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Volgens de sectorprognose
voor Transport en Logistiek
van ABN AMRO valt de eerste
schade van de coronacrisis
voor de binnenvaart mee. De
binnenvaartorganisaties CBRB
en BLN nuanceren dit beeld,
omdat ABN AMRO zich zou
beperken tot delen van de
binnenvaart waar corona minder
invloed heeft gehad.
De belangrijkste schade werd volgens de prognose van ABN AMRO
veroorzaakt door de terugval in
het Duitse achterland, met name
de staalindustrie. Tijdens de crisis hield vooral het vervoer van
bouwmaterialen het gemiddelde
redelijk in stand. Voor later dit
jaar verwacht de bank dat juist die
bouwmaterialen terug gaan vallen
als gevolg van de stikstofproblematiek.
De prognose beaamt dat de binnenvaart is geraakt door de coronacrisis. Het rapport is opgesteld
door Albert Jan Swart, sectoreconoom Industrie, Transport en
logistiek bij ABNAMRO. Hij vervolgt: “Het vervoerde gewicht in
tonnen nam in de eerste zes maanden af met zo’n 4,5 procent (jaarop-jaar). Aan het begin van het

jaar daalde het ladinggewicht al,
vermoedelijk vooral door de structurele afname van kolenoverslag.
Vanaf maart kreeg ook de containervaart het moeilijk, gezien de
daling van containeroverslag in de
Nederlandse zeehavens.
In het tweede kwartaal lag het
vervoerde ladinggewicht zo’n 5,5
procent lager (jaar-op-jaar). Het
aantal containereenheden (TEU)
daalde met zo’n 3,5 procent (jaarop-jaar). (...) De daling van het
vervoerde ladinggewicht kan inderdaad vooral worden verklaard
door een afname van droge bulk,
waaronder deze grondstoffen vallen. In april en mei daalden de
doorvoer en de afvoer van droge
bulk naar het buitenland met zo’n
20 procent.”
“Het vervoer van bouwmaterialen
bleef vermoedelijk redelijk op peil
doordat veel bouwprojecten doorgang konden vinden. Ook hebben
overheden infraprojecten eerder
laten uitvoeren omdat het op de
wegen heel rustig was. De tankvaart heeft in het tweede kwartaal goede zaken gedaan doordat
tankschepen werden gebruikt als
drijvende opslag voor de flink in
prijs gedaalde ruwe olie. Al met al

valt de daling van het vervoerde ladinggewicht nog mee. In juni herstelde het vervoerde ladinggewicht
al iets en kwam de daling uit op
ruim twee procent."

Overleg met branche
Er vindt regelmatig overleg plaats
tussen de brancheorganisaties en
de banken. CBRB-directeur Robert Kasteel vindt de boodschap
van ABN AMRO geen goed signaal
voor de binnenvaart maar begrijpt
wel dat de ABN AMRO de binnenvaart het minder slecht ziet doen
dan andere transportbedrijfstakken. “Het heeft ook te maken met
de portefeuille van ondernemers
bij de ABN AMRO. Voor de tankvaart en de containervaart lijkt
het mee te vallen. Het personenvervoer valt bij ABN AMRO niet
onder de binnenvaart maar onder
‘leasure’. Daardoor kan een scheef
beeld van de markt ontstaan. De
hotelschepen en dagrecreatie hebben grote problemen. Er is nauwelijks geld om te investeren in
het nieuwe seizoen volgend jaar
en als een tweede keer het seizoen zonder inkomsten is, zullen
veel bedrijven het niet redden. In
Lees verder op pagina 3 >>
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Schade bedrijven Oost-Brabant
door sluiting sluis Schijndel
Bedrijven die gevestigd zijn
in Veghel en aan de ZuidWillemsvaart worden gedupeerd
als Rijkswaterstaat over enige
maanden de sluis in Schijndel
een grote onderhoudsbeurt
geeft. De Zuid-Willemsvaart
gaat dan dicht voor het
scheepvaartverkeer. Met name
de overslagterminal in Veghel,
die eigendom is van Van Berkel
Logistics, is afhankelijk van het
vervoer over water in dit gedeelte
van Brabant.
Het overslagbedrijf vervoert jaarlijks dertigduizend containers
per schip van en naar Veghel en
onderhoudt lijndiensten naar de

Rotterdamse zeehaven. Opgeteld
met de andere bedrijven betreft
het tientallen schepen die nu niet
langs Den Bosch naar Veghel kunnen varen en omgekeerd.
Rijkswaterstaat gaat dit jaar in oktober en volgend jaar in januari
de sluis in Schijndel renoveren. In
oktober pakken ze de sluisdeuren
aan de kant van Den Bosch aan.
En in januari gebeurt dat met de
sluisdeuren aan de kant van Veghel. Rijkswaterstaat zet dan reservedeuren in. Ook de ophanging
van de deuren wordt vernieuwd.
De planning van Rijkswaterstaat
geeft aan dat de sluis in Schijndel
dicht zal zijn van 5 oktober tot 26

Suis Schijndel

oktober en van 11 januari 2021 tot
1 februari.
Directeur Michel van Dijk van Van
Berkel Logistics ergert zich aan de
vele stremmingen, die de kanalen
in Oost-Brabant teisteren. Vorig
jaar kreeg het overslagbedrijf te
maken met herstelwerkzaamheden aan sluis Empel in het Maximakanaal. Het bedrijf was toen
ook niet bereikbaar en was gedwongen alle activiteiten via de
vestiging in Cuyk te laten lopen.
Van Dijk hierover: ”Onze overheid
heeft het altijd over betrouwbare
vaarwegen. Maar de lange sluitingen van onze vaarweg gaan ons
bijzonder veel schade opleveren.
De sluiting van sluis Schijndel
brengt een schadepost voor ons
bedrijf mee van zeker een half miljoen euro.”
Ook andere bedrijven in Veghel
en omgeving ondervinden ernstig
nadeel van de sluiting van sluis
Schijndel. Bijvoorbeeld het internationale bedrijf Agrifirm, die per
jaar ettelijke honderdduizenden
tonnen veevoeder exporteert naar
Europa, Zuid-Amerika en Azië. Zo
ook betoncentrales: Prefab, Melin
en Heesakkers Beton BV. En mengvoederbedrijven als Franssen-Gerrits, Victoria en Jan van Heeswijk
Veghel.
Rijswaterstaat heeft een alterna-

De haven van Veghel. (foto: Noud van der Zee)

tieve vaarroute gepresenteerd, die
schippers tijdens de komende
stremmingen op de Zuid-Willemsvaart kunnen nemen: via
het Wilhelminakanaal en ZuidWillemsvaart en via het Kanaal

Wessem-Nederweert. Maar grote
binnenvaartschepen kunnen niet
op de genoemde kanalen varen.
Containerschepen met vaarklasse
IV zoals die van de Inland Terminal Veghel, hebben hier niets aan.

10 procent minder overslag Noordzeekanaalhavens
door coronacrisis
De overslag van de zeehavens
in het Noordzeekanaalgebied Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk
en Zaanstad - daalde in de eerste
zes maanden van dit jaar met
10,7% naar 48,7 miljoen ton
(2019: 54,6 miljoen). Volgens
Port of Amsterdam is dit een
gevolg van de coronacrisis. Ook
in de Amsterdamse haven daalde
de overslag in de eerste zes
maanden van 2020. Het volume
ging van 45,2 miljoen ton in de
eerste helft van 2019 naar 39,8
miljoen ton dit jaar (-12 procent).
Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: “Voor het eerst in jaren
is er sprake van een daling van de
overslag in onze haven en die is
meteen significant. Toch zijn wij
niet pessimistisch. Onder moeilijke omstandigheden hebben wij
in het eerste half jaar getoond hoe
cruciaal de haven is voor de regio
en voor het land. Als vitale infrastructuur hebben wij onverkort
het scheepvaartverkeer afgewikkeld en ladingstromen verwerkt.
Daarmee hebben wij bijgedragen
aan het draaiende houden van
de samenleving en de economie.
Vooral onze distributieklanten
hebben een erg druk halfjaar achter de rug, met de distributie van
levensmiddelen en pakketten. En
de markt voor transportbrandstoffen (benzine, kerosine, e.d.) trekt

(foto: Aerovista Luchtfotograﬁe)

inmiddels aan. Hoe de tweede
jaarhelft eruitziet, is moeilijk te
zeggen. Daarvoor is de brandstoffenmarkt te grillig en de impact
van het coronavirus onzeker. Wel
verwachten wij dat onder de huidige omstandigheden de volumedaling voor het hele jaar beperkt
blijft tot het niveau van de eerste
helft van dit jaar’, aldus Overtoom.

Stijgers en dalers
De daling in Amsterdam is in het
eerste half jaar werd veroorzaakt
door zowel natte als droge bulk,

als door containers. De overslag
van natte bulk (voornamelijk
transportbrandstoffen)
daalde
met 5,1 procent naar 24,7 miljoen
ton, tegen 26 miljoen ton vorig
jaar in dezelfde periode. Ondanks
het afgenomen vlieg- en wegverkeer bleven de volumes van de
transportbrandstoffen
redelijk
op peil. Dat heeft te maken met
de fluctuerende markt voor deze
ladingstromen, die voor aanhoudende beweging zorgt.
Het volume droge bulk daalde
met 21,2 procent, wat vooral het

gevolg was van een aanzienlijke
daling van steenkool naar 4,6
miljoen ton, tegen 8,2 miljoen
ton vorig jaar (-43,6 procent). De
onverwachte, niet-structurele groei
van het steenkoolvolume vorig
jaar heeft daarbij de daling dit jaar
scherper gemaakt. Ook daalde de
overslag van granen (-15,4 procent) en was er sprake van een daling in stukgoed (-18,2 procent).
Verder vielen zee- en riviercruise
weg als gevolg van de coronapandemie. Port of Amsterdam besloot
samen met de Veiligheidsregio

Amsterdam Amstelland vanaf half
maart de cruise uit haar haven te
weren om het besmettingsrisico
te minimaliseren. Sinds half juni
is de haven voor cruise weer open
en komt het aantal bezoeken van
riviercruiseschepen langzaam en
behoedzaam op gang. In de eerste jaarhelft was sprake van 21 bezoeken, waarvan 18 in januari en
februari. Voor de tweede helft van
het jaar verwacht de Amsterdamse
haven meer riviercruiseschepen te
ontvangen. Zeecruises daarentegen ziet de haven ook in de tweede
helft van het jaar vooralsnog niet
terugkeren.
De overslag in containers daalde
met 31,6%. Deze ladingstroom
steeg de afgelopen jaren gestaag
onder meer door shortsea-lijndiensten waarop de Amsterdamse
haven zich richt. De daling is dan
ook op het conto te schrijven van
corona, waardoor lijndiensten gedeeltelijk kwamen stil te liggen.
In IJmuiden daalde de overslag
gering met slechts 3,4% tot 8,76
miljoen ton. In Beverwijk daalde
het overslagvolume met 44,3% tot
194 duizend ton en in Zaanstad
was sprake van een stijging van
de overslag met 15,3% tot 84 duizend ton.
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9 miljoen EU-subsidie voor modernisering sluis Gambsheim

(foto: Panoglobe)

Voies Navigbles de France (VNF)
ontvangt 9 miljoen euro van de
EU voor het opknappen van het
sluizencomplex Gambsheim, op
de Rijn bij Straatsburg.
Het gaat om de modernisering van
de sluizen. Het zou ten goede ko-

men aan de betrouwbaarheid van
de scheepvaart op de Rijn, aldus
een woordvoerder van de VNF.
Het Rijnvaart Informatie Centrum
in Gambsheim krijgt een nieuw
gebouw, van waaruit de scheepvaart 24/7 zal worden gecontroleerd.

