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Minister geeft startsein voor forum SMASH!

Samen werken aan
‘smart shipping’

Marble Automation
Keteldiep 6 8321 MH Urk
Tel: +31 (0) 527 687 953
www.marbleautomation.com

Dé verwarming
voor aan boord!

+31 (0)117 - 401 500

Bewezen Kwaliteit

(078) 682 12 14

+31 164 212420
sales@woeurope.com

WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

be 2
sc 4/
hi 7
kb
aa
r

Minister Cora van Nieuwenhuizen ontving samen met NML-voorzitter Rob Verkerk het uitvergrote logo van SMASH!

Minister Cora van
Nieuwenhuizen heeft maandag
21 september het startsein
gegeven voor SMASH!, het
Nederlands Forum Smart
Shipping. Ze deed dat, in een
vanwege corona klein
gezelschap, samen met Rob
Verkerk, de voorzitter van
Nederland Maritiem Land. Die
koepelorganisatie is een van de
kartrekkers.

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.

king onmisbaar is. Aan het Nederlands Forum Smart Shipping
hebben zich veertien partijen verbonden. De bedoeling is dat anderen zich daarbij aansluiten. “Doe
mee,” riep Verkerk kijkers van de
livestream op.

Veiliger en duurzamer

Het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat doet zelf ook “veel
kopwerk”, zei Bas Buchner. De
directeur van onderzoeksinstituut
MARIN vergelijkt het forum met
een ploegentijdrit uit de Tour de
France, waarin goede samenwer-
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De lancering vond maandag 21
september plaats op de Kooren Terminal in Rotterdam, die
beschikbaar was gesteld door
RotorTug, bouwer van innovatieve
sleepboten. Paradepaardje RT Borkum kwam het logo – autonoom
varend – brengen.
Er waren nog meer vaartuigen te
zien die voorlopers zijn op het gebied van smart shipping: de City-

T: +31 (0) 78 890 8050
299
Pantone 354
Black K=100%
E:Pantone
binnenvaart@heinenhopman.nl
W: www.heinenhopmanbinnenvaart.nl

Pantone Uncoated (U) voor uncoated papierdrukwerk, zoals visitekaartjes, briefpapier etc.

www.visscherscheepsrep.nl

Pantone Coated (C) voor coated papierdrukwerk en en andere gecoate ondergronden, zoals stickers etc.
Versie 2014-02-18 Edward Newland / en@heinenhopman.com

Verwarming Verwarming
Ventilatie
Verwarming

Verwarming
Ventilatie

KEERKOPPELING
DEFECT?

Ventilatie
Airconditioning Airconditioning
Koeling

Naamloos-2 1

SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

24 UURS
STORINGSDIENST

www.keerkoppeling.com
Bel 078-6138277
MASSON | REINTJES | TWIN DISC | ZF | LOHMANN

Ventilatie
Airconditioning
Airconditioning
Koeling

DAMENMC.COM

Koeling

19-11-2014 13:21:41

Koeling

Tel. 0031 (0)184-496363

Barge, de RPA-3, de VO:X Metiri en
de Marin RHIB.
In SMASH! gaan bedrijven, kennisinstellingen en overheden op
grote schaal samenwerken aan de
ontwikkeling en invoering van
smart shipping. De binnenvaart is
vertegenwoordigd door het EICB.
“We zijn al een heel slimme sector”, lichtte Buchner het belang
toe van het forum, “maar we staan
voor enorme uitdagingen. Onder
meer op het gebied van duurzaamheid. Automatisering en robotisering zijn oplossingen daarvoor.”
Van Nieuwenhuizen wees vooral op de mogelijkheden om de
scheepvaart veiliger te maken,
naast duurzamer en slimmer. “Er
is nog veel te winnen als publieke en private partijen beter gaan
samenwerken. SMASH! gaat helpen om innovatieve technieken
om te zetten in praktische toepassingen. En er moet van alles geregeld worden: gezamenlijke talen,
standaarden en regelgeving.”
Van Nieuwenhuizen vroeg de
deelnemers om naast successen op
het gebied van smart shipping ook
mislukkingen te delen. “Durf dat
te doen, want ook daar kunnen we
van leren.”
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Prinsjesdag: 1,9 miljard euro
extra voor infrastructuur
De komende jaren trekt het
kabinet versneld 1,9 miljard
euro uit voor het onderhoud
en vervangen van wegen,
spoor, vaarwegen en dijken.
Dat hebben minister Cora
van Nieuwenhuizen en
staatssecretaris Stientje van
Veldhoven op Prinsjesdag
bekendgemaakt.
“Hiermee investeren we niet alleen in betere bereikbaarheid,
veiligheid en leefbaarheid, maar
bieden we ook onze bouwsector
zicht op werk in deze moeilijke
economische tijden.”
In het kader van duurzaamheid
hoeft de binnenvaart vanaf volgend jaar geen energiebelasting
meer te betalen op walstroom.

