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ECT geeft binnenvaart zelf regie bij Barge Transferium Maasvlakte
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Begin juni is het Barge
Transferium Maasvlakte (BTM)
op de ECT Delta-terminal van
start gegaan. Het BTM is een
samenwerking tussen Hutchison
Ports ECT Rotterdam en een
consortium van inland terminals
en binnenvaartrederijen.
dealer
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Het BTM is bedoeld voor een ef
ficiënte en betrouwbare afhande
ling van de binnenvaart in de Rot
terdamse haven. Circa twee jaar
geleden opperde ECT zijn eerste
ideeën over een dergelijk transfe
rium aan de binnenvaart. Danser
Group en Combi Terminal Twente
meldden zich vervolgens met een

www.visscherscheepsrep.nl

Tel. 0031 (0)184-496363

plan om het concept samen met
ECT verder uit te werken. Die twee
bedrijven hebben een consortium
gevormd met 26 andere partijen
om het transferium op te zetten.

Vast tarief
Na enkele pilots is BTM deze
maand officieel van start gegaan.
ECT stelt op afgesproken dagen
en tijden een stuk kade met kraan
en kraanteam ter beschikking. Het
consortium betaalt daarvoor een
vast tarief.
De barge operators hebben zelf de
regie: ze nemen de planning voor
hun rekening en de deelnemende
partijen bepalen in onderling
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volgend initiatief om de dienstver
lening aan de binnenvaart te ver
beteren.
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Dat het BTM ondanks de coron
acrisis toch van start gaat, geeft
volgens de betrokkenen aan dat de
binnenvaart er veel aan gelegen is
om klanten een betrouwbaar pro
duct te bieden. Die betrouwbaar
heid is gebaseerd op een gegaran
deerde afhandeling op het zelf te
bepalen moment.
“Met BTM, Nextlogic en fixed win
dows ontwikkelt de binnenvaart
afhandeling in de Rotterdamse
haven zich van eenheidsproduct
tot een meer gedifferentieerde
dienstverlening”,
aldus
ECT.
“Hiermee wordt de klant diverse
producten geboden die aansluiten
bij de verschillende marktsegmen
ten en vaargebieden.”
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Gerard Pols en Bart Banning (ABN AMRO):

Binnenvaartbedrijven nu beter bestand tegen crisis
Over het algemeen hebben
individuele binnenvaartbedrijven
tot op heden minder last van
de coronacrisis dan ze ruim
tien jaar terug hadden van de
kredietcrisis. Bij ABN AMRO
merken ze dat klanten uit
de sector er helemaal niet
zo slecht voor staan. Dat
vertellen Gerard Pols, directeur
Binnenvaart Nederland, en
Bart Banning, sectorbankier
Transport & Logistiek, in een
exclusief interview met de
Binnenvaartkrant.

meeste bedrijven gewoon ge
zond.”
“De digitalisering binnen de
bank is veel verder dan toen. De
informatie die we hebben over
klanten is veel beter en actue
ler”, aldus Bart Banning. “Ook
zonder dat we de klant spre
ken. Actuele data met betrekking
tot het inkomend en uitgaand
betalingsverkeer geven veel in
formatie. Als er signalen zijn dat
daar behoefte aan is, gaan we het
gesprek aan. Proactief, om te zien
hoe we kunnen helpen.”

Lucht en tijd

“We hebben met z’n allen
ook wel degelijk ge
leerd van de vorige
crisis”, zegt Gerard
Pols. “We financie
ren tegenwoordig
minder zwaar dan
in die periode. Ge
combineerd met
de lagere rente
van dit moment
en de recente goe
de jaren waarin on
dernemers buffers
hebben kunnen
opbouwen,
zijn de

De steun die de
Nederlandse ban
ken geven aan
bedrijven uit alle
sectoren werkt
in de meeste
gevallen om de
eerste klap op te
vangen. Al snel
na de corona
maatregelen van
de Nederlandse
overheid beslo
ten banken
onder

nemers met een krediet tot 50 mil
joen euro zes maanden uitstel te
geven van aflossingen.
ABN AMRO gaf diezelfde ruimte
voor de rentebetalingen.
Dat geeft lucht. En tijd om even
tueel maatregelen te treffen. “Nu
kijken we samen met individuele
klanten hoe het na 1 oktober ver
der moet”, zegt Gerard Pols. “Bij
ons team zijn tot op heden nog
geen aanvullende aanvragen ge
daan voor extra coronagerelateer
de financiering, gesteund door de
overheid.”
“Dat geeft aan dat de snelle actie
heeft voorkomen dat bedrijven in
liquiditeitsproblemen kwamen”,
aldus Banning. “Uiteindelijk moet
je in de toekomst wel weer rente
en aflossingen gaan betalen. Dus
je moet nu al kijken hoe je in
staat bent dat te doen. Laten we
de tijd nu goed gebruiken en ook
nadenken wat we verwachten van
de marktontwikkelingen, van de
vrachtprijzen en van de liquidi
teit van je bedrijf. Vertaal dit naar
scenario’s. Elke ondernemer is
daar nu mee bezig, als het goed
is. Communiceer daar ook tijdig
en transparant over met je bank.
Wat heb je nodig? Hoe kunnen we
helpen. Wacht daar niet mee tot de
laatste week van september.”

Gerard Pols.

Bart Banning.

Er hebben zich bij de bank al on
dernemers gemeld die nu weer
willen starten met betalen. “Dat
doen we niet”, aldus Pols. “We
stellen het bewust uit tot 1 ok
tober. Dan kun je de komende
maanden aankijken, want de eco
nomie en markt kunnen best nog
verder verslechteren.”

Uitsmeren
Degenen die dat willen en het zich
kunnen veroorloven, mogen het
uitgestelde bedrag in oktober met

een betalen. Bij de meesten zal het
bedrag over langere termijn wor
den uitgesmeerd; tot maximaal
het einde van de financiering.
Uitgangspunt is wel dat men zich
houdt aan de voorwaarden die de
bank aan dit uitstel van de rente
en aflossing heeft gesteld. Zoals
het niet mogen doen van divi
dendbetalingen en ook geen rente
en aflossingen op door derden ver
strekte leningen.
Lees verder op pagina 13 >>

Delft krijgt elektrische duwboot op de grachten
Start-up CityBarge werkt aan
een elektrische duwboot voor
het transport van goederen via
de grachten van historische
steden. Op 11 juni gaven
provincie Zuid-Holland,
gemeente Delft en CityBarge het
startsein voor de bouw van de
boot. Delft krijgt de primeur.
Vervoer over bestaande grachten
biedt een duurzaam alternatief
voor het transport met vracht
wagens in oude binnensteden.
CityBarge heeft samen met Skoon

Energy, Kotug International en
FYNLY een volledig elektrische
duwboot ontwikkeld. In combi
natie met een duwbak en een sys
teem van minihubs aan de grach
ten kunnen logistieke stromen in
de binnenstad verplaatst worden
van de weg naar het water. Daar
bij wordt gedacht aan afval, pak
ketten en constructiematerialen.

Grachten
CityBarge is met steun van de
provincie ZuidHolland ontstaan
binnen het investeringsprogram

ma ‘Investeren om te vernieuwen’
en na een brainstorm over het
beter benutten van de bestaande
vaarwegen in ZuidHolland.
Peter de Bruijn, oprichter van
ingenieursbureau FYNLY, zegt:
“Het idee voor CityBarge is ont
staan tijdens een ontbijtsessie bij
de provincie over revitalisatie van
de waterwegen in ZuidHolland.
Daarbij ontstond het besef dat
historisch gezien de grachtenstel
sels bedoeld zijn voor logistiek en
dat ze in een steeds drukker wor
dende stad enorme potentie heb

ben zonder dat daar grote investe
ringen voor nodig zijn…”
De historische grachten in de bin
nenstad van Delft vormen volgens
de initiatiefnemers een ideale
omgeving voor de verdere ont
wikkeling van CityBarge. Ze wer
ken nauw samen met de Tech
nische Universiteit en zogeheten
fieldlabs in Delft en de regio.

Afval
CityBarge start na de zomer van
in de binnenstad van Delft met

een eerste productietest voor het
verzamelen van huis en bedrijfs
afval. Daarbij wordt nauw samen
gewerkt met bedrijven en inwo
ners. Zodra het concept zich hier
heeft bewezen, ligt de weg open
naar nationale historische steden
met grachten, zo verwachten de
betrokken partijen. “En daarnaast
is er ook internationale belangstel
ling uit diverse Europese steden,”
staat op de site van CityBarge te
lezen in het bericht over de offi
ciële start.

Maakindustrie
In augustus vestigt CityBarge zich
in Delft en wordt het benodigde
technisch materieel binnen de
regio ontwikkeld en geprodu
ceerd. Daarmee ontstaan ook
nieuwe kansen voor maakindus
trie langs de Schie en in de Metro
pool RotterdamDen Haag, zo is
de bedoeling.
Bas Vollebegt wethouder in Delft,
is optimistisch: “Delft zet als
hoofdstad van technologie en
innovatie graag onze deur wijd
open voor initiatieven die met in
novatieve oplossingen bijdragen
aan de problemen van onze tijd.
Andere, duurzame manieren van
transport zijn hard nodig. Zeker
ook in onze historische binnen
stad die bij uitstek geschikt is om
hiermee ervaring op te doen.”

(illustratie CityBarge)
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Binnenvaart wil ook schadevergoeding
voor corona
BLN-Schuttevaer, het CBRB
en de ASV hebben het kabinet
gevraagd om de binnenvaart
ook in aanmerking te laten
komen voor noodmaatregelen
uit het coronapakket. In een
brief aan staatssecretaris Mona
Keijzer van Economische
Zaken en Klimaat verzoeken
ze om de vrachtvervoerstak in
aanmerking te laten komen
voor schadevergoeding voor
COVID-19.
De economische en maatschap
pelijke gevolgen van het virus en

de maatregelen tegen verspreiding
ervan zijn groot voor de sector,
onderbouwen de brancheorgani
saties hun pleidooi.

Ontwricht
“Het vrachtvervoer per binnen
vaart ondervindt een forse om
zetdaling door terugloop van de
ladingstromen als gevolg van ver
minderde productie en afname
van overslag in de zeehavens. De
vrachtenmarkt is door de coro
nacrisis ernstig ontwricht en de
vrachtprijzen zijn in een vrije val
geraakt.”

Met een breed noodmaatregelen
pakket ondersteunt het kabinet
ondernemers van getroffen sec
toren met tijdelijke financiële re
gelingen. Om in aanmerking te
komen dient de SBIcode op de
lijst van getroffen sectoren te zijn
opgenomen. Binnenvaart vracht
vaart, code 50.40, staat niet op
deze lijst en dat betekent dat
ondernemers geen tegemoetko
ming kunnen aanvragen als zij
door corona meer dan 20 procent
van hun inkomsten kwijtraken.
Passagiersvaart en veerdiensten
in de binnenvaart (SBIcode

50.30) staan al wel op de SBIlijst.
Passagiersvaart en veerdiensten in
de zeevaart (SBIcode 50.10) wer
den op 12 juni toegevoegd.
Koninklijke BLNSchuttevaer, het
Centraal Bureau voor de Rijn en
Binnenvaart en de Algemeene
Schippers Vereeniging spreken
van rechtsongelijkheid nu de bin
nenvaart niet op de SBIcodelijst
staat. Ze vragen staatssecretaris
Keijzer met klem de code alsnog
toe te voegen. Het gaat zowel om
de drogelading, de tank als de
sleepvaart.

CDA-Europarlementariër Tom Berendsen doet beroep op Europese Commissie:

“Zorg dat de binnenvaart kan varen”
De Europese Commissie moet
de binnenvaart te hulp schieten
wegens de beperkte diepgang
op rivieren nu zich weer een
lange droge zomer lijkt aan
te dienen. “In combinatie
met de coronacrisis heeft
de sector het moeilijk”, zegt
Europarlementariër Tom
Berendsen. “Zorg dat de infrastructuur in orde is zodat de
binnenvaart kan varen.”
De CDA’er diende half juni samen
met zijn landgenoot Caroline
Nagtegaal van de VVD schriftelijke
vragen in bij Transportcommis
saris AdinaIoana Valean. Ze wil
len dat de Europese Commissie
snel in kaart brengt hoe groot de
schade is voor de binnenvaart
en hoe de sector gesteund kan
worden. Berendsen en Nagtegaal
maken beiden deel uit van de
Transportcommissie van het Euro
pees Parlement.
“Door de coronacrisis moeten
schippersfamilies al keihard aan
de slag om de verloren omzet in
te halen. Maar door de droogte
en bijbehorende lage waterstand
in heel Europa wordt het voor ve
len moeilijk om het hoofd boven
water te houden”. Aldus Berend
sen.

Betrouwbaarheid
“We weten wel dat de droogte
niet voor iedereen ongunstig uit
pakt; er zijn tijdelijk meer sche
pen nodig doordat ze minder
kunnen meenemen én ze krijgen
wat hogere tarieven. Maar dat is
op korte termijn. We willen dat
de binnenvaart een goede toe
komst heeft. Zodat ook volgende
generaties kunnen profiteren van
een duurzame binnenvaart. Daar
maken we ons zorgen over. Droog
te zorgt ervoor dat de binnenvaart
een minder betrouwbaar alterna
tief wordt door vertragingen en
schommelende prijzen.”
Dan dreigt lading te verdwijnen
naar weg en spoor. Zoals door de
lange laagwaterperiode in 2018
gebeurde.
“We willen juist dat er meer trans
port van de weg naar het water

Tom Berendsen: “Ik verwacht een visie van de Commissie en een bijpassend actieplan.”

gaat. De binnenvaart speelt een
belangrijke rol in de plannen
voor de verduurzaming van onze
economie. Onze industrie en eco
nomie kunnen niet zonder onze
schippers. Dat moet de Commis
sie zich realiseren. Met de vragen
willen we de binnenvaart nadruk
kelijk onder de aandacht brengen
bij de Transportcommissaris en de
mensen om haar heen.”
“Als overheid kun je bedrijven niet
dwingen. Dus moet je ervoor zor
gen dat de binnenvaart een aan
trekkelijk alternatief voor hen is.
Dan is betrouwbaarheid een heel
belangrijke factor.”

Een wereld te winnen
Een van de aandachtspunten waar
Berendsen op wijst, is de natte in
frastructuur. Die is lang niet overal
op orde. Dat leidt tot knelpunten
voor vervoer over water.
“Ik hoop dat de Commissaris met
een actieplan komt met grote in
frastructurele werkzaamheden op
de waterwegen in heel Europa.
Dat is nodig om de stap te zetten
van de weg naar het water. Europa
heeft op dat vlak in een aantal lan
den nog een wereld te winnen.”
Berendsen heeft dan ook begrip

voor het pleidooi dat CBRB en
BLNSchuttevaer in april bij de
Nederlandse overheid hielden om
de bevaarbaarheid van met name
de Rijn in Europees verband aan
te kaarten. “Het kabinet heeft de
opdracht het belang van betere
infrastructuur in Europa op tafel
te leggen. Minister Cora van Nieu
wenhuizen moet dat doen in de
raad van ministers en als wij ons
in het Europees Parlement ervoor
inzetten, kunnen we zaken samen
voor elkaar krijgen.”
Hij is sceptisch over het vorig jaar
door Duitsland gepresenteerde
8puntenplan voor de Rijn: “Ik
ben nooit zo onder de indruk van
plannen. Er liggen namelijk heel
veel plannen overal op planken.
Het gaat om de uitvoering ervan.
Daar heeft Duitsland echt een
opdracht.”

Schonere motoren
Tegelijkertijd vraagt Berendsen
aandacht voor de verduurzaming
van de binnenvaart zelf. “Er ligt
voor de sector een grote opdracht
om de motoren schoner te krij
gen. Dat kan alleen als er een
goede boterham verdiend wordt.
Anders kunnen ondernemers niet

investeren in schonere motoren,
katalysatoren of hybride schepen.
Het gaat om een totaalpakket:
goede infrastructuur, voldoende
inkomsten en de beschikbaarheid
van nieuwe schone technologieën.
Daarop verwacht ik een visie van
de Commissie en een bijpassend
actieplan.”
In het Europees Parlement ver
wacht de CDApoliticus daarvoor
voldoende steun te krijgen. Ook
doordat het belang groter is dan
de binnenvaart alleen.
“Naast mijn werk in de Transport
commissie ben ik verantwoorde
lijk voor de industriestrategie: hoe
moet de Europese industrie er in
de toekomst uitzien? De juiste
aanvoer van grondstoffen is daar
essentieel bij."
"Op het moment dat de industrie
moet verduurzamen, moeten be
drijven ook kijken hoe hun grond
stoffen en producten worden ge
transporteerd. Dat betekent dat
het in het belang van heel Europa
is dat er geïnvesteerd wordt in
de binnenvaart, zodat we op een
haalbare manier onze doelstel
lingen voor verduurzaming kun
nen halen en de wereld een stukje
beter achterlaten.”

Canon

Zoals we van Vereniging De Binnenvaart gewend zijn, is haar binnenvaartcanon schitterend geïllustreerd. Ik zag wat vensters voor me in
een alternatieve binnenvaartcanon:
1577 Start van de passagiersvaart.
Willem van Oranje vaart in trekschuit
over kanaal Willebroek-Brussel.
1831 Akte van Mainz, opheﬃng van
tol op de Rijn; samen met Rijnvaartakte van 1868 één venster.
1862 Willem-Jan Schuttevaer krijgt
eindelijk de tol op het Zwolsche Diep
van tafel en richt schippersvereniging
op. Zal zijn naam sneuvelen als BLN
en CBRB deze eeuw één club vormen?
1915 Het gebrek aan internationaal
vervoer leidt tot armoe in de binnenvaart en tot de eerste schippersbeurs
in Amsterdam, met een beurtlijst en
minimumtarieven. Echter niet wettelijk maar ‘afgedwongen’ door de
schippers (door de hoofdstedelijke
KvK omschreven als ‘terroristen’).
1933 De crisis raakt de binnenvaart
keihard en nu wordt de schippersbeurs, althans voor de wilde vrachtvaart in Nederland, wettelijk met de
tijdelijke wet Evenredige Vrachtverdeling (EV).
1957 De binnenvaart ontwikkelt
razendsnel mee met het Marshallplan en het Wirtschaftswunder:
sleeptreinen met kolen uit Limburg
worden ingehaald door duwstellen
en motorschepen. De tankvaart industrialiseert in rederijvorm.
1963 Niet vanwege de Tocht der
Tochten, maar omdat de scheepvaart
stijf bevroren tegen de kant ligt. Het
wegvervoer slaat z’n slag ten koste
van vooral de beurtvaart.
1975 (11 augustus) Staatssecretaris Michel van Hulten stelt achteloos
voor de tijdelijke EV op te heﬀen.
Hiermee luidt hij een tijdperk in van
heftige protesten van schippers. Leo
van Laak leidt als 21-jarige een blokkade van onder andere de Nieuwe
Waterweg.
1983 Opnieuw blokkades: zand en
grind moet ‘over de beurs’.
1988 Granaria-aﬀaire: hoezo eigen
vervoer? De Zes van Gorinchem
zetten minister Smit-Kroes klem. Ze
koopt (haar buurman?) de baas van
Granaria af met miljoenen schadevergoeding.
1989 Kees de Vries start met binnenvaartbreed (BVB) promotiebureau
om de sector wat positiever over het
voetlicht te brengen.
1993 De laatste blokkades leiden na
bemiddeling van oud-minister Albeda tot een sterfhuisconstructie van
de inderdaad tijdelijke EV, waarvoor
het doek valt in:
1998 Henk Wanders presenteert (op
tv) een enorm containerschip. De
Jowi neemt het volgens de nationale
pers op tegen de Betuwelijn. Nadat
de sloopregeling van 1989 was uitgewerkt, volgt een golf fantastische
nieuwbouwschepen.
De rest is geschiedenis.
Wil je andere vensters? Alle suggesties zijn welkom.