CEF
De EU stelt geld ter beschikking
in het kader van programma Connecting Europe Facility (CEF). Het
CEF-programma ondersteunt vervoersprojecten in weg- en spoorwegvervoer en de binnenvaart ter
versterking van de netwerken, met

het oog op economie en milieu.
Een ander bekend Frans project
dat daar gebruik van maakt is de
Seine Nord verbinding, de nieuwe
vaarweg tussen de Seine bij Parijs
en de Schelde.

Sluis 6 in Maas bij Hun zeker tot in
september buiten gebruik
Sluis 6 in de Maas bij het
Belgische Hun tussen Dinant
en Namen raakte 12 augustus
defect na een aanvaring van het
met 1.000 ton zand geladen
ms DC Mosa 1 uit Breskens
met de sluisdeur. De deur
raakte dermate ontzet dat
een omvangrijke reparatie
noodzakelijk is alvorens
weer kan worden geschut.
Op z’n vroegst verwacht de
vaarwegbeheerder het Waalse
SPW Mobilité et Infrastructures
dat na 7 september weer kan
worden geschut.
De Belgische schippersorganisatie Ons Recht/Notre Droit sloeg
vorige week alarm omdat er kennelijk geen rekening wordt gehouden met de schippers die nu aan

weerszijden van de sluis stilliggen
en niet verder kunnen. “We maken ons zorgen omdat niemand
denkt aan de vervoerders die met
dit soort situaties worstelen. Wij
roepen de autoriteiten op om zo
snel mogelijk in te grijpen en de
sector op de hoogte te houden van
de ontwikkelingen. De impact van
dit ongeval zal van invloed zijn
op andere vervoersmodaliteiten
(vooral naar de weg), aangezien
de rivierslagader volledig geblokkeerd is.” Aldus Ons Recht/Notre
Droit.
Volgens een verslag in Weekblad
Schuttevaer haakte tijdens het opschutten de DC Mosa 1 met de
boeg onder de bovenbalk van de
sluisdeur en trok die deur, toen het
waterpeil in de sluis steeg, uit zijn
voegen.

De sluisdeur uit zijn voegen. (foto van Facebook)

DE binnenvaart bestaat niet
Vervolg van voorpagina >>

de droge lading gaat het ook nog
niet goed en de tankvaart neemt
de laatste tijd af, al gaat het in
de chemie nog steeds goed. In de
tankvaart is het de laatste jaren bijzonder goed gegaan en die ondernemers hebben wel meer spek op
de botten. De ondernemers in de
droge lading zullen sneller door
hun buffer heen zijn.”

Steunpakket
De brancheorganisaties zitten
niet stil. In mei werd de overheid
gevraagd om steun specifiek voor
de binnenvaart, maar tot nu toe
konden de ondernemers in de
sector alleen gebruik maken van
de algemene voorzieningen als de
NOW (Noodfonds Overbrugging
Werkgelegenheid) 1 en 2. Robert
Kasteel: “Er wordt gesproken over

NOW 3. Wij hebben vorige week
opnieuw een verzoek ingediend
bij EZK (ministerie van Economische Zaken en Klimaat - red.)
voor een steunregeling voor de
passagiersvaart, een vervolg op het
verzoek in mei waarop we niets gehoord hebben. De bedrijven in die
sector hebben het nog moeilijker
dan de bijvoorbeeld horeca. Maar
ook voor de droge lading blijven
we bij Infrastructuur en Waterstaat
en EZK benadrukken dat het zeker
geen pais en vree is, maar dat doen
zo veel sectoren. We verwachten
op korte termijn een gesprek met
de directeur-generaal van EZK te
hebben.
Ook public affairs-adviseur Peter
Schaberg van Koninklijke BLNSchuttevaer denkt dat de visie van
ABN AMRO wordt ingegeven door
de samenstelling van de schepen
in de portefeuille van de bank.

Ook hij maakt onderscheid tussen de verschillende deelsectoren
in de binnenvaart: “DE binnenvaartmarkt die bestaat niet. Passagiersvaart is dramatisch, tankvaart
tot voor kort heel redelijk, containers hobbelden tegen lager daggeld wel door, koppelverbanden
moeizaam maar dat komt mede
door de energietransitie, en droge
lading algemeen minder maar met
een divers beeld, met een verschil
tussen coöperaties en de spotmarkt.” Schaberg benadrukt dat
de actuele cijfers niet beschikbaar
zijn. “Ook wij zijn afhankelijk van
de CBS een CCR kwartaalrapportages. En daarbij gaat het dan om
het tweede en het derde kwartaal.
Wij hebben die nog niet en ook
niet geanalyseerd. Voor een beeld
moet je die dan weer vergelijken
met dezelfde kwartalen over de
afgelopen jaren.” Tot die cijfers bekend zijn, baseren de organisaties
zich volgens Schaberg op ‘gangboordindrukken’.

Baksteen
In België wilde de regering na WO
II de verstedelijking tegengaan en
bevorderde het bouwen van een
eigen huis, bij voorkeur op het platteland. Sindsdien staan Belgen bekend als zijnde ‘geboren met een
baksteen in hun maag’ (dat betekent dat ze een eigen huis willen
bouwen) en beschikt België over kilometerslange lintbebouwing langs
wegen en vaarwegen. Nederland
pakte het anders aan. Onder aanvoering van landbouwminister en
oud-verzetsstrijder Sicco Mansholt
werden de schaalvergroting en modernisering in de landbouw aangewakkerd in combinatie met importheﬃngen voor landbouwproducten.
Briljante man die later ook het Europese landbouwbeleid vormgaf en
aan de wieg stond van (gigantische)
landbouwsubsidies en in Nederland
dus van de grootschalige, industriële
vleesverwerking waardoor nu miljoenen lieve dieren een kommervol
en kort leven leiden. Uiteraard had
hij het beste voor met het land en
de landbouw en met de Europese
Gemeenschap. Hij was zelf boer geweest en zijn belangrijkste motief was
om de Europese boeren hetzelfde respect (en salaris) te geven als de burgers in de steden.
Zelfs Sicco Mansholt kon niet voorzien dat Europese boeren afhankelijk
zouden worden van geld uit ‘Brussel’ en dat de schaalvergroting in de
landbouw uiteindelijk zou leiden tot
buitenproportionele stikstofoverlast.
Nog een stapje verder gaan de Nederlandse boeren die het verwijt
aan hun adres dat ze te veel stikstof
produceren, retourneren met het
verwijt dat ze niet worden gerespecteerd. Je kan niet vasthouden aan
oude idealen als blijkt dat de tijden veranderen.
De behandeling van de landbouwbegroting werd in 1954 uitgesteld
omdat Sicco de Elfstedentocht moest
rijden. Die smoes komt nu wat ongeloofwaardig over en die arme minister Carola moet een bevolkingsgroep
die beschikt over zware tractoren
zwaar teleurstellen. Hoewel vaak
met boeren vergeleken, hebben binnenschippers niet te klagen over respect. Dat is maar goed ook, want een
binnenschipper heeft geen rollend
materieel om het Malieveld plat te
rijden. Zo zoetjes aan ziet iedereen
in Den Haag wel in welke rol schepen kunnen spelen in de transporttoekomst. Al moet je ervoor waken
dat bepaalde statistieken niet in verkeerde handen vallen. De conclusie
dat de coronacrisis voor de binnenvaart wel meevalt is het bewijs dat
dezelfde statistieken je gelijk kunnen
bewijzen als onderuithalen.
De diepere bedoeling waarom alle
Belgen een eigen huis moesten bouwen, was dat ‘wie eigendom heeft
geen revolutie begint’. In Nederland
pakken we alles anders aan. Maar ja,
een revolutie? Geen baksteen, maar
je zit er wel mee in je maag.

EÉN POT NAT
DOOR

MICHEL
GONLAG
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MOTORTANKSCHIFFE SUCHEN WIR:

Schiffsführer,
Steuerleute mit Patent,
Steuerleute und Matrosen

Contact
Afdeling Binnenvaart • 010-2823200 • biva@onepeterson.com • onepeterson.com

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

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

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

WORD OOK EEN

CAPTAIN

LEER FLUVIA EN ONZE KAPITEINS BETER KENNEN EN
SOLLICITEER DIRECT OP WWW.CAPTAIN.FLUVIA.EU
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Blauwe Golf-concept ook in Vlaanderen
Na de introductie langs de
Twentekanalen in oktober 2019,
gaat het consortium bestaande
uit Panteia en 4Shipping het
Blauwe Golf-concept uitrollen in
Vlaanderen.
Het Departement Mobiliteit en
Openbare Werken van de Vlaamse
overheid heeft een subsidie verleend voor dit project, omdat het
bijdraagt aan de doelen van de
Vlaamse overheid: efficiënter vervoer, een betere doorstroming,
ketensamenwerking en havenoverschrijdende digitale infrastructuur.
Blauwe Golf Twentekanalen omvat een bevrachtingsapplicatie,
een strategische en multimodale
routeplanner en een one-stopshop oplossing waarbij binnenschippers relevante informatie
over vaarwegen, waterstanden en
kunstwerken kunnen raadplegen.
Panteia stelt de applicatie te zien
als “een combinatie van Booking.
com en Google Maps, maar dan
voor de binnenvaart”. De grensoverschrijdende uitrol ervan zorgt
er volgens Panteia voor dat binnenschippers “niet langer allerlei
applicaties hoeven te gebruiken
om een internationale reis te plannen”.
“Gebruikers van het platform gaan
merken dat er meer en beter inzicht ontstaat over faciliteiten op
de Vlaamse waterwegen, waaron-

der locaties en bezetting
van ligplaatsen. Ook
wordt er een meer nauwkeurige inschatting gegeven van de verwachte
aankomsttijd van een
schip. Dit komt doordat we gaan werken aan
wachttijdvoorspelling bij
de sluizen op de drukste
binnenvaartcorridors en
doordat we de invloed
van de getijden mee gaan
nemen in onze voorspellingen. Ook wordt de
marktplaatsmodule verder verbeterd. Niet alleen verwachten we een
toestroom van Vlaamse
lading die via het platform verhandeld wordt,
ook dragen we bij aan
papierloos
transport
door de uitwisseling van
transportdocumenten te
digitaliseren. Verladers
krijgen met behulp van track &
trace actueel inzicht in de status
van hun transport.”
Panteia en 4Shipping benutten
het project daarnaast om de datastromen achter de applicatie aan
te passen aan de nieuwe internationale standaard van de Vlaamse
Waterweg met de VisuRIS-applicatie. Veertien Europese vaarwegbeheerders zijn actief in het Europese
RIS-Comex project om deze stan-

daard te implementeren op nationaal niveau.