1,3 miljard voor
vaarwegen
In de begroting van 2021 wordt
in totaal 1,3 miljard euro geïnvesteerd in vaarwegen. In de begroting van 2020 was dat ongeveer

men zo snel mogelijk aan de slag
kan met opdrachten.

Baggeren

Dinsdag 15 september presenteerde kabinet Rutte III zijn laatste begroting.
(foto Rijksoverheid)

1 miljard euro. De hogere uitgaven
in 2021 worden onder andere gebruikt voor extra onderhoud van
de huidige infrastructuur.
Het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat stelt ruim een half
miljard euro versneld beschikbaar
om eerder dan gepland onderhoud uit te voeren aan de Rijksinfrastructuur. Dit bedrag komt

bovenop de extra 265 miljoen
die Van Nieuwenhuizen eerder al
heeft uitgetrokken voor het onderhoud van bruggen, tunnels en
sluizen die in de decennia na de
oorlog zijn gebouwd en toe zijn
aan een opknapbeurt.
Rijkswaterstaat is al in gesprek
met de bouwsector over welke
werkzaamheden op korte termijn
kunnen worden uitgevoerd, zodat

Minister van Nieuwenhuizen:
“Het is al weer bijna net zo druk
op de wegen als vóór corona. Dus
zorgen we ervoor dat de infrastructuur er beter voor staat wanneer
de economie straks weer aantrekt.
Door waar het kan onderhoud
versneld uit te voeren, willen we
oponthoud bij bruggen en sluizen
zoveel mogelijk voorkomen.”
Ook het baggeren van grote rivieren als de Nederrijn/Lek, Bovenrijn/Waal en de Twentekanalen
vindt eerder plaats.
Ook investeert IenW de komende jaren 200 miljoen extra in de
aanpak van droogte en klimaatadaptatie. Van Nieuwenhuizen:
“Er zijn langere perioden van
droogte en ook vaker hevige buien met wateroverlast als gevolg.
Beschermen tegen water was ons
motto, nu moeten we ook kampioen water vasthouden worden.”

COV vraagt (weer) aandacht voor Waal, Grave en Zeeuwse Delta

“Extra geld is nog niet voldoende”
Het kabinet investeert, vanuit het
nieuwe Nationaal Groeifonds
en het steunpakket voor corona,
ook in de vaarweginfrastructuur.
Daar is het Centraal Overleg
Vaarwegen (COV) blij mee,
schrijft het in een reactie. Wannt
het is hard nodig: de natte
infrastructuur in Nederland
“is verouderd en dient op
veel plaatsen gerenoveerd of
vernieuwd te worden om ook in
de toekomst de voordelen van
vervoer over water optimaal te
kunnen benutten”.
Daarvoor is het noodzakelijk te
investeren in aanleg en deugdelijk beheer en onderhoud. De in
het COV samenwerkende partijen
– Koninklijke BLN-Schuttevaer,
Centraal Bureau voor de Rijnen Binnenvaart, Vereniging van
Waterbouwers en evofenedex –
roepen de regering daarnaast op
om ook te investeren in kennis
en deskundig personeel bij Rijkswaterstaat. “Er is extra personeel
nodig om de waterbouwkundige
werken aan te besteden en in de
uitvoering te begeleiden.”