EÉN POT NAT
DOOR

MICHEL
GONLAG
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marine

Flexibel & betrouwbaar!
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Volledige ontzorging
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Bel voor meer informatie:

Staffing Solutions

+49 8362 9263300

AXXAZ Marine

Mail
info@axxaz.eu

Een divisie van AXXAZ Europe GmbH
Faulenseestraße 41
87669 Rieden am Forggensee
Duitsland

Fahrgebiet: ARA und Rhein
Anforderungsprofil für Bewerber
Schiffsführer / Steuermann mit Patent:
• Rheinpatent
• ADN Zertifikat
• Beherrschen der Deutschen und Niederländischen Sprache
• Berufserfahrung in der Tankschifffahrt
Wir bieten:
• interessantes Salär
• interessante Schweizer Arbeitsbedingungen
• interessante Schweizer Sozialleistungen
(Aufbau Altersvorsorge)
• Vergütung der Verpflegung an Bord und der Reisekosten
• fachspezifische Ausbildung (Vergütung der Kurskosten)
Steuerleute und Matrosen müssen in Besitz
eines gültigen Schifferdienstbuches sein.

Web
www.axxaz.eu

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

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte
über +32 3 20 20 462 oder jobs@ippersonal.ch

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
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.

“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

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 door een mail te sturen naar hr@interstreambarging.com
Kijk voor meer informatie op www.interstreambarging.com of op onze Instagram- of
Facebookpagina.






30 juni 2020

5

“Nieuwe koers, nieuwe kansen”
Binnenvaartondernemers die vol
passie een eigen koers blijven
varen… Xander Kleine (43)
van Poedertransport B.V. hoort
erbij. Al ruim twintig jaar vaart
hij met zijn schip Sardana voor
een kantoor. Eind juli stopt
de samenwerking. Reden om
op zoek te gaan naar nieuwe
aanbieders. Ondernemer Kleine
ziet kansen genoeg.
“Er is nog volop poedervormige
lading die nu over de weg gaat en
in sommige gevallen efficiënter
over water vervoerd zou kunnen
worden. Het is tijd voor een nieu
we koers, met hopelijk nieuwe
kansen”, zegt hij. Xander hoopt
opdrachtgevers ertoe te bewegen
die ladingen naar het water over
te hevelen. Daarom zoekt hij sa
menwerking met collega-binnen
vaartondernemers en eventueel
andere mensen/bedrijven in dit
vakgebied, om samen nieuwe lo
gistieke concepten te ontwikkelen.

Sardana
De Sardana, met als thuishaven
Terneuzen, meet 84,60 meter bij
10 meter en heeft een laadvermo
gen van 1.600 ton. Zijn familie zat
aanvankelijk in de spitsenvaart.
Zijn ouders stapten in 1994, toen
Kleine van school kwam, over van
een spits naar een cementtanker.
Na een paar jaar bij hen aan boord
kocht Kleine op z’n 22e zijn eigen
schip: de Marsdiep. Dit was ook
een cementtanker, die hij Sardana

noemde. “Al een wat ouder schip,
maar op dat moment de grootste
die er was. Het was hard werken,
ook doordat het schip opgeknapt
en aangepast moest worden. Na
anderhalf jaar was het schip rond
om helemaal zoals ik het voor
ogen had.”
Toch besloot Kleine al vrij snel tot
nieuwbouw. Dat resulteerde in
de huidige Sardana, die in 2006
in de vaart kwam. Het schip is
helemaal naar zijn eigen wensen
en ideeën ontworpen. “Met ex
tra veel aandacht voor veiligheid,
bedrijfszekerheid, betrouwbaar
heid en om te zorgen voor maxi
maal efficiënt transport.” Zo zijn
de essentiële componenten dub
bel uitgevoerd, zoals motoren,
compressoren en generatoren.
Het schip kan bij uitval van een
invloedrijke component altijd uit
de voeten. Dat belangrijke plus
punt heeft ervoor gezorgd dat de
Sardana nog nooit door een sto
ring heeft moeten stilliggen. Een
ander voordeel: met het eigen
laad- en lossysteem kan de Sar
dana zelfstandig laden en lossen.”

Marktonderzoek
Nu hij straks zelf voor werk moet
zorgen, wil Kleine een markt
onderzoek doen. Naar zijn mening
zijn nog lang niet alle producen
ten en ontvangers van los gestorte
poederstoffen op de hoogte van de
voordelen en alle mogelijkheden
van vervoer over water. “Er is nog
veel potentie. Je kunt denken aan

cement, vliegas, (ongebluste) kalk,
gemalen hoogovengranulaat en
krijt.” Andere ladingen zijn moge
lijk, met de garantie dat de lading
bij dit transport schoon en droog
wordt vervoerd, geladen en gelost.
Kleine denkt opdrachtgevers te
kunnen overtuigen van de voor
delen van efficiënt en duurzaam
transport over water. Slimme
logistieke concepten kunnen de
aan- en afvoer van grondstoffen
betrouwbaarder en vaak ook goed
koper maken. “Dat kan door bij
voorbeeld de deelnemende sche
pen niet alleen voor het transport,
maar ook voor opslag te benutten.
Ook kan er in veel gevallen nog
optimalisatie worden gehaald in
het eventueel voor- en natrans
port. Zo kunnen schepen veel ren
dabeler draaien.”
“We moeten daarbij de volledige
transportroute bekijken. Dus niet
alleen het scheepstransport in
bulk maar kijken naar de com
plete keten, vanaf het moment
van productie in de fabriek totdat
het product bij de eindklant is.
Dit komt de bezettingsgraad van
schepen ten goede en heeft zijn
weerslag in de totale transportprijs
voor de opdrachtgevers.” Naast
deze voordelen biedt een slimme
logistieke aanpak ook milieu
winst: er is minder belastende uit
stoot door deze doordachte vorm
van vervoer.

Transparant werken
Dergelijke concepten kunnen in

contracten met verladers worden
uitgewerkt. Kleine zegt daarover:
“Ik wil open zijn over de voorde
len van deze opzet en over de tarie
ven die daarbij horen. Transparant
zijn over het werk voor iedereen.”
Hij is optimistisch over de kansen.
“Binnenvaart is nog zo onbekend
bij veel verladers. We moeten ver
tellen en laten zien wat allemaal
mogelijk is en dat zij daar baat bij
hebben. We moeten het gesprek
aangaan.”
De situatie rond corona zou hem
een steuntje in de rug kunnen
geven. Het uitvallen van supply
chains doordat landen op slot
gingen, zorgde voor vraagstukken
in menig directiekamer. Het besef
groeide dat bedrijven erg afhan
kelijk zijn en dat het tijd is voor
nieuwe inzichten. Nu wordt op

grote schaal nagedacht of het ‘justin-time’-principe wel zo handig is.
Er gaan stemmen op om over te
schakelen op ‘just-in-case’: zorgen
dat er voldoende voorraad is of
dat er alternatieve leveranciers of
vervoerswijzen voorhanden zijn
als de keten breekt.
“Het is een grote stap”, weet Klei
ne. “Ook voor mijzelf, maar ik zie
de kansen en mogelijkheden. Ik
hoop op collega’s die willen aan
sluiten. Dat is nodig als de hoe
veelheid lading groeit. Samen bie
den we dan vervoerszekerheid. Dit
is prachtig mooi werk en er is nog
een wereld te winnen.”
Kijk voor meer informatie over
poedertransport en Kleine's contactgegevens op: www.sardana.nl.

BVB presenteert digitale kaart Europees binnenvaartnetwerk
We werken nog aan uitbreiding
van locaties, verbindingen en
vaarwegen. Ziet u onvolledig
heden of onjuistheden, laat het
ons weten.

Wervingscampagne
arbeidsmarkt

In de voorbereiding voor een
webinar over verbindingen van,
naar en binnen België in mei,
heeft het BVB een digitale kaart
gemaakt om de diverse moge
lijkheden inzichtelijk te maken.
Dit bleek voor de gebruikers dus
danig nuttig dat het BVB deze
kaart verder heeft uitgebreid met
bulklocaties in Nederland, vaar
wegen en containerverbindin
gen in Nederland, België, Duits

land en Frankrijk. Zo zijn het
netwerk en de mogelijk
heden
die de binnenvaart kan bieden
in één oogopslag duidelijk en
kan naar wens ook per item
separaat gekeken worden.
Deze kaart staat nu ook
op de website van het BVB:
www.bureauvoorlichtingbinnen
vaart.nl onder de kop 'Vervoeren
met' en dan 'Plan uw route over
water'. (zie het kaartje rechts).

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

‘Alle hens aan dek’, het strategi
sche
arbeidsmarktprogramma
om het personeelstekort in de
sector aan te pakken, wil dit
najaar een grote wervingscam
pagne starten. Het doel is voor
volgend schooljaar veel nieuwe
instroom te realiseren, zodat
we het personeelstekort in de
binnenvaart kunnen beperken.
Deze campagne moet de bin
nenvaart op de kaart zetten bij
jongeren en zij-instromers. De
binnenvaart biedt veel mogelijk
heden en kansen en dat moet de
wereld weten ook.
Frans van Weert, de programma
manager, heeft hiervoor de hulp
van reclamebureau Campagne
ingeschakeld. Op dit moment
wordt hard gewerkt aan de vorm
geving en de boodschap van de
campagne die naar voren moet
komen en aan een plan om dit
goed uit te rollen. Het expert
team Branding/imago, waar het
Bureau Voorlichting Binnenvaart
samen met onder andere CBRB,
BLN-Schuttevaer, binnenvaart
opleidingen en marktpartijen
zitting in heeft, is inhoudelijk
sparringpartner van het reclame
bureau en beslist over de uitein
delijke vorm van de campagne.

Om de campagne uiteindelijk uit
te rollen moet nog wel 'funding'
worden gevonden. Hier wordt
op dit moment over nagedacht.
Wellicht dat een soort crowdfun
dingactie in de sector uitkomst
kan bieden, aangezien het ieder
een aangaat die personeel heeft
en zoekt.
In de tussentijd worden er al
successen geboekt. Zo zullen
vanaf september overal in het
basisonderwijs de eerste serie
educatieve games/video’s over
de binnenvaart beschikbaar
zijn binnen de aardrijkskundemethodes. Deze zijn vervaardigd
door Methodelink. Hiermee
maken kinderen op de basis

school al spelenderwijs kennis
met de binnenvaart en wordt een
fundament gelegd voor later.
Daarnaast tonen meer vmboscholen interesse voor een
maritieme leergang. Van de
vmbo-school in Zwijndrecht
(LOKET) ging half juni de eerste
groep leerlingen een week lang
varen aan boord van de MATE
(foto) voor hun praktijklessen.
Inmiddels heeft ook een school
in Papendrecht toegezegd de
maritieme leergang te gaan aan
bieden in het nieuwe schooljaar.
Gesprekken met drie andere
scholen lopen.
(foto’s BVB)
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Wir suchen für unsere Tankschiﬀe per sofort

TE KOOP

Schiﬀsführer, welche folgende Qualiﬁkationen
bieten:
• mindestens Patent bis Mannheim
• Tankschiﬀfahrtserfahrung von Vorteil
• Radarpatent
• ADN-Schein
Unser Fahrgebiet erstreckt sich zwischen den
ARA-Häfen und Birsfelden sowie den Nebenﬂüssen des Rheins, wie Main und Mosel und dem
Nordwestdeutschen Kanalgebiet.
Wir bieten interessante Schweizer Sozialleistungen, bspw. 100% Pensionskassenvergütung
durch den Arbeitgeber, Krankenkassenversicherung sowie eine Krankentaggeldversicherung (BU
+ NBU) und fachspeziﬁsche Weiterbildungskurse
(u.a. Übernahme von Kurskosten) an.

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

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

Das Arbeits- und Freizeitverhältnis ist 1:1 in einem
festen Schichtsystem von 3 Wochen an Bord + 3
Wochen Freizeit.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Melden Sie sich unter +41 41 511 23 25
oder senden Sie uns eine E-Mail
mit Ihren Unterlagen an info@neco.ch

KI C KE R / ZO E KE R TJE

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

ONZE PRODUCTEN • Scheepsbelettering • Scheepsborden
Vlaggen & Wimpels • Naamborden • Stickers • Signing

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

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

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

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

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

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

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

Duitse vrouw, 62 j, zoekt vriendelijke schipper
in de binnenvaart, leeftijd eind 50-midden 60,
om samen te varen en vd leuke dingen vh
leven te genieten. Ik ben wonend en werkend
in Limburg. Ik kan goed NL verstaan.
Hobbies: koken en watersport.
vrouwzoektschipper@gmail.com

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

Te Koop Keurige Autokraan 11,75 m. lang 1500
kg tel. 06-53684834

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

UW ADRES VOOR:
Scheepsbeletteringen en Logo’s in vele materiaalsoorten zoals:
Kunststof, Aluminium en RVS. Ook kunt u bĳ ons terecht voor: reclameborden
en naamborden warmte/zonwerende folies en al uw stickerwerk.

Voor Onderhoud - Reparatie - Verkoop van
Compressoren Bel / Mail: MidiTrade
http://www.miditrade.eu /
info@miditrade.eu /
0651234545

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

Gezocht: Schippersechtpaar Voor mbs Eemland
(800ton) Nette woning. Vaargeb. Maasbracht
– Luik. Dagvaart en weekenden vrij. 4daagse
werkweek is bespreekbaar. Nadere info: Vonk
bv Arnhem tel 026-4432402

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

Te Koop t.e.a.b. nette bijboot pioner maxi
incl. onderstel en afdekzeil. 06-20916746

VRAAG NIET WAT WĲ MAKEN
WĲ MAKEN WAT U VRAAGT
Einsteinstraat 16A, 3316GG Dordrecht
078 616 74 64

info@shipsigns.nl

06 53655370

www.shipsigns.nl

U vindt ons aan de Waal bij Kilometerpaal 903

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

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

W W W. H E AT M A S T E R . N L

gerlienvantiem.com

Gezocht Kapitein voor tankschip:
• 14 dagen op / 14 dagen af
• Vaargebied ARA
• Rijn – Radar – ADN patent
• Goede verloning
Contact: Tel: +32 477479870
of Mail: pascal@bauwens-shipping.be

CONTAINERBAK TE HUUR

76,5 x 11,45 meter
Boegschroef 400pk
Automatische ruimpomp
Info: -32(0)472 44 77 97
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Positief over veilig en verantwoord
doorgaan Maritime Industry 2020
Beursorganisator Easyfairs is
klaar voor Maritime Industry
2020. De vakbeurs voor de
maritieme sector stond in eerste
instantie gepland in mei, maar
is vanwege het coronavirus
verplaatst naar 13, 14 en 15
oktober.
Inmiddels heeft Easyfairs alle
denkbare protocollen klaar om
professionals uit de maritieme sec
tor op een veilige en verantwoorde
manier bij elkaar te brengen.
“Het vertrouwen en de bereidheid
om elkaar weer face-to-face te ont
moeten neemt steeds meer toe.
Dat blijkt ook uit ons onderzoek
onder bezoekers van vakbeurzen
waarbij 82 procent aangeeft weer
een bezoek aan de vakbeurs zal
brengen en dat men zich hierin
gesteund voelt door de eerder
versoepelde coronamaatregelen”,
zegt Bianca van Grinsven namens
Maritime Industry.

Veilig en verantwoord
Van Grinsven: “De verplaatsing
van Maritime Industry van mei
naar oktober is succesvol verlo
pen, met dank aan het begrip, het
geduld en de loyaliteit van onze
exposanten, partners en overige
betrokkenen. Ondanks dat de co
ronasituatie buiten ieders macht
valt, zijn wij hen daar enorm dank
baar voor. Daarom is er ons ook
alles aan gelegen om dit najaar een
succesvolle editie van Maritime In
dustry 2020 te organiseren. Gezien
ons protocol en actieplan die tot
in detail voldoen aan alle corona
maatregelen, zijn we in staat om
professionals meer dan ooit op
een veilige en verantwoorde wijze
bij elkaar te brengen.”
Om dit te realiseren komen er
voor bezoekers nader te bepalen
tijdslots. Zo is het mogelijk e be
zoekersaantallen over de beursda
gen te verspreiden. “Deze tijdslots
zullen dusdanig ruim zijn dat wij
hetzelfde aantal bezoekers kunnen
verwelkomen als eerdere edities.

Bovendien is er een ruim opgezette
in- en uitgang die separaat van el
kaar worden ingericht. Zodra men
binnen is, kan er vrij bewogen
worden over de beursvloer. Er hoe
ven geen afspraken te worden ge
maakt met standhouders en waar
nodig zijn gangpaden verbreed
naar minimaal 3 meter. Uiteraard
hanteren wij op alle plekken op de
beursvloer de anderhalve meter af
stand”, legt Van Grinsven uit.

Extra schoonmaak
“Ook is er de mogelijkheid om
zowel op als buiten de beursvloer
in speciale ruimtes met elkaar te
netwerken. Verder worden extra
hygiënemaatregelen
getroffen,
waaronder extra schoonmaak van
bijvoorbeeld sanitair en op diverse
plekken zijn desinfectiestations te
vinden.”
“De concrete maatregelen hangen
uiteraard af van de overheidsmaat
regelen. Die volgen wij dan ook
nauwlettend op en zodra deze de
finitief zijn, zullen we die breeduit

Waar zijn die piraten nou?
DOOR COR SPEK

Of er piraten in de haven zijn....
Dat was een van de vele vragen
die leerlingen van groep 2/3
van De Drie Musketiers uit
Hulten (Drunen) stelden aan
havenmeester Lou Goedel van
Werkendam. Het werd voor de
kids een enerverende WERKsafari...

communiceren”, aldus Van Grins
ven.
Een digitale ontwikkeling die al
vóór de uitbraak van Covid-19
gaande was voor Easyfairs beurzen,
is het gebruik van de Smart Badgetechnologie. Met deze badge kan
de bezoeker contactloos informa
tie op de stands van exposanten
scannen. Dat komt nu goed uit:
hierdoor wordt het schudden van
handen of het uitdelen van visite
kaartjes overbodig.
Na afloop van het beursbezoek
ontvangt de bezoeker een e-mail
met daarin een overzicht van alle
exposanten die hij of zijn gescand
heeft. Voor Maritime Industry
wordt deze Smart Badge technolo
gie voor het eerst geïntroduceerd.

Maritime Industry is op 13, 14
en 15 oktober 2020 in Evenementenhal Gorinchem. Kijk op
www.maritime-industry.nl voor
meer informatie.

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.
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Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag

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

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

Online
www.binnenvaartkrant.nl
www.binnenvaartvlog.nl
www.vlootschouw.nl
www.binnenvaartcijfers.nl

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

De basisschoolleerlingen bezoch
ten in het kader van hun haven
project op school de haven van
Werkendam. Zij gingen langs bij
het havenmeesterskantoor en kre
gen bij De Waal Machinefabriek
een uitgebreide rondleiding van
Cees Verheij. De kinderen keken
hun ogen uit.
Als kers op de taart mochten ze op
een echt binnenvaartschip kijken
dat bij De Waal voor de wal lag.

Karin Hell - Office manager
Mariska Doornkamp Administratief medewerker

WERK-safari

Drukwerk

Werkendam Maritime Industries,
het samenwerkingsverband van de
Werkendamse scheepsbouwers en
toeleveranciers, organiseert regel
matig dergleijke WERK-safari’s. Zo
verbeteren ze de verbinding tussen
de drie o’s: overheid, onderwijs en
ondernemers.
Via deze bezoeken wil de Werken
damse scheepsbouw de jeugd al
vroeg interesseren voor een baan
in de techniek.

Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv.