Duurzaamheid
Panteia en 4shipping verwachten
ook een bijdrage te leveren aan
de duurzaamheid van de sector.
“Door het ladingaanbod op het
platform te vergroten, maken we
het mogelijk om lege reizen te
voorkomen. Dit zal tevens een positief effect hebben op de wacht-

tijd bij sluizen; er hoeven immers
minder lege schepen geschut te
worden. Ook dragen we bij aan
modal shift-doelstellingen door
de totale vervoerskosten terug te
brengen, onder andere door de administratieve handelingen die bij
binnenvaarttransport komen kijken, terug te dringen. Tevens verbeteren we de doorstroming op de
waterwegen door actueel inzicht
en voorspellingen over drukte en

wachttijden zodat schippers kunnen anticiperen.”
Panteia en 4shipping werken vanaf nu tot eind 2022 aan de uitbreiding van Blauwe Golf applicatie.
Gebruikers kunnen het platform
gewoon gebruiken; nieuwe functionaliteiten zullen periodiek worden toegevoegd. De Blauwe Golfapplicatie is te benaderen via:
app.4shipping.com.

Nieuwe informatiefolder zij-instroom
Het BVB wordt vrijwel wekelijks benaderd door mensen die de carrièreswitch naar de binnenvaart willen
maken. Soms vanuit de zeevaart,
soms vanuit de bouw, soms vanuit het wegvervoer, maar soms ook
vanuit een heel andere sector. Ze willen dan graag weten wat de mogelijkheden zijn, waar te beginnen, bij
wie moet je zijn, wat zijn de carrièremogelijkheden en routes die je kunt
afleggen om uiteindelijk aan boord
te kunnen werken. Om deze mensen
vooraf al beter te informeren heeft
het BVB in samenwerking met Koninklijke BLN-Schuttevaer de diverse
mogelijkheden en routes nu samengevat in een speciale zij-instroom
flyer. Het is in Nederland mogelijk
op een laagdrempelige manier in
te stromen in de binnenvaart. Zowel voor de functie matroos als de
functie schipper worden verkorte
praktijkopleidingen geboden. In de
flyer is een stroomschema van de te
doorlopen routes weergegeven als
ook adressen van opleiders die de
verkorte zij-instroom trajecten aanbieden. De flyer is te downloaden op
onze website, op te vragen op kantoor, maar zal ook actief verspreid
worden op bijvoorbeeld carrière- of

beroepenmarkten. Samen met de
opleidingsflyer voor de reguliere
route, zorgt het BVB voor de juiste
informatie om zo bij te dragen aan
het vergroten van de instroom.

Maritime Industry
Van 13 t/m 15 oktober vindt de
beurs Maritime Industry plaats in de
Evenementenhal Gorinchem. Deze
vindt normaal gesproken altijd in
mei plaats, maar is vanwege Corona
uitgesteld naar het najaar. De organisatie heeft alle mogelijke maatregelen getroffen om bezoekers veilig te
kunnen ontvangen op de beursvloer.
Lees hier meer over op de website
van Maritime Industry (www.maritime-industry.nl) U kunt hier tevens
entreetickets reserveren. U zult tijdens de registratie een specifieke
inlooptijd voor aankomst voor uw
bezoek moeten kiezen om de inloop
wat te spreiden. Er is verder geen
eindtijd verbonden aan uw bezoek.
Het Bureau Voorlichting Binnenvaart
neemt zoals ieder jaar deel aan deze
vakbeurs. Samen met het Expertise
en InnovatieCentrum Binnenvaart en
het Bureau Telematica Binnenvaart
bemannen wij een stand. U vindt ons

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

in stand nummer H130.
Het BVB heeft zich ook sterk gemaakt om een interessant programma aan te bieden in het Kennistheater dat zich vlakbij onze stand op de
beursvloer bevindt. Dagelijks vanaf
de opening van de beurs worden hier
kennissessies van een half uur gepresenteerd. Deze zijn gratis toegankelijk en u hoeft zich hiervoor niet aan
te melden. Miranda Volker, logistiek
adviseur bij het BVB, zal hier ook een
kennissessie organiseren. Het thema
is ‘modal shift’. Dit onderwerp sta-

at hoog op de politieke agenda en
het BVB probeert hierin de binnenvaart een belangrijke rol in te laten
nemen. Ze praat u bij over lopende
initiatieven.

Binnenvaartagenda 2021
De Binnenvaartagenda komt er
weer aan. In de zomermaanden
wordt er altijd druk gewerkt aan
het samenstellen ervan. De diverse
binnenvaartorganisaties
brengen
deze uitgave elk jaar gezamenlijk
uit en verspreiden deze onder hun
leden, sponsoren en/of relaties. De

coördinatie en uitvoer ligt volledig
bij Skrid Media. Zij verzorgen de advertenties, de opmaak en het drukwerk. De agenda zal half oktober gereed zijn en geleverd worden. Precies
op tijd om op Maritime Industry te
verspreiden. Sponsoren van het BVB
ontvangen ieder jaar een exemplaar
die toegezonden wordt. U kunt de
agenda dus te zijner tijd zeker in uw
postbus vinden. Maar u kunt ook
even langs lopen in stand H130 op
Maritime Industry in Gorinchem om
een exemplaar op te halen.
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KI CKER / ZOEKER TJE

KOSTRA HAVEN SERVICES B.V.
• Airfreight Import & Export
• Seafreight Import & Export
• Deliveries by Barge
• Courier Services

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

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

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

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

Gezocht gemotiveerde volmatroos/stuurman
zonder patent voor m/s Taling, 3 weken op 3
weken af. Zondags wordt niet gewerkt. Loon
nader overeen te komen. Tel. 0654-957645.

Te Koop Aangeboden i.v.m ziekte :
Kraanschip met vast
werk komende 5 jaar.
Gasolie vrij, havengelden en
vaarvergunningen vrij. 425 ton
kraan nieuw met afstandbediening.
2019 gekeurd s.i.
Info 06-25418623

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

Kostra Haven Services BV is een dienstverlenend bedrijf in de Rotterdamse haven.
Onze hoofdactiviteit is het transporteren van Proviand en Onderdelen per lichter naar
zeeschepen. Dit gebeurt op een 24/7 & 365 dagen per jaar basis.
Per direct zijn wij op zoek naar een:

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

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

SCHIPPER

IBV GROOT VAARBEWIJS, MARIFOON, RADAR CERTIFICAAT

MATROOS
Ben je in goede gezondheid, heb je een flexibele instelling? (geen 9 tot 5 mentaliteit)
neem dan contact met ons op via: Tel.010-4298369 of stuur je cv naar info@kostra.nl

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

Gezocht: Schippersechtpaar Voor mbs
Gelderland (1000ton) Nette woning. Vaargeb.
Maasbracht – Luik. Dagvaart en weekenden
vrij. 4daagse werkweek is bespreekbaar.
Nadere info: Vonk bv Arnhem tel 026-4432402

DE BINNENVAART GAAT DOOR
EN WIJ DUS OOK!

TE KOOP

MATTHIOLA
MOTORVRACHTSCHIP
86 x 9 x 3,03 m

Adverteer nu om zichtbaar te blijven!

Medefinanciering / Huurkoop
bespreekbaar

Meer foto’s op www.rensendriessen.com/scheepsaanbod

Twan de Goeij - Ship Broker
+31 (0)6 – 227 01 700
twan@rensendriessen.com
Rensen-Driessen Ship Brokers B.V.
Rensen-Driessen Shipbuilding
B.V.
Office building “Westgate 1”, Scheepmakerij 150
rensendriessen.com
Scheepmakerij 150, 3331
MA
Zwijndrecht
3331 MA Zwijndrecht, The Netherlands
T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com

200630 Rensen-Driessen Adv MATTHIOLA 128x186.indd 1

17-08-2020 13:13

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN

DUBBELWANDIGE
TANKSCHEPEN

•
•
•
•
•

Enthousiasme
Ervaring
Transparantie
Open en duidelijke communicatie
Optimalisatie

• Spot of Timecharter
• ARA en/of Rijnvaart
SINCE 1983
Trendco is al ruim 35 jaar
actief in het binnenvaart
transport van minerale
oliën.

Wilt u samenwerken met ons jonge dynamische team of heeft u vragen, aarzel niet en bel of email.
Contactpersonen:
Martijn en Jeffrey Smith

armada@trendco.nl

078-68 18 666

Merwekade 77

3311 TH Dordrecht

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











V LO G

Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag

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

Adres

De crew van Trapps Wise in de haven van Roermond. Vlnr: Pierre Veelen, Pascal Kwakkernaat,
Huub van Hal en Thomas Heijnen. (foto: Noud van der Zee)

‘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

Scheepvaart beter plannen door digitalisering
DOOR NOUD VAN DER ZEE
Trapps Wise gaat voor
digitalisering en automatisering
in de scheepvaart. Pascal
Kwakkernaat en zijn crew
zorgen voor gereedschappen die
toegang geven tot verkeersdata.
Zij verzamelen, analyseren
en combineren deze data. Op
basis van deze gegevens kan de
schipper aan boord van zijn
schip tijd, geld en brandstof
besparen.
Ook binnenhavens kunnen hun
voordeel doen met de innovatieve werkwijze van Trapps Wise.
De provincie Limburg heeft het
bedrijf gevraagd de binnenhavens
van Blueports Limburg - Gennep,
Venray, Weert, Venlo, Roermond,
Leudal, Maasgouw, Sittard-Geleen,
Stein en Maastricht - te digitaliseren. Hoog op het werklijstje staat
de inning van havengelden. Pascal Kwakkernaat, directeur van
Trapps Wise zegt: “Tot voor kort
liep er nog een havenmeester met
een verrekijker rond in één van
de Limburgse binnenhavens en
keek in de haven en op de Maas
naar geparkeerde en voorbijvarende schepen. Hij schreef dat op
in zijn boekje en registreerde dat.
Wij hebben een eigen AIS-systeem
ontwikkeld en gaan die registratie
in Limburg automatiseren. In die
havens gebeurde dat tot voor kort
nog maar met mondjesmaat.
Trapps Wise heeft nu deze kans
aangegrepen en gaat de binnenhavens van Limburg digitaliseren.
“In elke haven is ons systeem geinstalleerd. Ons AIS-systeem heeft
een heel hoge updatefrequentie
van de schepen. We kunnen deze
nauwkeurig volgen en vaarpatronen ontdekken.”