Nationaal Groeifonds
Het kabinet wil de komende vijf
jaar 20 miljard euro investeren in
een Nationaal Groeifonds. Dat is
bestemd voor investeringen die
bijdragen aan economische groei.
Het geld uit het Nationaal Groeifonds gaat naar kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie én
infrastructuur.
De brancheorganisaties zijn blij
dat een deel van dit geld gebruikt
wordt om de infrastructuur te verbeteren. “Investeren in de vaarwe-

Een schip op de Waal bij Nijmegen. (foto Adobe Stock)

gen helpt de files op de wegen te
verminderen, is milieuvriendelijk
en heeft een vliegwieleffect voor
regionale economieën.”
In de begroting van 2021 wordt
in totaal 1,3 miljard euro geïnvesteerd in vaarwegen. Dat is circa
300 miljoen meer dan dit jaar. Dat
extra geld is vooral nodig voor het
in stand houden van de kunstwerken op de vaarwegen. In 2021
wordt ook geïnvesteerd in de verruiming van de Twentekanalen,
Sluis II op het Wilhelminakanaal
en extra ligplaatsen op de Merwede.
De brancheorganisaties wijzen
nog maar eens op de urgentie van
deugdelijk beheer en onderhoud
van de Nederlandse vaarwegen:
“Dagelijks heeft de binnenvaart te
maken met de effecten van zwaar
achterstallig onderhoud, welke is
doorgeslagen op de fundamentele
elementen van de nautische kunstwerken. Dit zorgt ervoor dat er
continue storingen zijn bij sluizen
met als gevolg ongeplande stremmingen van korte en langere duur.
Niet alleen heeft dit gevolgen voor
de binnenvaartondernemingen,

maar ook voor de havenbedrijven,
de verladers en de havens zelf in
relatie tot bereikbaarheid.”
In 2021 is voor de vaarwegen 409
miljoen euro begroot voor beheer,
onderhoud en vervanging. Dit
is 50 miljoen meer dan in 2020.
In 2021 wil het Rijk onder meer
maatregelen treffen om de breedte
en diepte van vaarwegen te handhaven en om sluizen, bruggen en
verkeersvoorzieningen
blijvend
te laten functioneren. Ook staat
baggeren van grote rivieren als
de Bovenrijn/Waal, Nederrijn/Lek
en de Twentekanalen op de planning, plus verkeersmanagement in
het kader van verkeersbegeleiding,
bediening van objecten en vaarwegmarkering.

Waal
Het COV wil dat de overheid snel
meer geld investeert in de bevaarbaarheid van de Waal. Het probleem is al langer bekend: door
bodemerosie en verzanding voldoet de Waal niet meer aan de
normen voor bevaarbaarheid die
de Centrale Commissie voor de
Rijnvaart stelt. De ‘harde laag’ bij

Nijmegen zal worden aangepakt,
maar dat loopt vertraging op.
Daarmee blijft het een groot knelpunt voor de binnenvaart.
Aandacht vraagt het COV ook
voor de sluizen in de Zeeuwse
Delta. Uit de begroting van het
ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat blijkt dat in 2019 de
passeertijden bij de Volkeraksluis,
Kreekraksluis en Krammersluis
verder zijn opgelopen. “Het Rijk
wil op hoofdtransportassen in
85% van de tijd voldoen aan de
streefwaarde van 30 minuten voor
een sluispassage. In werkelijkheid
wordt slechts in 65% voldaan aan
deze streefwaarde. Dat toont aan
dat capaciteitsuitbreiding bij deze
sluizen dringend nodig is”, aldus
het COV.
Op de Maas ondervindt de scheepvaart regelmatig lange wachttijden
bij de enkelsluis in Grave. Het
COV roept het kabinet op om als
daar de stuw gerenoveerd wordt in
2025 ook de schutcapaciteit uit te
breiden, “zodat de Maas een volwaardig alternatief kan zijn voor
de Waal ten tijde van droogte”.

Aandeel
binnenvaart
groeit in
havens North
Sea Port
In de havens van North Sea
Port blijft het vervoer van
goederen naar het achterland
via de binnenvaart toenemen.
Met een stijging van 4
procent kwam het aandeel
vorig jaar uit op 58 procent.
Dat blijkt uit het tweede
onderzoek dat de haven
verrichtte bij bedrijven in het
hele grensoverschrijdende
havengebied van Gent,
Vlissingen en Terneuzen.
Voor de tweede maal voerde
North Sea Port onderzoek uit
naar de vervoersmogelijkheden
die bedrijven (in 2019) gebruiken om goederen naar en uit het
achterland te vervoeren. Daaruit blijkt dat 58 procent van de
lading in binnenvaartschepen
wordt vervoerd, zo meldt het
havenbedrijf op zijn site.
Het gaat zowel om het laden als
het lossen van binnenvaartschepen. Dat is 4 procent meer dan
een jaar eerder.

