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COV in brandbrief: benut geld uit coronasteunpakket voor vaarwegen

“Maak de Waal in orde”
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De Waal voldoet niet meer aan de internationaal vastgestelde normen voor bevaarbaarheid.

Nu het kabinet voor het derde
coronasteunpakket 2 miljard
euro naar voren haalt voor
infrastructuur, moet een
substantieel daarvan worden
besteed aan vaarwegen. Dat
vindt het Centraal Overleg
Vaarwegen.
De brancheorganisaties in het
COV (Koninklijke BLN-Schutte-
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vaer, Centraal Bureau voor de Rijnen Binnenvaart, Vereniging van
Waterbouwers en evofenedex)
zijn blij dat het rijk heeft besloten
meer te investeren in infrastructuur. Maar ze maken zich zorgen
over de staat van de Nederlandse
vaarwegen en dan met name de
bevaarbaarheid van de Waal. In
een brandbrief aan het kabinet
pleiten ze voor een versnelde aanpak van de problemen.

vaarweg afneemt.” De afnemende
bevaarbaarheid van de Waal en
de bodemproblematiek zien de
brancheorganisaties als het grootste knelpunt in het Nederlandse vaarwegennetwerk. Maar de
Nederlandse natte infrastructuur is
er veel breder slecht aan toe. Door
het hele land zijn onverwachte
stremmingen en vertragingen voor
schippers dagelijkse realiteit. Oorzaak: achterstallig onderhoud.

Diepgang

Meer storingen

De voor de Nederlandse economie zo belangrijke Waalcorridor
voldoet niet meer aan de internationaal vastgestelde normen voor
bevaarbaarheid, waarschuwt het
COV. “Verzanding en erosie veroorzaken een grillige bodemstructuur, en leiden ertoe dat schepen
minder lading kunnen meenemen doordat de diepgang van de

“Door jarenlange bezuinigingen
op onderhoud is het aantal storingen op het hoofdvaarwegennet
ernstig toegenomen. Bepaalde
sluiscomplexen zijn regelmatig
lange tijd slechts voor de helft van
de capaciteit beschikbaar.”

Lees verder op pagina 3 >>
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Containerterminal
Oss gaat over naar
Van Berkel Logistics

Met vereende krachten
Dinsdag 25 augustus werd het eerste van drie binnenvaartcasco’s uit
zwareladingschip UHT Fast gelost aan
boei 26 in de Waalhaven. Het ging
om de Smaragd, een tanker van 135
meter lang, 22,80 meter breed en
ruim 2.200 ton zwaar, gebouwd in
opdracht van RensenDriessen Shipbuilding.
Onder coördinatie van Bonn & Mees
kwamen er vijf bokken bij aan te pas:
drie van het Rotterdamse bedrijf zelf,
één van Multraship en één uit Noorwegen. Ook NEPA Shipping, Steinweg en Sinepol waren betrokken bij
de operatie. Vervolgens verhaalde de
UHL Fast naar Steinweg in de Beatrixhaven. Daar werden later in de week
– nadat storm Francis was uitgeraasd
– de laatste twee casco’s van het
schip gehesen.
De UHL Fast was afkomstig uit het

(foto Marius van den Ouden)

Chinese Nantong. Het schip is via de
Noordelijke IJszee naar Rotterdam

gevaren met de drie casco’s. Die
route scheelde tien dagen met de

traditionele, langere vaarroute.

NOW gaat negen maanden door
De NOW, de regeling voor
loonkostensubsidie, wordt vanaf
1 oktober met drie keer drie
maanden verlengd. Daarmee
steunt het kabinet opnieuw
bedrijven en banen die zwaar
getroffen zijn door corona.
Door het tijdvak van negen maanden krijgen ondernemers voor een
langere periode helderheid, rust
en tijd, aldus het kabinet. Daardoor kunnen ze medewerkers die
belangrijke kennis en kunde meebrengen voor het bedrijf behouden. En krijgen ze tijd om zich
aan te passen aan de veranderde
economie.
De NOW-regeling is onderdeel
van het steun- en herstelpakket dat
de ministers en staatssecretarissen
van Financiën, Economische Zaken en Klimaat, en Sociale Zaken
en Werkgelegenheid eind augustus
naar de Tweede Kamer stuurden.

Afbouwen
De steun wordt in de driemaandsperiodes geleidelijk afgebouwd
door de vergoedingspercentages in
stapjes te laten dalen. In het tijdvak van oktober tot en met december betekent dit dat het maximale
vergoedingspercentage 80 procent
wordt. Dat is 10 procent minder
dan het maximale vergoedingspercentage in de NOW 2.0. Dit geld
steekt het kabinet in scholing en
van-werk-naar-werk-trajecten.
In het tijdvak van januari tot en
met maart bedraagt het vergoedingspercentage maximaal
70
procent en van april tot en met
juni 60 procent. Zo krijgen bedrijven tot volgend jaar zomer de tijd
om hun bedrijfsvoering beter aan
te passen aan de economische situatie.

Ontslaan
Tegelijk krijgen bedrijven in deze
verlengde NOW-regeling ook
meer ruimte om de loonsom aan
te passen, zonder dat dit gevolgen
heeft voor de hoogte van de subsidie. Daardoor kunnen ze ervoor
zorgen dat hun loonkosten beter
aansluiten bij de omzet die ze de
komende periode verwachten te
halen. Ook dit gaat stapsgewijs.
Het aanpassen van de loonkosten
kan bijvoorbeeld door natuurlijk
verloop, door mensen te ontslaan
of door werknemers te vragen om
een vrijwillig loonoffer. Hiervoor
blijven de reguliere regels uit het
arbeidsrecht gelden.
Om de NOW beter te richten op
bedrijven die zwaar getroffen zijn
door de gevolgen van het coronavirus, wordt het minimale omzetverlies om aanspraak te maken op
de NOW in het tweede en derde
tijdvak, vanaf 1 januari 2021, ver-

hoogd van 20 naar 30 procent.

Scholing
De verplichting voor werkgevers
die NOW aanvragen om hun medewerkers te stimuleren om aan
scholing te doen blijft bestaan.
Dat geldt ook voor het verbod
op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen. De vaste opslag
voor de werkgeverslasten, zoals
vakantiegeld en pensioenpremies,
blijft 40 procent. Het maximaal te
vergoeden loon blijft twee maal
het maximale dagloon in de eerste twee tijdvakken. In het derde
tijdvak wordt dit verlaagd naar
maximaal eenmaal het maximum
dagloon.
Werkgevers kunnen waarschijnlijk vanaf 16 november het eerste
tijdvak van de NOW voor oktober
tot en met december aanvragen bij
UWV.

Jikke van Terwisga-Zwaga volgt Lilian van Hiele op

Nieuwe fase voor Steunpunt Binnenvaart
Zoals al eerder bekend werd,
blijft het Steunpunt Binnenvaart
bestaan. De ﬁnanciering is
alsnog geregeld en er is een
opvolgster gevonden voor
oprichtster en boegbeeld Lilian
van Hiele, die na 15 jaar met
pensioen is. Jiske van TerwisgaZwaga is de nieuwe coördinator.
Steunpunt Binnenvaart (www.
steunpuntbinnenvaart.nl) is opgericht in 2005 en helpt varenden
met raad en daad bij ziekte, overlijden, andere noodsituaties en
bij sociaal-maatschappelijke en
financiële vragen en problemen.
Eind vorig jaar maakte het bestuur
van Stichting Steunpunt AMVV
(Algemene Maatschappij van Varenden) bekend dat het geld op
was en geen nieuwe financiering
te vinden was. Deze zomer zou het
doek vallen.

Daarop is vanuit Koninklijke BLNSchuttevaer een actie gestart om
alsnog de financiering te regelen
zodat het Steunpunt kan blijven
bestaan. Dat is gelukt Een aantal organisaties heeft voor de komende vijf jaar voldoende geld
toegezegd. Zodoende is het voortbestaan van het Steunpunt voor de
jaren 2021 tot en met 2025 veiliggesteld. Het bestuur zal er alles aan
doen om ervoor te zorgen dat de
activiteiten van het Steunpunt ook
na 2025 kunnen worden voortgezet, blikt men vooruit.

Drijvende kracht
Lilian van Hiele was sinds het begin in 2005 de drijvende kracht
achter het Steunpunt. Zij is formeel
op 1 juli met haar werkzaamheden
gestopt. Het inmiddels nieuwe
bestuur heeft een opvolger gevonden in Jikke van Terwisga-Zwaga.

Zij is deze maand gestart.
De nieuwe coördinator van het
Steunpunt “zal met evenveel enthousiasme en inzet, weliswaar op
haar eigen manier, de werkzaamheden van Lilian voortzetten”,
aldus het bestuur. “Jikke kent de
binnenvaart van binnenuit, aangezien zij samen met haar man tot
begin 2020 heeft gevaren. Jikke
heeft daarnaast kennis van, en
inzicht in, de bredere ‘cirkel’ met
aan de binnenvaart gerelateerde
organisaties. Zij heeft daarnaast
bestuurlijke ervaring en coaching
expertise in huis.”
Jikke van Terwisga-Zwaga is 53
jaar en getrouwd. Ze woont in
Friesland en is voor de gehele binnenvaart in Nederland beschikbaar. Ze was onder meer voorzitter
van het LOVT (Landelijk Oudercontact Voor Trekkende beroepsbevolking) en bestuurslid van de

LOVK (Stichting voor Landelijk
Onderwijs aan Varende Kinderen).
Jikke is telefonisch bereikbaar op
(06) 233 043 22 en per mail op
info@steunpuntbinnenvaart.nl.

OOC beheer heeft zijn containeractiviteiten in Oss overgedragen
aan Van Berkel Logistics. Dat heeft
naast Inland Terminal Veghel en
Inland Terminal Cuijk nu ook
Inland Terminal Oss.
Voor een optimale ontwikkeling van de intermodale activiteiten in de regio Oost-Brabant
is meer samenwerking tussen
de terminals wenselijk, stelt Van
Berkel Logistics. “Bundeling van
de containerscheepvaart, ontwikkeling van continentaal spoorgoederenvervoer, efficiënter regionaal
transport tussen terminals en
klanten, en ook snelle ITontwikkelingen vragen om meer
focus en schaalgrootte.”
OOC Terminals concentreert zich
voortaan op bulk en breakbulk en
continentale spoorverbindingen.
Het bedrijf houdt twee terminals
in de haven van Oss.

Personeelstekort WSV
blijft probleem
Via het conjunctuurprogramma
stelt de Duitse overheid 235
miljoen euro ter beschikking
voor oeversaneringen en het
moderniseren van sluizen.
Het liberale parlementslid
Bernd Reuther vreest dat
dit budget niet zal kunnen
worden opgesoupeerd door het
personeelstekort bij de Duitse
vaarwegbeheerder.
Reuther, die lid is van de parlementaire groep binnenvaart, heeft
hierover informatie ingewonnen
bij het verkeersministerie. Hij
kreeg te horen dat op 1 juli zowel
bij de WSV als bij het Bundesamt
für Gewässerkunde en de Bundesanstalt für Wasserbau nog niet
alle vacatures waren ingevuld
waarvoor in de begroting voor dit
jaar ruimte is gereserveerd.
De WSV kan dit jaar ruim honderd extra medewerkers in dienst
nemen. Dat is onder meer nodig
om de verdieping van de Rijn en
het onderhoud en de modernisering van bruggen en sluizen op
de kanalen te plannen en aan te
besteden. Tot nu toe zijn er slechts
56 vacatures ingevuld, wat de realisatie van deze projecten kan vertragen.

Door voor Dordt

Jikke van Terwisga-Zwaga.
(foto Steunpunt Bnnenvaart)

Havenbedrijf Rotterdam en Deal
Drecht Cities verlengen hun samenwerking tot 2023. Het doel is
meer bedrijven naar de Dordtse
Zeehaven te halen. HbR is sinds
2013 verantwoordelijk voor de
exploitatie en ontwikkeling van
de haven in Dordrecht. Dordrecht
Inland Seaport ontwikkelde zich
sindsdien tot aatrekkelijker haven
voor de maritieme maakindustrie,
logistiek en overslag van bulk.
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“Investeringen kunnen niet langer
worden uitgesteld”
Vervolg van voorpagina >>

Dat is bijvoorbeeld op de Maascorridor het geval. Daar ondervinden schippers ernstige hinder
door stremmingen bij sluizen.
Minister Van Nieuwenhuizen van
Infrastructuur en Waterstaat heeft
in 2019 geld vrijgemaakt om de
grootste problemen aan te pakken. Maar, schrijft het COV: “Dit
stagneert bij de aanbesteding en
aan de uitvoeringskant. Er is op
het water nog nauwelijks verbetering waarneembaar.” De organisaties roepen op te investeren in
extra mankracht, zodat het voorgenomen werk ook echt gedaan
kan worden.
De ondernemersorganisaties verwachten dat de vraag naar vervoer

over water de komende jaren op
diverse trajecten zal toenemen.
Bijvoorbeeld door de aanleg van
de Seine-Schelde verbinding en de
toenemende containerisatie.