Dashboard
Huub van Hal, softwarespecialist:
”Met ons dashboard in combinatie met de schippersapp houden we in real time de schepen
in de gaten door middel van ons
AIS-signaal. We kunnen dan zien
waar het schip zich bevindt, naar
toe vaart en hoe laat het ergens
aankomt. We kunnen berekenen

hoe laat een schip bij een sluis arriveert. Na de sluis wordt het onduidelijker, de schipper weet niet
of hij de sluis mee heeft of tegen
of hoe lang de doorvaart bij een
sluis duurt. Met de ontvangen signalen willen we de schipper helpen het scheepvaartverkeer beter
af te stemmen. En een betere aansluiting voor hem in de vaarroute
bewerkstelligen. Als de schipper
in de buurt van een haven komt,
moeten de diensten aan wal klaar
staan om hem te ondersteunen.
Bijvoorbeeld bij het lossen van het
schip of zorgen voor walstroom.
Wat wij doen, maakt het werk van
de schipper makkelijker, omdat er
zo minder tijd verloren gaat. Dat is
de essentie van ons werk. Wij willen de schipper beter informeren.
Als hij een haven binnen vaart,
moet hij de regels van dat gebied
direct toebedeeld krijgen. Als zijn
schip ’s avonds om 10 uur een haven binnenloopt en wij weten de

Wise AIS-systeem te combineren
met andere data, zoals die van
barge terminals en verladers, kun
je de aankomsttijden van schepen
nauwkeuriger voorspellen, het laden en lossen beter plannen en
vervolgens kan het transport over
de weg en spoor beter aansluiten.
Ook voor overheden is deze data
waardevol voor het localiseren
van structurele vertragingen en
het reguleren van het scheepvaartverkeer. In feite faciliteren we alle
organisaties die betrokken zijn bij
de binnenvaart.”

Showcase
“De showcase is Blue Ports Limburg, maar in de toekomst gaan
we samenwerken met 4Shipping
en Panteia binnen het consortium
van het ‘Rhombusplan’. In Nederland valt het Rhombusplan onder
Topsector Goederenvervoerscorridors Zuidoost, waarbij betrokken
zijn het ministerie van Infrastruc-

“ ER IS AL BELANGSTELLING

VOOR ONS SYSTEEM GETOOND
VANUIT BELGIË EN DUITSLAND

positie van zijn schip en hebben
alle gegevens van dat schip op een
rijtje, dan kunnen we zeggen: we
hebben voor jou nog een ligplaats
vrij. Hij hoeft maar een deel van
de havengelden te betalen: alleen
kostenverblijf. Het maakt uit of je
voor een keer de haven aandoet
of vaste klant bent. Op deze wijze
kan de schipper zijn kosten verlagen. Als hij ’s morgens de haven
weer verlaat, moet hij van de administratieve rompslomp verlost
zijn. Zo willen wij automatiseren
voor de schipper met betrekking
tot communicatie en verslaglegging.”
Pascal Kwakkernaat: “Het dashboard geeft inzicht over het
scheepvaartverkeer rondom de
opstoppingen – vertragingen - in
Limburg. Maar er is al belangstelling voor ons systeem getoond
vanuit België en Duitsland. Door
de ontvangen data uit het Trapps

”

tuur en Waterstaat, de provincies Gelderland, Noord-Brabant,
Limburg en Zuid-Holland en het
Havenbedrijf Rotterdam. Wij leveren data-gedreven intelligente
services voor de partners en schippers, maar ook voor alle logistieke
bedrijven, die hun krachten willen
bundelen om zodanig de samenwerking onderling te bevorderen
en zo hun bedrijfsmatige doelen
te realiseren.
Belgische binnenhavens aan het
Albertkanaal hebben zich ook al
aangesloten bij Blue Ports. Dat
zijn Meerhout, Beringen, Geel en
Lanaken. We gaan een Belgische
Trapps Wise opzetten om die havens dezelfde faciliteiten te gunnen als de Nederlands-Limburgse.
Daarnaast zorgt het voor ons wellicht voor nieuwe subsidiemogelijkheden.”
Pascal Kwakkernaat: “In Antwerpen willen ze lijndiensten voor

binnenschepen opzetten. Met ons
AIS-systeem kunnen wij bepaalde
scheepspatronen ontdekken. Dat
gebeurt als een schipper dezelfde
route vaart en dezelfde havens
aandoet. Een schipper vaart van
Genk naar Born en vervolgens
naar Venlo. Waarom zou hij niet
in Born inladen, als hij toch naar
Venlo vaart? Als je dat patroon
ziet, dan kun je ook leegvracht terugdringen. Schepen kunnen beter
in lijnvracht varen dan ze kriskras
door elkaar te laten krioelen. Op
deze wijze zit er geen cohesie, geen
samenhang in. Wij proberen met
data deze samenhang inzichtelijk
te krijgen. Dan wordt het interessant voor een verlader. Hoe meer
je op een schip kunt zetten, des te
goedkoper het voor de schipper is,
die route te varen. En in dit geval
niet meer leeg terug te varen.”
Havengebied Limburg
Trapps Wise is gevestigd op de
Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Pascal Kwakkernaat: “Een ideale plek om partijen
te vinden, die met ons mee willen werken. Wij hebben KPN en
Universiteit Maastricht als sparringpartners, vooral op het gebied
van big data en hoe je die op een
zinvolle manier verzamelt, analyseert en combineert. Trapps Wise
heeft ook contacten gelegd met
BLN Schuttevaer en die belangenorganisatie heeft ons geholpen
met waardevolle feedback van de
schippers zelf.”
Nico Evens, coördinator van BLN
Schuttevaer ZON, reageert desgevraagd: “Ik heb Kwakkernaat een
aantal keren gesproken en gezegd:
kijk daar of daar eens naar. Een
havengebied á la Rotterdam van
Papendrecht tot Vlaardingen met
dezelfde regels kan waardevol zijn.
Ik heb van de provincie Limburg
vernomen, dat ze overwegen een
havengebied Limburg te willen
realiseren. Dan kom je een stap
dichterbij. Als de havens aan elkaar haken en als Blue Ports daar
een functie in kan vervullen.
Als zich dan een uniform systeem
aandient, dan kan dat daar een positieve rol in spelen.”

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

Klantenservice /
Administratie /
Boekhouding
Karin Hell - Office manager
Mariska Doornkamp Administratief medewerker

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

Vormgeving
Jimmy-Dean Hartog
Angela Govers-Bakker

Drukwerk
Koninklijke BDU
Grafisch Bedrijf bv.
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

NIEUWBOUW
INLAND - TANKER - RVS

85 X 10,50

Stage V

TIME CHARTER BESPREEKBAAR

INLAND - TANKER

85 X 9,50

Stage V

INRUIL BESPREEKBAAR

INLAND - TANKER

110 X 11,45 Stage V

INRUIL BESPREEKBAAR

INLAND - TANKER

135 X 17,50 Stage V

INRUIL BESPREEKBAAR

INLAND - VRACHTSCHIP 85 X 10,50

Stage V

INRUIL BESPREEKBAAR

INLAND - DUWBOOT

19 X 10

Stage V

INRUIL BESPREEKBAAR

SEA - BUNKER TANKER

95 X 15,50

IMO TIER III LEVERING 2022

SEA - BULK CARRIER

180 X 23

IMO TIER III LEVERING 2022

SEA - CHEMICAL TANKER 100 X 18

IMO TIER III LEVERING 2022

WWW.SHIPVISION.NL

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

NERVIER
Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

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

Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

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

Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

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

NEARLY NEW
INLAND - TANKER
INLAND - TANKER
INLAND - TANKER
INLAND - TANKER
INLAND - KOPPELVERBAND
INLAND - VRACHTSCHIP
INLAND - VRACHTSCHIP
SEA - CHEMIE TANKER
SEA - BULK CARRIER
SEA - SLEEPBOOT

+32 475 83 11 73

110 X 11,45
135 X 11,45
135 X 15,00
85 X 9,60
183 X 11,45
110 X 11,45
85 X 10
156 X 22
169 X 27
38 X 10

|

BOUWJAAR
BOUWJAAR
BOUWJAAR
BOUWJAAR
BOUWJAAR
BOUWJAAR
BOUWJAAR
BOUWJAAR
BOUWJAAR
BOUWJAAR

info@helloship.eu

|

2002
2004
2009
2008
2002
2001
2003
2013
2012
2012

-

2005
2010
2010
2016
2011
2007
2004

- 2013
-

2014
2018
2017
2010
2010

MONDEO
Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

TENNESSEE
: 1982
: 110 x 9.50 x 3.17
: 2.234
: Mitsubishi, V12, 1414 Pk, Bj. 2015 (CCR2)

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

+32 495 79 04 56





DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART



THE POWER
TO TURN YOUR WORLD

360°

QUALITY - SERVICE
INNOVATION - SUSTAINABILITY

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

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

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

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

DUTCH BARGING SERVICES BV
Jan Verbergt & Koen Geeraerts
TEL.:

+31 (0)76 303 05 50

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

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS

DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen
T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736
info@femm.be - www.femm.be
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Nach der Einführung des Blaue-WelleKonzeptes entlang des Twente-Kanals im
Oktober 2019 wird das Konsortium aus
Panteia und 4Shipping dieses Konzept
auch in Flandern einführen.
Das flämische Ministerium für Mobilität
und Infrastruktur bezuschusst dieses Project, da es zu den Zielen der flämischen Regierung beiträgt: effizienterer Verkehr, besserer Verkehrsfluss, Zusammenarbeit in der
Transportkette und digitale Infrastruktur im
gesamten Hafen.
Die internationale Implementierung führt
laut Panteia dazu, dass Binnenschiffer zur
Planung einer internationalen Reise nicht
mehr unterschiedlichste Informationsquellen einsetzen müssen. Das Blaue-Welle-Konzept für den Twente Kanal setzt sich zusammen aus einer Charteranwendung, einem
strategischen und multimodalen Routenplaner und Internet-Informationen über Wasserstraßen, Wasserstände und Strukturen.
Panteia präsentiert die Anwendung als „eine
Kombination aus Booking.com und Google
Maps, aber dann für die Binnenschifffahrt.”
Laut Panteia brauchen Binnenschiffer dank
der Blauen-Welle im grenzüberschreitenden
Transport „nicht mehr die Vielzahl von unterschiedlichen Anwendungen, um eine internationale Reise zu planen.“
„Die Nutzer der Plattform werden feststellen, dass sie mehr Einsicht bekommen in
die flämische Wasserstraßen-Infrastruktur,
etwa in Liegeplätze und deren Verfügbarkeit.
Darüber hinaus kann man die Ankunftszeit
besser einschätzen. In die Prognosen einbe-

zogen werden zukünftig auch Wartezeiten
an den Schleusen und der Einfluss der Gezeiten. Das Marktplatzmodul wird ebenfalls
weiter verbessert. Wir erwarten nicht nur
einen Zustrom flämischer Fracht, die über
die Plattform gehandelt wird, sondern tragen auch zum papierlosen Transport bei,
indem wir den Austausch von Transportdokumenten digitalisieren. Die Verlader erhalten mithilfe von Track & Trace aktuelle Einblicke in den Status ihres Transports.“

SUCHEN SIE PERSONAL?
WERBUNG IST GERADE JETZT WICHTIG!