(foto’s WMI)

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

Vormgeving
Jimmy-Dean Hartog
Angela Govers-Bakker

Advertenties worden geplaatst
volgens onze leveringsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de KvK te
Rotterdam onder nr. 24241388.
Wij zijn niet verantwoordelijk
voor eventuele fouten in de
geplaatste advertentie bij telefonisch
doorgegeven teksten. Tevens dragen
wij niet de verantwoording voor
foutieve of onvolledige informatie
vermeld in de leverancierslijsten.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt zonder
voorafgaande toestemming van de
uitgever. Dat geldt voor de volledige
inhoud van zowel de papieren als
de online versie van deze editie. Het
auteursrecht berust bij Uitgeverij
Riomar en/of de betreffende auteurs
en fotografen.
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UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!
Aan- en verkoop
Nieuwbouw binnenvaart
Nieuwbouw zeevaart
Afbouw begeleiding
Bemiddeling

WWW.SHIPVISION.NL

DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

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

NERVIER
Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

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

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

: 110 x 9,50 x 2,99
: 2.200
: 2006/1998
: Fabr. MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008

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

BORNRIF

Afmetingen : 85,89 x 9,50 x 3,57 Tonnage: 1.870
Bouwjaar : 1998
Hoofdmotor : Cummins KTA 38M, 1.250 Pk,
Bj. 2016 (Rebuilt motor mei 2016, bestaand blok
voor de rest alles nieuw. Koprevisie 2019

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

DUTCH BARGING SERVICES BV
: 110 x 11,40 x 3,52
: 3105
: 1994
: Caterpillar, Type 3516, BJ. 1994.
Volledig gereviseerd 2019

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

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

Ontwerp, installatie
en reparatie
van hydraulische systemen
voor de binnenvaart.
Stuurwerken
Stuurwerkkeuringen

Stuurwerkpompen
leverbaar uit voorraad

Stuurhuiskeuringen

Nieuw of revisie van cilinders

Meer weten?
Markweg Zuid 2A
4794 SN Heijningen

0167 - 52 45 65
buycktechniek.nl

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

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

www.carronmarine.be
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Preisdumping
Im Straßengüterverkehr ist laut Autoren
immer öfter Preisdumping zu beobachten.
Transportaufträge sind teilweise so knapp
kalkuliert sind, dass damit gerade einmal die
fällige LkwMaut gedeckt ist. Der Bund sollte

E
IT
SE

Die lange Niedrigwasserphase im Som
mer 2018 hat laut Autoren gezeigt, wie
entscheidend die Binnenschifffahrt für die
Versorgung der Industrie mit Rohstoffen ist.
Auch dieses Jahr könnte Niedrigwasser das
Hochfahren der Wirtschaft zusätzlich hem
men. Es sollten deshalb Maßnahmen ergrif
fen werden, die die Funktionsfähigkeit der
Binnenschifffahrt unterstützen. Neben den
allgemeinen Hilfen könnten Investitions
anreize verbunden mit modernen Antriebs
technologien eine Maßnahme sein, um
durch die Krisenzeit zu kommen und danach
in der Lage zu sein, die Binnenschifffahrt neu
aufzustellen und für künftige Herausforde
rungen zu wappnen.
Die Autoren fordern auch weitere Maßnah
men wie flexiblere Schleusenöffnungszeiten
und mittelfristig eine konsequente
Schleusenfernsteuerung wo dies möglich ist.
Die neue Förderrichtlinie für nachhaltigere
Binnenschifffahrt sollte schnell umgesetzt
werden. Der Bund sollte mehr Tempo
machen bei den wichtigen Punkten des

Masterplans Binnenschifffahrt und die ei
genen Schiffsneubauten vorziehen. Auch
sollte es eine staatliche Flankierung zur bes
seren Digitalisierung der Binnenschifffahrts
branche geben.
Im Schienengütertransport fordern die
Autoren den Kapazitätsausbau des Schienen
netzes. Im Kombinierten Verkehr, bei dem
der Hauptlauf der Ladung auf der Schiene
zurückgelegt wird, soll die LkwMaut im
Vor und Nachlauf erlassen werden. Ähnlich
wie die Binnenschifffahrt bräuchte auch die
Schiene mehr Investitionsmittel für Digita
lisierung und Automatisierung. Die Trassen
preise sollten in der Krise vom Bund als
Eigentümer der Infrastruktur anteilig über
nommen werden und danach dauerhaft auf
das Grenzkostenniveau abgesenkt werden.

E
H
SC

Wegen Covid19 mussten Teile der
Industrie in den vergangenen Monaten ihre
Produktion reduzieren oder sogar komplett
einstellen. Besonders die Stahlindustrie und
die Automobilproduktion waren betroffen.
Wegen der Produktionsdrosselung sind
sowohl im Schienengüterverkehr als auch im
Straßengüterverkehr die Transportmengen
um etwa 30 Prozent zurückgegangen. Das
schreiben die Autoren Matthias Gastel,
Claudia Müller, Stefan Gelbhaar und
Stephan Kühn. Die reduzierte Industrie
produktion führte auch zu einem Rückgang
der Ladungsmengen (vor allem Rohstoffe),
die auf den Flüssen und Kanälen transpor
tiert wurden.

Wasserstraßeninvestitionen

T
EU

In einem gemeinsamen Positionspapier
fordern vier Grünen-Verkehrspolitiker
Maßnahmen von der Bundesregierung,
um den Güterverkehr und die Logistik
während der Corona-Krise zu unterstützen.
Unter anderem sollten einige Maßnahmen
aus dem Masterplan Binnenschifffahrt
beschleunigt umgesetzt werden.

D

Grünen-Verkehrspolitiker fordern mehr Tempo
beim Masterplan Binnenschifffahrt

(Foto Adobe Stock)

gegen Preisdumping aktiv vorgehen. Beson
deres Augenmerk verdiene darüber hinaus
weiterhin die schlechten Arbeitsbedingungen
von LkwFahrern.

Damen und Blohm+Voss bauen
deutsche Mehrzweckkampfschiffe

ECT gibt Binnenschifffahrt Regierolle
bei Barge Transferium Maasvlakte

Damen Shipyards baut vier
Mehrzweckkampfschiffe (MKS-180)
für die deutsche Marine. Der Vertrag
mit dem Bundesamt für Ausrüstung,
Informationstechnik und Nutzung
der Bundeswehr wurde am 19. Juni
unterschrieben. Damen wird als
Hauptauftragnehmer die Schiffe
größtenteils in Deutschland bauen,
gemeinsam mit den Partnern Lürssen,
Blohm+Voss und Thales.

Anfang Juni hat auf dem ECT DeltaTerminal im Rotterdamer Hafen das
Barge Transferium Maasvlakte (BTM)
den Betrieb aufgenommen. Es handelt
sich um eine Zusammenarbeit zwischen
Hutchison Ports ECT Rotterdam und
einem Konsortium von Inland Terminals
und Binnenschifffahrtsreedereien.

Als Baukombination hatten die vier
Unternehmen die europäische Ausschrei
bung gewonnen. Bei dem Projekt handelt
es sich um den größten Auftrag in der
Geschichte der deutschen Marine. Am 17.
Juni hatte der Bundestag die Finanzierung
zugestimmt.
Die Schiffe sollen zwischen 2027 und 2031
in Betrieb genommen werden. Die Kosten
belaufen sich auf etwa 4,6 Milliarden Euro.
Es gibt eine Option zum Bau zwei weiterer
Schiffe nach 2032.
Etwa 80 Prozent der Gesamtkosten werden
in Deutschland investiert. Die Schiffe
werden gebaut bei Blohm+Voss in Ham

burg, und zum Teil auf anderen Werften in
Bremen, Kiel und Wolgast. Darüber hinaus
beteiligen sich rund hundert kleine und
mittelgroße Betriebe aus der maritimen
Industrie sowie Maschine und Installa
tionsbau an dem Projekt. Es handelt sich
um Betriebe aus nahezu allen deutschen
Bundesländern.
Hein van Ameijden, Managing Director
Damen Schelde Naval Shipbuilding: “Mit
dem MKS 180Projekt bauen wir hoch
qualitative Schiffe, die den Wünschen
und Anforderungen der deutschen Marine
entsprechen. Es handelt sich um eine
deutschniederländische Zusammenar
beit. Wir arbeiten bereits heute sehr eng
zusammen mit unseren Partnern: Lürssen,
Blohm+Voss und Thales.”
Etwa 70 Prozent der Emissionssysteme
werden geliefert von den deutschen
Niederlassungen von Thales in Kiel und
Wilhemshaven, in enger Zusammenar
beit mit zahlreichen SubUnternehmen.
“Dieser historische Vertrag für sowohl die
deutsche Marine als auch Thales ist die
Krönung der Zusammenarbeit seit über 50
Jahren“, so Gerben Edelijn, CEO Thales
Niederlande.

Das BTM soll die Abhandlung von Binnen
schiffen im Rotterdamer Hafen effizienter
gestalten. Bereits vor zwei Jahren besprach
ECT seine ersten Ideen zum Transferium
mit der Binnenschifffahrtsbranche.
Danser Group und Combi Terminal Twente
haben das Konzept gemeinsam mit ECT
weiter ausgearbeitet und zusammen mit
26 weiteren Unternehmen ein Konsortium
gebildet.

Fester Preis
Nach einigen Proben hat BTM in diesem
Monat den Betrieb aufgenommen. ECT
stellt an vereinbarten Tagen und Zeiten
einen Teil des Kais mit Krahn und Krahn
Team zur Verfügung. Das Konsortium
bezahlt dafür einen festen Preis. Die Bin
nenschifffahrtsoperatoren erstellen gemein

w.KKJJ--F i reeO
wwwww.
Offff. c. coomm

FIRE
PROTECTION
FIRE
PROTECTION
FOR
ALL
APPLICATIONS
FOR
ALL
APPLICATIONS
WEWE
DELIVER!
DELIVER!

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

fireprotection@kj-fireoff.com

sam die Planung und die beteiligten Unter
nehmen bestimmen gemeinsam, wann und
wie oft sie laden und löschen möchten.
“Dies bietet eine einmalige Flexibilität, die
nicht an minimalen call sizes und weiteren
Restriktionen gebunden ist“, so ECT. Für
das ECT DeltaTerminal ist BTM nach dem
2019 introduzierten Konzept mit fixed
windows bereits die zweite Initiative, um
den Service an die Binnenschifffahrt zu
verbessern.
Die Inbetriebnahme des BTM trotz
Covid19Krise zeigt nach Angaben der
Beteiligten, dass die Binnenschifffahrt ihren
Kunden ein zuverlässiges Produkt bieten
möchte.

®

®

KÖTTER WERFT GmbH
Industriestraße 2, 49733 Haren
T: +49 (0)5932 71033
E: info@koetter-werft.de
www.koetter-werft.de

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
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Wij feliciteren LIGABUE GROUP van harte met mps LADY DILETTA

Al p h a



d e s i gprojects
n

Non Ferro bv

Foto: © “Karl Ludwig Thoratier” from Cologne

THE CONNECTION
SPECIALIST

‘ Wij wensen het mps Lady Diletta
een behouden vaart. ’
Wij leverden het complete schip en danken
Ligabue s.p.a. Venezia voor hun vertrouwen!
Bakkersdam 1a • 5256 PK Heusden • The Netherlands • T. +31 (0)416 665500

• info@teamcoshipyard.nl • www.teamcoshipyard.nl

30 juni 2020

11

Bijzondere naamgever voor bijzonder schip:
Lady Diletta
de zowel het veiligheidspakket
(onder ander brandslanghaspels,
brandblussers, brandweer en
ademluchtuitrusting, reddingsves
ten, een Jeanneauboot met bui
tenboordmotor) als het technisch
pakket (smeermiddelen van Total,
gereedschappen, reinigingsmid
delen, Epifanesverf en HMPE
touwen).

Trots presenteerden de Duitse
cruiserederij Plantours en het
Italiaanse moederbedrijf Ligubue
op 24 juni hun nieuwe aanwinst:
de Lady Diletta. Die dag werd het
schip in Düsseldorf gedoopt.
Voor Plantours is het de eerste
eigen nieuwbouw in het 4ster
renplussegment. Met de naam
van het schip wordt de 101jarige
geschiedenis van moederbedrijf
geëerd, de Ligabue Group. Diletta
is namelijk de vorig jaar geboren
dochter van Inti Ligabue, de huidi
ge eigenaar van de Ligabue Group.
Het elegante riviercruiseschip
biedt plaats aan 173 passagiers.
Het zal vooral te zien zijn op de
Rijn en de Moezel, maar ook op
de Nederlandse en Vlaamse vaar
wegen.
De eerste cruise (‘Verfijnde Rijn
riviercuise door drie landen’)
vertrekt op 1 juli. In zeven dagen
doen de gasten achtereenvolgens
Düsseldorf, Keulen, Koblenz,
Rüdesheim, Worms, Speyer, Kehl/
Straatsburg, Bazel, Germersheim
aan om weer terug te keren in Düs
seldorf. Ook de rest van het jaar
starten en eindigen de cruises met
de Lady Diletta in Düsseldorf.
Het mps Lady Diletta is een Neder
lands product. TeamCo Shipyard

(foto’s Karl Ludwig Thoratier)

realiseerde de volledige afbouw,
tot volle tevredenheid van de op
drachtgevers. Ook het casco is in
Nederland gebouwd, door Vahali
Gendt Holland.
De comfortabele sfeer aan boord
is mede te danken aan Alpha
Design Projects, dat de complete
stoffering verzorgde, tot en met
het kunstgras op het Sun Deck, en
Studio L, dat voor het design en
het interieur verantwoordelijk is.
Beerens
Handelsonderneming
leverde de voorsierradarmast, de
stuurhuistrap en de davit.
Beka Constructiebedrijf monteer
de de machinekamervloeren. Berg
Maritieme Meetsystemen verzorg
de de niveaumeting van de drink

water en brandstoftanks, evenals
de diepgangs en doorvaarthoog
temeting. Blokland NonFerro
maakte de warmtewisselaars.
EBR Marine bouwde het stuurhuis
met hefsysteem. Van Wijk Machi
nefabriek en Scheepsreparatiebe
drijf leverde de ankerlieren, staal
draden en ankers.
De betrokkenheid van Foresta
Trading is aan
boord herken
baar aan het
volledige pak
ket F.T. Victor
dienstpompen,
de F.T. ballast/
strippingejec
tors, de F.T.
gasolietrim

pompen, de F.T. smeeroliepom
pen en de F.T. smeeroliehaspelsets.
Klimaatservice Holland Staal Gor
kum verzorgde de verwarmings
installatie, ventilatiesystemen, air
conditioning, sanitaire installaties,
het hydrofoor, de machinekamer
ventilatie en de koel en vriescel
len.
Scheepvaartwinkel Marine lever

Veth Propulsion zorgt dat de Lady
Diletta in beweging komt en blijft
met de twee Veth Zdrives (783
kW bij 1600 toeren) de Veth
boegschroef, en de drie diesel
generatorsets.
De complete elektrische installa
tie, met monitoringsysteem, nau
tisch pakket, camerasysteem, satel
lietsysteem, Ecdis Inland Viewer,
en AIS installatie is ingebouwd
en aangelsoten door Werkina
Werkendam. Willemsen interieur
bouw & scheepsbetimmering deed
de isolatie en betimmering.

Aan mps LADY DILETTA leverden onder andere:

Aan
vanmps
MPSLady
Amastella
wij:
Aanboord
boord van
Diletta leverden
leverden wij:

TeamCo Shipyard B.V.
Abouwwerf
Vahali Gendt Holland

Verwarmingsinstallatie
• Verwarmingsinstallatie
Ventilatiesystemen
• Ventilatiesystemen
Airconditioning
• Airconditioning
Evac vacuüm toiletsysteem
• Sanitaire Evac
installatie
membrane sewage treatment
Sanitaire installaties
• Hydrofoor installatie
installatie
• MachinekamerHydrofoor
ventilatie
Machinekamer ventilatie
• Koel en vriescellen
Zwembad installatie
Ultrafog hogedruk spinklersysteem
Techniek t.b.v. koel-/ vriescellen

Bouw casco
Ahorn B.V.

schoonmaak en reinigingsmiddelen, Epifanes verf en
OrangePowerRope HMPE touwen
Studio L B.V.

Complete keukeninstallatie

Het gehele interieur design geleverd en het project be
geleid door middel van het aansturen van leveranciers.

De complete stoffering verzorgd incl. het kunstgras op

StudioL BV levert technisch tekenwerk, 3D renderin

het Sun Deck

gen, het lichtplan, tapijt designs en de styling door het

Beerens Handelsonderneming B.V.
Voorsierradarmast type Emerald, stuurhuistrap en Davit
WLL 500 kg incl. CEkeur

selecteren van alle interieur onderdelen en kunst
Sun Roestvaststaal B.V.
RVS Hoogglans gepolijste reling (deels), aluminium

Beka Constructiebedrijf B.V.

windschermen met glas, loopplanken pakket met bor

Machinekamervloeren achter

dessen nieuw model met led verlichting, RVS Uitlaten,

Berg Maritieme Meetsystemen B.V.

parasols en adapters en diverse mastjes beugels enz.

Drinkwater en brandstoftanks niveaumeting, diepgang

Van Wijk Machinefabriek en

meting en doorvaarthoogte meting

Scheepsreparatiebedrijf B.V.

Blokland Non-Ferro B.V.

en passagiers een behouden vaart.

Stuurhuis met hefsysteem

www.klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl

bestaande uit: Total smeermiddelen, gereedschappen,

Alpha Design Projects B.V.

Wij wensen Ligabue Group, haar
bemanning
en passagiers
een behouden
vaart.
Wij wensen
Scylla, haar
bemanning

Nijverheidsstraat 31
3371 XE Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184 - 613911
Fax 0184 - 614230

zuki DF5 buitenboordmotor. Leveren technisch pakket

Warmtewisselaars
EBR Marine B.V.
Foresta Trading B.V.

Ankerlieren, staaldraden en ankers
Veth Propulsion B.V.
1 st. Veth Boegschroef, Type 3K1200 met Flexibele
ophanging (387kW/1800rpm) + Scania DI13073M
dieselmotor (387kW/1800rpm), 2 st. Veth Zdrive,

Volledige pakket F.T. VICTOR dienstpompen, F.T. bal

roerpropellers, Type VZ900ACR (783kW/1600rpm)

last / stripping ejectors, F.T. Gasolietrimpompen, F.T.

en 3 st. Diesel Generatorsets, Scania DI13081M +

Smeeroliepompen en F.T. Smeerolie haspelsets

HCM534D (400kVA) 400V / 50Hz, 1st noodhaven /

Klimaatservice Holland B.V. Staal Gorkum B.V.
Verwarmingsinstallatie, ventilatiesystemen, airconditio

2 st. boordnet
Werkina Werkendam B.V.

ning, sanitaire installaties, hydrofoor installatie, machi

De complete elektrische installatie inclusief 2draads

nekamer ventilatie en koel en vriescellen

databesturing, monitoringsysteem met touchscreen

Scheepvaartwinkel Marine B.V.

bediening, compleet nautisch pakket, camerasysteem,

Leveren en plaatsen van veiligheidspakket bestaande uit:

satellietsysteem, Ecdis Inland Viewer, en AIS installatie.

brandslanghaspels, brandblussers, brandweer en adem

Willemsen interieurbouw & scheepsbetimmering B.V.

luchtuitrusting, reddingsvesten, Jeanneau CAP360 + Su

Isolatie en betimmering

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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Voor onderhoud
en reparatie in ons
stevendok

YC6C Serie
Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

TO B E E XAC T .

€ 77.500,- excl. btw
Vermogen

706 kW – 960 hp

Toerental

1350 R/Min

Compressie

14.5:1

Brandstofsysteem

Mechanisch

Configuratie

6 cilinder, lijnmotor

Boring x slag

200 x 210 mm

Inhoud

39.58 L

Gewicht

4700 kg

Certificaat

CCR2

ASTO SHIPYARD BESCHIKT OVER EEN EIGEN DOK, MET EEN
INWENDIGE AFMETING VAN 15 BIJ 35 METER EN EEN
TOTAAL HEFVERMOGEN VAN MAAR LIEFST 450 TON.

Onder voorbehoud van
tussentijdse prijswijzigingen en typfouten

Boeg of achterschip worden moeiteloos drooggelegd voor
reparatie en onderhoud. Dagelijks worden schroeven gewisseld, roeren geplaatst en schroefasbussen vervangen. Het
dok is efficiënt ingericht, zodat de werkzaamheden in de
uitvoering optimaal op elkaar aansluiten. Gezien de grote
functionaliteit wordt er structureel in geïnvesteerd.

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

www.yuchaimarine.com
Koning Technisch Bedrijf BV | www.ktbkoning.nl | info@ktbkoning.nl

T 0162 - 513 650 - E inf o@a s t o-b v.nl - I www.as t o-b v.n l

f

in

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

Ketelbinkie:

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

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

HERMOTORISEREN?
OP ZOEK NAAR EEN CCR2 MOTOR?

