trading BV Het complete machinekamer

- Dubbel uitschuifbare radarmast vierkant model

pompenpakket, ruim dompelpompen en smeerolieset

- Sierdakradarmast type Laguna

OMRU Scheepsramen Scheepsramen

- Uitschuifbare stuurhuistrap

Oechies Elektrotechniek

- Heklichtbeugel type Millennium

- Elektrische voortstuwingsinstallatie i.s.m.

- Alu vaste boordlichtbakken

Hybrid Ship Propulsion

- Stackerhengels

- Elektrische installatie - Nautisch pakket

- ADN frame

- Schotel installatie

- Airco

- Loopplanksteunen

- Vloerverwarming

- Screens

- RVS deksteunen t.b.v. blauwe kegels

Speedheat Breda Vloerverwarming

Beka Constructiebedrijf B.V.

Van Wijk Machinefabriek en

Voor en achter machinekamer vloer

Scheepsreparatiebedrijf B.V.

Blokland Non-Ferro B.V. U-bundelkoelers

Hefkolom-stuurhuis en autokraan

De Waal Machinefabriek B.V.

Veth Propulsion B.V.

- Stuwa Schroefasinstallaties met schroefasrem

2st. Veth Stuurrroosters, Type VSG-1200L, met E-motor

- Stuwa Schroefasseals

4040 kW en frequentieregelaar 480V-60 Hz.

- EasyFlow Roersysteem

Vrooam Powersports Lubricants International B.V.

- Stuwa Stuurmachine

Totaalleverancier van VROOAM smeermiddelen en

Groenendijk & Soetermeer

onderhoudsproducten

Constructie tekeningen en stabiliteitsberekeningen

W&O Europe Appendages voor het ballastsysteem en

Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en

de machinekamers

Interieurbouw

Windex Engineering BV

Complete betimmering achterwoning en stuurhuis

Airconditioning

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wij feliciteren BCTN Network of Inland
Terminals met Nijmegen Max en wensen
haar en de bemanning een behouden vaart.

Wij wensen NEDCARGO

Biesboschhaven Noord 7a . 4251 NL Werkendam
T. 085-040 48 00 . M. 06 835 26 326 . info@ccm3.nl

www.ccm3.nl

Bedankt.

We bedanken Nedcargo, BCTN & Innovated Group voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen ms Nijmegen Max en haar bemanning een behouden vaart.

CONCORDIADAMEN.COM

veel succes met de NIJMEGEN MAX
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Nijmegen Max: niet wachten maar doen
DOOR EVERT BRUINEKOOL

De Nijmegen Max is al
zuiniger dan een door gasolie
aangedreven schip. Dat is te
danken aan de dieselelektrische
aandrijving. Hierdoor is
het schip al klaar voor de
toekomst. Het is wachten
op batterijcontainers, maar
waterstof kan ook heel goed.
Ondanks alle nieuwe snufjes
is er meer ruimte voor
containers, daar gaat het
uiteindelijk om.
Transporteren is belangrijk, het
type aandrijving is ondergeschikt.
Maar energieneutraal varen kan je
ook omzetten in een voordeel van
langdurige contracten. Voorlopig
– tot de accucontainers er zijn
– moeten ze het doen met een
milieuvriendelijker schip met
circa 30 procent minder brandstofgebruik dan een door gasolie
aangedreven schip.

ZES
Zero Emission Services (ZES) start
dit jaar met de batterijcontainers.
“De Nijmegen Max is er helemaal
klaar voor”, vertelt Diederik Jan
Antvelink, CEO van Nedcargo.
“Duurzaamheid is een essentieel
aspect van onze bedrijfsvoering.”
Met dit in zijn achterhoofd ontwikkelde hij samen met Chris
Kornet van Concordia Damen al
eerder een aantal elektrische schepen.
“Meer containers meenemen met
dezelfde afmeting én milieuvriendelijk varen is mijn passie”, zegt
Antvelink. “Zo ben ik op elektriseren uitgekomen.”
De Nijmegen Max heeft verder
een aangepaste romp die 25 procent zuiniger is en 25 procent
meer lading meeneemt.
“Eigenlijk heb je om je snelheid
erin te houden maar 300 of 400
pk nodig. Alleen met manoeuvreren en wind gebruik je meer. De
lading moet het verbruik betalen;
een derde van de kosten is voor
brandstof.”