Containers
“Daarmee wordt onze inzet op
een groei naar duurzame vervoersmodi beloont met een stevige plaats in de Europese top
van de zeehavens”, aldus Daan
Schalck, CEO van North Sea
Port.
Het aandeel van het wegvervoer
nam af tot 28 procent (min
2 procent). Het spoor kende een
stijging van 1 procent naar 10
procent. Transhipment was goed
voor 4 procent (min 3 procent).
North Sea Port probeert de
modal shift van de weg richting
binnenvaart en spoor te bevorderen. De havens beschikken over
een uitgebreid netwerk van achterlandverbindingen.
“Deze cijfers uit het modal splitonderzoek laten zien dat in
North Sea Port bedrijven en rederijen verder inzetten op vervoer
via binnenvaart – in het bijzonder voor het vervoer van containers”, aldus Daan Schalck.

Seine-Scheldeproject
Het vervoer over de binnenwateren zal nog toenemen als het
Seine-Scheldeproject klaar is, zo
is de verwachting. Daardoor kunnen grotere binnenvaartschepen
(tot een laadvermogen van 4.500
ton) tot in Parijs varen.
North Sea Port zet overigens
niet alleen in op binnenvaart.
Ook het spoor wordt belangrijk
gevonden. Daarvoor richt de
havenbeheerder zich samen met
bedrijven en andere partners
op nieuwe verbindingen tussen
Vlissingen en Antwerpen, tussen
Terneuzen en Zelzate en voor
het aanpakken van een aantal
knelpunten in het havengebied
zelf.
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Fosﬁneprotocol wordt nog
slecht nageleefd

Havenmeester Milembe Mateyo
van Amsterdam gaf uitleg tijdens de ASV-vergadering.

Het nieuwe protocol
bij gegaste lading met
fosﬁnepillen wordt nog niet
goed nageleefd. Dat bleek
zaterdag 19 september tijdens
de ASV-najaarsvergadering in
Zwijndrecht. Meerdere schippers
meldden de afgelopen tijd
ontsmette lading te hebben
vervoerd, zonder dat ze daarover
waren geïnformeerd. Niet over
het soort gas, de manier waarop
dat was toegepast en niet over de
gemeten concentraties.

“Meld dat meteen”, zei de Amsterdamse havenmeester Milembe
Mateyo. “De gassingsleider is verantwoordelijk. U kunt het ook bij
ons Meldpunt Haven doorgeven
of via marifoonkanaal 14. Dan
komt een van onze inspecteurs
gevaarlijke stoffen langs. Als de
gassingsleider in gebreke is, krijgt
hij een proces-verbaal.”
Mateyo was te gast bij de ASV. De
nu geldende, tijdelijke, maatregel
werd op haar initiatief – ook in
de andere Nederlandse zeehavens
– ingevoerd nadat vorig jaar de
bemanning van motorschip Fox
doodziek werd. Dat kwam door
een te hoge concentratie van het
gifgas in de lading zonnebloemmeelpellets die in Amsterdam uit
een zeeschip was overgeslagen.
Samen met de andere rijkshavenmeesters en de Inspectie Leefomgeving en Transport werkt Mateyo
aan verdere regelgeving. Wettelijk
is er nog niets geregeld over met gif
ontsmette lading. Die wetgeving is
wel in de maak. Daarvoor wordt
aangehaakt bij de bestaande wetgeving voor gewasbescherming.

Bovenste laag
De ASV wil dat de procedure strenger wordt. Woordvoerder Sunniva
Fluitsma: “Als een binnenvaartschip wordt geladen met lading
die met gifgas is behandeld, moet
de schipper daarvan altijd op de
hoogte worden gebracht. Als de
lading in het schip zit, moet de
concentratie aan boord worden
gemeten. De bemanning moet een
certificaat krijgen, met de meetresultaten.”
Dat laatste zit nog niet in de planning, bleek uit de woorden van
Mateyo. Maar de schipper moet
wel een instructie krijgen van de
gassingsleider, zodat hij alle informatie heeft. Als extra maatregel
wordt voortaan de bovenste laag
(minimaal 1 meter) van de lading
uit het zeeschip in duwbakken
geladen. De bakken worden afgemeerd (In Amsterdam bijvoorbeeld in de Neptunushaven) en
het gasniveau van die lading wordt
meermaals gemeten om er zeker
van te zijn dat de concentratie niet
– zoals bij de Fox het geval was –
weer oploopt.