KÖTTER WERFT GmbH
Industriestraße 2, 49733 Haren
T: +49 (0)5932 71033
E: info@koetter-werft.de
www.koetter-werft.de
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Blaue-Welle-Konzept auch in Flandern
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Koen Overtoom, CEO von Port of Amsterdam: „Zum ersten Mal seit Jahren ist der
Umschlag in unserem Hafen signifikant
zurückgegangen. Wir sind jedoch nicht pes-

simistisch. Unter schwierigen Umständen
haben wir in den ersten sechs Monaten gezeigt, wie wichtig der Hafen für die Region
und das Land ist. Als strukturrelevante Organisation haben wir die Gesellschaft und die
Wirtschaft am Laufen gehalten: Wir haben
Schiffsverkehr und Güterumschlag weiter
abgewickelt, sodass Distributionszentren
Lebensmittel und Pakete weiterhin verteilen
konnten. Der Markt für Kraftstoffe (Benzin,
Kerosin usw.) zieht jetzt an. Es ist schwer zu
sagen, wie die zweite Jahreshälfte aussehen
wird. Der Kraftstoffmarkt ist dafür zu volatil und die Auswirkungen des Coronavirus
sind ungewiss. Wir gehen davon aus, dass
der Volumenrückgang für das gesamte Jahr
auf dem Niveau des ersten Halbjahres liegen
wird,” sagte Overtoom.

E
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Der Seehafenumschlag im
Nordseekanalgebiet - Amsterdam,
IJmuiden, Beverwijk und Zaanstad - ist
in den ersten sechs Monaten dieses
Jahres um 10,7% auf 48,7 Mio. t
zurückgegangen. Der Rückgang lässt
sich laut Port of Amsterdam auf die
Corona-Krise zurückführen. Auch im
Amsterdamer Hafen ging der Umschlag
in den ersten sechs Monaten des Jahres
zurück. Das Volumen ﬁel von 45,2
Millionen Tonnen im ersten Halbjahr
2019 auf 39,8 Millionen Tonnen in diesem
Jahr (-12 Prozent).

EU
D

10 Prozent weniger Umschlag in den Häfen des Nordseekanals
aufgrund der Corona-Krise

(foto: Aerovista Luchtfotograﬁe)

Corona-Eﬀekt für Binnenschiﬀfahrt
begrenzt

Laut der Branchenprognose für Transport
und Logistik von ABN AMRO ist der
erste Schaden durch die Corona-Krise für
die Binnenschifffahrt nicht allzu groß.
Besonderen Einﬂuss hatte der Rückgang
der deutschen Industrie, insbesondere
der Stahlindustrie. Das durchschnittliche
Niveau wurde besonders gestützt
durch den Transport von Baustoffen.
Für später in diesem Jahr erwartet die
Bank, dass der Binnenschiffstransport
von Baumaterialien aufgrund des
Stickstoffproblems zurückfällt.
Die Prognose bestätigt, dass die Binnenschifffahrt von der Corona-Krise betroffen ist.
Albert Jan Swart, Branchenökonom Industrie, Transport und Logistik bei ABN AMRO
erläutert: „Das transportierte Gewicht in
Tonnen verringerte sich in den ersten sechs
Monaten um etwa 4,5 Prozent gegenüber
dem Vorjahr. Die Tonnage hat bereits zu
Jahresbeginn abgenommen, wahrscheinlich
hauptsächlich aufgrund des strukturellen

Rückgangs des Kohletransports im Zusammenhang mit der Energiewende. Die Containerschifffahrt verringerte sich ab März, da
der Containerumschlag in den niederländischen Seehäfen zurückging.
Im zweiten Quartal wurden 5,5 Prozent weniger Tonnen transportiert als im Vorjahr.
Die Anzahl der Containereinheiten (TEU)
ging gegenüber dem Vorjahr um rund 3,5
Prozent zurück. Auch der Transport von
Kohle, Erzen und Chemikalien für die deutsche Industrie war erheblich geringer durch
die Korona-Pause der deutschen Automobilindustrie von Mitte März bis Mitte Mai. Die
Abnahme der transportierten Tonnage ist
hauptsächlich durch den Rückgang bei den
Trockengütern zu erklären. Im April und
Mai gingen Transit und Export von Trockengütern ins Ausland um rund 20 Prozent
zurück. Der Rückgang der transportierten
Tonnage ist daher vor allem auf die Probleme in der deutschen Industrie zurückzuführen.“

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

Copyright Media Creators

Wij wensen S. WALSH & SONS LTD veel succes met de ENDEAVOUR
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Concordia Damen levert perfecte duwboot voor
een duurzamer Londen

Foto's Media Creators

Binnenkort zal de duwvaart op de rivier
Thames in Londen een ﬂinke bijdrage
leveren om de Britse hoofdstad duurzamer
en milieuvriendelijker te maken. De
nieuwe duwboot SWS Endeavour van
Concordia Damen zal duwbakken met
bouwmaterialen Londen in en bakken
met afvalmateriaal Londen uit varen.
Die bouwmaterialen zijn bestemd voor het
grote infrastructurele project Tideway, een
25 kilometer lang ‘superriool’ dat onder de
Thames wordt aangelegd. Londen maakt nu
nog gebruik van 150 jaar oude riolen die allang niet meer toereikend zijn, waardoor de
Thames steeds meer vervuilt. Als Tideway
is voltooid, beschikt Londen weer over een
modern rioolsysteem èn over een schone
rivier.
Tot die tijd moeten dus al die bouwmaterialen worden verplaatst en daar zal duwboot
SWS Endeavour een belangrijke rol bij
spelen, want ook in Londen beseft men dat

vervoer van grote hoeveelheden bulk beter
over water kan gaan. De Endeavour zal
deel uitmaken van de groeiende vloot van
aannemersbedrijf Walsh & Sons (‘Walsh’).
Verwacht wordt dat voor dit project alleen
al meer dan een miljoen ton materialen zal
worden vervoerd, geduwd door de Endeavour.
Intussen is de boot overgedragen en zal
binnen enkele weken oversteken naar Engeland. Gekozen werd voor Damen vanwege
de expertise die daar aanwezig is en de
effectieve snelheid waarmee Concordia Damen de boot kon produceren. Bovendien
doet ook de Multi Cat 1908 die in 2019
door Damen werd geleverd, al dienst bij het
project Tideway, eveneens voor Walsh.

dankzij de roerpropellers. De boot is ook
voorzien van hefbare stuurhut, waardoor
optimaal overzicht van de vaart is voorzien
terwijl bij de (vele) bruggen over de Thames
de stuurhut gemakkelijk kan zakken.
Salesmanager Frederik van der Linde van
Damen: “We hebben bij dit project nauw
samengewerkt met het team van Walsh en
kijken ernaar uit spoedig de boot actief bezig te zien op de Thames.”
Walsh-directeur Joe Gifford: “Deze nieuwe
boot geeft ons veel meer capaciteit en veelzijdigheid om alle taken bij een ingewikkeld project als Tideway op een duurzame
wijze te kunnen verrichten.”
De Endeavour werd afgebouwd bij CCM3,
de hefkolom en het stuurhuis werden geleverd door Van Wijk Machinefabriek en

Scheepsreparatiebedrijf die ook tekende
voor de anker- en koppellieren. De roerpropellers zijn Veth Z-drive (type Vz-550
553kW@1800rpm). In de stuurhut werd
een compleet Nautisch pakket van Alphatron Marine geïnstalleerd. De stuurhut werd
van binnen evenals de woning betimmerd
door Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw. In de machinekamer
plaatste Liquid Control Trading een compleet pompenpakket, Oechies leverde de
elektrische installatie, een nautisch pakket,
de schotelinstallatie, de airco, de vloerverwarming en de schermen. Kieboom Werkendam verzorgde de inventaris, OMRU de
scheepsramen en Dijvler Materiaal de achterankerlier, het anker en de ankerdraad.

Roerpropellers
De CS 2010 Endeavour is perfect gebouwd
voor de taak die de boot wacht. Vervoer op
een drukbevaren rivier als de Thames vraagt
snelle, accurate bewegingsvrijheid. Dat kan

Innovatieve
Specialist

Aan ENDEAVOUR leverden onder andere:
Concordia Damen Shipbuilding B.V.
Complete levering schip
CCM3
Afbouw
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Dijvler Materiaal B.V.
Achterankerlier, Anker en Ankerdraad
Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en
Interieurbouw
Betimmering woning en stuurhuis.
Kieboom Werkendam B.V.
Inventaris
Liquid Control Trading BV
Compleet machinekamer pompenpakket

Oechies Elektrotechniek
- Elektrische installatie
- Nautisch pakket
- Schotel installatie
- Airco
- Vloerverwarming
- Screens
OMRU Scheepsramen
Scheepsramen
Van Wijk Machinefabriek en

Wij feliciteren S. Walsh & Sons Ltd
met Endeavour en wensen haar en de
bemanning een behouden vaart.

Scheepsreparatiebedrijf B.V.
- Hefkolom en stuurhuis
- Ankerlieren-koppellieren
Veth Propulsion B.V.
2x Veth Zdruve, type Vz-550 553kW@1800rpm.

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

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

www.ccm3.nl
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Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

Kwaliteitsschepen
uit Groningen
 050 - 369 21 00

 info@gsyard.nl

 www.gsyard.nl

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

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

VOORRAAD LIEREN VOOR DE BINNENVAART!
AUTOKRAANLIER

DRAADANKERLIER

√ 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.

DRAAIENDE BOLDERKOP

Steenoven 13

•

3911 TX Rhenen

•

0317 681155

•

sales@dromec.nl

WWW.DROMEC.NL

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV
“voor al uw sloop- & saneringsschepen
en overige drijvende objecten”

Contante betaling

Havenlaan 84
B-9060 Zelzate
T 09/345.61.71
F 09/345.61.47

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

info@carronmarine.be

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

www.carronmarine.be
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Voor onderhoud
en reparatie in ons
stevendok
TO B E E XAC T .

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

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

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

Scheepsbouw
zit in ons
DNA

f

in

YC6C Serie
Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

€ 77.500,- excl. btw

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.

breejen-shipyard.nl

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

Onder voorbehoud van
tussentijdse prijswijzigingen en typfouten

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

Stuurwerkpompen
leverbaar uit voorraad

Stuurhuiskeuringen

Nieuw of revisie van cilinders

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

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

Importeur van EE malleabele ﬁttingen

Meer weten?
Markweg Zuid 2A
4794 SN Heijningen

0167 - 52 45 65
buycktechniek.nl

ALUMINIUM EN RVS
BEERENS BV

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

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

of mail direct naar
john@beerensbv.nl

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

/Beerensbvwerkendam
/company/beerensbv

Hilto bv is lid van :

WWW.BEERENSBV.NL

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

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

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

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

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

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn
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Toerist in Terneuzen
DOOR JOHAN DE WITTE
Je neemt als toerist zeker een
kijkje bij de ontwikkeling van
de lang verwachte zeesluis. Voor
deze forse opschaling was er een
decennialang politiek schaakspel
nodig in combinatie met
bevlogen Gents pleidooi om ‘in
de vaart’ der megaschepen hun
partij als grote zeehaven mee te
blazen.
Het enorme project vereiste onder
andere grondonderzoek, eigenaars
uitkopen, 900 miljoen bouwkosten en nog eens een miljard voor
de kanaalaanpassing en tunnel te
verdiepen. Dit waren slechts schermutselingen voordat er een spa de
grond in ging voor de 427 x 55 x
16.44 meter grote zeesluis, waarvoor zo’n 9,5 miljoen kuub moet
worden verplaatst ofwel voor Rotterdams begrip: 6x de Kuip tot de
nok toe. Zo’n 4 á 500 man zijn
er mee doende. Uitslag van het
schaakspel: de Belgen betalen 75
de Hollanders 25 procent - plus
het onderhoud!