Te weinig schutcapaciteit
In de Zeeuwse delta zijn op de
route naar de Schelde echter capaciteitsknelpunten bij de Kreekrak-,
Volkerak- en Krammersluizen.
“Uitbreiding van de schutcapaciteit is hier hard nodig om optimaal te kunnen profiteren van de
kansen die deze nieuwe corridor
biedt.”
Op de Maas is bij de sluis in Grave
een extra kolk nodig. De Maas is
een gestuwde rivier met een stabiele diepgang, die bij laag water
steeds vaker gebruikt zal worden

als alternatief voor de Waal. Sluis
Grave is het enige punt op de route tussen de Maasvlakte en Maastricht waar maar één sluiskolk is.
Dit is kwetsbaar en kan bij storing
de hele corridor blokkeren. De
schutcapaciteit is ook nog eens
zeer beperkt, waardoor Grave een
ernstig knelpunt is op de Maasroute.
Als Nederland zijn krachtige positie in de logistiek wil behouden, is
investeren in de ‘natte’ infrastructuur van cruciaal belang, staat in
de brandbrief. “Het terugdringen
van storingen, tijdig onderhoud,
duurzaam rivierbeheer en aanleg
van nieuwe infrastructuur zijn
kernopgaven van de overheid en
kunnen niet langer worden uitge-

steld. Met het derde coronasteunen herstelpakket is het nu mogelijk
die achterstand in te lopen én de
Nederlandse economie een werkgelegenheidsimpuls te geven.” Het
COV benadrukt de voordelen van
vervoer over water nog eens extra:
“Op het water is nog veel ruimte
beschikbaar en vervoer over water
kan helpen bij het terugdringen
van files. De binnenvaart heeft een
lage CO2-uitstoot, wat gunstig is
voor het halen van de klimaatdoelen. Nu investeren in een goede,
robuuste en toekomstbestendige
vaarweginfrastructuur helpt de
economie in deze moeilijke tijd
en draagt bij aan het oplossen van
grote maatschappelijke vraagstukken rondom mobiliteit en klimaat.”

ING: corona is niet enige probleem voor binnenvaart

Rijn lijkt krimpmarkt te worden
De binnenvaart heeft van meer
last dan alleen corona. “In de
binnenvaart zorgt niet alleen
de industriële productiedaling
voor tegenslag, maar ook de
energietransitie (afbouw kolen)
en het lage water. Hierdoor
lijkt de grootste markt – het
vervoer over de Rijn – nu
een krimpmarkt geworden”,
signaleert het ING Economisch
Bureau in zijn jongste
Vooruitzicht transport en logistiek.
In de eerste helft van dit jaar
daalde het internationale binnenvaartvolume met 10 procent, aldus
ING. Dat is meer dan het dubbele
van het nationale volume, dat 4
procent inleverde. “Ook zijn schepen beduidend minder gevuld.
Een markt die goed standhoudt is
het vervoer tussen de havens van
het ARA-gebied (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen).”
Voor de rest van 2020 voorziet
ING langzaam herstel voor de binnenvaart. Al kan verdere daling
van het waterpeil in september het
volume nog drukken.

Krimpmarkt
“De grootste binnenvaartmarkt
lijkt een krimpmarkt geworden”,
stellen de ING-economen. Dat

De energietransitie zorgt voor een daling van het kolenvervoer.
(archieﬀoto Tekst & Toebehoren)

betreft het vervoer op de Rijn en
diens zijrivieren. 72 procent van
de omzet van de Nederlandse binnenvaart is internationaal en ruim
50 procent komt uit Duitsland.
“De afvoer naar de Oosterburen
liep de afgelopen twee jaar met
10% terug en zakt dit jaar verder
terug. Dit komt naast corona door
de afbouw van het kolenvervoer,
maar ook door de moeizaam
draaiende zware industrie en de
afgenomen betrouwbaarheid door
laag water dat in het droogtejaar

2018 verladers naar het spoor deed
uitwijken.”
Het nationale (container)vervoer
noemen de rekenaars een lichtpunt, maar deze deelsector floreert minder dan voorgaande jaren. “Met het uitgebreide netwerk
van inland terminals groeide het
nationale vervoer wel. Het momentum hiervoor verzwakt echter,
onder meer doordat congestie in
de haven een uitdaging is en het
wegvervoer sneller verduurzaamt.”
Toch zijn er nog steeds kansen,

bijvoorbeeld voor intensiever vervoer over het beter toegankelijke
Twentekanaal en het vervoer van
biomassa, schroot en chemische
producten (zoals gassen).
In 2021 volgt er naar de verwachting van ING Economisch Bureau
weer groei in de transport- en
logistieksector. In totaal 2,5 procent en voor de binnenvaart 2
procent. “Doordat de economie
nog niet volledig herstelt, blijft het
volume over de hele linie echter
lager dan in 2019.”

15 miljoen coronahulp voor historische chartervaart
Het kabinet stelt 15 miljoen euro
beschikbaar voor de chartervaart.
Dat geld is onderdeel van het
extra coronahulppakket voor
de culturele sector. In totaal
maakt minister Van Engelshoven
van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap voor dit tweede
steunpakket 482 miljoen euro
vrij, zo werd 28 augustus
bekend.
De zeilchartervaart ligt vrijwel

plat. De sector voerde in mei en
juni actie. Zo was er een onlinepetitie (‘Voorkom dat de historische Hollandsche Zeilvloot ten
onder gaat’) die 23.338 keer is ondertekend en op 9 juni verzamelden ruim 150 historische zeilschepen zich voor het eiland Pampus.
Met de acties maakten de eigenaren duidelijk dat het water hen
door de coronacrisis aan de lippen
staat. Ze vroegen om een noodfonds voor de sector, omdat de

algemene noodmaatregelen van
het kabinet voor hen niet toereikend zijn.
Doordat ze helemaal niet of alleen met minder gasten kunnen
varen, is de omzet ingestort. Bij
veel schippers werden in het begin
van de coronacrisis alle boekingen
geannuleerd.

Varend erfgoed
De nu toegezegde 15 miljoen euro
komt uit het tweede steunpakket

voor de culture en creatieve sector.
Het is vooral bedoeld voor het behoud van het varend erfgoed.
“De precieze voorwaarden zijn
nog niet bekend, daar hopen we
zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid over te kunnen geven”,
meldt BBZ, de vereniging voor beroepschartervaart, op haar website.
“Het fonds wordt ondergebracht
bij OCW wat doet vermoeden dat
er een culturele component aan
zit.”

Invloed
We moeten serieus ons best doen om
de gevolgen voor de scheepvaart van
laagwater op de Rijn te verzachten
zodat de verladers en ontvangers van
massagoederen wat rustiger kunnen
slapen. De aanvoer, de productie, de
distributie en de consumptie moeten
allemaal wel lekker door kunnen
gaan en als de aanvoer stopt, kan de
rest het ook wel schudden. Als het
water te lang te laag is op de Rijn,
is die aanvoer per schip onzekerder.
That’s life, zou ik zeggen. Maar dat
pikken de aandeelhouders niet. Doe
er wat aan!
BASF gaf aan voortaan waterstanden zes weken van tevoren te voorspellen. Nou Covadem, ga er maar
eens aan staan. Een knappe jongen
die op basis van data en modellen (en
een glazen bol) het weer een week
vooruit kan voorspellen (het weer
speelt door de klimaatverandering
een steeds grotere rol in de waterstanden op de Rijn, voor het geval je
denkt: wat heeft het weer hiermee
te maken?), dus laat staan zes weken. Het grootste chemieconcern ter
wereld draait daar z’n hand niet voor
om. Als ze nou een beetje commercieel zijn (wie weet) dan verkopen ze
die voorspellingen, ja aan de Buienradar of aan mensen die echt afhankelijk zijn van het weer.
De sector moet volgens BASF de eigen
verantwoordelijkheid nemen door
versneld te innoveren. DE sector
bestaat natuurlijk helemaal niet.
De binnenvaart is een grandioos
gevarieerd palet van verschillende
bedrijven. Die gaan niet en bloc vernieuwen. En het gaat natuurlijk helemaal niet om innoveren. Het gaat om
aanpassen. Schepen moeten op de
één of andere manier maar gewoon
bij minder water net zo veel of als
het kan nog meer lading mee kunnen
nemen dan bij meer water.
De waterstanden, het weer, het klimaat. Best een ﬁjn gevoel dat er dingen, processen op aarde zijn waar
zelfs zo’n chemiereus echt helemaal
niks aan kan veranderen. Al hebben
ze natuurlijk wel – ongewild en onbedoeld – een vrolijk steentje ertoe
bijgedragen dat het klimaat is veranderd, maar in dat kadertje hebben
we natuurlijk allemaal roomboter op
onze hoofdjes.
Zolang we niks doen aan die klimaatverandering, blijven maatregelen en
innovaties op de Rijn dweilen met de
kraan open (dan is laagwater dus ook
nog eens 'eigen schuld dikke bult').
Stiekem heeft Covid-19 ons geleerd dat we best met wat minder
‘fossiel’ toekunnen. De vier grote
oliemaatschappijen
zagen
hun
beurswaarde dit jaar wereldwijd
halveren. Samen zijn ze nog een
tiende deel waard van wat de vier
grootste technologiebedrijven waard
zijn op de beurs. Dit is misschien de
omslag waar we op hebben gewacht.
Is het weer iets waar niemand invloed op had. Ergens wel lekker.

EÉN POT NAT
DOOR

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

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

WORD OOK EEN

CAPTAIN

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

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

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

Stuurmannen en Matrozen zijn in bezit van een geldig dienstboekje

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

Nautische Crew gezocht!
Geef A-ROSA een gezicht en word deel van ons team op de Rijn.
Als kapitein, navigator, stuurman of matroos: aan boord van de
A-ROSA cruisevloot verbinden onze teamgeest, passie en vooral
het verlangen naar het schip - “Schöne Zeit”.
Meer informatie op www.a-rosa.de/karriere of tel.: +41 81 - 254 38 50
A-ROSA Reederei GmbH • Kasernenstr. 92 • CH-7000 Chur • jobs@a-rosa.de
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Kabels steken Maasgeul over
In de Maasmond bij Rotterdam
waren de Nexus en de MPI
Adventure vorige week druk
bezig met het leggen van kabels
die nieuwe windparken op
de Noordzee aansluiten op
het elektriciteitsnet op land.
Dat gebeurt in opdracht van
netbeheerder TenneT, die een
elektriciteitsnet op zee realiseert:
Net op zee Hollandse Kust.
Voor de aanlanding van de zeekabels op de Maasvlakte wordt de
Maasmond gekruist, de toegang
tot de Rotterdamse haven. Voor de
oversteek werd de scheepvaart op
de 830 meter brede Maasgeul een
aantal uren gestremd voor schepen die dieper steken dan 14,30
meter. Vlak daarvóór passeerde de
Pioneering Spirit van Allseas nog.

Deep Dig-It
De zeekabels worden ter hoogte
van de zeewering bij het transfor-

Tijdens de werkzaamheden arriveerde de Pioneering Spirit (rechts) in Rotterdam. (foto Marius van den Ouden)

matorstation op de Maasvlakte
aan land getrokken. De hoogspanningskabels zijn geproduceerd
door Griekse kabelfabrikant Hellenic Cables. Op 21 juli kwamen
de kabels aan in de Waalhaven

in Rotterdam. Ze zijn vervolgens
overgeladen op kabelschip Nexus
van Van Oord.
In augustus startten de werkzaamheden: het ingraven van de kabels
in de zeebodem.

Dat doet een zogeheten Deep DigIt. De wordt vanaf de MPI Adventure, eigendom van MPI Offshore,
te water gelaten (en er weer uitgehaald).
Dit apparaat is door Van Oord

ontwikkeld en kan over de zeebodem rijden terwijl hij een diepe
sleuf maakt voor de zeekabels, de
kabels erin legt en vervolgens de
sleuf dicht. De kabels liggen op
een diepte van 5 meter.

BASF wapent zich tegen laagwater
De verdieping van de Rijn staat
in Duitsland op de politieke
agenda, maar de realisatie dreigt
nu al vertraging op te lopen.
Chemieconcern BASF heeft alvast
zelf de nodige maatregelen
genomen om herhaling van het
laagwaterdrama van 2018 te
voorkomen.
Dat vertelde Ralf Busche onlangs
tijdens het Forum Schifffahrt/
Hafen/Logistik in Duisburg. Busche geeft als Senior Vice President
leiding aan de afdeling European
Site Logistics Operations binnen
BASF. Tijdens de lange periode van
laagwater in 2018 werd meer dan
ooit duidelijk hoe belangrijk de
Rijnvaart is voor de BASF-fabriek
in Ludwigshafen. Binnenschepen
voeren het gros van de grondstoffen aan. Het lage water leidde tot
knelpunten in de bevoorrading,
met als gevolg productie-uitval

en daarmee gefrustreerde klanten.
Een herhaling van dit scenario kan
BASF zich volgens Busche niet permitteren.