Bundeling
communicatie
arbeidsmarkt
BLN, CBRB, BVB en de Stichting
European Inland Navigation
Promotion (EINP) voeren voortaan de arbeidsmarktcommunicatie gezamenlijk uit via het platform ‘Wereld van de Binnenvaart’,
ondersteund door de maritieme
opleidingen.
Naast de website wereldvandebinnenvaart.nl zullen social media
worden ingezet om de boodschap
bij de doelgroep te krijgen. Ook
bij beurzen, open dagen op scholen en andere promotie-acties zal
de sector onder de naam ‘Wereld
van de Binnenvaart’ naar buiten
treden.
De gebundelde partijen doen voor
de financiering een beroep op
organisaties en bedrijven.
Voor wie mee wil investeren in de
binnenvaart arbeidsmarkt:
www.wereldvandebinnenvaart.nl en
www.wereldvandebinnenvaart.be
Meer informatie via:
info@wereldvandebinnenvaart.nl

In memoriam

Leen van der Waal: een Europarlementariër
met hart voor de binnenvaart
Oud-Europarlementariër
Leen van der Waal is kort
voor zijn 92e verjaardag in
zijn woonplaats Ridderkerk
overleden.
Leen van der Waal was van 1985
tot 1997 namens de Staatskundig
Gereformeerde Partij lid van het
Europees Parlement (overigens
ook namens GPV en RPF die later
samen in de ChristenUnie op zijn
gegaan), waar hij zich ontpopte
als een hartelijk pleitbezorger
voor de Europese binnenvaart.
Toen hij begon in 1985 - als
eerste en toen nog enig EP-lid
voor de kleine christelijke partijen
- ging zijn eerste rapportage voor
het parlement over de reële bandverklaring van de Rijnvaartakte
(in verband met de toen nog
toekomstige verbinding tussen
Rijn en Donau) en hij sloot zijn
leven als Europarlementariër af
met een advies over een multilaterale binnenvaartovereenkomst
tussen de EU en Tsjechië, Polen
en Slowakije (die toen nog geen
EU-lid waren).
De binnenvaart had bijna veertien
jaar zijn aandacht gehad. De
huidige CU-Europarlementariër
Peter van Dalen begon zijn carrière als beleidsmedewerker van
Leen van der Waal in Brussel.

Liberalisering
Opgeleid als werktuigbouwkundig ingenieur die twintig jaar bij
Esso had gewerkt, raakte Leen van

der Waal als hoofd scheepvaart
en binnenvaart bij Esso-Benelux
beleidsmatig betrokken bij zeevervoer, binnenvaart, wegvervoer,
opslag en vervoer door de pijpleiding. Dat was dan ook het onderwerp waar hij in het Europees
Parlement regelmatig over rapporteerde. Hij werkte lang samen met
de Vlaamse Europees Transportcommissaris Karel van Miert, met
wie hij een uitstekende band had.
Van Mierts opvolger Neil Kinnock
wees het voorstel van Leen van
de Waal (en Frits Castricum van
de PvdA) af om een permanente
denktank in te stellen voor ‘de
binnenvaart na 2000’.
Volgens Van der Waal was bij zijn
vertrek in 1997 het hoofdstuk
binnenvaart ‘qua regelgeving’
afgesloten na de liberalisering
en dus het afschaffen van de
toerbeurten. Hij was overigens
de eerste politicus die ronduit
beaamde dat de sloop- en oudvoor-nieuw-regeling van 1989 (en
de jaren daarna) het wisselgeld
was voor de binnenvaart om de
marktordening in de sector af te
schaffen. “Het ging maar om 17
procent van het vervoer over water
maar de toerbeurt bepaalde lange
tijd het beleid in de binnenvaart.
(…) maar ik noem het geen omkoping. De kosten van het nodige
evenwicht konden niet op de sector zelf worden afgewenteld.”
Hij vond wel dat de binnenvaart
niet helemaal zonder bescherming kon en stelde voor een
permanente, flexibele oud-voor-

Op de voorpagina van De Binnenvaartkrant in de zomer van ’97.