Respect voor de bouwers
Vanaf de uitkijktoren zijn de contouren evenals diverse stukjes
sluiswand reeds zichtbaar, kingsize kranen diepen de bouwkuip
van het zuidelijke sluishoofd
uit tot 11 meter onder NAP. Wegens de opwaartse druk van het
grondwater wordt de bouwput
vol gezet met water, waarna natuitgediept tot 25 meter. Volgens
het scenario maakt men de bodem stabiel met een grindlaag en
een paar meter dik onderwater
beton hetgeen 24/7 door auto’s
wordt aangevoerd en waarbij voor
eventuele verkeerscalamiteit een
cementschip klaarligt omdat het
betonneren een continu proces is.
De opwaartse druk is wel een dingetje. Voor het borgen hiervan steken de totaal 43 meter hoge sluismuren ver onder de sluisbodem
uit en staan op een vaste kleilaag.
Natuurlijk moet er ook nog wat
gesloopt worden en een oude sluis
worden weggeblazen en -gebikt.
En dat allemaal in deze coronaperiode hetgeen niet alleen vertraging oplevert maar waarin ook
nog even het stikstof besluit moest
worden herzien. Minister Cora
van Nieuwenhuizen meldde de
Tweede Kamer reeds dat er door
omstandigheden op de bouwplaats, drie maanden vertraging is
opgelopen.

Het consortium
BAM Infra bouwt in het consor-

(foto’s: Johan de Witte)

tium Sassevaart samen met BAM
Contractors, DEME (DEME Infra
Marine Contractors B.V. en Dredging International N.V.) en de
Belgische bouwonderneming Algemene Aannemingen Van Laere
N.V. de Nieuwe Sluis Terneuzen.
Gezegd moet worden dat zonder
de inzet van vele medewerkers uit
Oost-Europa de totstandkoming
niet mogelijk zou zijn. Voor hen
hebben de bewoners van Terneuzen en omgeving zich gastvrij getoond en voor onderkomen gezorgd. Voorzien is dat het eerste
schip in 2022 de nieuwe zeesluis
passeert.

verkeershinder en beperking van
overlast.

Toerisme
Volgens het Portaal van Vlaanderen staat de megasluis op de ‘wereldkaart’, Terneuzen is toekomst-

bestendig. Hun gidsen nemen je
mee naar het sluizencomplex en
vertellen alles over deze maritieme
wereld evenals de ‘ins and outs’
van de sluis. Ze zijn er trots op en
terecht.
Of die grote ‘jongens’ straks de af-

slag naar Gent nemen is vooralsnog twijfelachtig overeenkomstig
de gulzigheid in schaalvergroting
van de Antwerpse haven. Samenwerking tussen de Belgische zeehavens wordt zoals we reeds leerden,
vertaald in concurrentie.

De China trade
Een werf in Penglai te China de
‘Jutal Offshore Engineering’ realiseert vier kolossale deuren van 58
meter lang, 25 meter hoog en 9
meter breed. Hiervoor worden diverse onderdelen uit Europa aangeleverd. De order omvat eveneens
twee klapbruggen met een lengte
van 84 meter die straks 64 meter
boven hun draaipunt uitsteken.
Gezien de enorme afmetingen is
het vanzelfsprekend dat de bediening ervan bij windkracht 7 even
staakt.
Natuurlijk zijn de werken voor
bewoners aan de rand van oudTerneuzen niet bevorderlijk voor
de gemoedrust, er is tijdelijk overlast van sloop- en heiwerk. Niettemin ligt het accent van het bouwconsortium op zo min mogelijk

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

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

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

Van Andel zorgt al ruim 80 jaar
voor de juiste spanning aan boord!
www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl

Natuur naast cultuur
De schorren liggen bloot, het
getij kentert, meeuwen glijden
op een zilt briesje, Scholeksters foerageren luidruchtig. In
Terneuzen vind je natuur en
cultuur naast vertier, het is er
groen en weids, de zon valt aan
de einder spectaculair in zee.
Scheepvaartverkeer en de haven

ademen er een specifieke dynamiek. De gigantische bouwput
van de nieuwe zeesluis staat op
de toeristische agenda van het
Portaal van Vlaanderen. Natuurlijk heeft de havenstad een promenade langs de Westerschelde
waarin Ruysdael-luchten zich
weerspiegelen, evenals je de

imposante 400 x 61 meter en
23.964 TEU grote HMM Algeciras met haar pakweg driehonderdduizend ton waterverplaatsing in speedbootsnelheid
zomaar voorbij ziet schuiven.
Zou de grens van afmeting bereikt zijn?
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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.

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?

Bij ABATO Motoren voor 24/7 service aan

Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte

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

alle merken dieselmotoren!
Waar u ook ligt

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

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

er zijn 9 servicevoertuigen paraat.
Specialisme:

GENERATORSETS

www.WindeX.net

Platinalaan 10 • 5234 GH ’s-Hertogenbosch
T: +31 88 2228600 • E: info@abato.nl • www.abato.nl

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

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

Party “Dock & Rock”
met live muziek

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

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

Uw contactpersoon: Leon Westerhof
leon.westerhof@messekalkar.de
Tel.
(+49) (0) 2824-910 149
Mob: (+49) (0) 151/526 63 129
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Uitbreiding haven Heijen onvoldoende onderbouwd
De locatie en omvang van de
uitbreiding van de haven Heijen
in de gemeente Gennep is nog
onvoldoende onderbouwd
in de milieueffectrapportage
(MER). Dat zegt de MERcommissie bij de toetsing
ervan. Het is onduidelijk in
hoeverre het tekort aan open overslagcapaciteit van de
bedrijven Teunissen Zand en
Grind en AVG kan worden
opgelost door herstructurering
van het bestaande terrein.
Ook is het niet duidelijk hoe
groot de behoefte aan extra ruimte
(waaronder de lengte van de kade)
voor nieuwe bedrijven is, voor
welk type bedrijven deze ruimte
is bedoeld en voor welke ladingen vervoerstromen. De MERcommissie vraagt zich af in hoeverre andere locaties bijvoorbeeld
Venlo en Wanssum, mogelijk met
minder gevolgen voor het milieu,
kunnen voorzien in de gewenste op- en overslagcapaciteit van
nieuwe bedrijven. Een vraagteken
zet de commissie bij de stelling,
dat bij uitbreiding van de nieuwe
haven de verwezenlijking van een

werktijden al gewoon. Je bent afhankelijk van diverse factoren om
te weten of je op de geplande tijd
op de plaats van bestemming aankomt. Daarom kan het voorkomen
dat je ’s avonds of ’s morgens voor

dag en dauw moet laden of lossen.
Saai is het in de binnenvaart zeker
niet. Onder meer het uitzicht is iedere keer anders en je ontmoet verschillende mensen. De SAB is blij dat
haar deuren, met de genomen extra

maatregelen, nog steeds open zijn en
dat ze je mag begroeten aan de balie.
De balie-agenda is ondanks deze
moeilijke periode goed gevuld en zij
blijft jou graag zo veel mogelijk van
dienst.

Uitbreiding van haven Heijen gewenst wegens toenemende vraag naar vervoer over water. (foto Noud van der Zee)

onderwaterdepot noodzakelijk is
en waarom en op welke wijze dit
zal worden gebruikt. Dit is van
belang voor het aantal transportbewegingen over water en weg
die het gebruik van het depot met
zich mee brengt en de gevolgen
daarvan voor de leefbaarheid. Gedoeld wordt op het terrein van de
geluidshinder, luchtkwaliteit en de
natuur (stikstofdepositie).
De gemeente Gennep wil de haven
van Heijen en het bedrijventerrein
Hoogveld uitbreiden ten behoeve
van de bedrijven Teunissen Zand

Flexibele werktijden
De vakantie loopt bijna ten einde
en veel mensen zijn alweer aan het
werk. Voelt het nu anders dan vóór
de vakantie? Kunnen we weer een
nieuwe (werk)start maken? Helaas
is dat voor veel mensen niet het
geval. Door de verwachte dip in de
Corona-statistieken moet iedereen
een stapje terug, waardoor er nog
steeds veel thuis wordt gewerkt. De
goegemeente vond het aan het begin
van de Corona-periode erg prettig
en rustgevend om thuis te werken.
Inmiddels schijnt het gemis van colle-

Teunissen Zand en Grind en AVG
hebben de plannen voorbereid
om de bestaande haven uit te breiden en vervolgens ingediend bij
voornoemde gemeente. Sinds een

aantal jaren stijgt de vraag naar
bedrijventerreinen met overslagmogelijkheden aan het water. De
goederenoverslag via water neemt
toe en daardoor hebben bedrijven
een groeiende behoefte aan vervoer per schip.
Stimuleren van vervoer over water
sluit ook aan bij Blueports Limburg, het samenwerkingsverbond
tussen de provincie Limburg,
Rijkswaterstaat en Limburgse havengemeenten, waar Gennep deel
van uitmaakt. Limburg wordt in
dit verband gepromoot als een

economisch sterke regio in het
achterland van de zeehavens Rotterdam, Antwerpen en de Duitse
binnenhaven Duisburg. De regio
rondom Heijen krijgt door de uitbreiding van de haven een economische impuls en het goederenvervoer kan over water duurzaam
blijven groeien.
Vorige maand (juni 2020) werd
bekend, dat de haven van Heijen
ongeveer 4 miljoen euro subsidiegeld ontvangt van de EG voor uitbreiding. Het geld is bedoeld voor
de verduurzaming van de mobiliteit van deze haven. Ook groei,
werkgelegenheid en concurrentievermogen zijn van belang bij het
verstrekken van deze subsidie
Onder de inwoners van Heijen
zijn de meningen verdeeld over
de uitbreiding van de haven. In
een onlangs gehouden enquête
spreekt een meerderheid van de
bevolking zich uit tegen uitbreiding van de haven. Een meerderheid van de Raad van Gennep is
overigens voor.
De MER-commissie adviseert de
Raad het MER-rapport aan te passen
en pas daarna een besluit te nemen
over de uitbreiding van de haven.

ga’s en reuring toch zijn tol te eisen.
Ook schijnt de combinatie tussen het
thuis werken en het op de kinderen
passen een lastig issue te zijn. Hierdoor ontstonden er zelfs burn-out
verschijnselen bij deze en gene. De
afwisseling is voor de thuiswerkers
die ook met de vakantie thuis zijn
gebleven, helemaal ver te zoeken.
Het is niet gek dat de grenzen tussen werktijd en vrije tijd aardig vervagen. Na het avondeten nog even
een uurtje werken is niet ongewoon.
in de binnenvaart zijn deze flexibele

en Grind BV en AVG Bedrijven.
Die kunnen dan groeien en er
ontstaat ook ruimte voor nieuwe
watergebonden bedrijven. De uitbreiding bestaat uit 12 tot 14 hectare watergebonden bedrijventerrein, een nieuwe toegangsgeul en
een onderwateropslag.