Vanaf € 2.27
0,79
excl. BTW

Zeer betrouwbare mechanische
binnenvaart motoren

9,5 kW

Uit voorraad leverbaar!
755 pk / 1840 tpm
829 pk / 1900 tpm
1400 pk / 1900 tpm

17 kW

25,7 kW

Ook complete installatie mogelijk

Vraag vrijblijvend een offerte voor een motor of een
dealer voor de binnenvaart.
complete inbouw bij uw

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

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

19-05-2020 15:07

Jan van der Heijdenstraat 1
3281 NE Numansdorp

www.maritimebooster.nl

T 088-1180800
E info@maritimebooster.nl
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“Wat gebeurt er in je keten en wat is
jouw positie daarin?”
Vervolg van pagina 2 >>

“Voor 2020 verwachten we nu
dat de Nederlandse economie als
geheel een krimp doormaakt van
iets meer dan 5 procent. Die prog
nose is iets neerwaarts bijgesteld;
vlak na het begin van de coronacrisis rekenden we op net iets
onder de 4 procent”, schetst
Banning als kader de visie van het
Economische Bureau van ABN
AMRO op de macro-economie.
“De economische vooruitzichten
voor 2021 zijn naar boven bijge
steld; van 2,2 naar 2,8 procent
groei. Logisch: als je een zwaarde
re dip voor dit jaar verwacht, komt
het herstel daarna wat hoger uit.”
Er zijn behoorlijke verschillen
binnen Europa te zien: Neder
land en Duitsland worden minder
getroffen dan Italië, Frankrijk en
Verenigd Koninkrijk. “Dat heeft
onder meer te maken met de rela
tief milde lockdown in Nederland
en Duitsland tegenover de harde
lockdown in die andere landen.
Ook zijn de Zuid-Europese landen
voor hun BBP voor een groot deel
afhankelijk van toerisme. Een deel
van het seizoen is weggevallen."
"Aan de andere kant is de digi
tale positie van Nederland veel
steviger ontwikkeld. Thuiswerken
en dat soort zaken ging zodoen
de soepeler en e-commerce deed
het afgelopen maanden razend
goed.”
Voor transport en logistiek voor
ziet ABN AMRO een omzetdaling
van 7 procent in 2020. Het herstel
in 2020 wordt op 4 procent inge
schat. Banning nuanceert dat de
economen rekenen met diverse
scenario’s. De schade hangt voor
een belangrijk deel af van de duur
van de coronamaatregelen en het
herstelvermogen van ons omrin
gende landen.

Afname van kolen
Al vóór corona uitbrak, hadden
segmenten van de binnenvaart
te maken met minder vraag. Er
was met name minder kolen en
veevoer te vervoeren. Banning:
“De binnenvaart kwam uit een
relatief goede periode en we had
den al wel voorzien dat de con
junctuur lager zou worden. De
afname van kolen is al een tijdje
aan de gang en die zal verder door
gaan. Partijen die nu hun geld

NVB-congres
gaat digitaal
Het jaarcongres van de Neder
landse Vereniging van Binnenha
vens, dat op 2 oktober in Venray
gehouden zou worden, is vanwege
de coronacrisis afgelast. Het con
gres wordt verzet naar het najaar
van 2021. De NVB en gastheer
Blueports houden wel een online
congres. Daarop zullen ze bekend
maken waar de NVB in 2021 con
gresseert. Tijdens de online sessie
komt het thema ‘Grensoverschrij
dend’ aan de orde en wordt de
Willem-Alexanderhaven van Roer
mond in de schijnwerpers gezet.

Andernach
reduceert
geluidsoverlast
verdienen met kolenvrachten,
zullen op een gegeven moment
toch de transitie moeten maken
naar nieuwe markten.”
“Dat staat helemaal los van
corona. Die heeft wel het effect
versneld op de daling van vracht
prijzen in de droge bulk.”
Pols: “Het drogeladingsegment
heeft het beduidend lastiger dan
de tankvaart. Die merkt nog
relatief weinig van de crisis. Dat
heeft deels te maken met de lage
olieprijs en de enorme voorraden
die aangevoerd zijn. Daardoor is
extra vraag naar opslagcapaciteit.
Tankschepen fungeren als floa
ting storage. Zelfs een aantal 110meterschepen. Voor de tankvaart
lijkt het al met al toch een goed
jaar te worden.”

Grote verschillen
Los van de macro-economische
cijfers en die voor de binnen
vaart als geheel, kijken ze bij
ABN AMRO met name naar
de afzonderlijke deelsectoren.
Banning: “Er zijn grote verschil
len tussen de deelmarkten… Heb
je het over tankvaart, droge bulk,
containervaart? En daarbinnen is er
onderscheid tussen kleine sche
pen, duwbakken, beunschepen…
Je moet kijken naar de individuele
ondernemer en wat zijn positie is
in zijn markt en wat de dynamiek
is van die markt.”
“We hebben klanten die al heel
lang voor dezelfde verladers
varen. De impact van corona op

het vervoer van kolen, containers
of bouwmaterialen is substantieel
anders. Je moet de grote krimp
cijfers die nu worden voorspeld,
ook door gerenommeerde par
tijen als Panteia, een stapje dieper
analyseren als je het hebt over in
dividuele schippers. De sector als
geheel gaat het nog moeilijk krij
gen, maar er zijn onderdelen waar
dat niet voor geldt.”
Voor die nuancering is te weinig
aandacht, ook in de pers, vindt
Banning. Zijn collega is het daar
mee eens: “Het klopt inderdaad.
In de gesprekken met binnen
vaartondernemers horen we dat
met name eigenaren van grote
schepen in de bulk het lastig heb
ben. Zeker de koppelverbanden.
Ze hebben even stil gelegen, maar
ze varen wél… Al is het voor een
lagere prijs.”
“In de beunvaart viel het werk
even stil, zeker door de lock
down in België, maar daar zie je
dat grote infrastructurele werken,
onder andere op het IJsselmeer,
voor opdrachten zorgen. Onder
nemers in die deelmarkt hebben
hun activiteiten kunnen verleggen
naar andere plekken. Daar zijn
nog prima rendementen te beha
len.”

Flexibele schil
Pols ziet dat binnenvaartonder
nemers met een langdurige relatie
met een bevrachter of verladers
ook in coronatijd redelijk kunnen

doorwerken, soms met een kleine
aanpassing van de voorwaarden.
“Degenen die op de spotmarkt
zitten, en maximaal profiteren
van
economische
voorspoed
en schaarste aan scheepsruimte
door laagwater, die hebben het in
bepaalde segmenten nu lastiger.
Die worden er als flexibele schil
als eersten uitgegooid.”
“In de hoogconjunctuur en met
laagwater hebben die ook rende
menten kunnen maken die hoger
lagen dan bij de schippers met vas
te contracten”, vult Banning aan.
De bankiers kennen de verhalen
over fors verslechterde coronacon
tractvoorwaarden waar schippers
mee geconfronteerd werden, maar
dat is slechts in enkele gevallen
daadwerkelijk voorgekomen, zegt
Pols. “Dat was minder corona- en
meer lading- of bevrachter gerela
teerd. Bij jarenlange relaties res
pecteert men echt zo lang moge
lijk de contracten en afspraken.”

Positie in de keten
Banning raadt binnenvaartonder
nemers aan om de ontwikkelingen
op de markt nauwlettend te vol
gen. Goed contact met bevrachters
en verladende partijen is daarbij
wenselijk. Hij is optimistisch: “De
versoepeling van de coronamaat
regelen wordt door partijen in de
markt al gemerkt. De wereld ziet
er al weer wat beter uit dan twee
maanden geleden.”
Maar zowel ondernemers als ban
ken moeten alert zijn. Banning:
“Wij vragen aan onze klanten: wat
verwacht je de komende weken
en maanden. Het kan niet zo zijn
dat de Rotterdamse haven 20 tot
30 procent minder overslag doet
en dat niemand in de keten daar
last van heeft. Dat geldt ook voor
andere modaliteiten. In de bin
nenvaart verzacht het lage water
en de grotere vraag naar scheeps
ruimte daardoor misschien de
gevolgen. Maar je moet de reële
discussie aangaan: wat gebeurt er
in je keten en wat is jouw positie
daarin? Dat zou elke ondernemer
moeten doen. Nu helemaal.”

De haven van Andernach gaat
voortaan ’s nachts geen massagoed
meer overslaan. Dat zijn de Stadt
werke Andernach als eigenaar
van de haven en de stad Neuwied
overeengekomen. Inwoners van
wijken die dicht bij de haven lig
gen, klagen al jaren over geluids
overlast door de overslagactivitei
ten in de haven.
De discussie kwam onlangs op
scherp te staan nadat er een ver
gunning was verleend voor een
tweede containerkraan. Parallel
hieraan liep een klacht van de
stad Neuwied tegen dit project.
De afgelopen weken hebben
vertegenwoordigers van Neuwied
en de Stadtwerke gesprekken
gevoerd om tot een oplossing te
komen.
Neuwied verzet zich niet lan
ger tegen de tweede container
kraan. Als tegemoetkoming zal de
haven van Andernach ’s nachts
geen massagoed meer overslaan.
Ook worden technische en orga
nisatorische maatregelen geno
men om de geluidsoverlast terug
te dringen en piekmomenten te
voorkomen. De Stadtwerke gaan
de bereikte resultaten monitoren
en hierover regelmatig rapporte
ren aan de stad Neuwied.

Maasveerponten
naar België
varen weer
Vanaf 1 juli varen de veerponten
op de Maas weer tussen Nederland
en België. De grens is sinds twee
weken weer open.
Passagiers moeten een mondmas
ker dragen omdat op de ponten
anderhalve meter afstand niet
mogelijk is. Wie geen mondmas
ker bij zich heeft, kan er één aan
schaffen bij de veerman. Door
gepast te betalen wordt fysiek
contact met de veerman zoveel
mogelijk vermeden. Een kaartje
voor een oversteek kost dit jaar
1,20 euro. Op de andere veerpon
ten op de Maas in Limburg is geen
mondmasker verplicht.
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OMRU
SCHEEPSRAMEN

OMRU SCHEEPSRAMEN LEVERT:
• Kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen;
• Standaard proﬁelen én geïsoleerde proﬁelen;

• Vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap;
• Enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.

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

HET BESTE ZICHT OP SERVICE, KWALITEIT EN INNOVATIE
Bij deze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt u standaard de allerbeste
service. Daar zorgen onze vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met
veel aandacht en zorg en informeren u van begin tot eind over de voortgang.

OFFERTE AANVRAGEN?
Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte

Kelvinweg 12a, 6101 WT Echt (Afstand vanaf Maasbracht 2 km)

Telefoon: +31(0) 475 58 04 88 E-mail: info@omruscheepsramen.com
Of kĳk op www.omruscheepsramen.com

Op maat gemaakt:

ABATO Motoren is een leverancier van

NOODSTROOMAGGREGATEN

DIESELMOTOREN
SCHEEPSMOTOREN



QUALITY - SERVICE
INNOVATION - SUSTAINABILITY

THE POWER
TO TURN YOUR WORLD

360°

Aluminium
luiken

TRACTORMOTOREN
Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

ALUMINIUM EN RVS
BEERENS BV

Beatrixhaven 11
4251 NK, Werkendam
John van Maastricht
+31(0)6-30487516
of mail direct naar
john@beerensbv.nl

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

Platinalaan 10 • 5234 GH ’s-Hertogenbosch

Nanengat 17 • 3356 AA Papendrecht
+3178 615 22 66 • info@veth.net

T: +31 88 2228600 • E: info@abato.nl • www.abato.nl

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

/Beerensbvwerkendam
/company/beerensbv

WWW.BEERENSBV.NL

GUMETA H. Maes GmbH | Südstr. 9 | D-66780 Rehlingen-Siersburg
Tel. + 49 (6835) 3094 | Fax + 49 (6835) 670 57 | E-mail: info@gumeta.de
www.gumeta.de
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‘Koning te rijk’ met de Rich
Bij GS Yard is in juni de Rich
opgeleverd. Het motortankschip
vaart onder Nederlandse vlag
en is eigendom van Richard
Klingenstijn. De eerste vier
letters van zijn voornaam
vertonen opvallend veel
overeenkomst met de naam
van het schip, waarmee hij
ongetwijfeld ‘de koning te rijk
is’.
De werf in Waterhuizen verzorgde
de complete afbouw. ADS van
Stigt leverde twee Masson Marine
keerkoppelingen, in combinatie
met een elastische Vulkankoppe

ling en PTO voor het stuurwerk.
De twee 5blads schroeven zijn af
komstig van Promarin, dat ook de
twee Optimastraalbuizen maakte.
Heinrich Harbisch Schiffswerft
zorgt er met twee maal twee
HADUroeren voor dat de Rich
goed op koers blijft. Blokland
NonFerro regelde de beunkoelers.
Verhaar Omega is van de partij
met een boegschroefinstallatie van
eigen fabricaat.
HR Piping verzorgde de instal
latie van de machinekamer en de
laad/los en dekleidingen. Van All
Pumps Holland is het complete
Victorpompenpakket afkomstig.

W&O Europe leverde de afsluiters
voor de dekleidingsystemen en de
machinekamers. WindeX Engi
neering deed dat met de rvs klap
roosters.
Van Wijk Stuurhuizen bouwde
het stuurhuis. Van Wijk Machine
fabriek en Scheepsreparatiebedrijf
maakte de hefkolom daarvoor en
leverde ook de autokraan. Alphat
ron Marine leverde het nautisch
pakket.
Bunkerstation Heijmen leverde
smeerolie, gasolie en scheeps
materialen. De Rich is geclassifi
ceerd door Lloyd’s Register EMEA.

(foto Simon Marrink)

Aan mts RICH leverden onder andere:
GS Yard B.V.

Lloyd’s Register EMEA

Complete afbouw

Geclassificeerd

ADS van STIGT

Promarin Propeller- und Marinetechnik GmbH

2x Masson Marine keerkoppeling type MM W5200

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

4,345:1 incl. Vulkan elastische koppeling, PTO t.b.v.

skew design, the two OPTIMA® propeller nozzles and

stuurwerk en sleepsmeerpomp

the two propeller shaft installations

All Pumps Holland B.V.

Van Wijk Machinefabriek en
Scheepsreparatiebedrijf B.V.

Complete Victor pompen pakket

Wij feliciteren Richard Klingenstijn
met het mts Rich
Rotterdam – Nijmegen – Millingen a/d Rijn

Alphatron Marine B.V.

Hefkolom, stuurhuis en autokraan
Van Wijk Stuurhuizen B.V.

Compleet nautisch pakket
Blokland Non-Ferro B.V.

Stuurhuis
Verhaar Omega B.V.

Beunkoelers
Bunkerstation Heijmen B.V.

Een (1) Verhaar Omega Boegschroefinstallaties type

Smeerolie, gasolie en scheepsmaterialen

VBS1400srN (schroefdiam 1400mm), verticale opstel

Heinrich Harbisch Schiffswerft GmbH

ling, 470 kW bij 1780 omw/min. en bediening wegaf

2x 2 HADU HightechRuder gebaut

hankelijk incl. omschakeling Pomp/Boegschroefbedrijf

HR Piping B.V.

Loswal 5 . 6566 CH MILLINGEN A/D RIJN . T +31 481 438310 . info@heijmen.nl

W&O Europe

Complete machinekamer installatie & complete laad/los

Afsluiters voor de dekleidingsystemen en de machinekamers
WindeX Engineering B.V. RVS klaproosters

dek installatie

heijmen.nl • scheepsuitrusting.nl • stuurstoelen.com

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wij feliciteren RICHARD KLINGENSTIJN van harte met mts RICH
Stuurhuizen B.V.

SALES & SERVICE

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

Non Ferro bv
Foto: Simon Marrink
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Nieuwland Parc 307,
2952 DD Alblasserdam

info@emsbv.nl
www.emsbv.nl

Wij bedanken Barge Company voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen mts Canford een goede vaart.
Wij verzorgden de complete E-installatie.

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
bouw en levering casco van mts Canford
mogen verzorgen voor Barge Company.
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.
www.rensendriessen.com

WIJ FELICITEREN TANKCON GMBH MET MTS CANFORD
EN WENSEN DE BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART

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

Wij feliciteren Tankcon GmbH met MTS CANFORD
en wensen de bemanning een behouden vaart

APPROVED

ATEX ZONE 0

OSO. Sterk staaltje
vakmanschap

Vierlinghstraat 49A 12 - 4251 LC Werkendam
+31(0)183 - 509 886 info@dwpumps.nl www.dwpumps.nl

Wij wensen
BARGE COMPANY
veel succes met het
mts CANFORD

Vierlinghstraat 49A 12 | 4251 LC Werkendam
+31 (0)183 50 98 93 | info@oso-bv.nl | www.oso-bv.nl

Partner in afbouw, technisch onderhoud en scheepsreparatie

Wij feliciteren
Barge Company met
mts Canford en
wensen haar en
bemanning een
behouden vaart!
Molenvliet 57 | 3335 LH Zwijndrecht
Telefoon: +31(0)78 - 629 10 90 | dolpower.nl
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Canford is helemaal tiptop
Vorige week is het mts Canford
in de vaart gekomen. De tanker
is 135 meter lang en 15 meter
breed. Het laadvermogen is circa
6.500 ton.
Het casco voor het schip werd door
RensenDriessen Shipbuilding ge
bouwd en geleverd aan familie De
Vries. Die bouwde het schip in ei
gen beheer en samen met Oonincx
Scheepsonderhoud (OSO) af aan
de Sluisjesdijk in Rotterdam.
Toen het bijna klaar was, is het
schip echter verkocht aan Barge
Company uit Antwerpen. Henk de
Vries heeft tot het laatst de afbouw
gecoördineerd, zodat de Canford
vaarklaar en helemaal tiptop kon
worden opgeleverd. De overdracht
was vrijdag 26 juni. De Canford
is toegevoegd aan de vloot, waar
het zusterschip Monford eveneens
deel van uitmaakt.
Het schip gaat varen voor Trend
co. “Wij zijn daar zeer blij mee”,
vertelt Patrick van Suijlekom, die
bij de Dordtse bevrachter verant
woordelijk is voor veiligheid en
kwaliteit. “We willen groeien en
kunnen meer capaciteit gebruiken.
Zeker als het dit soort type sche
pen en eigenaren zijn.”
De Canford gaat met minerale
oliën varen. “Voornamelijk in het
ARAgebied, plus sporadisch een

(foto’s Media Creators)

stukje de rivier op”, aldus Van
Suijlekom.
De EBISinspectie was dinsdag 23
juni. De procedure was aangepast
vanwege corona, maar dat deed
niets af aan het positieve resultaat.
“Normaal gesproken ben ik bij
zo’n inspectie”, zegt Van Suijle
kom. “Maar om afstand te hou

den, mogen er nu geen andere
mensen bij aanwezig zijn. Via een
videoverbinding kon ik toch nog
meehelpen.”
Reintjes Benelux leverde twee
keerkoppelingen. Damen Marine
Components tekent voor de
roeraandrijving, de vier hydrody
namische profielroeren, de twee

Optimastraalbuizen en het stuur
paneel, inclusief de roerstand
aanwijzer. Den Breejen Shipyard
bouwde de schroefasinstallatie. De
beunkoelers komen van Blokland
NonFerro. De boegschroefinstal
laties (type: kanalen) zijn van Ver
haar Omega.
Dutch Well Pumps leverde de
deepwellpompen. De lading

verwarmingsinstallatie is afkom
stig van Heatmaster. Van Liquid
Control Trading komt het Victor
pompenpakket.
Kampers Shipyard vervaardigde
het stuurhuis en het hefgeleide
kokersysteem, plus een bedie
ningshuisje aan dek. Beerens
Handelsonderneming
leverde
onder meer de davit, de radarmas
ten, de stuurhuistrap, de heklicht
beugel, de boordlichtvleugels, de
BXwoningdeuren, de drijvende
loopplank en de roefladder. W&O
Europe zorgde voor de appenda
ges voor de dekleidingsystemen,
het ballastsysteem en de machine
kamers.
ClimaLogic verzorgde de airco en
overdrukinstallatie, de machine
kamerventilatoren en afsluitbare
rvs roosters. Van Dijvler Materiaal
komen de boegankerlier, achter
ankerlier, de koppellieren, ankers,
ankerdamkettingen en anker
draad. Stam Constructie maakte
de aluminium luiken voor de
dekkisten, de rvs machinekamer
deur en de hoogglans gepolijste
uitlaten op het voor en achter
schip.
EMS Group deed de complete
elektrische installatie. Lloyd’s
Register EMEA verzorgde de clas
sificatie.