nieuw-regeling op te tuigen. Daar
is na zijn vertrek in het Europees
Parlement nog jarenlang over
gediscussieerd. Die aandacht
bleef zijn wens: “De binnenvaart
moet hoog op de prioriteitenlijst
blijven staan”, zei hij in een interview in de Binnenvaartkrant in juli
1997.
Op de vraag of het na de liberalisering ‘ieder voor zich, god voor
ons allen’ is in de binnenvaart,
antwoordde hij diplomatiek: “Ik
heb veel vertrouwen in de ondernemers in de binnenvaart, die op
de nieuwe situatie zullen inspelen

en die gaan samenwerken, maar
ook in de betrokkenheid van de
politiek. (…) We kunnen het wegvervoer nu eenmaal niet
onbegrensd laten groeien. De
sector zelf zal niet onderling
moeten touwtrekken maar met
één mond spreken.”
Hij heeft zich tijdens de periode
in het EP ingezet voor vrij vervoer
over de binnenwateren in Europa
en volgens het RPF-jaarboek is het
aan zijn ‘ijveren’ te danken dat er
nu sprake is van vrij verkeer over
de binnenwateren tussen Oost en
West.

Water
Minister Van Nieuwenhuizen maakt
zich in de begroting voor 2021 sterker tegen wateroverlast en voor
water opsparen dan voor het gebruik
van de vaarwegen door de scheepvaart. De binnenvaart wordt weer
afgescheept met het inlopen van wat
achterstallig onderhoud.
Als je heel lang wacht met iets doen
en dan plant om het over een paar
jaar toch maar te doen, dan lijkt het
al snel mooi als je het alsnog wat eerder doet. Maar dat neemt niet weg
dat je het al lang had moeten doen.
Dat het geld voor iets nu doen dat je
eerder hebt nagelaten te doen moet
komen uit het Nationaal Groeifonds
en het steunpakket voor corona is
eigenlijk nog schandaliger.
Jammer dat de lobbyorganisatie voor
de vaarwegen moet praten met een
mondkapje voor om iedereen in Den
Haag te vriend te houden. Waar is de
tijd gebleven dat een gast gewoon
even bij de minister langsging en kon
zeggen: “Luister meisje, het heeft
nu lang genoeg geduurd met dat
gemodder op dit ministerie. Het is
tijd om te gaan baggeren. Als je niet
genoeg ruimte geeft voor de scheepvaart, loopt er zand in de motor van
de economie. Daar zijn je collega’s
ook niet happy mee. En in een tijd dat
met geld wordt gesmeten, is het wel
erg kleinzielig om een beetje achterstallig onderhoud aan sluizen voor
te stellen. Toon nou eens een beetje
lef en zet een paar ﬂinke stappen
vooruit in plaats van dat onzekere
achteruit geschuifel wat je voortdurend moet goedpraten met dooddoeners, zoethoudertjes en clichés
waar we zo zoetjes an in de binnenvaart echt onze buikjes van vol hebben.”
Ja, dat was een goeie tijd.
Je kan niet ontkennen dat onze minister de binnenvaart kent en ook regelmatig laat blijken hoe blij ze daarmee
is. Je schiet er niks mee op want je
verdient er geen cent extra mee.
Het Centraal Overleg Vaarwegen
helpt haar kennis opfrissen met een
puike, maar net iets te brave kwinkslag. Cora’s collega Wopke van Financiën is de weg kwijt (Cora is de
minister van Infrastructuur), want
naar eigen zeggen ‘stuurt hij in de
mist’. Het COV zegt daarop: “De binnenvaart beschikt over radar en kan
ook met slecht zicht een goede bijdrage leveren aan het economisch
herstel.”
Nou, dat is toch tof.
Het duurt even voor het kwartje valt,
want met een beetje achterstallig
onderhoud aan sluizen de scheepvaart juist serieus extra oponthoud
bezorgen, draagt niet bij aan het economisch herstel. Maar ja, als zich volgend jaar een nieuwe minister aandient, zal je altijd zien dat je van de
regen in de drup komt en vervolgens
hebben we het alleen nog maar over
wateroverlast.

EÉN POT NAT
DOOR

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

Werken bij Texels Eigen
Stoomboot Onderneming?
Wij zoeken een
onderhoudstechnicus / inval-machinist
Dagelijks zetten wij ons in voor een
goede, veilige en duurzame verbinding tussen Texel en Den Helder.
Werken in ons onderhoudsteam
Wegens pensionering van één van
onze collega’s volgend jaar, zijn we
op zoek naar een onderhoudstechnicus / inval-machinist die ons team
wil versterken.
“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

Na een gedegen inwerkperiode verzorg je met je collega’s van de
onderhoudsdienst het onderhoud
aan onze schepen én aan onze installaties op de veerhaventerreinen.
Dit kan gepland onderhoud zijn, maar
ook het onverwachts verhelpen van
storingen. Zo zorgen we er samen
voor dat de schepen en de terreininstallaties in goede conditie blijven.
Periodiek val je in als WTK/2e machinist aan boord. Dan maak je
onderdeel uit van de vaarploeg.
Hier kun je op rekenen
• Een afwisselende baan in een
dynamisch bedrijf.