Diederik Antvelink (links) en Joop Mijland van BCTN, waarvoor de Nijmegen Max gaat varen. (foto’s Nedcargo)

Infrastructuur
De Waalenergiecentrale in Nijmegen gaat weg… met die infrastructuur kunnen ze gemakkelijk een
laadstation en wisselstation maken. Dat kan ook bij centrales in
Amsterdam en Rotterdam.
“Waterstof kan ook op die plekken, maar dat ligt niet in mijn
macht. Ik probeer zo veel mogelijk van dit soort schepen te bouwen”, vertelt Antvelink.
“Er moeten massa’s van dit soort
schepen
met
accupakketten
komen. Het is de toekomst. Nu
experimenteren en als de accu’s

goedkoper worden, opschalen. Ik
wil gewoon de meest innovatieve,
schone schepen hebben.”
“Nedcargo heeft de afgelopen vier
jaar de CO2-uitstoot meer dan 20
procent verminderd. Daarmee
hebben we een Lean & Green Star
behaald. In 2020 willen we onze
tweede ster binnenhalen door
nog eens 10 procent minder te
verbruiken.”
“De plannen liggen al klaar voor
de Nijmegen Max: ZES-containers
leasen en per kilowatt betalen.
Een accucontainer kopen kost al
snel richting de 1 miljoen euro
en met één ben je er niet”, zegt

Antvelink. Dat is het duurste, samen met de laadinfrastructuur.

Accu’s leasen
“Voor ZES is het interessant vanaf
vijftig schepen”, vertelt Antvelink. “De gasolieprijs is nu laag,
maar als het voor ons rond die
prijs kost qua verbruik, dan is het
goed. Iets duurder is ook niet erg,
mits de milieuwinst er is! En wellicht betaald wordt door de verlader.” Energieneutraal varen geeft
bovendien een groot voordeel in
de marketing.
De Nijmegen Max van Nedcargo
gaat varen voor BCTN, dat ook
aandeelhouder is. De volgende
twee schepen staan al op stapel…
De casco’s komen deze zomer
bij Concordia Damen aan, waar
CCM3 weer voor de afbouw zorgt.
De twee machinekamers zijn aan
stuur- en bakboord voor in het
ruim. Hier staan twee Mitsubishigeneratoren van elk 600 kilowatt
en de boegschroeven.
Door de machinekamer in het
ruim raak je wat containercapaciteit kwijt, door het slimme
ontwerp van het schip is er weer
ruimtewinst behaald. Er kan 220
TEU op vier lagen worden meegenomen.
De Nijmegen Max heeft een gestroomlijnde kop en de kont van
een torpedo, waardoor de romp
weinig weerstand heeft in het water.

Zuinigloper

Taeke van Turenhout voer tijdens de proefvaart.

Taeke van Turenhout van de
Innovated Groep vertelt: “De twee
elektromotoren van 600 kilowatt
drijven elk hun eigen schroef aan.

Ik heb de proefvaart gedaan…
Het schip vaart geweldig, rustig
en is goed en makkelijk te besturen. Het luistert goed naar zijn
roeren. Het is een zuinigloper,
geen hardloper.”
De stuurmachine staat op een
andere plek dan gebruikelijk: in
de accukamer, omdat die beter te
isoleren is. Hierdoor is het schip
stiller.
Dieptemeter, hoogtemeter voor
en achter en beladingsmeter en er
is 1.000 ton ballast in het vlak en
buikdenning te zetten. “We zijn
de eerste met de nieuwe aansturing van de Veth-boegschroeven,
we hebben eigenlijk weer een
regelateurtje.”
Op een generator vaart het schip
17 kilometer per uur.

Blackbox
De ankerlieren staan diagonaal
op het dek rechtstreeks naar het
kluisgat, dit is onderhoudsvriendelijker. Met de blackbox aan
boord is alles uit te lezen. Dat kan
ook op de bank thuis: industrie
4.0.
“Zeker niet om de schipper te
controleren, maar om mensen
beter te kunnen opleiden en bijvoorbeeld effectiever en zuiniger
te kunnen varen”, zegt Antvelink.

Breda

SCHEEPSRAMEN

OMRU

Non Ferro bv

Maritieme betimmeringen en interieurbouw

Wij feliciteren NEDCARGO van harte met mcs NIJMEGEN MAX

Foto: Media Creators
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