Stijgende vraag

24/7

U vindt ons aan de Waal bij Kilometerpaal 903

KBEREI
BAAR

De Gerlien van Tiem,
voor schippers die de
vaart erin willen houden.
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GESABBEL
Dit is een rubriek van de
Stichting Afvalstoffen
& Vaardocumenten Binnenvaart

Dé onderlinge specialist
in scheepsverzekeringen
088 6699500 | eoc.nl

@EOCverzekering/

EOCverzekering

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

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

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

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

19-05-2020 15:07

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

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008
E-mail: info@hoveko.nl
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YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE
ONZE PRODUCTEN • Scheepsbelettering • Scheepsborden
Vlaggen & Wimpels • Naamborden • Stickers • Signing

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).

UW ADRES VOOR:

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.

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.

Gelieve contact op te nemen met
Johann de Koning op +31 786 299
490 of +32 473 960 763.

VRAAG NIET WAT WĲ MAKEN
WĲ MAKEN WAT U VRAAGT
Einsteinstraat 16A, 3316GG Dordrecht

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

078 616 74 64

info@shipsigns.nl

06 53655370

www.shipsigns.nl

BESTEL
UW GRATIS
TICKETS
MET CODE
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Duits verkeersministerie aanwezig op Shipping Technics Logistics
Geen Forum

Nadat de afgelopen maanden
diverse binnenvaartbeurzen en
sectorbijeenkomsten vanwege
corona niet konden doorgaan,
worden in Kalkar de laatste
voorbereidingen getroffen
voor alweer een editie van de
Duits-Nederlandse vakbeurs
Shipping Technics Logistics. De
beurs vindt plaats op 29 en 30
september.

De organisatie kondigt verder diverse lezingen aan door experts uit
de branche. Centrale thema’s zijn
net als vorig jaar de vergroening
van de binnenvaart en de personeelsproblematiek. Het Forum
Binnenschifffahrt, al enkele jaren
parallel aan de beurs in het congrescentrum georganiseerd door
de vakbladen Binnenschifffahrt en
Schifffahrt und Technik, gaat vanwege corona dit jaar niet door.

Messe Kalkar brengt al sinds 2014
vraag en aanbod in de Europese
binnenvaart bij elkaar. Tijdens de
Shipping Technics Logistics (STL),
de enige binnenvaartbeurs in
Duitsland, zijn de afgelopen jaren
langdurige zakenrelaties ontstaan.
In 2019 zijn volgens de organisatoren 4.755 beursbezoekers afgereisd naar Kalkar.

Oﬃciële opening

Innovatie en gezelligheid
Naast een bezoek aan de stands
van onder meer motorenfabrikanten, (technisch) toeleveranciers,
havens en werven kan men tijdens
de STL lezingen en presentaties
bijwonen. De catering is in evenementen- en beurscomplex Messe
Kalkar goed verzorgd. Wie de
drukte van de beursvloer eventjes
achter zich wil laten, kan langs de
Rijn een frisse neus halen. Behalve
de vele innovaties die in Kalkar
jaarlijks te zien zijn, hangt er op
en rond de beursvloer steeds een
gezellige sfeer. Juist vanwege alle
coronaperikelen zal menigeen het
fijn vinden om binnenkort op de
STL zakenrelaties, vrienden en be-

kenden weer eens persoonlijk te
kunnen ontmoeten.

Ministerie aanwezig
De organisatoren verwachten dit
jaar meer dan 200 exposanten uit
diverse takken van de goederen-,
personen- en sportscheepvaart.
Voor het eerst is ook het Duitse
ministerie van verkeer en digitale
infrastructuur met een eigen stand
aanwezig. Medewerkers van het
departement internationaal binnenvaartbeleid, veiligheid, milieubescherming en sportvaart beantwoorden alle vragen over de
Duitse subsidieprogramma’s voor
scheepstechnologie.

De STL wordt op dinsdag 29 september geopend door Hendrik
Schulte, staatssecretaris in het
verkeersministerie van NoordrijnWestfalen. Hij zal een rondje over
de beursvloer maken in begeleiding van beursmanager Leon Westerhof en Ragnar Schwefel van de
bond voor scheepsbouw en maritieme technologie. Op dinsdag
is de beurs geopend van 11 tot 19
uur en op woensdag van 11 tot 17
uur. De organisatie heeft een ‘hygiëneconcept’ opgesteld om exposanten, bezoekers en medewerkers
te beschermen.

Dock & Rock
Naar goede traditie wordt de STL
ondersteund door de Schippersbeurs Ruhrort en inmiddels ook
door alle Duitse binnenvaartorganisaties. Gezellig belooft het weer
te worden tijdens de Dock & Rock
op dinsdagavond in de scheepsbar.

ADVERTORIAL

Alphatron Marine introduceert nieuwe rivierradar: JMR-611
Alphatron Marine kondigt met trots de introductie aan van de “next
generation” rivierradar, de JMR-611. Deze radar kenmerkt zich op ruim
water door een uitstekende onderdrukking van golfslag. Daarnaast maakt
deze radar gebruik van een aerodynamische scanner en bijbehorende
gemodificeerde motor. Dit maakt deze radar uitermate geschikt voor de
meest extreme weersomstandigheden. Met onze JMR-611 rivier radar bent
u voorbereid op de toekomst.
De JMR-611 voldoet als eerste rivierradar aan de aangescherpte eisen die aan
de maximale reflectie van radarmonitoren worden gesteld. Er is keuze uit 2
verschillende volledig dimbare monitoren, die uiteraard beide aan deze nieuwe
eisen voldoen. U kunt kiezen voor de standaard 19 inch LED-monitor, zonder
beschermingsglas met het vertrouwde zwarte aluminium front of de moderne
en verfrissende volledig glazen 19 inch LED-monitor, het LED-paneel is voor
maximale prestatie optical bonded met het glas
De JMR-611 radar is in staat om als eerste rivierradar, in combinatie met een
GPS-kompas en slimme rekentechniek, de hinderlijke golfslag op ruim water tot
een minimum terug te brengen. Met deze Sea State functie zullen boeien en
andere kleine echo’s juist wel duidelijk zichtbaar blijven waarbij deze bij andere
radars soms nog nauwelijks te herkennen zijn. Voor een scherpere weergave van
de radarecho’s is de radar uitgerust met de Echo Border functie, in combinatie
met de Expansion functie zullen de echo’s met een duidelijke omlijning worden
getoond.
Afhankelijk van de beschikbare ruimte aan boord en het gewenste
onderscheidende vermorgen, zijn er verschillende scanner units beschikbaar in
de maten 6, 7 of 9ft. We hebben bepaalde functionaliteiten opnieuw in deze
nieuwe radar verwerkt en verbeterd, zoals de voorspellingslijnen, docking
informatie en beeldopname. Daarnaast zijn er ook nieuwe ontwikkelingen, zo
hebben de 6 en 7ft antennes antennes een aerodynamisch design, geschikt voor
alle weersomstandigheden. Voor snelvarende schepen kan de draaisnelheid van
de antenne eenvoudig worden omgeschakeld naar hoge snelheid.
Wilt u meer weten over onze nieuwe JMR-611 radar en haar unieke features?
Neem dan contact op met ons binnenvaart team en wij helpen u graag verder.

Alphatron Marine
Peter van Veen,
Ben van der Zaken, Astrid Bakker
Schaardijk 23
3063 NH Rotterdam
Nederland
T +31 10 453 4000
E inland@alphatronmarine.com
W www.alphatronmarine.com

Over JRC | Alphatron Marine
JRC is een toonaangevende producent van scheepselektronica die
gespecialiseerd is in het ontwerpen en produceren van industrieconforme
producten. Alphatron Marine is een gerenommeerde leverancier van
geïntegreerde brugoplossingen, vertegenwoordiger van de belangrijkste
merken in de industrie en producent van unieke aanvullende producten op
het JRC-portfolio. Met expertisecentra in Tokyo, Singapore, Houston en
Rotterdam opereert JRC | Alphatron Marine wereldwijd. De synergie tussen
JRC en Alphatron Marine zorgt voor kwaliteit en innovatie voor eigenaren,
operators en scheepswerven.
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Wij feliciteren
de familie Nieman
met hun
m.t.s. “Provider”

+31 (0)10-411 9595

Wij feliciteren familie Nieman met MTS PROVIDER
en wensen hen en de bemanning een behouden vaart

OSO. Sterk staaltje
vakmanschap

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

WWW.OVERVLIET.NL

Partner in afbouw, technisch onderhoud en scheepsreparatie

Dé specialist in pijpleidingen
De Jong’s Pijpleidingfabriek produceert en installeert met veel
expertise elke dag pijpleidingsystemen voor de maritieme sector t.b.v
Baggerbouw, zeevaart, binnenvaart en jachtbouw zoals hopper- en cutter zuigers, containerschepen, sleepboten, chemicaliëntankers en luxe jachten.
Zij kiezen voor het familliebedrijf uit Sliedrecht, omdat het al sinds 1951 de
specialist is op dit gebied.

Advies en ontwerp
Met een deskundig team van engineers lukt het De Jong’s Pijpleidingfabriek uw
aanvraag volgens de geldende eisen goed in kaart te brengen en een product op maat te
leveren. De pijpleidingspecialist heeft ruime ervaring op het gebied van advies en ontwerp
tot prefabricage en montage. Het familiebedrijf levert diverse projecten op, zoals
laad-lossystemen, lens-ballastsystemen en bijvoorbeeld voortstuwings-installaties
voor de maritieme industrie.

Geavanceerde werkplaats
De Jong’s Pijpleidingfabriek beschikt over een moderne en geavanceerde
werkplaats waar de prefabricageen alle pijpleidingwerkzaamheden uitgevoerd
kunnen worden. Compleet prefab van pijpen:
• Diameters van Ø6 mm tot en met ± Ø1600 mm
• Segmentbochten en baggerbochten en -pijpen
• Elektrisch, MIG of TIG lassen (afhankelijk van de toepassing)
• Onder elke gewenste keuringsinstantie
• CNC gestuurd doorn buigen. Wij beschikken over 2 stuks doorn
buigmachines t/m 60,3MM uitwendig met een buigradius van 2D en
1 stuks doorn buigmachine t/m 168,3MM

Deskundig team van monteurs
Een deskundig team van monteurs, dat werkt onder leiding van een
projectleider, draagt er zorg voor dat alle werkzaamheden veilig en
adequaat uitgevoerd worden.

De Jong’s Pijpleidingfabriek B.V. Sliedrecht
Molendijk 80-82 • 3361 EP • Sliedrecht
+31 (0)184 413 644

info@djps.nl
www.djps.nl

Wij wensen
mts Provider
een behouden
vaart!