Waterstanden voorspellen
Het concern heeft inmiddels
maatregelen genomen om beter
gewapend te zijn tegen langdurig
laagwater. Zo is er een waarschuwingssysteem ontwikkeld dat de
waterstanden al zes weken van
tevoren kan voorspellen.
“Hiermee kunnen we risico’s
vroegtijdig herkennen en tackelen”, aldus Busche. Daarnaast
heeft BASF timecharters afgesloten
die bij laagwater meer vervoerscapaciteit garanderen. Het concern
liet ook een binnenschip bouwen
met een betere diepgang. Verder
liggen er alternatieve vervoersconcepten klaar: via het spoor!
Volgens Busche hebben binnenvaart, industrie en logistiek in

Duitsland meer politieke ondersteuning nodig. Andere sprekers
waren het met hem eens. Zo zei
Arndt Klocke, woordvoerder transport van Bündnis 90/Die Grünen
in het parlement van NoordrijnWestfalen, dat de vaarweg- en
spoorinfrastructuur jarenlang verwaarloosd zijn. Er moet nu dringend een inhaalslag worden
gemaakt op basis van een ‘faire
dialoog’ tussen milieuorganisaties
en industrie. Een slechts gedeeltelijke Rijnverdieping is hierbij volgens Klocke niet uit te sluiten.
Daarnaast zou de overheid meer
in de vaar- en spoorwegen moeten
investeren. De nadruk ligt volgens
Klocke nog te veel op het wegennet. Hij hoopt dat de Green Deal
tussen overheid en bedrijfsleven
daar verandering in zal brengen.
Burkhard Landers, voorzitter van
de Industrie- en Handelskamer
Niederrhein, formuleerde drie

concrete ideeën om de binnenvaart
te sterken. Allereerst een versnelde
sanering van de infrastructuur.
Dit gaat volgens Landers hand in
hand met het aantrekken van extra
personeel voor vaarwegbeheerder
WSV. Ook op Europees vlak zou
er meer geld voor de binnenvaart
moeten komen. Daarnaast heeft
de sector volgens Landers een
eigen verantwoordelijkheid door
versneld te innoveren.

Flexibel
Contargo-manager Heinrich Kerstgens noemde het Duitse Masterplan voor de binnenvaart een goede
eerste stap. De realisatie van het
plan kan echter nog tientallen jaren duren. Kerstgens pleitte voor
meer flexibiliteit om ook op korte
termijn vooruitgang te kunnen
boeken. Bijvoorbeeld door het versoepelen van tijdvensters voor de
overslag en door versneld te digita-

liseren. Veel Duitse binnenhavens
beschikken volgens Kerstgens nog
niet over snelle internetverbindingen.
Vanwege corona vond het Forum
Schifffahrt/Hafen/Logistik dit jaar
deels digitaal plaats. De coronapandemie heeft de Duitse economie en logistiek zwaar getroffen.
Logistieke ketens werden onderbroken en markten vielen weg.
Ook is gebleken dat de logistiek
versneld moet digitaliseren.
Jan Zeese van neska verwacht
dat het vervoer na de coronacrisis
weer zal aantrekken. De krimp
van de massagoedvolumes is echter een structurele trend. Corona
en de Green Deal kunnen volgens
hem een katalysator zijn voor het
verduurzamen van logistieke ketens, maar hij vroeg de politiek de
Green Deal in kleine stappen om
te zetten om de verzwakte economie niet te overbelasten.

Port Stories 2020
Dit jaar vonden de Wereldhavendagen geen doorgang. Hiervoor
in de plaats werden de Port Stories georganiseerd. Het BVB was
als ‘Vriend van de Wereldhavendagen’ betrokken bij dit initiatief
en nam deel aan het Educatieprogramma ‘De Haven komt
naar je toe’. In het kader daarvan
verzorgen we samen met Frans
van Weert, de programmamanager van Alle Hens Aan Dek de
komende weken gastlessen voor
1e- en 2e-klassers uit het vmbo.

Tijdens Port Stories, op 4 en 5
september, maakte het studentenradioteam van Hogeschool
Inholland live radio met verhalen
en reportages uit de haven. Frans
van Weert werd ook geïnterviewd
over het personeelstekort in de
binnenvaart en de mooie kansen
die het werken aan boord van een
binnenvaartschip te bieden heeft.

Fris Zondagochtend
NPO Radio 1 maakt elke zondagochtend tussen 04.00 en 06.00

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

uur het programma Fris Zondagochtend. Een van de vaste items is
‘Waarom ben jij ook wakker’.
Daarin komt een beroep aan bod
waarbij mensen op dat tijdstip
ook wakker zijn… voor hun werk.
Op zondag 30 augustus werd
kapitein Twan Brummelkamp
live in de uitzending gebeld over
het werk als binnenvaartschipper.
Het hele interview is terug te
luisteren op de site van Radio 1:
www.nporadio1.nl.

Overleg Vaarwegen, een bezoek
aan de binnenvaart. Zij werd samen met Nancy Scheijven, directeur Scheepvaartverkeer en Watermanagement bij Rijkswaterstaat,
ontvangen op het EIC in Rozenburg.
Uiteraard kregen zij van EIC-

directeur Mary Dotsch een rondleiding over de interactieve
tentoonstelling, waar ook een
binnenvaarthoek is ingericht.
Vervolgens ging het gezelschap in
de Hartelhaven aan boord met
het ms Progres van de Bosman
Container Shipping Group.

Werkbezoek
Maandag 24 augustus bracht
Erica Slump, hoofdingenieurdirecteur Verkeer- en Watermanagement bij Rijkswaterstaat, op
uitnodiging van Bureau Voorlichting Binnenvaart in samenwerking met het CBRB, Koninklijke
BLN-Schuttevaer en het Centraal

Uitleg in de machinekamer van ms Progres. (foto BVB)

8 september 2020

6

FAMIL IEB ER I CHT

KI C KE R / ZO E KE R TJE

Geboorte • Verloving • Huwelijk • Overlijden • Dankbetuiging • In memoriam
Familiebericht plaatsen? Mail uw bericht naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl

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

Hartverwarmend en fijn was het te ervaren dat zo velen met ons meeleefden in de
moeilijke tijd na het plotseling overlijden van mijn zorgzame man, onze vader, mijn
schoonvader, onze lieve opa, broer, zwager en oom

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

Florus de Leeuw
Floor

Daarom laten wij op deze wijze weten dat de vele kaartjes, telefoontjes en andere
vormen van meeleven een grote steun voor ons zijn geweest.
Wij zeggen u hiervoor onze hartelijk dank.

Co de Leeuw - Mourik
Kinderen, kleinkinderen
en verdere familie

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

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

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

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.

Ouderkerk aan den IJssel, september 2020

Al m
dan 50eer
een be jaar
grip

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

Boegschroefinstallaties
en Voortstuwingssystemen
WWW.VERHAAR.COM

TE HUUR / TE KOOP
Te koop/te huur:
Ponton: Bouwjaar 2009. L. 45.02 m. Br. 10.06 m. Lege diepgang: 057 m.
Geladen diepgang: 2.50 m. Laadverm: 834 ton. 2 koppellieren (25 ton).
2 spuds elk 12.00 m. Nieuw scheepsattest. ADN-certificaat en geldige
meetbrief (2024).
Ponton: Bouwjaar 2017. L. 41.60 m. Br. 9.50 m. Lege diepgang: 0.57 m.
Geladen diepgang: 3.24 m. Laadverm: 1052 ton. Van Tiem kopschroef
360gr/375 p.k. Hatz generator 40 KVA. 2 spuds van elk 11.00 m. met
hydraulische lier. Dekbelasting 10 mt/m2. Nieuw scheepsattest(SI-R) en
meetbrief.
Dekschuit: 29.83x5.73x1.23 m. 108 ton. Voorzien van 2 hydraulische spuds
van 10 meter en HIAB kraan 4 ton. Voorzien van geldige S.I. en meetbrief.

DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH
HYBRIDE / FULL ELECTRIC AANDRIJFSYSTEMEN

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

Prijzen op aanvraag!
Tel: 06-53163480, Email: aquatrans@gijsdaanen.nl

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

Leenman Waterwerken is een bedrijf dat
gespecialiseerd is in de waterbouw.
Voor ons nieuwe Kraanschip Innovatie zijn wij
op korte termijn op zoek naar gemotiveerde:

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

WWW.KAMAR.NL

(Leerling) Matroos, Stuurman, Schipper, ZZP
Wij zoeken een gemotiveerde werknemer/
ZZP’er in een van de bovenstaande functies of
kom je van school en ben je op zoek naar een
uitdagende baan solliciteer dan bij ons.
Wat wij bieden:
Wat wij vragen:
• Uitstekend salaris
• Geen 9 tot 5
• 5 daagse werkweek
mentaliteit
• Afwisselt werk
• Gemotiveerde inzet
• Eigen woning aan
boord
• Doorgroeimogelijkheden
Heb je interesse neem dan contact op met
A.Leenman tel: 06-22504941 of
info@leenmanwaterwerken.nl
en/of bekijk de bedrijfsfilm van de Innovatie op:
www.leenmanwaterwerken.nl
Leenman Waterwerken bv Maasdijk 82 4261 AL Wijk en Aalburg

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:

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
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Reparatie stuw Linne op schema:
eerste jukken zijn geplaatst

Colofon
Binnenvaartkrant is een vakblad
voor de Rijn- en Binnenvaart met
een oplage van 23.000 kranten,

DOOR NOUD VAN DER ZEE

verspreid in Nederland, België,

De reparatie van stuw Linne ligt op schema.
In juli en augustus zijn de reparaties en de
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd
aan de fundatie en de achterdraaipunten van
de stuw. Ook de eerste van veertien nieuwe
jukken zijn inmiddels geplaatst. Die waren
nodig na de aanvaring door twee duwbakken,
in februari tijdens de storm Ciara.

Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk
op ca. 650 plaatsen waar ze binnen
bereik liggen van opvarenden van
binnenvaartschepen.
Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag

Verspreidpunten

De reparatie en het onderhoud van de stuw
kosten naar schatting 20 miljoen euro. De jukken zijn door Mourik in Echt gefabriceerd. Het
was een spoedklus voor de werknemers van
het staalbedrijf. Manager Maurice Stassen: “We
hadden geen voorbereidingstijd voor deze
opdracht van Rijkswaterstaat. Gelukkig hebben we kennis van de materie, omdat we al tijdenlang het onderhoud van de stuwen doen.”

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

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

De nieuwe jukken worden op locatie gemonteerd. (foto Noud van der Zee)

Precisiewerk

Redactie, Nieuws
redactie@binnenvaartkrant.nl

Bij Mourik is alles opnieuw uitgerekend. Er
zijn nieuwe mallen gemaakt voor de 3.500 kilo
wegende jukken. Er zijn meteen enkele vernieuwende concepten toegepast zodat de jukken voortaan makkelijker gestreken en gezet
kunnen worden. Precisiewerk want de jukken
houden de schotten op hun plaats die de waterafvoer op de Maas bepalen. Ook moeten ze
bestand zijn tegen de kracht van 60 ton waarmee het Maaswater drukt tegen de stalen constructies van de stuw.
“Bij onze inspectie zijn geen beschadigingen
aan de betonnen vloer aangetroffen”, zegt projectmanager Helle Peeters van Rijkswaterstaat.
“Ik geef een compliment aan de bouwers van

Martin Dekker - Hoofdredacteur

deze stuw. Bijna honderd jaar geleden.”
Op 10 februari van dit jaar waren de jukken
niet bestand tegen twee grote duwbakken die
in de haven van Maasbracht door de storm
Ciara op drift waren geraakt en tegen de stuw
in Linne knalden.
Die aanvaring zorgde voor bijzonder veel
schade. Vier jukken waren zó beschadigd
dat vervanging noodzakelijk was. Omdat
binnen drie jaar toch groot onderhoud gepland stond, besloot Rijkswaterstaat om
direct alle jukken te vervangen.
Vijf jukken staan inmiddels al overeind en zijn
voorzien van brugdelen. Ze zijn bevestigd en

WWW.VEILIGHEIDSADVISEUR.NU

Een professionele
veiligheidsadviseur
voor een scherpe prijs!
Een veiligheidsadviseur van NovalinQ staat garant voor persoonlijk
contact, betrokkenheid en een schat aan kennis en (prak�jk)ervaring op
het gebied van kwaliteit en veiligheid. Wij investeren con�nu in onze
kennis, producten, systemen en dienstverlening. Het toepassen van
eenvoudige systemen is de sleutel tot een veilige werkplek aan boord.
Stap over naar de toekomst
NovalinQ hee� haar ‘digital safety pla�orm’ zo opgebouwd dat alles
con�nue up-to-date blij� en overal toegankelijk is. Al onze processen
en dienstverlening worden aangeboden op een tablet, zodat u overal
‘in control’ bent. Betaal niet langer teveel en maak nu gebruik van ons
zeer scherpe aanbod!

moeten alleen nog bijgesteld worden. De volgende lading is door een binnenvaartschip uit
Echt naar Linne gebracht en vandaar door een
vrachtwagen naar de reparatieplek gevoerd.
Met hoge kranen en een legertje werklieden
worden ze op locatie gemonteerd.