Aan mts CANFORD leverden onder andere:
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Ontwerp, bouw en levering casco
O.S.O. Oonincx Scheepsonderhoud B.V.
Inbouwen machinekamers
Beerens Handelsonderneming B.V.

ClimaLogic B.V.
Airconditioninginstallatie, overdrukinstal

ankerdraad
Dolpower B.V.

latie, machinekamerventilatoren en RVS

Ten behoeve van voortstuwing 2 stuks

afsluitbare roosters

Caterpillar 3512C motoren á 1429pk

Damen Marine Components

Generatorset 1 t.b.v. aandrijving boeg

Stam Constructie

Generator Stamford UCM274
Dutch Well Pumps B.V.

Alu luiken dekkisten, RVS machinekamer
deur en hoogglans gepolijste uitlaten voor

Deepwell pompen
EMS Group B.V.

en achterschip
Verhaar Omega B.V.

Complete Einstallatie
Heatmaster B.V.

Twee (2) Verhaar Omega Boegschroefin

Voorsierradarmast type Reintrade L, achter

Stuurpaneel: SP2700, incl. roerstandaan

schroef en ladingpompen 530kVA

sierradarmast type Brixon, stuurhuistrap,

wijzer RI2700 en geverunit, hydraulisch

Motor Caterpillar, type C18

heklichtbeugel type Millennium, Davit

aggregaat: type HPP2700360 } 112/11

Generator Stamford HCM534

WLL 500kg incl. CEkeur, alu geuzenmast

kW, roeraandrijving: type 4DWKK 6080/75,

Generatorset 2 t.b.v. aandrijving boeg

Stuurhuis incl. hefgeleidekokersysteem en

393 kW bij 1780 omw/min., bediening

type Kroonstad, alu boordlichtvleugels in

hydrodynamische profielroeren: 4 stuks

schroef en ladingpompen 530kVA

aluminium bedieningshuisje

wegafhankelijk incl. omschakeling Pomp/

doosmodel, BX woningdeuren, alu plaat

HD200 en straalbuis: 2 stuks Ø 1714 mm

Motor Caterpillar, type C18

deksel, RVS plaatdeksels, drijvende loop

type Optima

Generator Stamford HCM534

plank, alu buitenboordstelling, hijsevenaar,
blauwe kegels, alu roefladder, drijvende
haakstok en RVS gepolijste vlaggenstok
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers

Den Breejen Shipyard
Schroefasinstallatie
Dijvler Materiaal B.V.

Generatorset 3 t.b.v. boordnet 159kVA
Motor John Deere, type 6068
Generator Stamford UCM274

Boegankerlier, achterankerlier, koppel

Generatorset 4 t.b.v. boordnet 159kVA

lieren, ankers, ankerdamkettingen en

Motor John Deere, type 6068

stallaties type kanalen 311204k (schroef

Ladingverwarmingsinstallatie
Kampers Shipyard B.V.

diam 1200mm) elektrisch aangedreven,

Liquid Control Trading BV

Boegschroefbedrijf en schroefcompressor

Victor pompenpakket machinekamers
Lloyd’s Register EMEA

Atlas Copco MAS+ GA18+ FF op 500L
Lloyds gekeurde ketel
W&O Europe

Geclassificeerd
Reintjes Benelux bvba

Appendages voor de dekleidingsystemen,

2x WAF 665 L met reductie van 5,044:1

ballastsysteem en de machinekamers

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

DAMEN MARINE COMPONENTS

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

Shipyard

Non Ferro bv

Wij feliciteren BARGE COMPANY van harte met mts CANFORD

Foto: Media Creators
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Vlaamse subsidie voor duwbaktrackers
De Vlaamse overheid, North
Sea Port en Port of Antwerp
geven duwvaartondernemingen
een ﬁnanciële tegemoetkoming
als ze investeren in trackers
op hun duwbakken. Dankzij
zo’n GPS-tracker kunnen
havenautoriteiten, eigenaren en
rederijen voortaan altijd weten
waar een duwbak zich bevindt.
Dat verhoogt de efﬁciëntie en de
veiligheid, zo is de bedoeling.
Duwbakeigenaren of duwvaart
ondernemingen kunnen een te
gemoetkoming aanvragen tot 50
procent van de aankoopprijs met
een maximum van 200 euro.
Een voorwaarde is dat ze de drie
jaar voorafgaand aan de aanvraag
minimaal drie keer Antwerpen
of een haven van North Sea Port
(Gent, Vlissingen en Terneuzen)
hebben aangelopen.
Ook dient de aanschaf en instal
latie van de duwbaktracker te zijn
gedaan tussen 1 januari 2019 en
31 december 2020.

Geen AIS
Dankzij AIS zijn duwboten en
binnenschepen traceerbaar. Duw
bakken hebben echter vaak geen
eigen stroomvoorziening en geen
AIS. Dankzij de invoer van een
GPStracker op een batterij of

den. “Dat bespaart tijd en man
kracht”, stellen North Sea Port,
Port of Antwerp en de Vlaamse
overheid.
“Ook is de digitale historiek be
langrijk voor het naleven van
huurcontracten en kan het als
bewijs dienen indien je een claim
ontvangt van een verzekering.”

Verplicht
De verplichte invoer van een di
gitale melding zorgt ook dat ver
schillende duwvaartondernemin
gen binnenkort gebaat zullen zijn
bij het hebben van een tracker.
De duwbaktrackers zijn nog
niet verplicht, maar North Sea
Port en de haven van Antwerpen
moedigen duwvaartondernemin
gen toch aan om er nu alvast in te
investeren, “zeker met oog op de
verplichte digitalisering.”
(archieﬀoto Tekst & Toebehoren)

zonneenergie kan hun locatie
toch worden nagegaan.
Als North Sea Port en Port of
Antwerp over digitale gegevens
beschikken, kunnen ze die ook
onderling delen. “Momenteel is
de doorgegeven samenstelling
van de konvooien niet altijd up
todate”, aldus de havenbeheer

ders. “Daardoor verlies je kostba
re tijd aan de sluizen. De trackers
bezorgen enkel de juiste infor
matie. Dat draagt bij tot een be
trouwbaardere sluisplanning.”

Veiligheid
Dankzij de tracking verbetert
ook de veiligheid in de havens.
Havenautoriteiten weten name

lijk op elk moment welke duwbak
of konvooi zich waar bevindt. Zo
kunnen ze sneller ingrijpen bij
problemen.
De informatie kan ook waardevol
zijn voor operators en eigenaren.
Die weten direct op elk de exacte
locatie van de duwbak. Dat hoeft
niet meer opgevraagd te wor

De tegemoetkoming aanvragen
kan op de websites van zowel
North Sea Port als Port of Antwerp:
- www.northseaport.com/trackje-bak
- www.portofantwerp.com/
track-je-bak.

RAI trekt stekker uit HISWA Hotelschip in Huizen
Amsterdam Boat Show
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Gemeente Huizen geeft
toestemming voor het
tijdelijk exploiteren van een
riviercruiseschip als hotel aan
de riviercruisesteiger in de
werkhaven. Dit is bedoeld als
impuls voor het toerisme in
Huizen en de regio.

(foto RAI Amsterdam/Maurice Vinken)

In maart dit jaar vond de 65ste
HISWA Amsterdam Boat Show
plaats. Naar nu blijkt was het
ook de laatste. RAI Amsterdam
stopt met de beurs, die gold
als onofﬁciële start van het
watersportseizoen.
Aanleiding voor dit besluit zijn
de veranderingen in de markt en
de vraag van exposanten naar
één sterk watersportevenement in
Nederland, schrijft de beursorga
nisatie.
“Met pijn in het hart neemt RAI
Amsterdam afscheid van dit ico

nische evenement voor de water
sport.”
De watersportwereld is de afgelo
pen jaren ingrijpend veranderd.
Zo is het bootbezit afgenomen.
Die trend zet de komende jaren
verder door, voorziet RAI Amster
dam. Dit leidde de afgelopen jaren
tot veranderingen in het aanbod
op de beurs en dalende bezoekers
aantallen.
“Een andere reden is de vraag
van deelnemende exposanten.
Bijna 50 procent van de exposan
ten neemt deel aan zowel HISWA

Amsterdam Boat Show als HISWA
te Water. Velen hebben aangege
ven dat dit een te grote marke
tinginvestering is.”

HISWA te Water
Met het beëindigen van HISWA
Amsterdam Boat Show biedt
RAI meer ruimte aan HISWA te
Water. Dat evenement wordt
in Lelystad georganiseerd door
HMM Exhibitions. De merk
eigenaar van beidde beurzen,
Vereniging
HISWARECRON,
steunt deze beslissing in het
belang van de watersportbranche.

Als eerste gemeente van Neder
land staat Huizen in het zomer
seizoen het exploiteren van een
riviercruiseschip als hotel toe. De
Swiss Pearl ligt er van 26 juni tot
31 juli 2020. Viva Riverside neemt
de exploitatie op zich en streeft
naar een bezettingsgraad van 50
tot 70 procent van de zestig ka
mers. Na een tussentijdse evalu
atie is verlenging tot 1 september
2020 mogelijk, heeft het college
van burgemeester en wethouders
besloten.
De gemeente wil met dit project
het toerisme in en om Huizen
stimuleren. Verantwoordelijk wet
houder Roland Boom: “Juist in
deze moeilijke tijden worden tal

van nieuwe ideeën gelanceerd om
de samenleving en het toerisme op
gang te krijgen. Dit initiatief wil
len we een kans geven.”
Er gelden hoge eisen aan de maat
regelen tegen COVID19. Leo
Detering van het gemeentelijke
team Beleid Economie, Stads
promotie en Toerisme: “De ri
viercruisevaart heeft coronare
gels opgesteld en die zijn door
ons aangevuld met de regels van
Nederland, zoals de anderhalve
meterrichtlijn en de looprichtin
gen. Veiligheid voorop.”
Er waren dit jaar in Huizen ruim
vijftig reserveringen van de rivier
cruisevaart voor de cruisesteiger.
Dat is door corona helemaal stil
gevallen.
“In een eerder stadium was er met
Scylla al gesproken over een hotel
schip voor de winter”, vertelt De
tering. “Door corona benaderde
Scylla de gemeente Huizen om dit
nu als proef te gaan doen. Viva Ri
verside is een volle dochteronder
neming van Scylla.”

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

Bel van An del 010 4293316

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

Van Andel zorgt al ruim 80 jaar
voor de juiste spanning aan boord!
www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl
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Wij feliciteren INEOS van harte met mts BRINJAL
Maritieme betimmeringen en interieurbouw

Breda



S ch eeps ladin g met er s
H o o g t emet er s
D iepg an g met er s

Non Ferro bv
Foto: © Michael Neidig

THE CONNECTION
SPECIALIST

‘ Wij wensen de mgt Brinjal
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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Ineos verbetert veilige en betrouwbare levering met Brinjal
Net als zusterschip Aloo (en
de gelijktijdig in de vaart
gekomen, maar grotere
Onion) maakt de Brinjal
deel uit van een omvangrijk
investeringsprogramma van
Ineos. De Britse multinational
vergroot daarmee zijn ﬂexibiliteit
van de toeleveringsketen voor
zijn Europese crackerfaciliteiten.
In totaal gaat het om meer dan 5
miljard dollar.
Onderdeel Ineos Trading & Ship
ping verkoopt en verhandelt jaar
lijks bijna 10 miljoen ton aan
grondstoffen, naast aardgas en
elektriciteit. Hierdoor kunnen
andere divisies, met name de vier
crackers in Europa, chemicaliën en
polymeren produceren.
De nadruk binnen de handel en
logistiek ligt op een veilige en be
trouwbare levering. Die is essenti
eel voor het leveren van de juiste
kwaliteit en kwantiteit van grond
stoffen en eindproducten, en ook
nog op het juiste moment.

Butaangas
De Brinjal is 110 meter lang en 15
meter breed. De zes tanks heb
ben een totaal laadvolume van
4.446 kuub. Het schip is speciaal

(foto’s Michael Neidig)

bestemd voor het transport van
butaangas uit de ARAhavens naar
de Ineosfabriek in Keulen.
Het schip is gebouwd door
TeamCo Shipyard. De werf uit
Heusden leverde ook zusterschip
Aloo.
Het bouwproject werd gemanaged
door Imperial Gas Barging. Dat
verzorgt namens Ineos ook de
exploitatie van de schepen. Top
man Hugh Carmichael van Ineos
Trading & Shipping, zei bij de op
levering: “We zijn erg blij met de
toewijding van het Imperialteam
en de professionaliteit van de be

De beunkoelers zijn van Blokland
NonFerro. Dijvler Materiaal lever
de de boegankerlier, achteranker
lier, de ankers, ankerdamkettingen
en de ankerdraad. Beerens Han
delsonderneming deed dat met
de dakradarmast, stuurhuistrap,
davit, de loopplank en de BXdeur.
De voormast is van Blommaert.
Hoogendoorn
Betimmeringen
verzorgde de betimmering van de
achterwoning en het stuurhuis.
Dat stuurhuis is vervaardigd door
Kampers Shipyard.
Berg Maritieme Meetsystemen
leverde het tankmeet en alarme
ringssysteem voor de ladingtanks,

de gasdetectiesystemen, de brand
stofverbruiksmeting en lagedruk
beveiliging. Sygo zorgt eveneens
voor onmisbaar meetwerk, en
wel door de scheepslading en de
hoogtemeter. Artco Painting ver
zorgde het schilder en coating
werk.
Willems Piping & Equipment
monteerde het roestvaststalen
dekleidingsysteem, inclusief de
appendages. Van W&O Europe
komen de afsluiters voor de
dekleidingsystemen.
WindeX
Engineering leverde de aircondi
tioning, overdrukinstallatie, rvs
klaproosters en ventilatoren.

Speedheat Breda

Werkina Werkendam B.V.

manningen. We waren ook onder
de indruk van de focus en samen
werking van de twee scheepswer
ven bij het leveren van deze zus
terschepen.”
Werkina Werkendam deed de elek
trische installatie, met 2draads
databesturing,
monitoringsys
teem, het nautische pakket, dat
door Alphatron Marine is gele
verd, het camerasysteem, de airco
installatie, het satellietsysteem en
het tankmeetsysteem. De Brinjal
is uitgerust met een brughoogte
detectiesysteem van Bridgescout.

Aan mts BRINJAL leverden onder andere:
TeamCo Shipyard B.V.
Afbouwwerf
Alphatron Marine B.V.

ATEX richtlijn en loopplank met speciaal
bordes en bx deur
Berg Maritieme Meetsystemen B.V.

Ankerdamkettingen en Ankerdraad
Foresta Trading B.V.
F.T. Hydrofoor met luchtgekoelde frequen

Tankmeet en alarmeringssysteem voor de

tieregelaar, F.T. Gasolie trimpompen, F.T.

ladingtanks Doorvaarthoogte meting Gas

Smeeroliehaspelsets, F.T. Ballaststripping

Compleet schilder/coatingwerk

detectie systemen voor woning en stuurhuis

ejectors en F.T. Lensejectors

Beerens Handelsonderneming B.V.

Brandstof verbruiksmeting motoren Lage

Dakradarmast type Dortsman, stuurhuis

druk beveiliging

Compleet nautisch pakket inclusief Inland VDR
Artco Painting B.V.

trap, davit WLL 300 kg incl. CEkeur en
ATEX richtlijn en loopplank met speciaal
bordes en bx deur
Beerens Handelsonderneming B.V.
Dakradarmast type Dortsman, stuurhuis
trap, davit WLL 300 kg incl. CEkeur en

Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
Blommaert BVBA
Voormast type Improval
Dijvler Materiaal B.V.
Boegankerlier, Achterankerlier, Ankers,

Vloerverwarming

De complete elektrische installatie inclusief

Sygo B.V.

2draads databesturing, monitoringsysteem

Scheepsladingmeter en hoogtemeter

met touchscreenbediening, compleet nau

Veth Propulsion B.V.

tisch pakket, camerasysteem, complete airco

1 st. Veth Compact Jet, boegschroef, Type

installatie, satellietsysteem,tankmeetsystee

Hoogendoorn Maritieme Betimmerin-

CJ1200V + Emotor (480 kW/1000rpm)

m, Ecdis Inland Viewer, en AIS installatie

gen en Interieurbouw

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

Willems Piping & Equipment

Complete betimmering achterwoning &

Zdrives, roerpropellers, Type VZ900

stuurhuis

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

Kampers Shipyard B.V.
Stuurhuis incl. hefgeleidekokersysteem
Sensor Maritime
Brughoogtedetectiesysteem

Roestvaststalen dekleidingsysteem inclusief

ratorsets, Scania DI16080M + HCM534F
(520kVA) 400V / 50Hz

appendages
WindeX Engineering B.V.
Airconditioning, overdrukinstallatie, ma

W&O Europe

chinekamerventilatie, RVS Klaproosters en

Afsluiters voor de dekleidingsystemen

ventilatoren

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

NDH stapt uit Neuss Trimodal Terminal
De operationele aandeelhouders
van Neuss Trimodal Terminal
hebben met terugwerkende
kracht de aandelen in de
terminal overgenomen van
Neuss-Düsseldorfer Häfen
(NDH).

De Deutsche Gesellschaft für
kombinierten Güterverkehr (Kom
biverkehr) heeft nu 70 procent van
de aandelen en logistiek dienstver
lener Ambrogio 30 procent.
“Met de overdracht van onze
aandelen leggen we de verdere

(foto Neuss Trimodal)

ontwikkeling van de terminal in
de handen van de operationele
specialisten voor het multimodale
vervoer”, aldus Sascha Odermatt,
directeur van NDH. Dat blijft wel
eigenaar van de grond waarop de
terminal staat.

250.000 containers
De terminal heeft een overslag
capaciteit van 250.000 containers
per jaar. Een groot deel hiervan
komt uit Rotterdam, Antwer
pen en Zeebrugge. De terminal
heeft verbindingen met Oosten
rijk, Hongarije, Italië en Zwitser
land.
Karsten Scheidhauer en Daniel
Jähn vormen het directieteam.
NDH, dat al in 1986 de eerste
terminal bouwde in Neuss, heeft
de afgelopen jaren 22 miljoen
euro in de terminal geïnvesteerd.
Het containervervoer is sinds
1990 met zo’n 10 procent per jaar
gegroeid.

Museum Maasbracht gaat
weer open
Op zaterdag 4 juli
verwelkomen de
vrijwilligers van het Maas
Binnenvaartmuseum voor
het eerst weer (een beperkt)
publiek. Sinds half maart was
het museum in Maasbracht
gesloten vanwege de
coronapandemie.

Aangepaste
openingstijden

Er geldt nog wel een aantal vei
ligheidsmaatregelen. Het muse
um mag slechts twaalf bezoekers
tegelijk toelaten en het reserveren
van een toegangsbewijs is ver
plicht.

De openingsdagen en tijden
van het Maas Binnenvaartmu
seum zijn voorlopig aangepast:
zaterdag en zondag van 14.00
tot 17.00 uur. De toegangsprijs
bedraagt 5 euro. Kinderen tot 12
jaar hebben gratis toegang.
Ook de Maaslandzaal is weer
te reserveren (voor maximaal
twaalf personen). Rondvaartboot
De Gouverneur van Limburg is
beschikbaar voor groepen van
maximaal tien opvarenden.

Tijdens het museumbezoek moe
ten mensen anderhalve meter
afstand houden en de uitgezette
looproutes te volgen. Er geldt
eenrichtingsverkeer in het mu
seum.

Reserveren van een toegansbe
wijs kan telefonisch bij Wim van
Look: (0475) 46 58 73.
Mailen kan ook. Stuur dan
een bericht naar info@
maasbinnenvaartmuseum.nl.