Copyright Media Creators

Wij feliciteren PROVIDER SCHEEPVAARTBEDRIJF BV van harte met hun PROVIDER
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Nieuwe chemicaliëntanker Provider: een schip
waarover is nagedacht
De nieuwe chemicaliëntanker Provider is de derde tanker met die
naam voor Eric Nieman en zijn
compagnons in Provider Scheepvaartbedrijf BV, evenals de voorganger een RVS-tanker. In omvang
is het schip flink groter dan de
vorige Provider. Binnenvaartondernemer Eric Nieman heeft weloverwogen beslissingen genomen
bij de keuze voor dit schip.
“Voor mijn twee zoons wilde
ik graag het trucje nog een keer
doen”, vertelt een ontspannen Eric
Nieman (59) in de riante, futuristische stuurhut van de nieuwe Provider die op dat ogenblik nog bij
De Waal in Werkendam ligt, enkele dagen na de geslaagde proefvaart. Het ‘trucje’ is de bouw van
een nieuwe chemicaliëntanker,
waarmee ook het werkgebied van
het bedrijf verschoof. Met name
door de breedte van 13,5 meter
is het schip niet geschikt voor de
Duitse kanalen. Daarmee samenhangend is ook voor een heel andere tankindeling gekozen. “De
opbouw is nu ook hoger dan de
4,5 meter die is toegestaan op de
kanalen. Het is een drie partijenschip, maar in principe is het mogelijk om in elk van de elf tanks
apart te laden. Nu zijn ze verdeeld
over drie systemen.” De chemievaart heeft Eric Nieman altijd getrokken. “Het is interessanter om

steeds andere bestemmingen te
hebben en niet altijd hetzelfde traject te varen.”

Personeel
De vorige Provider is verkocht en
had een laadvermogen van 2.883
ton, de nieuwe 4.281 ton. Gevaren wordt voor chemiebevrachter
TankMatch in Werkendam. Eric
Nieman vaart zelf samen met
Edwin van den Boogert, al veertien
jaar de vaste kapitein en nu dus
ook toe aan de derde Provider met
de Niemannen. “We weten wat we
aan elkaar hebben. Wij varen één
week op/één week af, de jongens
14/14.” De jongens zijn de zoons
Bram (26) en Daniël (23). Dit
viertal wordt ondersteund door
nog vijf bemanningsleden: een
Roemeen, een Pool en twee Friezen, gekscherend bekend als ‘de
buitenlanders’, en een lichtmatroos. “Deze mensen heb je nodig
als je 24 uur per dag wilt varen met
het schip.”

Van Ommeren
Op het oog een typische schippersfamilie, maar Eric Nieman kwam
niet uit de binnenvaart. “Ik zat op
de MAVO en mij werd geadviseerd
iets anders te gaan doen. Ik volgde
de middelbare beroepsopleiding
in Rotterdam en daar werden we
al benaderd door Van Ommeren

De 'Niemannen' op de nieuwe Provider: (vlnr) Daniël, Eric en Bram Nieman. (foto: Hendrine Nieman)

om op de schepen te komen werken. Zo kreeg ik als 16-jarige in de
Oranjeboomstraat (in Rotterdam
– red.) een veertiendaagse training
van Van Ommeren en ging ik varen op een tanker. Soms lag je in
de Geulhaven te wachten en was
je samen met veel collega’s. Een
leuke tijd, ik denk dat mijn zoons
dat ook leuk hadden gevonden.”
Na een periode bij de Koninklijke
Marine keerde Eric Nieman terug
bij Van Ommeren en kwam hij
in contact met Marcel Roodhart,
oud-stuurman bij Van Ommeren
en die introduceerde samen met
Hans van Tilborg met hun bedrijf
Tilro de eerste door particulieren
gebouwde chemietankers met de
namen van spaceshuttles (Chal-

lenger, Enterprise etc.). Eric Nieman zou elf jaar lang op het mts
Challenger varen, maar voordien
werkte hij nog een jaar bij de Havendienst van Amsterdam. “Een
leerzame tijd”, zegt hij lachend.
Na die elf jaar werd hij veiligheidsadviseur bij Tilro en vervolgens
zelfstandig, totdat opnieuw Marcel Roodhart hem benaderde om
de ombouw te begeleiden van het
wrak van de chemietanker Stolt
Rotterdam (die in 2001 bij Krefeld
met salpeterzuur zonk en een kleine milieuramp veroorzaakte) naar
het mts Wervelwind. Met het omgebouwde schip heeft Eric een half
jaar gevaren, totdat hij in gesprek
raakte met onder andere makelaar
Frank Galle. Gesteund door enkele

compagnons besloten ze te investeren in een nieuwe tanker. De
naam ‘Provider’ was een idee van
Eric’s echtgenote Hendrine (die de
backoffice van het bedrijf runt).
Hij vond het meteen goed klinken
en bovendien geeft het precies aan
wat een tanker doet. “En elke zeven jaar bouwen we een nieuwe. Ik
heb wel gedacht over uitbreiding
met meerdere schepen, maar het
probleem is personeel vinden en
ik wilde blijven varen, me niet alleen bezighouden met personeelsmanagement.”
Dit derde schip werd geleverd
door Galle & Roodhart Scheepsbouw. De prettige samenwerking
met Marcel Roodhart is in dit project overgenomen door zijn zoon

Wij wensen
de familie Nieman
veel succes met het mts Provider
Foto: Media Creators
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Mark Roodhart. Mark heeft het project volledig begeleid en is zeer betrokken geweest
bij de bouw en afbouw.
Het casco lag al eind vorig jaar klaar op de
werf České loděnice in Tsjechië. De komst
naar Nederland liep vertraging op door het
langdurig laagwater op de Elbe. Van Cuxhaven werd het casco naar Nederland gesleept.
“Na het stuurhuis bij Kampers te hebben
opgehaald, werd het schip afgebouwd bij De
Waal.”

Pompen
Tijdens het gesprek pompt zoon Bram op
het voordek het water uit de tanks. De Dutch
Well Pumps veroorzaken een brede straal
water die een flinke blusboot niet had misstaan. Behalve de compleet andere indeling
van de tanks en de grotere omvang is het
schip natuurlijk ook een modernere versie
van de voorganger. “Vooral aan dek is veel
aangepast; het is vooral verfijnder apparatuur. De pompen worden voortdurend ge-

monitord en slaan af als er bijvoorbeeld te
veel olie in zit, of te weinig. Alles wordt door
computers gecontroleerd en aangestuurd. De
elektronica is modern. De boegschroef en de
pompen kunnen tegelijk draaien.” Dat betekent een enorme vooruitgang voor het werk
aan boord, legt hij uit. “En we hebben voor
het eerst een spudpaal. Dat is zo gemakkelijk, je slaapt veel rustiger als je stilligt.”
De Provider wordt voortgestuwd door een
1.800 PK ABC motor. “Een sterke motor
waar we op kunnen vertrouwen. Dat vind ik
belangrijk. We moeten ons kunnen concentreren op de duizenden tonnen gevaarlijke
lading waar we mee varen. Het heeft een
enorme uitlaatdemper erop om te voldoen
aan de milieueisen.”
Over alle technische toepassingen is goed
nagedacht. “Maar het belangrijkste is een
goed sfeertje aan boord; dat betekent dat je
met de juiste mensen samenwerkt.”
Het heeft er alle schijn van dat Eric Nieman
daarbij de juiste keuzes heeft gemaakt.

WIJ FELICITEREN FAMILIE NIEMAN MET MTS PROVIDER
EN WENSEN HEN EN BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART

APPROVED

ATEX ZONE 0

Voor mts Provider leverden wij de complete
elektrische installatie, complete tank niveaumeting
met alarmering en sanitaire installatie.

Wij wensen schip en bemanning
een behouden vaart.
Kantoor en werkplaats:
Sterrekroos 11
4941 VZ Raamsdonksveer

Telefoon (0162) 51 25 36
Telefax (0162) 51 76 25

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

Aan mts PROVIDER leverden onder andere:
Galle & Roodhart Scheepsbouw B.V.
Levering compleet schip
De Waal Machinefabriek B.V.
Afbouw en begeleiding i.s.m. O.S.O
Oonincx, Stuwa schroefasinstallatie met

ABC, Anglo Belgian Corporation N.V.
Hoofdmotoren
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Beerens Handelsonderneming B.V.

en RVS klaproosters
De Jong's Pijpleidingfabriek B.V.

Verzekering

6068, generator Stamford UCM274
Generatorset 3 t.b.v. boordnet 120kVA,

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

motor John Deere, type 4045, generator

installatie en alle overige dekleidingen en

Stamford UCM274

RVS tankverwarmingsspiralen

Reintjes Benelux bvba
1x WGF 763 met reductie van 3,007:1
TankMatch Inland Shipping

Dutch Well Pumps B.V.

Bevrachting
Theuns Scheepsbenodigdheden B.V.

schroefasrem, Stuwa schroefasseals, Easy-

Voorsierradarmast Reintrade L, achtersi-

De Leeuw en van Vugt B.V. Scheepsin-

Het inbouwen van (11) elf RVS-pompen op

Flow roersysteem, Stuwa stuurmachine en

erradarmast type Brixon, stuurhuistrap,

terieurbouw

het tank-denk met een cap. van 100 kuub

Volledig ADN pakket, bijboot CAP 400

leidingwerk

Davit WLL 500kg incl. CE-keur, rechte alu

per uur elk

console met 20PK Suzuki motor, touwen

O.S.O. Oonincx Scheepsonderhoud B.V.
Afbouw begeleiding en het leidingwerk in
de voor- en achter machinekamer
A. Rullens Installatiebedrijf B.V.
Complete elektrische installatie, complete

roeftrap met haaks boven bordes en alu
boordlichtvleugels in doosmodel
Blokland Non-Ferro B.V.
U-bundelkoelers
ClimaLogic B.V.

Complete betimmering
Dolpower B.V.
Generatorset 1 t.b.v. aandrijving
boegschroef en ladingpompen 530kVA,
motor Caterpillar, type C18, generator
Stamford HCM534

tank niveaumeting met alarmering en

Airco-installatie, overdrukinstallatie, ma-

Generatorset 2 t.b.v. boordnet en lading-

sanitaire installatie

chinekamerventilatoren, dek ventilatoren

pompen 159kVA, motor John Deere, type

Groenendijk & Soetermeer

en staaldraden, Dräger gasdetectie meters
en ademapparatuur, Norsap stuurstoel

Lek- en stabiliteitsberekening
Kampers Shipyard B.V.

op rail

Stuurhuis incl. hefgeleidekokersysteem

Van Wijk Machinefabriek en Scheepsreparatiebedrijf B.V.

Konutherm B.V.
Het complete ladingverwarmingssysteem
Overvliet Assurantiemakelaars B.V.

Ankerlieren, ankers en kettingen en autokraan

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wij wensen de
bemanning van
mts Provider een
behouden vaart.

Tankmatch B.V. • Biesboschhaven Noord 12 • 4251 NL Werkendam
Tel: +31-183 893 931 • www.tankmatch.eu
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Met trots presenteren wij onze nieuwe rivier radar

Rivier radar
JMR-611 serie

•
•
•
•

Ongekende onderdrukking van golfslag
Beste gebruikersinterface
Keuze uit een verfrissende standaard of volledig glazen monitor
Aerodynamische scanner voor extreme weersomstandigheden

alphatronmarine.com