1 november
Technisch manager Jens op het Veld volgt het
installeren nauwgezet. “We werken langzaam
richting afronding van het project. Eerst moeten alle veertien jukken staan en de brugdelen
erop en dan kunnen de schotten worden geplaatst die het water moeten tegenhouden.”
Helle Peeters vult aan: “Dat vergt nog een heleboel inspanning van iedereen, maar in deze
fase lopen we precies volgens planning. Zoals
het er nu uitziet, gaan we 1 november halen.
Dat is de dag dat we klaar willen zijn.”
Die datum is voor Rijkwaterstaat belangrijk,
omdat de stuw van Linne in werking moet zijn
als het waterpeil van de Maas mogelijk weer
gaat stijgen. Nu staat het water nog laag.
“Mocht het waterpeil toch eerder stijgen, dan
kunnen we ook de sluizen inzetten om het
wassende water te reguleren”, zegt Peeters.

Tijdelijke dam
Deze maand is Rijkswaterstaat gestart met de
uitbreiding van de schuivenloods. Dat is nodig
voor de plaatsing van de nieuwe lier, die vanuit Italië komt.
De tweede helft van september gaat het werk
aan de stuw door. Daarna worden de schuiven
geplaatst en kan de tijdelijke dam worden afgebroken.
Peeters: “Als we daaraan toe zijn, verdwijnt het
grootste gedeelte van het verzette werk onder
het wateroppervlak.”

+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
vormgeving@binnenvaartkrant.nl
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

Aanvraag Exploitatievergunningen
Passagiersvaart
Amsterdam nu mogelijk

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

Neem voor 30 september 2020 contact met ons op en maak
gebruik van onze gra�s overstapservice. Bekijk onze professionele
diensten en scherpe tarieven op WWW.VEILIGHEIDSADVISEUR.NU

078-8908316

INFO@NOVALINQ.NU

NovalinQ
Developments

Van 1 september tot en met 30 september 16.00
uur kunnen reders een exploitatievergunning
voor passagiersvaart aanvragen met als ingangsdatum 1 maart 2024.
Op het online aanvraagplatform staat alle informatie over de benodigde gegevens en documenten. Om in aanmerking te komen voor een
vergunning is veel informatie vereist. Het advies
is om tijdig de aanvraag te starten.
Het platform is te vinden op
https://vaarvergunningen.amsterdam.nl.

fotografen.

www.binnenvaartkrant.nl

B I N N E N VA A RT V LO G
www.binnenvaartvlog.nl
www.vlootschouw.nl
VLOOTSCHOUW

BINNENVAARTCIJFERS
www.binnenvaartcijfers.nl
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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

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.

MONDEO
Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

NEW YORK CITY
Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

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

: 1995
: 105 x 10.48 x 3.17
: 2305
: Caterpillar 3512 C, 1835 Pk,
Bj 2019 mei

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

|
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+32 495 79 04 56

WIJKERZAND

BORNRIF

Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

: 1988
: 103 x 9,50 x 3,17 meter
: 2.151
: Caterpilar 3512 CCR2 / 1380 pk (2018)

: 1994
: 110 x 11,40 x 3,52
: 3105
: 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





CCNR2
MARINE MOTOREN
555 kW / 755 pk @ 1840 tpm
610 kW / 829 pk @ 1900 tpm

Direct leverbaar &
vakkundig geïnstalleerd.
SHIPFIXTECHNIEK | 06 1520 4640 | info@shipfixtechniek.nl
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Binnenschiffe werden voraussichtlich künftig weniger Kohle transportieren. Dafür
finden aber andere Güter langfristig vermehrt den Weg auf die Wasserstraßen. So
ist die Binnenschifffahrt der ideale Partner,
um Bauschutt und Bau-Abfall zu transpor-

E
IT

In den vergangenen Jahren war die
Erreichbarkeit des Dortmunder Hafens
stark beeinträchtigt. Grund dafür ist die

Neue Chancen

tieren. Die westdeutschen Kanäle können
dabei eine zentrale Rolle spielen, da die
abgetragenen Materialien in der Regel in
Verbrennungsanlagen in die Niederlande
verbracht werden. Der Bau der zweiten
Schleuse kann außerdem dem Containergeschäft zusätzlichen Auftrieb geben. Im
Kanalgebiet sollen die Brücken laut
Bundesverkehrswegeplan 2030 angehoben
werden, sobald Ersatzneubauten anstehen.
Somit wird langfristig wirtschaftlicher
Containertransport auf den Kanälen
möglich sein. Darüber hinaus könnte sich
der Hafen Dortmund zu einer Plattform für
den Umschlag von Schwergut und Projektladung entwickeln.

SE

Das westdeutsche Kanalsystem ist mit rund
40 Millionen Gütertonnen pro Jahr nach
dem Rhein das Fahrtgebiet mit der zweithöchsten Tonnage im deutschen
Wasserstraßennetz. Es spielt eine wichtige
Rolle bei der Güterbeförderung im Hinterlandverkehr der Westseehäfen und der
Versorgung der Industrie im Westen der
Republik. Im östlichen Ruhrgebiet ist der
Hafen Dortmund ein maßgeblicher Hafenstandort mit rund 3 Millionen Tonnen
wasserseitigem Umschlag pro Jahr.

störanfällige Schleuse Henrichenburg, die
nur über eine Kammer verfügt und darüber
hinaus die einzige wasserseitige Zufahrt
zum Hafengelände ist. Allein im Jahr 2019
war die Schleuse anderthalb Monate
komplett für die Schifffahrt gesperrt, weitere anderthalb Monate wurde ein reduzierter
Notbetrieb eingerichtet.
Die nächste Vollsperrung ist für 2021
angekündigt. Derart lange Sperrzeiträume
haben nicht nur negative wirtschaftliche
Folgen, sondern beeinträchtigen auch die
Umwelt: Im Jahr 2018, in dem die Schleuse
ebenfalls für einen längeren Zeitraum voll
gesperrt war, gab der Hafenbetrieb Dortmund eine Verkehrsverlagerung von rund
25.000 Lkw-Fahrten bekannt.

E
CH
TS

BDB-Vizepräsident Roberto Spranzi
hat im Rahmen einer Anhörung
vor dem Verkehrsausschuss im
nordrheinwestfälischen Landtag
Argumente für den Neubau einer zweiten
Schleuse Henrichenburg hervorgebracht
und den dringenden Handlungsbedarf
aufgezeigt.

EU
D

Plädoyer für zweite Schleuse
Henrichenburg

Die Schleuse Henrichenburg hat nur eine
Kammer und ist ein Engpass im westdeutschen Kanalnetz. (Foto BDB)

Einsatz in Berlin
In dem Antrag „Der Dortmunder Hafen
braucht eine nachhaltige Zukunftsperspektive“ fordert die SPD-Fraktion die Landesregierung dazu auf, sich beim Bund für den
Bau einer zweiten Schleuse einzusetzen.
Der BDB unterstützt diese Forderung und
hofft auf den Einsatz von NRW-Verkehrs-

minister Hendrik Wüst (CDU) in der Berliner Politik. Im vergangenen Jahr hatte Wüst
auf einer gemeinsamen Veranstaltung von
BDB und dem Verband Spedition und
Logistik NRW sein Bekenntnis bekräftigt,
sich in der Bundespolitik für die Stärkung
der Wasserstraßen in NRW einzusetzen.

Europäisches Forschungsprogramm NOVIMOVE soll
Binnenschiﬀfahrt vorwärts bringen
Am 1. Juni ist das europäische
Forschungsprogramm NOVIMOVE
angelaufen. Ziel ist es, durch
Innovationen die Leistungen und
Chancen der Binnenschifffahrt entlang
des Rhein-Alpen-Korridors zu verbessern.
Bis 2030 könnte die Transportmenge
zwischen Rotterdam/Antwerpen und Basel
um 30% gesteigert werden.
Im Rahmen von NOVIMOVE (Novel
inland waterway transport concepts for
moving freight effectively) arbeiten 21 Partner aus sechs EU-Staaten an der Stärkung
der Binnenschifffahrt zwischen den
Seehäfen Antwerpen/Rotterdam und Basel.

Containertransport
Das Projekt soll zu logistischen, technischen und organisatorischen Verbesserungen führen. Dabei steht der Containertransport im Fokus.
In Teilprojekten werden vier Themen
behandelt:

– Entwurf neuer Schiffstypen, die sich
besser für Niedrigwasser eignen
– Intelligente Navigation indem
Satellit-Informationen mit real-time
Wasserstandsinformationen kombiniert
werden
– Intelligente Schleusenplanung durch
eine bessere Abstimmung mit den
Schiffsführern
– Höherer Beladungsgrad dank neuer
Logistikkonzepte und Frachtbündelung

Vertrauen
Edwin van Hassel, wissenschaftlicher
Forscher und Dozent an der Fakultät
Transport und Regionale Wirtschaft der
Universität Antwerpen, wird sich im
Rahmen des Projektes hauptsächlich mit
dem Transportmodel beschäftigen. „Wir
werden in diesem Modell alle Erneuerungen bündeln, die NOVIMO hervorbringt.
Durch Simulierungen wird sichtbar, was
ihre Effekte sind, und wie sie sich
gegenseitig beeinflussen.“
Auch das niederländische Forschungs-

und Beratungsbüro Panteia gehört zu den
NOVIMO-Projektpartnern. Der Erfolg des
Projekts wird laut Panteia-Geschäftsführer
Menno Menist nicht nur daran
abgemessen, ob die Frachtsteigerung von
30% entlang des Rhein-Alpen-Korridors erreicht wird. Auch wenn die Steigerung
geringer ausfällt oder andere
Teilprojekte erfolgreich sind, hat NOVIMO
einen großen Wert für das Gewerbe, sagt
er. “Die 30% sind nur ein ungefährer
Zielpunkt. Selbstverständlich müssen wir
schauen, dass Wachstum stattfindet. Wobei
es am Ende der Markt ist, der dies schaffen
sollte. Wir können jedoch einen wichtigen
Beitrag liefern."
"Wir hoffen, einige Bottlenecks für die
Binnenschifffahrt beseitigen zu können.
Zum Beispiel die Verzögerungen in den
Seehäfen. Wichtig sind außerdem Lösungen für Niedrigwasserperioden. Wenn
Verlader nicht mehr auf die Zuverlässigkeit
der Binnenschifffahrt vertrauen können,
steigen sie aus. Das darf nicht passieren.”

w.KKJJ--F i reeO
wwwww.
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fireprotection@kj-fireoff.com
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Mehr Effizienz
„Es geht primär darum, dass Entwicklungen in der Binnenschifffahrt angekurbelt
werden“, so Van Hassel. “Manche
Teilprojekte werden erfolgreicher sein als
andere. Aber jede Verbesserung zählt. Die
Kraft von NOVIMOVE liegt darin, dass wir
Wissen und Erfahrung austauschen, damit
jedes Kettenglied profitiert.“
Menist: “Die 21 Partner wollen dazu
beitragen, die Effizienz und Nachhaltigkeit
des Binnenschiffstransports zu steigern.
Dann werden Verlader auch weiterhin auf
die Binnenschifffahrt setzen. Und sogar
noch mehr Ladung per Binnenschiff
transportieren. NOVIMOVE muss zu
strukturellen Verbesserungen führen, welche die Binnenschifffahrt langfristig vorwärts bringen. Das Programm ist kein Selbstzwecks, sondern ein Mittel zum Zweck.“

Mehr Informationen gibt es auf
www.novimove.eu.

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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DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART
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.

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

+31 (0)76 303 05 50

E-MAIL: operations@dbsbv.com

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

Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS

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

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen
T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736
info@femm.be - www.femm.be
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Amadeus Imperial: nummer 16 van Shipyard
De Hoop voor Lüftner Cruises
In mei was het schip al af, maar
corona zorgde voor uitstel
van de doop van de Amadeus
Imperial. Op 27 juli was het
zo ver: in Amsterdam wenste
Martina Lüftner, medeoprichter
van Lüftner Cruises, het
riviercruiseschip een behouden
vaart. Dat gebeurde in het bijzijn
van een beperkt aantal gasten:
de belangrijkste partners van
de Oostenrijkse rederij, de drie
dochters van de oprichters en
de bemanning van de Amadeus
Imperial.
Het schip begon vervolgens aan
zijn eerste reis: een zevendaagse
cruise naar Bazel. De Amadeus
Imperial zal voortaan te bewonderen zijn op de Donau, Rijn,
Main en de Nederlandse en
Belgische vaarwegen.

Amadeus Silver-ontwerp
De Amadeus Imperial is 135
meter lang en heeft met 84 hutten
plaats voor 168 gasten. Het schip
is gebouwd door Scheepswerf
De Hoop. Het is inmiddels
al het zestiende riviercruiseschip dat de werf realiseerde
voor Lüftner Cruises.
De Amadeus Imperial is gebouwd
naar het bekroonde model van de
Amadeus Silver-schepen, maar is
uitgerust met de nieuwste technieken en voorzieningen.
Het nieuwe vlaggenschip bevestigt waar Lüftner voor staat:
hoogwaardige en zeer comfortabele riviercruises in Europa.