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

SALES & SERVICE

DAMEN MARINE COMPONENTS

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

Shipyard

Wij feliciteren GEFO van harte met mts VAN DYCK

Foto: Media Creators
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RVS-tanker Van Dyck geeft GEFO nog meer allure
Het blijft imposant als een
nieuwe binnenvaarttanker
in gebruik wordt genomen.
Zeker als je weet dat het
een roestvrijstalen tanker is,
geschikt voor het vervoer van
chemicaliën. Het mts Van
Dyck dat afgelopen week werd
opgeleverd door RensenDriessen
Shipbuilding en overgedragen
aan rederij GEFO, is zo’n
imposante verschijning.
De roestvrijstalen chemietanker
is genoemd naar de 17e-eeuwse
schilder Antoon van Dyck uit
de Antwerpse School. De associ
atie met meesterschilders geeft
de schepen van GEFO nog meer
allure.

Serie
De Van Dyck werd voorafgegaan
door de Van Gogh, die op 13
maart zijn proefvaart maakte.
Later dit jaar wordt de Van Dyck
gevolgd door de door de even
eens roestvrijstalen chemietanker
Vermeer.
Daarmee wordt deze serie van
drie schepen die RensenDriessen
Shipbuilding in 2020 levert aan
Gefo afgesloten. Het mag zon
der meer knap worden genoemd
dat de bouwcoördinatie van met
name de Van Dyck doorgang heeft
gevonden in een zo moeilijke
periode, waarin de samenleving
min of meer op slot ging.

18 miljoen ton
De ingebruikname van de Van
Dyck is weer een uitbreiding voor
GEFO, met een indrukwekkende
vloot van diverse typen tankers
goed voor het jaarlijks vervoer
van ruim 18 miljoen ton aan
vloeibare, gevaarlijke lading, over
zee en over de binnenwateren.
De helft van de voor GEFO varen
de vloot is in eigendom bij het
bedrijf dat zijn hoofdkantoor
heeft in Hamburg. Het vervoer
van chemische stoffen in het
ARA-gebied en op de Rijn wordt
beheerd en gecoördineerd door
Gefo-dochter Unitas in Antwer
pen.
Dat de Van Dyck kon worden af
gerond in deze lastige periode, is
voor een belangrijk deel te dan
ken aan de samenwerking tussen
een grote groep partijen die uit
stekend op elkaar zijn ingespeeld.
RensenDriessen
Shipbuilding
was zelf verantwoordelijk voor
het (moneymaker)ontwerp van
de Van Dyck, de bouw en uitein
delijk de complete levering ervan.
De Van Dyck werd weer afge
bouwd bij Dolderman in Dor
drecht. De Dordtse afbouw
werf heeft al veel schepen voor
RensenDriessen
Shipbuilding
afgewerkt en bouwde net als bij
de Van Gogh bij de Van Dyck een
Caterpillar 3512C hoofdmotor in
en een C18 generatorset.

De hoofdmotor drijft via een
Masson
Marine
keerkoppe
ling (type MM W7200 reductie
4,962:1 inclusief Centa elastische
koppeling met elektrische bedie
ning) van ADS van Stigt en een
door Den Breejen Shipyard ge
leverde schroefasinstallatie een
vijfbladige schroef aan met een
diameter van 1750 millimeter,
geleverd door Promarin Propel
ler- und Marinetechnik.
Zowel de keerkoppeling als de
motor zijn uitgelijnd door Exakt
Alignment.
Voorop bevindt zich de Verhaar
Omega-boegschroefinstallatie,
type kanalen 31120-4k met een
schroefdiameter van 1200 mil
limeter, die elektrisch wordt
aangedreven (393 kW bij 1800
omwentelingen per minuut).
De bediening is wegafhankelijk
inclusief de omschakeling en
en
pomp-/boegschroefbedrijf
schroefcompressor MAS GA11 FF
op 500L Lloyds gekeurde ketel.

Stuurhuis
Kampers Shipyard leverde het
stuurhuis inclusief het hefgeleide
kokersysteem. In het stuur
huis treffen we de vertrouwde
kwaliteit van Alphatron Marine
die het complete nautische pak
ket leverde aan de Van Dyck.
Het SP 2700 stuurpaneel inclu
sief de roerstandaanwijzer type

RI 2700 kwam van Damen Ma
rine Components, dat tevens te
kende voor het hydraulisch ag
gregaat, type HPP 2700-280, de
2DWK 6080/60 roeraandrijving,
twee hydrodynamische XR 200
profielroeren en een Optimastraalbuis.
Stam Constructie leverde de rvs
lampensteunen en bedienings
kasten, een uitlaatset met vonken
vanger, een dubbel uitschuifbare
luchtinlaatpaddenstoel, lekbak
ken aan dek en rvs relingdraden.
Van Van Wijk Machinefabriek en
Scheepsreparatiebedrijf kwamen
de ankerlieren, ankers en ket
tingen op de Van Dyck. DBS
Scheepsservice leverde de alumi
nium vloeren voor het voor- en
achterschip.
De heklichtbeugel, de voor
mast, de boordlichtbakken, de
rvs roeftrap, de dakradarmast
en de stuurhuttrap kwamen van
Blommaert.

leverde tevens de doorvaarthoog
temeting en de gasdetectiesys
temen voor de woning en het
stuurhuis.
Marflex leverde acht MDPD-80
ladingpompen en evenzoveel na
zuigpompen. Afsluiters voor de
dekleidingsystemen, het ballast
systeem en in de machinekamers
kwamen van W & O Europe.
Foresta Trading leverde het com
plete pakket Victor-dienstpom
pen, twee ballast-/strippingejectors, een voorsmeer- en
carter-aftappomp, smeeroliehas
pelsets, een gasolietrimpomp en
een rvs butterwash-pomp.
Classificatie van de tanker werd
gedaan door Lloyd’s Register.
WindeX Engineering leverde de
airconditioning en de overdruk
installatie. VE-woning en scheeps
stoffering was verantwoordelijk
voor de complete stoffering van
de woning en het stuurhuis inclu
sief Ve-screen zonwering.

Ladingzone
De ladingzone van de Van Dyck
is gebouwd volgens dezelfde
hoge standaard. RuGotech Pijp
leidingen verzorgde het complete
dekleiding systeem. Berg Mari
tieme Meetsystemen leverde het
tankmeet- en alarmeringssysteem
voor de ladingtanks, de leidingtracing op laad-los-, dampretouren stripleiding. Hetzelfde bedrijf

Aan mts VAN DYCK leverden onder andere:
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Ontwerp, bouw en levering compleet schip
Dolderman B.V.
Afbouwwerf en geleverd Caterpillar 3512C en Caterpil
lar C18
ADS van STIGT
Masson Marine keerkoppeling type MM W7200 reduc
tie 4,962:1 Incl.: Centa elastische koppeling en elektri
sche bediening
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Berg Maritieme Meetsystemen B.V.
Tankmeet- en alarmeringssysteem voor de ladingtanks,
doorvaarthoogte meting, gasdetectie systemen voor

The main propeller, diameter 1750mm, 5 blades, skew
design
RuGotech Pijpleidingen B.V.
Complete dekleiding systeem
Stam Constructie
RVS lampensteunen en bedieningskasten, uitlaatset
met vonkenvanger, dubbel uitschuifbare luchtinlaat
paddenstoel, lekbakken aan dek, RVS railingdraden en
diverse RVS werkzaamheden

pretour en strip-leiding

drijf B.V.
Ankerlieren, ankers en kettingen
VE-woning en scheepsstoffering

boordlichtbakken type Isi, RVS roeftrap, Davit, dakra

Complete stoffering woning en stuurhuis incl. Ve-

darmast type Nikki en stuurhuttrap

screen zonwering

Damen Marine Components

Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.

8 x MDPD-80 ladingpompen 8 x nazuigpompen
Promarin Propeller- und Marinetechnik GmbH

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsreparatiebe-

Voormast type Improval, heklichtbeugel type Isis,

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
bouw en levering compleet schip van mts Van Dyck
mogen verzorgen voor GEFO.

Geclassificeerd
Marflex B.V.

woning en stuurhuis, leiding tracing op laad-los, dam
Blommaert BVBA

Een behouden vaart

Lloyd’s Register EMEA

Verhaar Omega B.V.

Stuurpaneel: SP 2700 incl. roerstandaanwijzer type

Eén (1) Verhaar Omega Boegschroefinstallatie type

RI 2700, hydraulisch aggregaat: type HPP 2700-280 }

kanalen 31120-4k (schroefdiam 1200mm) elektrisch

1-1-1 / 7,5 kW, roeraandrijving: type 2DWK 6080/60,

aangedreven, 393 kW bij 1800 omw/min., bediening

hydrodynamische XR profielroeren: 2 stuks type XR

wegafhankelijk incl omschakeling en pomp/boeg

200 en straalbuis: Ø1762 type Optima

schroefbedrijf en schroefcompressor MAS GA11 FF op

DBS Scheepsservice
Aluminium vloeren voor- en achterschip
Den Breejen Shipyard
Schroefasinstallatie
Exakt Alignment B.V.
Uitlijnen en funderen keerkoppeling en motor

500L Lloyds gekeurde ketel
W & O Europe
Afsluiters voor de dekleidingsystemen, ballastsysteem
en de machinekamers
WindeX Engineering B.V.
Airconditioning en overdrukinstallatie

Foresta Trading B.V.
Complete pakket F.T. VICTOR dienstpompen, 2x F.T.

www.rensendriessen.com

ballast/stripping ejector ≈200 m³/u per stuk, F.T. voor
smeer- / carter aftappomp, F.T. smeerolie haspelsets,
F.T. gasolie trimpomp en F.T. RVS butterwash pomp

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

Kampers Shipyard B.V.
Stuurhuis incl. hefgeleidekokersysteem

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

Kwaliteitsschepen
uit Groningen
 050 - 369 21 00

 info@gsyard.nl

 www.gsyard.nl

DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen
T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736
info@femm.be - www.femm.be

Draadankerlieren, op maat gemaakt, elke afmeting.
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VOOR CATERPILLAR
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MEER WETEN?
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24/7 vakkundige en betrouwbare dienstverlening
Omdat uw schip altijd door moet kunnen varen
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Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht

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

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

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

Telefoon (078) 681 41 77
Fax (078) 681 50 56
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Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn
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Dealer Shipﬁx Techniek verwacht toename vraag door naderende deadline Stage V

“Veel vertrouwen in Yanmar-motoren”
In juli staat bij Shipﬁx Techniek
de inbouw van een Yanmarmotor gepland. “Het gaat om
een duw/sleepboot. De eerste
Yanmar-inbouw die we zelf gaan
doen. Sinds ik dealer ben, heb
ik er drie verkocht. Twee eerdere
zijn door werven ingebouwd”,
vertelt Wim Steenbergen van
Shipﬁx Techniek. Het bedrijf
uit ’s-Gravendeel is sinds
2018 dealer van het Japanse
motorenmerk.
De eigenaar geeft toe dat hij had
verwacht dat er meer vraag zou
zijn. “Maar dat gaat nu komen.
Het is een beetje ‘onbekend maakt
onbemind’. Mensen kennen Yan
mar nog niet goed. Ik hoor nog
regelmatig van mensen dat ze niet
weten dat het een Japans fabricaat
is, en ook niet dat die motoren
al heel lang op de markt zijn. De
Japanse industrie loopt nog steeds
voorop. Kijk ook maar naar de au
to’s en elektronica.”
Ook de historie van Yanmar zegt
wel iets, vindt hij. Het bedrijf
bestaat al sinds 1912.

Voor de scheepvaart
ontwikkeld
De motoren zijn al jaren op de
markt en hebben hun kwaliteit
al lang en breed bewezen, maakt
Wim Steenbergen duidelijk. “Er
draaien er duizenden en Yanmar
is een van de grootste spelers voor
zeevaartmotoren. Ook als voort
stuwingsmotor, met name in de
kleinere zeevaart en in de visse
rij. De eerste exemplaren van de
6cilinderserie draaien intussen
al ruim 60.000 uur en die heb
ben nog geen eens een koprevisie
nodig gehad. Het is gewoon goed
spul. En… ze zijn speciaal voor
de scheepvaart ontwikkeld. Het
zijn geen aangepaste industrie of
truckmotoren.”
De 12cilinderserie kwam later.
“Die hebben dus ook nog minder
draaiuren. De eerste in Europe was
een Yanmar 12LAAK die na meer
dan 100.000 uur vervangen is.
Maar op de duwboot Frisian staan
twee modernere 12AYMWST,
waarvan wij het onderhoud doen,

oneert goed, is sterk met zijn hoge
koppel, en is best zuinig. We
varen overal. We hebben net
ruim 1.000 kilometer achter
de rug, op rivieren en kanalen
en met stroom mee en tegen.
Het verbruik was 4 ton
gasolie.
Dat valt
hart
stikke
mee.”

en die heb
ben er inmid
dels 8.000 uur
opzitten.
We
hebben alleen de
gewone servicebeur
ten hoeven doen. Van
Mobil hebben ze tests
gedaan met de standtijd van
de smeerolie en die was na
3.000 uur nog steeds blank.”

(foto Yanmar)

Vanaf 755 pk
De 6cilindermotor 6AYMWET
is leverbaar met 755 pk continu
vermogen (bij 1.840 toeren). De
12cilinder is er vanaf 1.200 tot en
met 1.822 pk. Met het naderende
einde van de overgangstermijn
naar Stage V heeft Shipfix Techniek
recent een aantal offerteaanvragen
binnengekregen. “Van schippers
die nog op tijd een CCR2motor
willen plaatsen.” Al geproduceer
de motoren die voldoen aan de
CCReisen en die nog vóór 1 juli
2021 worden verkocht en inge
bouwd, zijn toegestaan.
“We hebben er extra ingekocht,
om ervoor te zorgen dat binnen
vaartondernemers
vooruitkun
nen”, vertelt Hero Bouwman. “Als
alternatief voor de nog nauwelijks
beschikbare stage Vmotoren.” Hij
is senior area manager bij de afde
ling Yanmar Commercial Marine.
Die valt onder Yanmars Europese
hoofdkantoor, dat in Almere is
gevestigd.
Gevraagd naar de overwegingen
van scheepseigenaren die intussen
voor Yanmar kozen, antwoordt
Bouwman: “De betrouwbaarheid
vanuit Japan en de kwaliteit. Onze

motoren zijn overgedimensio
neerd en kunnen dus wel wat heb
ben.”

Katalysator
De 6cilindermotor die ShipFix
eind juli gaat inbouwen, is voor
een duw/sleepboot bestemd. Hij
krijgt meteen een katalysatornabe
handelingssysteem. Steenbergen:
“De boot gaat ingezet worden
voor natte waterwerken voor de
overheid. Daarom is zo min mo
gelijk uitstoot belangrijk. Met de
combinatie van CCR2motor met
nabehandeling zitten we al dicht
bij de Stage Vnorm.”
De duwboot Statum vaart al met
twee Yanmarmotoren (6AYM
WET). Eigenaar Gjalt van der Meer
is hartstikke tevreden. “We hebben
er al dik 12.000 uur op zitten. We
varen meestal met twee duwbak
ken en zo’n 3.500 tot 4.000 ton.
Dat gaat prima. Het is een tech
nisch eenvoudige motor: mecha
nisch en zeer betrouwbaar. Een
goed alternatief voor de bekende
merken. Efficiënt en met weinig
onderhoud.”

Terug naar het normaal
De afgelopen tijd was het op
diverse gebieden nogal spannend en
naar verwachting zal dat ook nog
wel een tijdje zo blijven. Ook de binnenvaart heeft een tik gehad van de
coronaperiode en probeert weer zo
goed als het gaat overeind te krabbelen. De ladinghoeveelheden liepen
aardig terug.
De eindexamenkandidaten op onder
meer de binnenvaartopleidingen
mochten hun middelbare schoolperiode afsluiten met een zogenaamd
coronadiploma. Alles verloopt anders
dan standaard. Is dit diploma dan
minder waard? Welnee, de benodigde lesstof is allemaal behandeld,
maar de afsluiting verliep wel heel anders dan gepland. Geen eindfeest en

voor de meesten ook geen examenreis. Gelukkig zijn de vakantievoorschriften weer een beetje versoepeld
en kunnen we deze zomer weer voorzichtig een vakantie boeken.
Dit doet denken aan het verhaal in de
column van mei vorig jaar, over twee
schepen aan de Bomkade in Dordrecht die hun laadruimen tot zwembad hadden omgetoverd. Een heerlijk
verfrissend idee, waar toen veel mensen van mee mochten genieten. Deze
schepen hebben hun eigen sanitaire
voorzieningen en kunnen hun vakantie vieren waar ook maar gewenst…
en dat met een privézwembad. Dat
klinkt toch aardig Corona-proof.
Maar alle gekheid op een stokje, het
is natuurlijk ﬁjn dat we langzamer-

hand, zolang er geen terugslag komt,
weer een beetje terug kunnen richting het normaal. Niet het nieuwe
normaal, maar gewoon zoals het
was.
Even de hand op elkaars schouder
kunnen leggen als het even tegenzit.
Elkaar even een handje helpen als er
wat handen tekort komen en even
met z’n allen straks een pilsje kunnen
pakken op de goede aﬂoop.
Als we het op wereldwijde schaal
goed blijven doen, dan komt de
goederenstroom ook weer meer
op gang en zal het ladingaanbod
hopelijk weer snel toenemen.
De SAB verheugt zich in ieder geval
op de hoeveelheid instromers bij de

Ook Wess
House,
de
Belgische
binnen
vaartondernemer van de
Selonia (888 ton), is blij
met zijn Yanmar 6AYM.
De 6cilinder stond al in het
motorschip toen hij het bijna
drie jaar geleden kocht. “Hij functi

‘s Gravendeel
Yanmardealer Shipfix Techniek
levert, installeert, reviseert en
repareert motoren, aggregaten,
pompen, boegschroeven, au
tokranen en al wat nog meer
draait aan boord. Het bedrijf
van Wim Steenbergen is geves
tigd aan boord van de Janny,
het vroegere binnenvaartschip
van zijn ouders. Daarmee kan
hij op locatie werken, maar het
werkschip ligt het grootste deel
van het jaar in de gemeenteha
ven van ‘sGravendeel. Daar is
in de loop der jaren een cluster
van bedrijven ontstaan die al

binnenvaartopleidingen die een
dienstboekje komen aanvragen.
Deze instromers krijgen een dienstboekje met voorlopig de functie
deksman. Bij aanvang van het schooljaar krijgen ze van school een ondertekende en afgestempelde sticker
waarmee ze bij de SAB de functie
deksman kunnen laten ophogen naar
de functie lichtmatroos.
Ieder jaar moet deze sticker gestem-

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

lerlei werkzaamheden verrich
ten aan schepen. Ze kunnen
projecten afzonderlijk en geza
menlijk aanpakken.
Ook aan boord van de Janny
is Steenbergen Aquaservice ge
vestigd. Dat is van Wims broer
Gert, die allerhande construc
tie, las en leidingwerk verricht.
Steenbergen ADV (elektro
techniek, navigatieapparatuur,
en computers) zit elders in
het dorp en is van een andere
broer: Roel. Samen presenteren
ze zich als Maritieme Service
groep ’sGravendeel.

peld worden door school als bewijs
dat de opleiding nog gevolgd wordt,
zodat de verkregen functie kan
worden behouden totdat het diploma is behaald.
Gelukkig is de passie voor werken op
het water niet afgenomen. Misschien
dat het mooie weer van de afgelopen tijd de zintuigen een klein beetje
heeft geprikkeld om deze passie
levendig te houden?
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Dé onderlinge specialist
in scheepsverzekeringen
088 6699500 | eoc.nl

@EOCverzekering/

WindeX
Engineering B.V.
verzorgt uw complete
scheepsventilatie en
airconditioning

www.WindeX.net

EOCverzekering

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

Scheepsbouw
zit in ons
DNA

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

Nieuwbouw

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

Re ﬁt

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

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

Reparatie

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

Importeur van EE malleabele ﬁttingen

breejen-shipyard.nl

Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties
Van Utrechtweg 29 | 2921 LN Krimpen aan den IJssel | Tel : 0180-551460
Fax: 0180-518711 | Email: verkoop@hilto.nl | www.hilto.nl
Stormsweg 8
2921 LZ Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

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

Hilto bv is lid van :
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Noord-Holland promoot RiverGuide
onder watersporters

De app maakt het mogelijk om automatische openingsverzoeken in te dienen voor de bruggen.
(foto Provincie Noord-Holland)

Noord-Holland roept
watersporters op om gebruik te
maken van de digitale vaargids.
Dat gebeurt onder het motto:
varen in de provincie draait om
genieten, maar ook om vlot
doorvaren.
Dat kan met de digitale vaargids.
Het gaat om de app RiverGuide
Recreant.
Naast
persoonlijke
routeinformatie en handige vaar
informatie is het daarmee mogelijk
om automatische openingsverzoe
ken te sturen naar de aangesloten
bruggen in NoordHolland.