•
•

Werken op moderne schepen
met ‘state-of-the-art’ installaties.
TESO heeft een 36-urige werkweek en een goede, eigen cao.

Hier voldoe je aan
• Je beschikt over een relevante
opleiding op MBO-niveau 4. Bijvoorbeeld KOF-B, MAROF-MBO,
GHV-machinist A, W-IV Visserij
of KM kpl machinist.
• Je bent bereid tot het volgen
van de nodige opleidingen.
• Ervaring met Microsoft Office is
gewenst.
• Woonachtig op Texel of op Texel
willen vestigen.
Solliciteren
Heb je interesse in deze baan?
Dan zien we jouw sollicitatie graag
tegemoet!
Of heb je nog vragen en wil je meer
informatie? Bel dan naar Erik le
Roux, op telefoonnummer
06 20612040.
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar
personeelszaken@teso.nl.

Van Gogh Nautic Solutions zoekt
enthousiaste en gemotiveerde collega’s

1ste Kapitein
2de Kapitein
(vrĳetĳdsregeling in overleg)
Vaargebied hoofdzakelĳk Nederland/België, Rĳn, Moezel,
Main en Donau

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 1STE KAPITEIN
VOOR EEN VAN ONZE TANKERS
(vaargebied ARA)

• 2 op 2 af systeem
• Markt conform salaris
• Aflossen met bedrijfsauto

Interfluvial Shipping b.v.
Contact: info@interfluvial.com
Tel: 06 184 651 18

Voor deze functie is/zĳn gewenst:
• Ruime ervaring
• Goede technische kennis
• Goede contactuele eigenschappen
• Representatief
• Beheersing van de Duitse/Engelse taal
• Bĳ de betreffende functie behoren een Rĳnpatent /
Radarpatent (patent op de Donau tot Budapest is een pre)
Wĳ bieden:
Een goede werkplek met fijne collega’s, een Zwitsers
contract met goede voorwaarden en een uitstekend salaris!
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Patrick van Hengst Tel: 0612344067 of
email je CV naar riverimpuls@icloud.com
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ASV hoopt op nieuwe kans
voor Agora
“In de jaren 80 ontstond het idee
dat marktwerking overal goed
voor was, maar dat werkt niet
in deze tak van sport. Als je zo
concurreert op prijs, vergeet je
de mens”, Dat zei Wytske Postma
zaterdag 19 september tijdens
de ASV-najaarsvergadering
in Zwijndrecht. Zij is
namens regeringspartij CDA
woordvoerder binnenvaart in de
Tweede Kamer.

De komende editie van Maritime
Industry verschuift vanwege de
gevolgen van het coronavirus
naar 18, 19 en 20 mei 2021.
Eerder was het evenement in
Evenementenhal Gorinchem
al uitgesteld naar 13, 14 en 15
oktober dit jaar.

“Het is al jaren geen vetpot in de
transportsector”, weet Postma.
“Daar is corona overheen gekomen.” Op haar initiatief kwam er
steungeld voor de bruine vloot. Ze
wil zich ook inzetten voor de binnenvaart.
Dat veel binnenvaartondernemingen en bevrachters van de coronaregelingen van de overheid gebruikmaken, vindt ASV-voorzitter
Gerberdien le Sage veelbetekenend. “Schepen staan onder water,
te goede schepen worden gesloopt
en innovatie en verduurzaming
zijn alleen maar mogelijk met subsidie. De huidige situatie is wéér
aanleiding om de positie van de
schipper te verbeteren.“

Wytske Postma: “Als je zo concurreert op prijs, vergeet je de mens.”

nam zelfs twee moties aan om een
pilot te houden met Agora, maar
de toenmalige minister Melanie
Schultz van Haegen legde die
naast zich neer. De rest van de binnenvaart en verladers zaten volgens haar niet te wachten op zo’n
verplicht veilingsysteem.