Nu cruisereizigers nog veeleisender worden en de concurrentie
toeneemt, zijn een goed doordacht interieur en uitgebreide
faciliteiten alleen maar belangrijker geworden.
Op de Amadeus Imperial is vastgehouden aan het populaire concept van ruimtelijkheid, verfijnd
design en eersteklas verlichtingsarmaturen – waarom de Amadeus-schepen bekend staan. De
nieuwkomer heeft een modern
interieur waarvoor glanzend witte ronde vormen en warm, donker hout zijn gecombineerd met
lichte stoffen.

Mozart-dek
De Amadeus Imperial heeft met
84 hutten plaats voor 168 gasten. 72 grote hutten hebben een
Frans balkon, met over de gehele
cabinebreedte panoramische ramen, die automatisch kunnen
worden neergelaten. Twaalf grotere, luxe suites beschikken over
een buitenbalkon met zitplaatsen
en eveneens grote panoramische
ramen.
De openbare verblijven zijn zeer
ruim. Dat valt onmiddellijk op
als je aan boord stapt: in het
nieuw ontworpen atrium, met
de receptie aan stuurboord op
het Strauss-dek en de grote trap
en lift aan bakboord. Het voorste
deel van dit dek is volledig benut
voor het gerieflijke restaurant, dat
plaats biedt aan 170 personen.
Het achterste dek heet het
Mozart-dek. Dit is doordacht en
goed ingericht, met de Aft Lounge

Doopster Martina Lüfnter, haar echtgenoot en dochters en de bemanning van de Amadeus Imperial. (foto Lüftner Cruises)

over de volledige breedte en de
schoonheidssalon aan bakboord.
De Hoop koos voor kleinere,
intieme horecagelegenheden met
verplaatsbare scheidingswanden.
Het voorste deel van dit dek is
ingericht met de Panorama Bar,
enkele intieme diner- of loungeruimtes en een terras helemaal
voorop. Daar kunnen gasten in
de open lucht genieten van de culinaire verwennerij.

Efficiënt varen
De Amadeus Imperial heeft een
efficiënt ontworpen romp. Het

schip kan met de twee Caterpillar
C32 ACERT-hoofdmotoren, elk
goed voor een vermogen van 746
kW, een kruissnelheid van 15,5
knopen bereiken.
De motoren drijven rechtstreeks twee Veth Z-drives aan
met contraroterende schroeven.
Deze thrusters zijn verzonken,
waardoor de minimale operationele diepgang slechts 1,45
meter is. Zodoende kan het
schip op de meeste Europese
rivieren uit de voeten.
Vanzelfsprekend was duurzaamheid opnieuw een belangrijk aan-

Wij feliciteren LÜFTNER CRUISES van harte met mps AMADEUS IMPERIAL

dachtspunt bij de ontwikkeling
van dit schip. Shipyard De Hoop
heeft, samen met Lüftner, vol ingezet op het verminderen van het
energieverbruik en de uitstoot.
Er zijn ook innovaties toegepast
bij de klimaatbeheersingssystemen en het afvalbeheer voor vuilwater en in de keuken.

Aan mps AMADEUS
IMPERIAL leverden
onder andere:
Shipyard De Hoop Lobith
Afbouwwerf
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Beerens Handelsonderneming B.V.
Achtersierradarmast Antoinette, sierschotelmast type Alina, alu gangboordtrappen, enkel uitschuifbare radarmast
vierkant-model en schotelsteun
Dijvler Materiaal B.V.
Boegankerlier, achterankerlier, ankers en
ankerdraden
Droste Elektro B.V.
Elektrische installatie en systemen
Van Wijk Machinefabriek en Scheepsreparatiebedrijf B.V.
Gangwaykranen en davit
Veth Propulsion B.V.
2 Veth Z-drives roerpropellers, type
VZ-900B-CR (746 kW/1800 rpm) en 1
Veth-Jet boegschroef, type 4K-1200 (387
kW/1800 rpm)

Foto: Lüftner Cruises

ZIE VLOOTSCHOUW.NL
VOOR MEER INFORMATIE
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Beurs-World Trade Center. Beursplein 37
Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000
Mail: casco@gebrsluyter.nl
www.gebrsluyter.nl
• Een scheepshelling van
170x40m met een hefcapaciteit van1500T
• Een vlottende steiger,
geschikt voor het uitvoeren
van werken boven de
waterlijn
• Opslagterrein en werkplaatsen.
• Drukpers van 300T,
knipstraat tot 3m,
paswerkerij,…

AGEN STAND

PVAARTD
OPEN SCHEE

403

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

DE BINNENVAART GAAT DOOR EN WIJ DUS OOK!
Adverteer nu om zichtbaar te blijven!

Hart voor de binnenvaart
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250.000 euro voor testen mobiele ontgassingsinstallaties
Als varend ontgassen door
binnenvaarttankers volledig
wordt verboden – naar
verwachting in 2021 –
moeten er voldoende veilige
en milieuverantwoorde
alternatieven zijn. Dit jaar is
begonnen met het testen van
mobiele ontgassingsinstallatie.
Het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat stelt daar 250.000
euro voor ter beschikking.
Tankers moeten hun tanks op een
milieuvriendelijke manier kunnen
ontdoen van dampen die achterblijven wanneer ze hun vloeibare
lading hebben gelost. Dit ontgassen gebeurt nu nog vaak varend.
Om tijd te besparen en doordat
er te weinig capaciteit aan de wal
is, waarvan het gebruik bovendien
duur is.
Op dit moment kunnen schepen in Nederland alleen in Rotterdam en Moerdijk terecht bij
ontgassingsinstallaties. Deze twee
locaties zijn niet toereikend als
het verbod op varend ontgassen
in werking treedt. Er is dan ook
behoefte aan mobiele ontgassingsinstallaties, liefst in de havengebieden waar veel tankoverslag
plaatsvindt.
Wanneer deze proeven succesvol
zijn doorlopen, is het aan de pro-

Inspectie Leefomgeving en Transport voerde in augustus een controle uit met een drone.
Van de 22 tankers was er geen één varend aan het ontgassen. (foto ILT)

vincies om vergunningen te verlenen aan de exploitanten van deze
installaties.

Landelijk verbod
Cora van Nieuwenhuizen woonde
donderdag 3 september een van de
proeven bij. Die was in de Seinehaven in Rotterdam. “Ik vind het
belangrijk dat er snel alternatieven
zijn voor het varend ontgassen”,
zei de minister. Het is kwalijk voor

de bemanning en omwonenden
maar het is ook niet goed voor het
milieu. We moeten snel meer weten wat de beste manier is om dit
te doen en deze proeven helpen
daarbij.”
De Zuid-Hollandse Gedeputeerde
Adri Bom-Lemstra was ook aanwezig. Zij vindt het landelijke verbod
op varend ontgassen een goede
stap en hoopt dat het snel wordt
ingevoerd. “Het draagt bij aan een

gezonde en veilige leefomgeving.
Maar voor schippers moeten er
natuurlijk wel voldoende alternatieven zijn. Goed dat we nu samen
met onder meer het ministerie,
de DCMR, gemeente Rotterdam
en het Havenbedrijf deze proeven
kunnen doen.”
Van Nieuwenhuizen heeft zich
bij haar Europese collega’s hard
maakt voor een spoedige ratificatie

van de wijziging van het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag
CDNI. Ook de andere verdragsstaten (Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland)
moeten het verbod op varend ontgassen namelijk opnemen in hun
nationale wetgeving. In Luxemburg is dat onlangs gebeurd. Als
alle CDNI-landen het verdrag
hebben geratificeerd, treedt het
verbod in werking.

Toch nog de haven in!

‘Vangst van de dag’ was de Pioneering Spirit.

Het is vaste prik: op de eerste zaterdag van
juli maken leden van de Rotterdamse afdeling van de World Ship Society altijd een
uitgebreide rondvaart door de haven. Niet
anderhalf uur of twee uur naar de toeristische plekken, maar acht uur lang… diep
de haven in, op zoek naar allerlei soorten
schepen. Alleen kon het jaarlijkse hoogtepunt door corona niet doorgaan.

WSS Rotterdam-voorzitter Cees de Keijzer maakte ook zelf volop foto’s.

Speciale gast aan boord was Jelle Gunneweg,
de havenreporter van RTV Rijnmond, die
verslag deed van de tocht en diverse schepenliefhebbers interviewde over hun fascinatie voor uiteenlopende vaartuigen. De
(Nederlandse) kustvaart lijkt onder de leden
de meeste fans te hebben.

De enthousiaste shipspotters werden ook
dit jaar beloond. Onder andere met de
Pioneering Spirit, met 382 bij 124 meter het
grootste schip ter wereld. De offshore-gigant
van Allseas ligt momenteel in de Prinses
Alexiahaven op de Maasvlakte te wachten
op zijn volgende klus.

De Smaragd 2 voer tot onder de enorme Huisman-kranen zodat de gasten de
Pioneering Spirit van alle kanten en dichterbij dan ooit konden bewonderen... én fotograferen natuurlijk.

Op de eerste zaterdag van september was het
alsnog zo ver. Precies in het weekend waarin
normaal gesproken de Wereldhavendagen
zijn. Maar ook die waren slachtoffer van
corona (al wisten de organisatoren via Digital Port Day en Port Stories de haven online
alsnog in de schijnwerpers te zetten).

Het echte werk
De ruim tachtig WSS-leden (de vereniging
heeft er inmiddels meer dan 350)
waren blij dat zij 5 september het echte werk
konden beleven. Dankzij de bemanning van
de Smaragd 2, die na maanden gedwongen
coronarust eindelijk weer kon uitvaren.

Er passeerden ﬂink wat containerschepen, die daarmee duidelijk maakten hoe belangrijk de binnenvaart is voor de Rotterdamse haven.

DAMEN MARINE COMPONENTS

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

werkendam

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

maritiem

Foto: Media Creators

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

SALES & SERVICE

AMBER SHIPPING INTERNATIONAL S.A., van harte gefeliciteerd met mts SYNERGY
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Derde estuaire tanker voor VEKA dit jaar
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Het mts Synergy is sterker,
veiliger en zeewaardiger
dan een gewone
binnenvaartbunkertanker. Het
nieuwe schip heeft tal van extra
versterkingen en is verhoogd om
onder de estuaire vaart in België
naar de alleen via zee bereikbare
havens te varen.
België kent speciale regelgeving
om over zee de havens te kunnen
bereiken, omdat grote binnenvaartschepen via de binnenwateren niet in elke haven kunnen
komen. De versterkte binnenschepen mogen tot 5 mijl langs
de kust van België varen: de route
tussen de havens van Oostende en
Zeebrugge en de monding van de
Westerschelde. Sinds 2007 is deze
regelgeving van kracht.

Zwaardere regelgeving
Vrijdag 31 juli voer de Synergy zijn
technische proefvaart voor de werf
op het Hollands Diep. Estuaire
schepen zijn complexe schepen
omdat ze naast de regelgeving
voor de estuaire vaart ook moeten
voldoen aan de regelgeving voor
de (ADN) binnenvaartwetgeving.
De schepen zijn voor de estuaire
vaart zwaarder en meer versterkt
met extra spanten, hebben een
zwaarder vlak en zijn uiteraard
compleet dubbelwandig, met een
zwaardere boeg om op zee te mogen varen.

Foto: Media Creators

Daarnaast zijn er tal van extra aanpassingen nodig voor reddingsmiddelen en bediening die onder
zeekeur vallen. Ook kunnen de
ramen van de woning binnen met
zware platen geblindeerd worden
en zijn ze kleiner uitgevoerd dan
bij een standaard binnenschip.
In het stuurhuis is het al niet anders: dat heeft bijvoorbeeld dikkere raamspijlen. Vloeren mogen
alleen van staal gemaakt worden,
aluminium wordt afgekeurd. Het

stuurhuis ook van staal.

Zuinige rompvorm
Mts Synergy is een estuaire type
C-tanker. Het casco is gebouwd in
2019 in Oekraïne en na een zeereis
van een maand begin maart in Nederland aangekomen. De afmetingen van de bunkertankerzijn 110
x 13,50 meter met een holte van
6,59 meter. Het laadvermogen is
5.320 ton en het schip heeft een
laag brandstofverbruik door het

toepassen van het VEKA Vortexsysteem. Het water lost hierdoor
makkelijker bij de achtersteven. En
zijn twee 5-blads vaste schroeven
van 2.000 millimeter in de straalbuizen.
Door het door VEKA zelf ontwikkelde en door DST Duisburg
geteste onderwaterschip is de Synergy volgens Raymond Wennekes, woordvoerder van VEKA, één
van de meest efficiënte en zuinige
estuaire tankers. “De romp is spe-

ciaal ontwikkeld om brandstof te
besparen. Dit kan oplopen tot wel
15 procent ten opzichte van een
normale tanker.”

Veertien tanks
De Synergy is vergelijkbaar met de
begin dit jaar opgeleverde Aimee
en Emma voor Burando en is daarmee de derde tanker in een rij van
vijf stuks die VEKA volledig gaat
Lees verder op pagina 3 >>

MTS SYNERGY
VEKA WENST AMBER SHIPPING INTERNATIONAL S.A.
EN DE BEMANNING VAN MTS SYNERGY EEN BEHOUDEN VAART.
VEKA SCHEEPSBOUW LEVERDE HET COMPLETE SCHIP.