Betere doorstroming
Met deze dienstverlening en de
actuele vaarinformatie stimuleert
de provincie het in konvooi varen.
Zo vermindert het aantal brug
openingen en ontstaat een betere
doorstroming op de weg en het
water, is de bedoeling.
Door het invoeren van de ge

wenste bestemming in de digitale
vaargids krijgt de schipper een
persoonlijk routeadvies, met daar
naast de mogelijkheid om auto
matische openingsverzoeken in te
dienen voor de bruggen.
“Dankzij deze unieke functie in
de digitale vaargids weet de brug
bedienaar dat de schipper er
aan komt”, legt de provincie uit.
“Samen met de informatie over de
drukte op de weg, het openbaar
vervoer en de nood en hulpdien
sten kan de brugbedienaar het bes
te bedientijdstip bepalen.”
Hoe meer schippers deze vaargids
gebruiken, hoe meer rekening
met hen gehouden kan worden,
stelt NoordHolland. “De digitale
vaargids stimuleert konvooivaren,
waarbij een grote groep schippers
in één keer de brug passeert. Zo
hoeven niet alleen schippers min
der vaak te wachten bij een brug,
maar heeft ook het wegverkeer

baat bij minder brugopeningen.
Varen op de Blauwe Golf noemen
we dat.”

Blauwe Golf
Met de introductie van de auto
matische openingsverzoeken in
de digitale vaargids roept de pro
vincie recreatieschippers op om
mee te varen op de Blauwe Golf
en gebruik te maken van de app.
Inmiddels zijn vijftig bruggen in
NoordHolland aangesloten en
dat worden er steeds meer.
Met vragen of opmerkingen
kunnen vaarweggebruikers con
tact opnemen met het Servicepunt
van de provincie via 0800
0200 600 (gratis) of mailen naar
servicepunt@noordholland.nl.
De app RiverGuide Recreant (voor
recreatieschippers) en de app
RiverGuide (voor de beroepsvaart)
zijn gratis te downloaden via de
App Store en Google Play store.

Damen haalt Duitse fregattenorder deﬁnitief binnen
Damen Shipyards heeft definitief
de opdracht binnen voor de bouw
van vier MKS180 fregatten voor
de Duitse marine. Het contract
met het Bundesamt fur Ausrüstung,
Informationstechnik und Nutzung
der Bundeswehr werd vrijdag 19
juni ondertekend.
Damen treedt op als hoofdaan
nemer en zal de bouw, samen met
partners Lürssen, Blohm+Voss en
Thales, voornamelijk in Duitsland
uitvoeren.
Deze combinatie van bedrijven
was al eerder uitgeroepen tot
winnaar van de Europese aanbe
steding. Het is de grootste in de
geschiedenis van de Duitse
marine. Op 17 juni gaf de begro
tingscommissie van de Duitse
Bundestag groen licht voor de be
nodigde financiële middelen. Het
contract dat nu is ondertekend,
luidt het begin in van de ontwerp
en bouwfase.
De vier fregatten komen in de
jaren 2027 tot 2031 in de vaart. De
kosten bedragen ongeveer 4,6 mil
jard euro. Er is een optie afgespro

ken voor de levering van nog eens
twee extra fregatten na 2032.

Duitse werven
Ongeveer 80 procent van dat
geld wordt besteed in Duits
land. De schepen worden ge
bouwd bij Blohm+Voss in Ham
burg, maar deels ook op andere
scheepswerflocaties in Duitsland.
Onder andere in Bremen, Kiel en
Wolgast. Daarnaast werken zo’n
honderd kleine en middelgrote
ondernemingen uit de maritieme
industrie, machine en installatie
bouw mee aan de schepen. Deze
bedrijven zijn afkomstig uit bijna
alle Duitse deelstaten.
Hein van Ameijden, managing
director van Damen Schelde
Naval Shipbuilding, zegt: “Ik
ben ervan overtuigd dat we met
het MKS180project een hoog
waardig fregat bouwen, dat vol
doet aan alle wensen van de
Duitse marine. Het is een Duits
Nederlands project. We werken al
goed samen met onze partners in
Duitsland: Luerssen, Blohm+Voss,
en met Thales.”

(illustratie Damen Shipyards)

FairSterk helpt bedrijven op vernieuwende manier met personeelswerving

Weten wat werkt
Door corona heeft de
personeelswerving bij veel
bedrijven stilgelegen. Maar
branches als de binnenvaart
en maritieme techniek blijven
kampen met een tekort aan
mensen. Dan is het noodzaak
om je als bedrijf en branche te
onderscheiden. Bij FairSterk
weten ze wat werkt – en wat niet.
Het Rotterdamse bureau helpt
bedrijven om onderscheidend
te worden op de arbeidsmarkt.
Daarvoor combineert het op een
intelligente en effectieve manier
marketing en communicatie met
werving en selectie.
FairSterk is geen uitzend of deta
cheringsbureau. Het bureau levert
geen medewerkers, maar vindt die
namens de bedrijven waarvoor het
werkt.
“We gaan samen met de op
drachtgever aan de slag met het
wervingsproces, we hebben een
gezamenlijk doel”, legt Kees Paar
dekooper de filosofie uit. Hij is
eigenaar en oprichter van het
bureau, waar inmiddels tien men

sen werken. Die noemen ze ‘Re
cruiteers’ (recruitment marketeers),
en specialisten in arbeidsmarkt
communicatie.
Zij werken in de meeste geval
len inhouse bij opdrachtgevers,
een aantal dagen per week. “Zo
leren we de organisatie het beste
kennen. We werken in feite als
onderdeel van die opdrachtgever
en doen de werving vanuit hun
eigen naam. Het merk en uitstra
ling van de opdrachtgever maken
we tot inzet van de campagne.”
Door corona ligt de focus bij veel
bedrijven momenteel op andere
zaken. Begrijpelijk, vindt Paarde
kooper. Maar het schreeuwende
tekort aan goed personeel zal als
de economie aantrekt, weer net
zo groot zijn. Daarom moeten
bedrijven, en ook de binnenvaart
als branche, actief blijven op het
gebied van werving. “Je moet, nu
misschien nog wel meer dan an
ders, zichtbaar blijven.”
Zelf doet FairSterk dat ook. Bij
voorbeeld met een nieuwe web
site, webinars en online work

shops voor brancheverenigingen.

Inspelen op emotie
Wat is de identiteit van je bedrijf,
welk vakmanschap maakt het be
drijf onderscheidend en hoe kij
ken potentiële medewerkers naar
je? Dat zijn belangrijke vragen
waarop FairSterk zijn advies en
aanpak baseert.
“Vaak heeft een bedrijf wel nage
dacht over wat het naar de markt,
naar de afnemers wil uitstralen.
Maar de arbeidsmarkt is heel an
ders en heeft een andere doel
groep. Daar moet je als werkgever
richten op de mens, op nieuwe
collega’s. Het draait mede om
emotie; potentiële collega’s moe
ten een goed gevoel hebben bij
jouw organisatie.”
Dat kan door de bedrijfscultuur
te laten zien, en die bekender te
maken. “Zodat een man of vrouw,
ongeacht zijn of haar leeftijd, de
beleving krijgt: ‘Dat is een leuk
bedrijf, dat past bij mij, daar zou
ik wel willen werken.’ Een goede
techneut of schipper kan uit tien,

twintig of nog meer werkgevers
kiezen… Waarom zou hij voor
jouw bedrijf kiezen? Laat dat
zien.”

Sterk ‘werkgeversmerk’
Dan moet je zorgen voor een sterk
‘werkgeversmerk’. Een bedrijf dat
als duurzaam en innovatief be
kend staat, waar vakmanschap
wordt gewaardeerd en dat mooie
producten verkoopt, heeft een
streepje voor. Maar het zit ‘m ook
in de sfeer en cultuur op het werk.
Verder spelen de uitstraling van
de eigen website, het gebruik van
social media, het ontwerp van
advertenties mee. En vervolgens
moet het sollicitatieproces correct
en prettig verlopen.
FairSterk is vooral actief voor
bedrijven in de techniek, IT en lo
gistiek. Zo maken bijvoorbeeld di
verse scheepsbouwers gebruik van
de diensten. Daar maakt ook de
feitelijke personeelswerving deel
van uit: adverteren, gebruikmaken
van banensites, banenbeurzen.
Ook de selectie op basis van brie

ven en cv’s, het houden van sol
licitatiegesprekken, de communi
catie met kandidaten verzorgt de
vaste FairSterkspecialist, die bij de
klant op kantoor zit.
“Maar dat gebeurt samen met
de opdrachtgever. En in nauwe
samenwerking met de HR
afdeling. We zijn een partner-inhouse. Zo houdt een bedrijf ook
grip. Inhoudelijk én op de kosten.
Dat is wel zo prettig voor hen.”
“We kijken ook naar de interne
organisatie van een bedrijf: hoe is
het personeelsbeleid, hoe worden
nieuwe medewerkers ingewerkt en
begeleid? Je kunt heel veel moeite
en geld steken in werving, maar als
de achterdeur openstaat en mede
werkers vertrekken, dan schiet het
niet op.”

Kijk voor meer informatie op
www.fairsterk.nl.
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Wij feliciteren Riverman Cruises GmbH van harte met mps VistaSky



Foto: Teamco

THE CONNECTION
SPECIALIST

‘ Wij wensen het mps Vista Sky
een behouden vaart. ’
Wij leverden het complete schip en danken
Breeze River Cruises GMBH 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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VistaSky mag aan het werk
TeamCo Shipyard heeft de
VistaSky opgeleverd. Het
riviercruiseschip is in Heusden
gebouwd voor de Zwitserse
rederij Riverman Cruises en gaat
varen voor 1AVista Reisen uit
Keulen.
De cruiseaanbieder gaat vanaf
vandaag (30 juni) weer varen, na
maanden van gedwongen rust
door corona. De VistaSky is een
van de drie schepen die als eerste
gasten ontvangen. Er worden wel
de nodige (hygiëne)voorschriften
in acht genomen, zoals die in de
leidraad van IG RiverCruise en
EBU zijn opgesteld.

Steakhouse
De VistaSky is 110 meter lang,
11,45 meter breed. Met 90 cabi
nes is er plek voor in totaal 181
passagiers. Voor de snelle reke

naars onder de lezers: ja, er is één
3persoonscabine.
De privéverblijven liggen op het
boven en het middendek en
beschikken allemaal over Franse
balkons.
1AVista biedt all inclusiveverzor
ging. De cruisegasten mogen per
reis ook één keer gratis dineren in
het sfeervolle steakhouse op het
achterschip: VistaGrill.
De afbouw vond plaats bij Teamco
Shipyard. Het casco is afkomstig
van Vahali Gendt Holland. De
twee Caterpillarmotoren (type
3508C), afkomstig van Pon Power,
leveren voor de voortstuwing 783
bkW (1.065 pk) bij 1.600 toeren.
Veth Propulsion is verantwoor
delijk voor de twee Veth Zdrives
roerpropellers, de VethJet boeg
schroef met Scaniamotor en drie
Veth GeneratorSets.

Beka Constructiebedrijf instal
leerde de machinekamervloeren.
Berg Maritieme Meetsystemen
zorgt met de niveaumeting dat er
altijd voldoende drinkwater en
brandstof aan boord is. Het bedrijf
leverde ook de diepgangmeter en
de doorvaarthoogtemeter.
Het door EBR Marine gebouwde
stuurhuis is compleet met hef
systeem en hefbare wingplatforms
en wingconsoles. Sun Roestvast
staal vervaardigde onder andere de
hoogglans gepolijste reling, alumi
nium windschermen met glas, het
loopplankenpakket met bordes
sen, rvs uitlaten en parasols (plus
bevestiging).
Werkina Werkendam deed de
complete elektrische installatie
(inclusief 2draads databesturing,
monitoringsysteem met touch
screenbediening), ook van het

complete nautisch pakket, het
camera en het satellietsysteem.
Willemsen
interieurbouw
&
scheepsbetimmering is verant
woordelijk voor de isolatie en
betimmering.
WindeX Engineering leverde de
HVACinstallatie, ventilatie, het
sanitair, vacuümsysteem, de koel/
vriesinstallatie, de ventilatoren en
de rvs klaproosters.
Van Wijk Machinefabriek en
Scheepsreparatiebedrijf leverde de
gangwaykranen, Beerens Handels
onderneming de davit en de sier
schotelmast. Foresta Trading voor
zag de VistaSky van een volledige
pakket F.T. Victordienstpompen,
ballast/strippingejectors, gasolie
trimpompen, smeeroliepompen
en F.T. smeeroliehaspelsets.
Scheepvaartwinkel Marine leverde
en plaatste het veiligheidspak

ket, dat onder meer bestaat uit
brandslanghaspels, brandblussers,
brandweer en ademluchtuitrus
ting, reddingsvesten, een Jeanneau
CAP360 met Suzuki buitenboord
motor (DF5). Daarnaast leverde
het bedrijf Totalsmeermiddelen,
gereedschappen,
schoonmaak
middelen, Epifanesverf en HMPE
touwen (OrangePowerRope).
De certificering is uitgevoerd door
Lloyd’s Register EMEA.

Aan mps VistaSky leverden onder andere:
TeamCo Shipyard B.V.
Abouwwerf
Vahali Gendt Holland
Bouw casco
Ahorn B.V.
Complete keukeninstallatie
Beerens Handelsonderneming B.V.
Sierschotelmast type Alina en Davit WLL
500kg hangend incl. CEkeur
Beka Constructiebedrijf B.V.
Machinekamervloeren achter
Berg Maritieme Meetsystemen B.V.

temeting
EBR Marine B.V.

(1065 pk) bij 1600 rpm
Scheepvaartwinkel Marine B.V.

Werkina Werkendam B.V.

planken pakket met bordessen nieuw
model met led verlichting, RVS Uitlaten,

De complete elektrische installatie inclusief

Stuurhuis met hefsysteem en hefbare wing

Leveren en plaatsen van veiligheidspakket

parasols en adapters en diverse mastjes

2draads databesturing, monitoringsys

platforms en wingconsoles

bestaande uit: brandslanghaspels, brandblus

beugels enz.

teem met touchscreenbediening, compleet

sers, brandweer en ademluchtuitrusting, red

Van Wijk Machinefabriek en

nautisch pakket, camerasysteem, satel

Volledige pakket F.T. VICTOR dienstpom

dingsvesten en Jeanneau CAP360 + Suzuki

Scheepsreparatiebedrijf B.V.

lietsysteem, Ecdis Inland Viewer, en AIS

pen, F.T. ballast / stripping ejectors, F.T.

DF5 buitenboordmotor

Gasolietrimpompen, F.T. Smeeroliepom

Leveren technisch pakket bestaande uit: Total

pen en F.T. Smeerolie haspelsets

smeermiddelen, gereedschappen, schoon

2 Veth Zdrives roerpropellers, type VZ

maak en reinigingsmiddelen, Epifanes verf

900ACR (783 kW/1600 rpm), 1 VethJet

en OrangePowerRope HMPE touwen

boegschroef, type 4K1200 (387 kW/1800

Foresta Trading B.V.

Lloyd’s Register EMEA
Gecertificeerd
Pon Power B.V.

Sun Roestvaststaal B.V.

installatie

Gangwaykranen

Willemsen interieurbouw &

Veth Propulsion B.V.

scheepsbetimmering B.V.
Isolatie en betimmering
WindeX Engineering B.V.

rpm), 1 Scania motor (387kW/1800rpm)

HVAC installatie, ventilatie, sanitair, va

Niveaumeting drinkwater en brandstof

2x Caterpillar scheepsdieselmotor voor

RVS Hoogglans gepolijste reling (deels0,

en 3 Veth GeneratorSets (320ekW

cuüm systeem, koel/vries installatie, venti

tanks, diepgangmeting en doorvaarthoog

voortstuwing type 3508C van 783 bkW

aluminium windschermen met glas, loop

,400V/50Hz)

latoren en RVS Klaproosters

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Economisch belang zeehavens groeit, uitstoot daalt Duitse Groenen: haast maken

met Masterplan Binnenvaart

De Nederlandse zeehavens
droegen in 2017 28 miljard euro
(direct) bij aan de economie.
Dat is 4 procent van het totaal in
Nederland en het aandeel stijgt
licht. De milieukosten door de
veroorzaakte uitstoot waren
in dat jaar 9 miljard euro. Dat
was 27 procent van het totaal,
maar dat percentage daalt. Dat
heeft het Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid uitgerekend.
Het KiM presenteerde half juni het
rapport Verkenning maatschappelijk
belang van de Nederlandse zeehavens. “De Nederlandse zeehavens
zijn een belangrijk knooppunt
voor de internationale aan en af
voer van goederen in Nederland
en ons omringende landen. Ze
spelen een grote rol in de efficiënte
afhandeling van goederenstromen
en dragen daarmee bij aan een
goed vestigingsklimaat voor be
drijven in Nederland. De verschil
lende activiteiten in zeehavens
gaan echter ook gepaard met nega
tieve effecten op de leefomgeving.
Dat is weer minder goed voor de
welvaart.”
De inzichten zijn bedoeld voor het
ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. Die kan ze gebruiken
bij beleidsontwikkeling, bijvoor
beeld bij het definitief maken van
de ontwerp Havennota 2020-2030.

In een gezamenlijke paper
dragen vier groene Duitse
verkeerspolitici maatregelen aan
om de logistieke sector door
de coronacrisis te helpen en er
sterker te laten uitkomen. Voor
de binnenvaart vragen ze onder
meer om maatregelen uit het
Masterplan Binnenvaart sneller
uit te voeren.

(foto Tekst & Toebehoren)

Bovenop de directe economische
betekenis van de Nederlandse
zeehavens komt nog circa 50 pro
cent aan toegevoegde waarde bij
toeleveranciers. Daarnaast dragen
de zeehavens bij aan een goed ves
tigingsklimaat voor bedrijven in
Nederland.

Energietransitie
De toekomstverwachtingen voor
de havenoverslag en in mindere
mate voor de haven als vesti
gingsplaats zijn onzeker, stelt het
KiM. “De energietransitie zal de
overslag en de bijdrage van de
zeehavens aan de economie als
transportknooppunt en ook als
vestigingsplaats sterk beïnvloeden.

Onduidelijk is of de energietransi
tie leidt tot een toe of afname van
de overslag of het economisch be
lang van de zeehavens.”
Het onderzoek is eind 2019
afgesloten, merkt de adviesafde
ling van het ministerie van Infra
structuur en Waterstaat op. Dus
voordat de coronacrisis uitbrak in
Nederland.
“Deze heeft op korte termijn een
negatieve invloed op de overslag
en productie in de zeehavens. Op
dit moment is nog niet te zeggen
wat de gevolgen op langere ter
mijn zullen zijn en of door deze
crisis het maatschappelijk belang
van de Nederlandse zeehavens
structureel zal veranderen.”