Foto: Maritime Filming Group
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afbouwen. De afbouw is door de
ervaring en een goed management
snel gegaan”, vertelt Wennekes.
“Het schip wordt in september ge-

leverd aan Amber Shipping International.”
Begin mei werden de twee Caterpillar 3508 dieselmotoren, van elk
1.065 pk geplaatst in de twee machinekamercompartimenten. Er

zit een tunnelboegschroef in van
Verhaar (type 4K 1000). Daarnaast
is het schip geleverd met een 355
graden draaibare bunkerkraan, die
geschikt is om twee verschillende
partijen uit de veertien tanks te
leveren. European Pump Services leverde het complete pompsysteem, bestaande uit drie EPS/
Bornemann-ladingpompen voor

zowel stookolie als gasolie. Elke
ladingpomp heeft een capaciteit
van 500 m3/uur. De sets worden
aangedreven door 230 kW ABBelektromotoren.
Naast de ladingpompen heeft EPS
tevens de EPS/Bornemann-strippomp voor het legen van de dekleidingen geleverd. De door EPS
geleverde pompsystemen zijn ge-

schikt voor installatie in een ATEXzone 1 G IIB T4. Er is een gegalvaniseerd leidingsysteem geplaatst
voor de veertien ladingtanks, uitgevoerd met drie persleidingen en
één dampretourleiding met in totaal vier manifolds.

Kampers Shipyard B.V.

De complete elektrische installatie inclusief

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

Berg Maritieme Meetsystemen B.V.

gard HSD+
Dik den Hollander Maritiem B.V.

Afbouwlocatie en afbouwbegeleiding, tek-

Tankmeet- en alarmeringssysteem voor

eningen en ontwerp, inbouw machineka-

de ladingtanks, gasdetectie systemen voor

PVC vloer en tapijt, alle losse meubels,

mers, leidingen machinekamers, loodgiet-

woning en stuurhuis en doorvaarthoogte

zonwering en raambekleding, matrassen en

erswerkzaamheden en spiralen

meting

bedtextiel, stofferen hoekbank keuken en

ADS van STIGT
2x Masson Marine keerkoppeling type MM
W5200 reductie 5,458:1 Inclusief Centa

Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
Blommaert BVBA

stuurhuis, huishoudpakket
EPS European Pump Services B.V.
Het complete pompsysteem, bestaande uit

2-draads databesturing, monitoringsys-

Hefgeleidekokersysteem
OMRU Scheepsramen

teem met touchscreenbediening, compleet
nautisch pakket, camerasysteem, complete

Ramen
Radio Holland Netherlands B.V.

airco installatie, satellietsysteem, tankmeetsysteem, Ecdis Inland Viewer, en AIS

Levering via Werkina Werkendam
Sensor Maritime

installatie
Willemsen interieurbouw &

Brughoogtedetectiesysteem

scheepsbetimmering B.V.

Verhaar Omega B.V.

elastische koppeling, elektrische bediening,

Voormast type Improval XL, dakradarmast

3 stuks EPS/Bornemann ladingpompen

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

type Futura en stuurhuttrap

voor zowel stookolie als gasolie toepassing

Twee (2) Verhaar Omega Boegschroefin-

met elk een capaciteit van 500m3/uur en

stallaties type kanalen 31120-4k (schroef-

Besturingssysteem: type SP2700, incl.

aangedreven door 230 kW ABB elektro-

diam 1200mm) elektrisch aangedreven,

roerstandaanwijzer RI2700, hydraulisch

motoren en geleverd de EPS/Bornemann

393 kW bij 1780 omw/min. en bediening

Airconditioning, overdrukinstallatie en RVS

aggregaat: type HPP 2700-360 } 0-2-1 / 11

strippomp voor het legen van de dekleidin-

wegafhankelijk incl. omschakeling pomp/

Klaproosters

kW, stuursysteem: type 2DWK en roersys-

gen. De door EPS geleverd pompsystemen

boegschroefbedrijf

teem: 1 set (2 stuks) Van der Velden High-

zijn geschikt voor installatie in een ATEX

Lift BARKE® flaproeren

zone 1 G IIB T4

sleepsmeerpomp
All Pumps Holland B.V.
Victor pompen pakket
AMW-Marine B.V.
Scheepsschroef
Artco Painting B.V.
Compleet schilder/coating-werk
Beka Constructiebedrijf B.V.
Voor- en achter machinekamer vloeren

Damen Marine Components

De Wit Bunkering
Nieuwe generatie Mobil smeerolie Mobil-

Heatmaster B.V.
Thermische olie installatie

Isoleren en betimmeren van achterwoning
en stuurhut
WindeX Engineering B.V.

W&O Europe
Afsluiters voor de dekleidingsystemen,
machinekamers en het ballastsysteem
Werkina Werkendam B.V.

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Brusselse haven kruipt
uit het dal
De coronacrisis en de Belgische
lockdown-maatregelen hebben
in de eerste helft van het jaar
geleid tot een daling van de
traﬁek met 4 procent in de haven
van Brussel. Inmiddels trekt de
overslag weer aan.
De eigen trafiek, ladingen en lossingen in Brussel zelf, daalde met
13 procent naar 2,4 miljoen ton.
Het transitverkeer (vervoer door
de haven) steeg met 31 procent
naar 878.000 ton. Die toename
moet gerelativeerd worden: 2019
was voor het transitverkeer een
slecht jaar door de lage waterstanden op een aantal Europese vaarwegen.
In vrijwel alle goederensegmenten
nam de overslag af. Metaalproducten, mineralen en schroot, bouw-

materiaal en containers kenden
de sterkste daling. De overslag van
voedingswaren en landbouwproducten nam juist toe.

Herstel
Yassine Akki, voorzitter van het
Havenbedrijf, is trots dat de haven
tijdens de crisis volledig operationeel kon blijven en zijn cruciale
rol in de bevoorrading van de stad
kon blijven vervullen.
Volgens het Havenbedrijf is in juni
het herstel ingezet met een stijging van 11 procent ten opzichte
van dezelfde maand in 2019. Akki:
“Dat doet ons plezier. We blijven
meer dan ooit vastberaden om het
vervoer over het water in Brussel te
ontwikkelen als een duurzamer,
milieuvriendelijker transportalternatief.”

(foto Port de Bruxelles)

“Bouw tweede sluis in Henrichenburg”
BDB-vicevoorzitter Roberto
Spranzi heeft in het parlement
van Noordrijn-Westfalen
gepleit voor de bouw van een
tweede sluis in Henrichenburg.
De huidige sluis vormt een
knelpunt voor de binnenvaart
en de haven van Dortmund. Ze
wordt volgend jaar weer een
periode volledig gestremd voor
onderhoud.
Via de West-Duitse kanalen worden jaarlijks zo’n 40 miljoen ton
goederen vervoerd. De kanalen
hebben een sleutelrol in het achterlandvervoer vanuit de westelijke zeehavens en de bevoorra-

ding van de industrie. Daarbij is
de haven van Dortmund in het
oostelijke Ruhrgebied met zo’n
3 miljoen ton per jaar een belangrijk overslagpunt voor de binnenvaart.

Stremmingen

Ook volgend jaar wordt de sluis
weer een tijdlang stilgelegd voor
onderhoud. Dat is niet alleen
problematisch voor de haven en
de scheepvaart, maar ook slecht
voor het milieu. Veel lading
belandt tijdens sluisstremmingen
op de weg.

De laatste jaren had de haven
veel last van storingen bij de sluis
Henrichenburg, die slechts één
schutkolk heeft en voor binnenschepen de enige toegang vormt
tot de haven. In 2019 was de
sluis anderhalve maand volledig
gestremd. Vervolgens werd gedurende anderhalve maand slechts
noodbediening aangeboden.

Hoewel de binnenvaart steeds
minder kolen vervoert, zou
de sector toch zeer gebaat zijn
bij de bouw van een tweede
sluis. Er worden immers steeds
meer andere goederen met binnenschepen vervoerd. Zo is
het kanalennet geschikt voor
het transport van bouwafval

vanuit het Ruhrgebied naar
Nederlandse verbrandingscentrales.

Bruggen verhogen
Verder zou de haven van Dortmund een centrale rol kunnen
gaan spelen in de overslag van
project- en zware lading. Op
termijn
gaat
de
Duitse
overheid ook de bruggen over de
kanalen verhogen, wat weer een
impuls kan zijn voor het containervervoer.
De sociaaldemocraten (SDP) in
Noordrijn-Westfalen hadden de
deelstaatregering al eerder ge-

vraagd om zich in Berlijn sterk
te maken voor de bouw van een
tweede sluis.
Daar sluit binnenvaartorganisatie BDB zich bij aan. Tijdens
een congres van de BDB en de
Bond voor Expeditie en Logistiek
beloofde NRW-verkeersminister
Hendrik Wüst (CDU) op bondsniveau te gaan pleiten voor het
versterken van het vaarwegennet
in de deelstaat.
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Europees onderzoeksprogramma moet technische, logistieke en organisatorische verbeteringen opleveren

NOVIMOVE helpt binnenvaart ook na 2030 vooruit
Op 1 juni is het Europese
onderzoeksprogramma
NOVIMOVE gestart. Doel is
door innovaties de prestaties
en kansen van de binnenvaart
te verbeteren op de corridor
tussen Rotterdam en Antwerpen
en Bazel en zo meer lading naar
het water te halen. Omdat dat
niet alleen in het belang van de
sector zelf is, maar ook van de
economie, de samenleving en
het klimaat. Twee deelnemende
onderzoekers vertellen hoe hun
organisaties daaraan bijdragen:
Edwin van Hassel, onderzoeker
en universitair docent aan de
Universiteit van Antwerpen, en
Menno Menist, directeur bij
het Nederlandse onderzoek- en
adviesbureau Panteia.
NOVIMOVE staat voor Novel inland waterway transport concepts
for moving freight effectively. In
het door de Europese Commissie
gesubsidieerde programma werken 21 partners uit zes landen samen om het binnenvaartvervoer
over de Rijncorridor tussen de zeehavens Rotterdam en Antwerpen
en Bazel te verbeteren. Logistiek,
technisch en organisatorisch. Dat
moet in tien jaar tijd zorgen voor
30 procent meer lading over water op dat traject. De focus ligt op
containers.
In deelprojecten (werkpakketten)
komen vier thema’s aan bod: het
ontwerpen van nieuwe scheepstypen die minder last hebben van
laagwater
• slimme navigatie door informatie van satellieten te combineren met real-time informatie
over waterstanden
• intelligente planning van
sluizen door afstemming met
schepen
• hogere beladingsgraad door
nieuwe logistieke concepten en
het bundelen van lading

Vollere containers
Edwin van Hassel, onderzoeker en
universitair docent aan de Faculteit
Transport en Regionale Economie
van de Universiteit van Antwerpen, richt zich binnen het project
met name op het transportmodel.
“Daarin verwerken we alle vernieuwingen die NOVIMOVE oplevert. Zo kunnen we via simulaties
zien wat de effecten zijn van al
die verbeteringen en ook hoe die
elkaar onderling beïnvloeden. We
benaderen dat vooral vanuit de
logistiek. Wat zijn de voordelen
voor de ladingeigenaar? Als die
groot zijn, zal een verlader sneller geneigd zijn om (meer) van de
binnenvaart gebruik te maken.”
“Binnen het programma wordt
aan een groot aantal ontwikkelingen gewerkt om de containerbinnenvaart te verbeteren en
tot de gewenste modal shift te
komen”, aldus Van Hassel. “Als
Universiteit van Antwerpen kijken
wij onder meer naar de interactie
tussen binnenschepen en de deepsea terminals. Kort gezegd: om iets
te doen aan de wachttijden in de

De focus van NOVIMOVE ligt op containers. (foto Adobe Stock)
zeehavens. We zoeken, samen met
partners, ook naar mogelijkheden
om containers voller te krijgen
door wat ‘cargo construction’ heet,
zodat je per container meer lading
kan vervoeren.”

Keten
Samen met onder meer Panteia
werkt de Universiteit van Antwerpen nu aan een analyse en beschrijving van de huidige situatie.
Ook van de markt. Interessant zijn
dan vooral de vragen: wie bepalen
in de keten of en hoe van binnenvaart gebruik wordt gemaakt en op
basis waarvan doen ze dat?
“Wij doen veel onderzoek naar
binnenvaart, onder andere op de
Rijncorridor, en we beschikken
over veel data op het gebied van
onder meer de kostenstructuur en
vervoersstromen in de sector”, zegt
Menno Menist. Volgens de direc-

teur van Panteia is het dus vanzelfsprekend dat het Nederlands onderzoek- en adviesbureau een van
de partners binnen NOVIMOVE is.
“Wij houden ons binnen het programma vooral bezig met de keten
en wat de gevolgen zijn van de
maatregelen die NOVIMOVE gaat
opleveren – en ook wat er gebeurt
als je geen maatregelen neemt.”

Happy ﬂow
Van Hassel ziet ook kansen in corridorplanning, wat hij de ‘happy
flow’ noemt: een ‘blauwe golf’
waarbij vaarwegbeheerders over
een langer traject de sluisbediening afstemmen op de schepen.
“Zodat die zonder vertraging van
de zeehaven naar de inland terminal kunnen varen.”
En laat nu juist Panteia zich daarmee bezighouden, vertelt Menist:
“We hebben eerder onderzoek ge-

Edwin van Hassel: “De kracht van NOVIMOVE gaat zijn dat we de
kennis en ervaringen delen, zodat iedereen in de keten er
voordeel bij heeft.”

daan naar een blauwe golf op de
Twentekanalen. Die kennis kunnen we nu toepassen.” Ook smart
shipping, onbemand varen en de
aanpassing van scheepsontwerpen
vindt Menist kansrijk. “Goed dus
dat ook die onderdelen aandacht
krijgen binnen NOVIMOVE.”

Best case scenario
De doelstelling is 30 procent toename van het vervoer op de Rijncorridor in de komende tien jaar.
Dat percentage noemt Van Hassel
een ‘educated guess’. “Het is het
best case scenario. We hebben een
inschatting gemaakt van wat de
effecten zullen zijn van alle verschillende innovaties en ontwikkelingen die NOVIMOVE in
beweging kan zetten. Van het
verminderen van de wachttijden
in de zeehavens tot de komst van
schepen die bij laag water meer
lading kunnen vervoeren dan huidige schepen.”
“Die effecten hebben we doorgerekend en gecombineerd om in
te schatten wat het totale shiftpotentieel is. Rekening houdend met
onder meer de elasticiteit op basis
van de kosten en de concurrentiepositie ten opzichte van het wegvervoer.”

een bijdrage aan leveren. We
hopen een aantal van de obstakels
die er zijn op te ruimen. Zoals de
vertragingen in de zeehavens.”
“Maar ook de oplossingen voor
het lage water zijn heel belangrijk. Voor betrouwbaarheid en
het vertrouwen van verladers bijvoorbeeld. Als er geen vertrouwen
meer is, haken klanten af. Dat mag
niet gebeuren.”

Groter belang
Het belang van NOVIMOVE gaat
daardoor verder dan een groeipercentage. “We moeten het vooral
zien in de ontwikkelingen die in
de binnenvaart in gang worden gezet”, vindt Van Hassel. “Sommige
deelprojecten zullen succesvoller
zijn dan andere. Elke verbetering
telt. En er zullen zóveel effecten
zijn… Zo willen we van het model
als spin-off een serious game maken. Daarmee kunnen marktpartijen uitproberen wat gevolgen
zijn van beslissingen in de keten,
maar we willen die game ook toepassen in het onderwijs. Zowel bij
ons in Antwerpen als op de TU in
Delft. Zo kunnen we studenten
meer bekend maken met de binnenvaart. Ook daar profiteert de
binnenvaart van.”

Laagwater

Voorspellingen

Het succes van NOVIMOVE hangt
niet volledig af van het behalen
van die 30 procent, zeggen Van
Hassel en Menist. Ook bij een
lager percentage en/of het slagen
van de doelstellingen van deelprojecten kan het onderzoeksprogramma van grote waarde zijn
voor de binnenvaart.
“Het is geen keihard richtgetal”,
aldus Menist. “We moeten wel
zorgen dat er groei komt. Alhoewel je zo eerlijk moet zijn te erkennen dat de markt het uiteindelijk
moet doen. We kunnen daar zeker

Onverwachte
ontwikkelingen
van buitenaf kunnen ook invloed
hebben op de resultaten van NOVIMOVE. Daar zijn Van Hassel
en Menist zich terdege van bewust. Denk alleen maar aan een
wereldwijde pandemie, die voor
een ongekende economische recessie zorgt en ook de transportwereld harde klappen uitdeelt.
Van Hassel: “In het model komen
scenario’s voor dat soort zaken en
gebeurtenissen. Bijvoorbeeld een
Lees verder op pagina 19 >>
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crisis als die we door corona zien.
Welke gevolgen heeft dat – ook
weer voor de hele keten.”
Bij Panteia hebben ze veel ervaring
met voorspellingen en scenario’s.
Menist: “Eerlijk is eerlijk: die pandemie had ik niet zien aankomen.
Maar je kunt de impact van zo’n
soort ontwikkeling wel inschatten. De containerbinnenvaart zal
dit jaar waarschijnlijk niet zo veel
lading verliezen, maar het volume
neemt wel af. Dat maakt het misschien op voorhand al moeilijker
om die 30 procent te halen. Aan
de andere kant zie je ook allerlei positieve ontwikkelingen: het
koleneiland in Duisburg wordt

omgebouwd om overslag gemakkelijker te maken, er is een nieuwe terminal in Lauterbourg en er
komt er één bij in Bazel.”

Ook na 2030 proﬁteren
Hoe groot de groei in 2030 is, laat
zich lastig voorspellen, aldus beide onderzoekers. Van Hassel: “Dat
komt door de complexiteit en de
interactie tussen de verschillende
onderdelen en actoren. Je hebt te
maken met optimalisatie van de
deelprojecten, maar ook met die
van het geheel. Ketendenken is
daarom belangrijk. De kracht van
NOVIMOVE gaat zijn dat we de
kennis en ervaringen delen, zodat
iedereen in de keten er voordeel
bij heeft. Met het simulatiemodel

dat we gaan ontwikkelen, moet
inzichtelijk worden hoe dat uitpakt.”
Menist: “Uiteindelijk willen alle
21 partners eraan bijdragen dat
de binnenvaart er beter op wordt.
Door de efficiency en de duurzaamheid van de binnenvaart te
vergroten, zodat verladers er gebruik van blijven maken. En liefst
nog meer. NOVIMOVE moet zorgen voor structurele verbeteringen,
die de binnenvaart ook na 2030
verder helpen. Het programma is
geen doel op zich, maar een middel.”

Kijk voor meer informatie op
www.novimove.eu.

Wie kent de ‘Rotterdamse
Beren’ nog?

De Jääkarhu aan het werk.

Twee ‘Rotterdamse Beren’ voeren in 2019 nog
eenmaal uit. Op papier welteverstaan, want het
unieke tweetal bestaat niet meer. Het boek bleek
succesvol en leverde bovendien veel leuke reacties
op, aldus auteur Arie Pieters. “Dit legendarische
duo bleek nog niet vergeten te zijn.”
Het gaat om de reusachtige ijsbreker Jääkarhu en
sleper/ijsbreker Siberië. Ze werden in 1926 opgeleverd bij de werf van Piet Smit Jr. in Rotterdam. En
hoewel hun ‘leven’ totaal anders zou verlopen, ontdekte Pieters tijdens het onderzoek voor zijn boekje
enkele wonderlijke parallellen. Rotterdamse Beren was
uitverkocht, maar is inmiddels weer verkrijgbaar.

Sterkste sleper van zijn tijd
Arie Pieters schreef boeken over monumentale
bomen en regionale natuur maar stort zich ook
regelmatig op min of meer vergeten stukjes Ne-

derlandse geschiedenis. In Rotterdamse Beren gaat
hij het water op. Pieters neemt de lezer in eerste instantie mee terug naar 1926. Het jaar waarin de
Rotterdamse werf van Piet Smit Jr. de Jääkarhu en de
Siberië opleverde.
De eerste was een reus van een ijsbreker, vervaardigd
voor Finland; de tweede was de sterkste sleper van zijn
tijd in Nederland, én tevens inzetbaar als ijsbreker.
Aan de hand van onder meer 50 (soms unieke) foto’s
volgt het boek hun levensloop.

Filmster
Beide vaartuigen werden varende legendes en één van
de twee werd zelfs een filmster.
De Siberië, met als bijnaam ‘de Beer van Rotterdam’,
was als ijsbreker – zeker voor de Tweede Wereldoorlog
– regelmatig te zien in de Dordtse Kil, op de Merwede,
de Oude Maas en de andere rivieren in het Rijnmondgebied. Het schip fungeerde dan als aanvoerder van
een konvooi ijsbrekers.
De Jääkarhu (Fins voor ‘IJsbeer’) deed zijn werk in
eerste instantie vooral in Finland, maar werd na de
Tweede Wereldoorlog door de toenmalige Sovjet-Unie
ingepikt als oorlogsbuit. Onder Sovjetvlag kreeg de
‘IJsbeer’ een andere naam werd actief in de poolstreek.

Finland
De Siberië en de Jääkarhu waren volgens Pieters unieke schepen (voor hun tijd) en tijdens zijn onderzoek
voor het boek bleek, met wat hulp van de sociale media, dat de Jääkarhu nog lang niet vergeten is in zijn
vroegere thuisland Finland.
Met dank aan twee Finse Facebook-contacten doken
enkele unieke oude foto’s op van de machtige ‘IJsbeer’.

Mijnbestseller.nl

De cover van het boek.

Rotterdamse Beren brengt in tachtig bladzijden en aan
de hand van zo’n vijftig foto’s een stuk, voor velen
dierbare, maritieme geschiedenis in beeld.
Het boek is onder meer verkrijgbaar via de webwinkel van Mijnbestseller.nl. Men kan het ook bij elke
boekwinkel kopen/bestellen. De verkoopprijs is 13,50
euro.

Menno Menist: “Het programma is geen doel op zich,
maar een middel.”

Duale Vlaamse
matrozenopleiding start
deze maand
Bij Syntra Midden-Vlaanderen
gaat op 21 september de nieuwe
duale opleiding tot Matroos
Binnenvaart van start. In vier
maanden tijd kunnen de
deelnemers hun getuigschrift op
zak hebben.
“We starten met een eerste groep
van maximaal twaalf deelnemers”, zegt opleidingscoördinator Wim van Stappen. “Momenteel zijn er acht inschrijvingen.
Aansluitend starten we, al naargelang de belangstelling, met een
tweede groep.”

op een expansieve groei gedurende de komende jaren,
maar kampt met vergrijzing en
een nijpend tekort aan nieuwe
instromers. Tegen 2030 moeten
er duizenden nieuwe arbeidsplaatsen worden ingevuld.”
Bovendien is de binnenvaart
hét transportmiddel van de toekomst, vindt Van Stappen. “Eén
binnenschip houdt gemiddeld
tweehonderd vrachtwagens van
de weg, wat niet alleen het fileleed op de wegen verzacht, maar
tevens voor een betere ecologische voetafdruk zorgt.”

Tekort aan instromers

Praktijkles aan boord

Syntra Midden-Vlaanderen leidt
jonge ondernemers en medewerkers in het mkb op en legt zich
al bijna twee decennia ook toe
op de binnenvaart. Met opleidingen als binnenvaartondernemer,
stuurman binnenvaart en nu ook
matroos binnenvaart in een duaal jasje.

Zowel studenten (+18), werkenden als werkzoekenden kunnen
deelnemen. De deelnemers zullen zo’n 60 procent van de opleidingstijd doorbrengen aan
boord. De overige 40 procent
bestaat uit een mix van e-leren
en leren op school. Dat gebeurt
onder de vleugels van ervaren
coaches, die zelf werkzaam zijn
in de sector.

En dat is niets te vroeg, zegt John
Reynaert, sectorconsulent van
het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart, dat meewerkt
om van dit initiatief. een succes
te maken.
“De binnenvaart heeft uitzicht

In vier maanden tijd stoomt
Syntra Midden-Vlaanderen de
deelnemers op deze manier
klaar voor het examen Matroos
Binnenvaart.

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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Het interieur, de stoffering of de raambekleding
van uw schip aanpassen?
Maak kennis met ’t Catshuis, ‘het mooiste in wonen’ op het water.
Bij ’t Catshuis geloven we dat u gelukkig wordt van een schip dat
bij u past en uw persoonlijkheid laat zien. Onze interieur designers
laten u graag zien wat er mogelijk is zonder u eigen stijl uit het oog te
verliezen en door het maximale uit de ruimte van uw schip te halen.




Luxe materialen, meubelen, stoffen en accessoires;
Volledige ontzorging: van het inmeten, tot het uitleveren van

’t Catshuis
Noordeinde 66, 3341
LW Hendrik Ido Ambacht

de meubelen en het afstijlen van uw schip;







Inrichten tijdens de vaart en dus geen één dag aan wal;
Echt thuis komen op uw schip;

 010 - 48 37 099

Van industriële tot luxe en van moderne tot klassieke stijlen;

 info@catshuis.info
 instagram.com/tcatshuis
 facebook.nl/tcatshuis

Jarenlange ervaring in wonen op het water;
Één contactpersoon tijdens het gehele inrichtingsproces.

Comfort, luxe en een persoonlijke benadering, dat is waar ’t Catshuis
voor staat en dat is wat u van ons kunt verwachten.
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Mts Generation voor jubilerend Maintank

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

Promarin Propeller- und
Marinetechnik GmbH

Complete afbouw
All Pumps Holland B.V.
Victor pompen pakket

skew design and the two OPTIMA® propeller nozzles

Alphatron Marine B.V.

Van Wijk Machinefabriek en

Compleet nautisch pakket
Blokland Non-Ferro B.V.
Bunkerstation Heijmen B.V.
Gasolie, Mobil smeerolie en de complete scheepsinventaris
2x 2 HA-DU HightechRuder gebaut
HR Piping B.V.