Volgens de politici Matthias Gas
tel, Claudia Müller, Stefan Gel
bhaar en Stephan Kühn. is tijdens
de laagwaterperiode in 2018 ge
bleken hoe belangrijk binnenvaart
is voor de industrie. Lage water
standen kunnen het heropstarten
van de industriële productie na de
coronacrisis bemoeilijken. De sec
tor moet ondersteund worden om
te kunnen blijven functioneren.
De politici denken aan investe
ringsprikkels voor klimaatvriende
lijke aandrijving en andere moto
ren, flexibeler sluisbediening en in
de toekomst waar mogelijk het op
afstand besturen van sluizen.
De Duitse overheid zou meer
tempo moeten maken bij het uit
voeren van de belangrijkste maat
regelen uit het Masterplan Binnenvaart. Verder heeft de sector meer
middelen nodig om te kunnen
digitaliseren en zou de overheid

de uitbreiding en vernieuwing van
haar eigen vloot versneld kunnen
doorvoeren.
Voor de spoorsector denken de
politici aan investeringen in ex
tra spoorcapaciteit en het ophef
fen van de tol voor vrachtwagens
in het voor en natransport. De
tarieven die spoorvervoerder moe
ten betalen voor gebruik van de
infrastructuur zouden gedurende
de coronacrisis verder kunnen
worden verlaagd, stellen de poli
tici voor.
In het wegvervoer zijn de prijzen
de afgelopen tijd zo sterk gedaald
dat ze in sommige gevallen niet
eens meer toereikend zouden zijn
om de tolkosten te dekken. Ook
zijn de werkomstandigheden van
veel vrachtwagenchauffeurs rond
uit slecht. De overheid zou hier
beter op moeten controleren.
“In de toekomst zal strenger wor
den toegezien op complexe pro
ductie en leveringsketens van
industriële bedrijven”, aldus de po
litici. “Productienetwerken moe
ten veerkrachtig, duurzaam en sta
biel zijn. Ook het goederenvervoer
moet een bijdrage leveren aan de
oplossing van het klimaatpro
bleem. Dat zal de logistiek veran
deren.”
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CoVadem maakt met informatie over actuele waterdiepte optimaal afladen mogelijk

Droogte zit binnenvaart ook deze zomer dwars
Na 2018 en 2019 beleeft Europa
de derde droge zomer op een rij.
Voor de binnenvaart betekent
het vrijwel zeker weer langdurig
extreem laagwater op rivieren.
Dat lijkt op korte termijn
gunstig, want het zorgt voor
meer vraag naar scheepsruimte
en laagwatertoeslagen, maar
kan op lange termijn tot
ladingverlies leiden doordat
verladers uitwijken naar het
spoor en de weg. Een van
de kansrijke oplossingen is
CoVadem, het innovatieve
platform dat actuele informatie
geeft over waterdieptes op de
Waal en de Rijn op basis van
big data, verzameld door de
binnenvaart zelf.
De droogte had in 2018 merkbare
gevolgen voor de voorraden en
productieprocessen van bedrijven.
Toen benzinestations in Duitsland
zonder brandstof zaten, werd bij
het grote publiek opeens duidelijk
hoe belangrijk de binnenvaart is
voor de industrie en de economie.
In opdracht van CBRB en Konink
lijke BLNSchuttevaer deed Eras
mus Centre for Urban, Port and
Transport Economics onderzoek
naar de economische gevolgen
van de extreem lange laagwater
periode in 2018. In het in april
dit jaar verschenen eindrapport
Economische impact laagwater staat
dat de totale financiële schade in
Nederland en Duitsland 2,8 mil
jard euro bedroeg.

Vaker en langer
laagwater
Door klimaatverandering zullen
laagwaterperioden in de toekomst
vaker voorkomen en langer duren.
Rolien van der Mark, adviseur/
onderzoeker op het gebied van
rivierkunde en binnenvaart bij
Deltares, legt uit: “De Rijn is van
oudsher een gecombineerde rivier,
die deels door smeltwater vanuit
de Alpen wordt gevoed en deels
door regen. Dat zorgde voor rela
tief hoge afvoeren in de winter en
relatief lage afvoeren in de zomer.
Door de opwarming van de aarde
slinken de gletsjers en wordt de
Rijn steeds meer een regenrivier.
Dat zorgt voor grotere fluctuaties.
Een andere oorzaak is de daling
van de rivierbodem door erosie.
Doordat die daling niet overal
gelijk verloopt, ontstaan er op
verschillende plaatsen ondieptes,
die knelpunten worden.”
Het in Delft en Utrecht gevestigde
kennisinstituut voor toegepast
onderzoek op het gebied van wa
ter en ondergrond is onder meer
betrokken bij de Beleidstafel
Droogte. Die is door minister
Cora van Nieuwenhuizen (Infra
structuur en Waterstaat) ingesteld
om aanbevelingen te doen zo
dat het water bij droogte en lage
rivierstanden beschikbaar is voor
drinkwater, landbouw, natuur en
scheepvaart.
Er lopen momenteel meerdere stu
dies en projecten bij Deltares die
betrekking hebben op de gevolgen
van droogte voor de bevaarbaar

Door de opwarming van de aarde slinken de gletsjers en wordt de Rijn steeds meer een regenrivier.
(archieﬀoto Tim Klehr)

heid van Nederlandse rivieren.
“Vaak in samenwerking met Rijks
waterstaat, de transportsector en
andere kennisinstellingen, zoals
Marin en TU Delft. Dat gaat van
onderzoek naar de klimaatbesten
digheid van het hoofdvaarwegen
net tot een verkenning of water
dieptes langer (zes tot acht weken)
vooruit te voorspellen zijn.”

Actuele informatie over
waterdiepte
CBRB en BLNSchuttevaer pleiten
voor infrastructurele maatregelen
om de Rijn en de Waal beter be
stand te maken tegen laag water.
Duitsland studeert al op stuwen of
andere manieren om waterreserves
op te slaan. Nieuwe scheepsont
werpen, die minder diep steken en
bij laag water relatief meer lading
kunnen meenemen, kunnen ook
helpen.
Naast infrastructuur en scheeps
techniek zijn er ook aanpassin
gen op logistiek terrein denkbaar,
aldus Rolien van der Mark: “An
ders omgaan met voorraden, net
wat eerder of later vertrekken,
synchromodaliteit (meerdere ver
voersvormen naast elkaar inzet
ten) of beter rekening houden met
de waterdiepten.”
Daarbij kan CoVadem een waarde
vol hulpmiddel zijn. Het platform
informeert de binnenvaartonder
nemer over de beschikbare actu
ele en voorspelde waterdiepten
over de gehele rivier, en laat zien
waar de bottlenecks te vinden zijn.
Met name door het gedetailleerd
informeren over de actuele en
voorspelde waterdiepten op die
bottlenecks je dan als binnen
vaartondernemer goed afgewogen
beslissingen nemen.”
“Met de informatie weet de scheeps
eigenaar met welke diepgang hij
veilig kan varen”, vertelt directeur
Meeuwis van Wirdum. “Dat maakt
het mogelijk om veilig de optima
le hoeveelheid lading te vervoeren.
Dat is goed voor zijn rendement
en gunstig voor de klant. Als je

zicht hebt op de rivierbodem, kun
je daarnaast de meest ideale koers
volgen op de rivier en dat scheelt
brandstof en CO2uitstoot.”

Zoveel mogelijk schepen
BLNSchuttevaer
onderschrijft
de voordelen van CoVadem. Be
leidsadviseur Marleen Buitendijk
zegt: “Het is het enige serieuze
instrument dat nu voorhanden is
en enig soelaas biedt. Bij laagwa
ter is de Minst Gepeilde Diepte,
die Rijkswaterstaat voor de vaar
geul in de Waal afgeeft, maatge
vend. Dat zegt feitelijk niets over
het hele traject van Rotterdam tot
Bazel. Dat kan alleen met real time
dieptemeting zoals CoVadem die
doet dankzij al die schepen die
meten.”
Als het aan BLNSchuttevaer ligt,
sluiten daarom zo veel mogelijk
schepen aan bij het meetcollectief.
“De data die de dieptemeter van
een afzonderlijk schip oplevert,
zijn niet zo heel interessant. Het
gaat om de grote hoeveelheid data
van alle deelnemende schepen
én de verrijking daarvan tot han
dige informatie, waar iedereen die
meedoet van profiteert. Zo weet je
in feite welke dieptes je voorgan
gers hebben gemeten, op het stuk
rivier waar jij straks vaart.”

50 centimeter tekort
Zelf gebruikt BLNSchuttevaer de
informatie van CoVadem ook.
Bijvoorbeeld om vaarwegbeheer
ders te wijzen op plaatsen waar
ondieptes zijn of ontstaan. Mar
leen Buitendijk: “Zo kunnen we
aangeven waar gebaggerd moet
worden – nu of binnenkort. De
metingen bewijzen ook waar we
al langer voor aan de bel trekken:
dat de Waal niet voldoet aan de
diepgangsnormen die de Cen
trale Commissie voor de Rijn
vaart voorschrijft. We komen 50
centimeter te kort. Dat is hartstik
ke veel.”
“Het gaat niet alleen om de harde
laag bij Nijmegen, waar de aan

dacht altijd naar uitgaat. Ook bij
Sint Andries, Tiel en Millingen
is de waterdiepte een probleem.
Dankzij CoVadem kunnen we
onze lobby kracht bij zetten met
feiten en cijfers.”
Er wordt al onderzoek gedaan
naar de knelpunten in de Waal.
Deltares is daar ook bij betrokken.
Rolien van der Mark: “Een van de
doelstellingen van het Integraal
Riviermanagement door het Rijk,
samen met alle betrokken par
tijen, is de daling van de rivierbo
dem af te remmen.”
Voor hun onderzoeken en mo
dellen gebruiken Van der Mark
en haar collega’s onder meer ge
gevens van CoVadem. “We wer
ken veelvuldig samen”, vertelt ze.
“CoVadem is het resultaat van een
langjarig gezamenlijk onderzoeks
initiatief. Daarbij waren we zelfs
een van de founding fathers.”
CoVadem laat zien hoe een acade
mische samenwerking tussen ken
nisinstituten uiteindelijk door het
initiatief van een aantal betrok
kenen in blijvende meerwaarde
kan worden vertaald – zowel voor
het nationale kennisniveau als de
markt.
“Ook nu CoVadem als zelfstan
dige BV de verantwoordelijkheid
op zich heeft genomen om de
opgedane kennis te vertalen in een
zelfdragend businessmodel, blijft
de samenwerking met de kennis
partners bestaan”, zegt directeur
Meeuwis van Wirdum.

Rijkswaterstaat
De metende vloot van CoVadem
bestaat nu uit zo’n 150 schepen.
Dat aantal groeit nog steeds.
Het streefgetal is een vloot van
minimaal 250 schepen; daarmee
is straks de rivierbodem van de
hele Rijn tussen Rotterdam en
Bazel compleet in beeld gebracht.
Ook vaartuigen van Rijkswater
staat meten mee. De vaarweg
beheerder meldde afgelopen maart
twintig schepen aan. Dertien daar
van hebben al een CoVademBox

gekregen, die de gegevens van de
dieptemeter aan boord doorstuurt
naar het platform. De andere vol
gen zodra de coronamaatregelen
dat toestaan.
Rijkswaterstaat vindt het belang
rijk dat de waterdieptes nauwkeu
rig en actueel bekend zijn. Zelf
verstrekt de dienst de scheepvaart
over de Minst Gepeilde Diepte.
“Alles in het belang van veilige en
vlotte scheepvaart. We ondersteu
nen ook van harte innovatie en
digitalisering die de binnenvaart
vooruithelpt”, zegt Jan Hendrik
Beks, die vanuit de dienst Verkeer
en Watermanagement verant
woordelijk is voor de samenwer
king met CoVadem.
“We hebben er zelf ook baat bij:
we zien kansen om onze werk
zaamheden efficiënter uit te voe
ren door de metingen van het
CoVademnetwerk te benutten.
Dat stelt ons bijvoorbeeld in staat
doelgerichter onze peilingen te
doen.”
Als het aan Rijkswaterstaat ligt,
komt de informatie ook voor
andere rivieren beschikbaar. “Als
steeds meer schepen meedoen,
neemt ook het aantal vaargebie
den toe. Rivierbodems veranderen
continu; dan is het waardevol om
exact te weten waar veel water staat
en waar ondieptes zijn. Die infor
matie wil je als schipper ook op de
IJssel als je daar vaart, niet alleen
op de Waal.”

Elektronische vaarkaart
De informatie en inzichten die
CoVadem realiseert beloven van
grote waarde te zijn voor een groot
aantal partijen én voor de hele
binnenvaartsector. Het belang
van de ontwikkelde technologie
neemt naar verwachting alleen
nog maar toe nu de grilligheid van
het gedrag van de rivier de komen
de jaren groeit onder invloed van
klimaatverandering.
“Om het gewenste inzicht moge
lijk te maken en nog verder te ver
beteren, is uitbreiding van de data
belangrijk. Daarvoor is het nodig
dat zoveel mogelijk binnenvaart
schepen aansluiten bij CoVadem”,
pleit Meeuwis van Wirdum,” en
meedoen als ‘metend schip’. Dat
kan door een eenvoudig mailtje
naar info@covadem.com.”
De waterdieptes zijn nu al op het
CoVademplatform te raadple
gen door aangesloten scheeps
eigenaren. Binnenkort kunnen
de eerste schippers de actuele
dieptegegevens zien op hun elek
tronische vaarkaart. Dit product,
Smart Navigation, is eerst voor de
Waal beschikbaar. Na de zomer
is de hele Rijn in beeld met deze
waterdieptekaart. Scheepseigena
ren die deelnemen aan de meten
de CoVademvloot krijgen korting
op Smart Navigation.
Scheepseigenaren die interesse
hebben om zich aan te sluiten bij
CoVadem, kunnen mailen naar
info@covadem.com of bellen naar
00 268 23 00.
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Holland Shipyards Groep bouwt innovatief ﬁets-voetveer

Kiel verwelkomt groen veer Gaarden
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Half juli wordt de Gaarden door
Schlepp- und Fährgesellschaft
Kiel (SFK) in gebruik genomen.
Op 14 mei werd de innovatieve
veerboot te water gelaten bij
de Holland Shipyards Group
in Hardinxveld-Giessendam.
Die werf bouwde het nieuwe
ﬁets-voetveer voor de Duitse
havenstad.
Holland Shipyards Group bouwt
mogelijk nog drie exemplaren
voor SKF als de Duitse opdracht
gever tevreden is over het schip.
De opzet is een groener openbaar
vervoer over water in Kiel te rea
liseren.
De Gaarden is zowel in staat
hybride te varen – op twee gene
ratoren – als volledig op de accu
bank.

Volledig elektrisch
“De romp is speciaal ontwikkeld
om met zijn lengte van 32,40
x 8,80 meter op de fenders 10
knopen per uur te varen, met een
minimale waterweerstand”, ver
telt Leendert Vogel.
Hij is projectleider bij Holland
Shipyards Group. “Het schip kan
300 passagiers vervoeren en 40
fietsen.”
De bedoeling is dat de Gaarden
bij de vier haltes in de stad Kiel
volledig elektrisch gaat varen.
Zodra het schip buiten de stad is,
vaart het hybride. “Het omscha
kelen tussen de twee voedings
bronnen wordt door één druk op
de knop uitgevoerd”, voegt Vogel
toe.
“Het is een innovatief en uit
dagend project om een nieuw
type binnenvaartfietsvoetveer te
maken”, zegt Vogel. De planning
van de klant is dit jaar te varen
en te testen hoe dit nieuwe type
schip en systeem op de route
bevalt.
Als dit positief uitvalt, staan bij
Holland Shipyards Group nog
drie nieuw te bouwen schepen in
optie.

Dubbele aandrijving
accu’s en generatoren
“Het is een dubbelschroever met
twee elektromotoren van elk 255
ekW”, vertelt Vogel. “Zij worden
van stroom voorzien door twee
Scaniageneratorsets van elk 305
ekW, bij 1.500 toeren, die ook de
accubank kunnen opladen.”

(foto Media Creators)

Dit zijn stage Vmotoren met
Selective
Catalytic
Reduction
(katalysator) en dieselpartikel
filter (DPF) in een geluidsarme
kast. De elektromotoren sturen
de schroeven direct aan, zowel bij
voor als achteruit draaien.
Voor in het schip zit, net achter
de boegschroefkamer, de accu
kamer, die is ingericht met 273
kW aan accu’s. Daarbij is reke
ning gehouden met de toekomst;
het vermogen is eenvoudig uit te
breiden naar 408 kW.

Uitje
Je kunt in Kiel een dagpas
kopen voor een toeristische tocht.
De gasten kunnen het bovendek
gebruiken en er is een kiosk voor
eten en frisdrank. Het onderste
dek is ingericht voor forensen en
studenten die van a naar b mee
willen varen; zij kunnen ook snel

op en afstappen.
SKF combineert zodoende rond
vaarten in de haven met open
baar vervoer over het water. Van
maart tot oktober: van de Kieler
Bahnhofsbrücke over de steigers
Seegarten, Reventlou, Bellevue,
Mönkeberg, Möltenort, Frie
drichsort naar Laboe.
Van mei tot begin september
worden ook Falckenstein, Schilk
see en Strande aangedaan. In de
wintermaanden (van oktober tot
maart) vaart de dienst alleen op
de zogenoemde winterdriehoek:
van Möltenort naar Friedrichsort
en Laboe en terug.

Rondvaart door de haven
De mooiste tijd voor het varen is
de zomer, stelt de rederij zelf op
haar website.
De fjord ligt aan je voeten tijdens

de twee uur durende cruise en
je ziet alle schepen in de haven,
van over de hele wereld. Dat zijn
zowel traditionele zeilers tot de
Scandinavische veerboten en de
droomschepen die afmeren in
Kiel. Je kan ook een blik werpen
in de dokken van de scheepswer
ven HDW en Lindenau. Daar
naast zie je de drukte voor de
sluis in het Kielkanaal.

Groenere toekomst
Terwijl de Gaarden opgele
verd wordt, werkt Holland
Shipyards Group ook aan de
tweede veerboot voor SFK,
genaamd Düsternbrook. Deze
volledig elektrische veerboot,
24,70 meter lang en 6,50 meter
breed, wordt naar verwachting
eind dit jaar opgeleverd.
“De veerboten voor SFK marke
ren een belangrijke mijlpaal voor

Holland Shipyards Group, waar
mee we onze dominante posi
tie binnen deze markt in West
Europa verder vestigen”, stelt
Esther Mikhout van de commu
nicatieafdeling van de Holland
Shipyards Group.
“Met een orderboek met verschil
lende varianten van elektrische
veerboten, is de werf trots om
mee te werken aan een groenere
toekomst voor de maritieme
industrie.”

Gaarden in cijfers
Lengte: 32,40 meter
Breedte: 8,80 meter
Vermogen: 2 x 255 ekW
Opslag batterijen: 273 kW
Capaciteit: 300 passagiers en
40 fietsen

Aan veer GAARDEN leverden onder andere:
Holland Shipyards Group
Ontwerp, bouw en afbouw casco
Berchum Zonwering
Zonwering op het achterdek en aan de
voorkant een rolluik
Berger Maritiem Sales & Service V.O.F.

Cornet Groep
Complete straal en schilderwerk
Antwerpse Staal Services N.V.
Leverancier staal
Danfoss Drives B.V.
Geleverd via Holland Ship Electric:

2 x Danfoss VACON® NXP watergekoeld

Ontwerp en levering van de elektrische

Ontwerp en levering van het hybride

VACON® NXP watergekoelde frequentiere

installatie, waaronder: lessenaar en scha

aandrijfsysteem, waaronder: permanent

gelaars, voortstuwing 240kW

kelborden, nautisch pakket, verlichting en

magneet motoren, accu pakket, frequentie

Den Hartog B.V.
Smeerolie
EST-Floattech B.V.

Twee CFD geoptimaliseerde scheeps

2 x Danfoss VACON® NXP watergekoeld

schroeven

Generator Drive 300kW, 2 x Danfoss

273kWh lithiumion accupakket voor

VACON® NXP watergekoeld DC/DC om

voorstuwing

VICUSdt
Twee CFD geoptimaliseerde

vormer 100kW, 2 x Danfoss VACON® NXP

scheepsschroeven

watergekoeld MicroGrid omvormer 30kW,

Hybrid Ship Propulsion

Holland Ship Electric

DCGuard™ 300kW en 2 x Danfoss

oproepinstallatie
Hoogendoorn Maritieme
Betimmeringen en Interieurbouw
Complete betimmering

regelaars en microgrid
JPsurvey B.V.
Certificering
WindeX Engineering B.V.
HVAC installatie, RVS Klaproosters en
ventilatoren

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Tel. 0032 3 231 41 21 · www.ass-steel.be
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Maritieme betimmeringen en interieurbouw
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