Aluminium stuurhuis
Verhaar Omega B.V.
kanalen 31120-4k (schroefdiam 1200mm) elektrisch
aangedreven, 330 kW bij 1780 omw/min. en bediening wegafhankelijk incl. omschakeling pomp/

Complete machinekamer installatie
Kadlec & Brödlin GmbH
Projektierten, lieferten und installierten wir die elek-

Stilstand is achteruitgang. Daar zijn ze bij
scheepvaartbedrijf annex bevrachter Maintank Schifffahrtsgesellschaft (MTS) terdege
van doordrongen. Dit jaar bestaat het bedrijf
25 jaar en de ontwikkelingen en investeringen gaan nog steeds door.
Zo is er nu weer een gloednieuw schip aan
de vloot toegevoegd: het mts Generation. De
afbouw vond plaats bij GS Yard in Waterhuizen. De proefvaart was eind augustus.
De Groningse werf bouwde al eerder tankers
voor het bedrijf uit Wörth am Main. De vloot

Hefkolom en stuurhuizen autokraan 12-18 mtr.

Eén (1) Verhaar Omega Boegschroefinstallatie type

Heinrich Harbisch Schiﬀswerft GmbH

telt inmiddels twintig schepen. Het succes
van Maintank is gestoeld op “veiligheid, betrouwbaarheid en eerlijk zakendoen op basis
van partnerschap”, zo vermeldt de website.
Dat wordt niet ten uitvoer gebracht door
alleen de schepen van de vloot doordacht
in te zetten, maar de deelnemers ook op
alle andere gebieden te ondersteunen: van
techniek en innovatie tot en met ondernemerschap en financiën en de opleiding van
varend personeel.

Scheepsreparatiebedrijf B.V.
Van Wijk Stuurhuizen B.V.

Beunkoelers

Foto: Simon Marrink

The 2 main propellers, diameter 1550mm, 4 blades,

boegschroefbedrijf
WindeX Engineering B.V.
RVS klaproosters

trische und elektronische Ausrüstung inkl. der Steuerungs- und Automatisationstechnik sowie das Tankmess- und Alarmierungssystem und die dazugehörige
Visualisierung sowie die Navigations- und Kommunikationseinrichtungen
Maintank Schiﬀahrtsgesellschaft mbH
Bevrachting

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wir gratulieren zur
Fertigstellung des
TMS GENERATION
Dem Schiff und seiner Besatzung wünschen wir allzeit gute
Fahrt und immer eine handbreit
Wasser unter dem Kiel.

M A I N TA N K
Schiffahrtsgesellschaft mbH
Mainstraße 45
D-63939 Wörth am Main
Tel.: 0049 (0)9372 9900 0
Fax.: 0049 (0)9372 9900 29
Mail: info@maintank.com
www.maintank.com

Wij feliciteren MAINTANK
Schiffahrtsgesellschaft mbH
met het mts Generation
Rotterdam – Nijmegen – Millingen a/d Rijn
Loswal 5 . 6566 CH MILLINGEN A/D RIJN . T +31 481 438310 . info@heijmen.nl

heijmen.nl • scheepsuitrusting.nl • stuurstoelen.com

Wij wensen MAINTANK een behouden vaart met mts GENERATION

Kadlec & Brödlin
SCHIFFSELEKTRIK
ELEKTRONIK
NAVIGATION
KOMMUNIKATION

Stuurhuizen B.V.

GmbH

ELECTRIC
MARINE BUILDING
and
ENGINEERING

Foto: Simon Marrink
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SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

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

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

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

ALUMINIUM EN RVS
BEERENS BV

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

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

Stuurwerken

of mail direct naar
john@beerensbv.nl

Stuurwerkkeuringen

Stuurwerkpompen
leverbaar uit voorraad

Stuurhuiskeuringen

Nieuw of revisie van cilinders

/Beerensbvwerkendam
/company/beerensbv

WWW.BEERENSBV.NL

HERMOTORISEREN?
OP ZOEK NAAR EEN CCR2 MOTOR?
Zeer betrouwbare mechanische
binnenvaart motoren
Uit voorraad leverbaar!
755 pk / 1840 tpm
829 pk / 1900 tpm
1400 pk / 1900 tpm

Meer weten?

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

Markweg Zuid 2A
4794 SN Heijningen

0167 - 52 45 65
buycktechniek.nl
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Innovatieve
Specialist

Wij feliciteren Reederei Deymann met KVB Reinhold Deymann
en wensen hen een behouden vaart

OSO. Sterk staaltje
vakmanschap

Wij feliciteren Reederij Deymann met
Reinhold Deymann en wensen haar
en de bemanning een behouden vaart.
Biesboschhaven Noord 7a . 4251 NL Werkendam
T. 085-040 48 00 . M. 06 835 26 326 . info@ccm3.nl

www.ccm3.nl

Bedankt.

We bedanken Reederei Deymann voor het vertrouwen en wensen Reinhold Deymann
en haar bemanning een behouden vaart.

CONCORDIADAMEN.COM

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
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Reinhold Deymann met eerste lading kolen
naar Schmehausen
Reederij Deymann uit Haren heeft het
koppelverband Reinhold Deymann in
de vaart gebracht. Het schip is door
zijn bouwwijze geschikt voor de Duitse
kanalen en vervoert kolen van Rotterdam
naar de energiecentrale van RWE in
Schmehausen aan het Datteln-Hammkanaal.
De Reinhold Deymann, afgebouwd bij
Concordia Damen, is vorige week na een
geslaagde proefvaart begonnen aan de eerste
reis. Hij neemt op de West-Duitse kanalen
bij een diepgang van 2,50 meter 2.950 ton
kolen mee. Met een breedte van 9,60 meter
past hij door de sluizen.
“Licht gebouwd, niet te diep en te hoog en
daarmee perfect voor de kanalen”, zegt Martin Deymann, directeur-eigenaar van de rederij, over de nieuwbouw.
De Reinhold Deymann is ondanks de energietransitie en de onzekere toekomst van
kolencentrales in Duitsland een toekomstbestendige investering. “Er worden tegenwoordig nagenoeg geen nieuwe schepen
meer gebouwd voor de kanalen, maar we
blijven ze wel nodig hebben. De bestaande
kanaalvloot veroudert snel. Naast kolen kan
de Reinhold Deymann ook andere droge
lading, bulk en containers (240 TEU) vervoeren. Hij is zelfs geschikt voor reefers. We
kunnen met dit koppelverband doorvaren
tot in Maagdenburg.”

Gevarieerde vloot
Met de Reinhold Deymann erbij beschikt de
rederij over een vloot van circa veertig schepen voor het vervoer van droge lading, containers en tankvaartproducten. De spreiding
van de activiteiten geeft rust, zeker nu ook
het binnenvaartvervoer door COVID-19 onder druk staat.
Deymann: “Een lastige situatie. Het is moeilijk in te schatten hoe de markt zich gaat
ontwikkelen, maar ik blijf hopen dat het vol-

De Reinhold Deymann is vernoemd naar de peetoom van Martin Deymann. (Foto: Media Creators)

gend jaar weer beter gaat. Wellicht gaan we
wat minder import en export en meer binnenlands vervoer doen. De containervaart
heeft het de laatste maanden lastig gehad,
maar trekt inmiddels weer aan. In de droge
lading is het momenteel erg moeilijk.”
Martin Deymann, sinds dertig jaar in de
binnenvaart actief, blijft er kalm onder. “Ik
heb al de nodige pieken en dalen meegemaakt in deze sector. Juist daarom wedden
we niet op één paard. We varen op de Rijn,
de Noord-Duitse-kanalen, we zitten in de
chemie, containers en droge lading. Hierdoor kunnen we tegenvallers in het ene segment vaak in een ander segment compenseren. Zo heeft de tankvaart een paar mooie

Wir wünschen
Reederei Deymann
mit Reinhold
Deymann allzeit
Gute Fahrt.
Wir haben das
Steuerhaus und
den kompletten
Wohnungsausbau
ausgeführt.

jaren achter de rug. Helaas gaat het momenteel wat minder.”

Voorzichtig groeien
De afgelopen jaren heeft Deymann geïnvesteerd in de uitbreiding van de vloot en
activiteiten. Na de overname van de Seibertgroep (zeven containerschepen) in 2013
stapte de rederij vorig jaar in de bevrachtingsactiviteiten door de overname van
Fluvia Tankrode in Hamburg.
“Qua investeringen maken we nu een pas
op de plaats om daarna voorzichtig en met
beleid verder uit te breiden. We willen onder meer investeren in Deymann Tankrode.
Het Noord-Duitse kanalengebied is zeer belangrijk voor ons; we willen er onze positie
verstevigen. Maar niet door massaal nieuwe
schepen te bouwen, want de sector kampt
al met overcapaciteit. Bovendien hebben we
een mooie vloot van veertig jonge schepen
met een uitstekende kwaliteit.”

Jongeren motiveren
“En we hebben ook een geweldig team”,
vervolgt Deymann. “Vakkundige en loyale
medewerkers zijn wellicht voor ieder bedrijf
nog het allerbelangrijkste. Als rederij investeren we veel in opleiding. In principe wil ik
ieder jaar twintig jongeren opleiden. Het zijn
er op dit moment helaas slechts dertien. We
vinden te weinig geschikte kandidaten met
belangstelling voor onze sector. De verdiensten zijn uitstekend, maar de binnenvaart is
in Duitsland te weinig bekend. Wat een slager of een timmerman doet, weet iedereen.
Bij het beroep van stuurman of matroos kan
men zich vaak weinig voorstellen."
"Ik heb wel eens lessen over de binnenvaart

gegeven in de groepen 8 en 9. Jonge mensen
hebben er geen idee van wat binnenvaartondernemers doen. Dat is een groot probleem, en daar gaan we meer energie in
stoppen. We zijn volop bezig om jongeren
via social media te bereiken. We gaan ons
ook meer laten zien op arbeidsmarktbeurzen voor de jeugd.”
Welke rol kan de overheid spelen om de binnenvaartsector te ondersteunen? Deymann:
“Je kunt als sector niet verwachten dat de
overheid je gaat redden door er extra lading
bij te toveren. De markt moet zelf de broek
ophouden. Zo is het altijd geweest. Maar
de overheid moet wel aan de slag met het
achterstallig onderhoud op de kanalen en
rivieren. We varen met de Reinhold Deymann zeventig keer per jaar over het WeselDatteln-kanaal, waar de bolders op sluizen
al ruim twee jaar niet meer mogen worden
gebruikt en schepen voor het schutten handmatig worden vastgemaakt. Dat kan je eens
een poosje zo oplossen, maar ik zou het onderhand wel wenselijk vinden als men die
sluizen nu echt eens gaat moderniseren."
"Het wordt ook tijd om op de kanalen grotere schepen toe te laten. Ze kunnen daar
varen, maar wetgeving uit de jaren zestig verhindert dat dit ook gebeurt. Verder
is versoepeling van de bemanningsregels
nodig. Er kan op sommige schepen best met
een mannetje minder worden gevaren zonder de veiligheid in het gedrang te brengen.
Het zou ook een deel van de oplossing zijn
voor het oplopende tekort aan personeel in
de binnenvaart. Dus ja, de overheid kan wel
degelijk wat doen om onze sector meer te
ondersteunen.”

Aan ms REINHOLD DEYMANN leverden onder andere:
CCM3
Afbouw
Concordia Damen Shipbuilding B.V.
Levering compleet schip
Berger Maritiem Sales & Service V.O.F.
Twee CFD geoptimaliseerde scheepsschroeven
VICUSdt
Twee CFD geoptimaliseerde scheepsschroeven
De Waal Machinefabriek B.V.
• Stuwa Schroefasinstallatie met

schroefasrem
• Stuwa Schroefasseals
• EasyFlow Roersysteem

Liquid Control Trading BV
Compleet machinekamer pompenpakket
Oechies Elektrotechniek

• Stuwa Stuurmachine

• Elektrische installatie

• Leidingwerk

• Nautisch pakket

Dolpower BV

OMRU Scheepsramen

Scania DI13073M (283kW@1800rpm)
Deyman II ->

Scheepsramen
O.S.O. Oonincx Scheepsonderhoud B.V.

Boegschroef bak: VSG-1200 stuurrooster met Scania DI13073M

Inbouwen machinekamers
Veth Propulsion B.V.

(404kW@2000rpm)
Tischlerei und Alubau Wessels GmbH

• Schotel installatie

Deyman I ->

3 Stuks generatorsets á 63 kVA per stuk

• Airco

Boegschroef VSG-1000 stuurrooster met

Kompletter Wohnungsausbau - Steuerhaus

t.b.v. boordnet, bestaande uit:

• Vloerverwarming

Scania DI13073M (283kW@1800rpm)

inkl. Hubschacht und Ausbau - Masten -

• John Deere motor, type 4045HFG

• Screens

Deyman II ->

Fenster und Türen

• Stamford generator, type UC224

Hekschroef bak: VSG-1000 stuurrooster met

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Copyright Media Creators

Wij feliciteren REEDEREI DEYMANN van harte met de REINHOLD DEYMANN
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