De ASV werkte het uit en lobbyde
er enkele jaren terug voor. Niet
zonder succes. De Tweede Kamer

haar opvolgster Cora van Nieuwenhuizen krijgen ze veel meer
gehoor.
Sunniva Fluitsma, lid van ASV’s
denktank, deed 19 september een
oproep aan haar: “Voer de moties
uit en zorg voor markttransparantie.”

De huidige situatie is wéér
“aanleiding
om de positie van

Veilingsysteem
De ASV hoopt dat het door de
schippersvereniging uitgewerkte
Agora-plan alsnog kans maakt. Dit
veilingsysteem voor de spotmarkt
in de droge lading werd ten tijde
van de vorige crisis na onderzoek
door Universiteit Nijenrode voorgesteld. Het zou voor meer markttransparantie en betere vrachttarieven moeten zorgen.

Maritime Industry
verplaatst naar
volgend jaar mei

de schipper te verbeteren
Daarna werd het stil rond Agora.
Maar in mei, toen de Tweede Kamer de problemen van de binnenvaart besprak als gevolg van
corona, haalde de SP Agora weer
van stal.
Aan Schultz van Haegen heeft de
ASV slechte herinneringen, bij

”

“Deze minister wil de binnenvaart
best wel helpen”, denkt Postma.
De CDA-politica wil zich zelf ook
inzetten om de sector gezond te
maken.

“De Nederlandse overheid heeft
nog geen verdere beperkende
maatregelen opgelegd met betrekking tot het organiseren van beurzen. Ook wij waren zelf overtuigd
dat de beurs door kon gaan, maar
het sentiment onder exposanten
is in de afgelopen periode veranderd", zegt Bianca van Grinsven
van organisator Easyfairs. "We
luisteren naar onze exposanten
en hebben besloten de zestiende
editie van Maritime Industry opnieuw te verplaatsen”,

Extra inspanningen
Om Maritime Industry mogelijk
te maken ten tijde van de Covid19-pandemie had Easyfairs extra
inspanningen gedaan en tal van
maatregelen getroffen om voor
standhouders en bezoekers een
veilige en gezonde beurs te organiseren.
“Sinds de persconferentie van
18 augustus kregen wij steeds
meer vragen van exposanten en
bezoekers omtrent de haalbaarheid van de fysieke vakbeurs in

Evenementenhal
Gorinchem”,
legt Van Grinsven de beslissing uit
om het evenement naar volgend
jaar te verschuiven.

Juist besluit
“Door het veranderende sentiment onder exposanten, zijn wij
opnieuw in beraad gegaan met
alle betrokken partijen. Dit heeft
ons doen besluiten dat we deze
editie opnieuw verplaatsen."
"Uiteraard betreuren wij dit
besluit enorm, zeker gezien de
flinke impact voor de deelnemende en aanverwante partijen met
al de voorbereidingen en in gang
gezette zaken, maar het is op dit
moment wel het enige juiste besluit.”

18, 19 en 20 mei 2021
De zestiende editie van de populaire vakbeurs in Evenementenhal
Gorinchem zal nu plaatsvinden
op 18, 19 en 20 mei 2021. “We
nemen de komende periode
contact op met alle exposanten
en betrokken partijen en doen er
alles aan om de verplaatsing zo
soepel mogelijk te laten verlopen.
We kijken met veel enthousiasme
uit naar de editie in mei 2021”,
zegt Van Grinsven tot slot.

Maritime Industry gaat weliswaar niet door, de beursspecial die
deze krant voor 6 oktober gepland had, verschijnt toch – zij het
in aangepaste vorm. Op die manier willen we de bedrijven die als
standhouder in de Evenementenhal Gorinchem aanwezig zouden
zijn, toch een podium geven om hun nieuwe producten en diensten in de schijnwerpers te zetten.

Werkbezoek Noord-Hollandse gedeputeerden
Op uitnodiging van de afdeling
Noord-Holland van Koninklijke
BLN-Schuttevaer, organiseerde het
BVB vrijdag 11 september een
werkbezoek voor twee gedeputeerden van de Provincie Noord-Holland. Zita Pels, gedeputeerde voor
Financiën, Circulaire Economie,
Zeehavens, Sport en Cultuur en
Erfgoed, bracht samen met Jeroen Olthof, gedeputeerde voor
Mobiliteit en Bereikbaarheid,
Leefbaarheid, Gezondheid en
Milieu en Luchtvaart en Schiphol,
een kennismakingsbezoek aan
de binnenvaart. Samen met de
havenmeester van Amsterdam,
Milembe Mateyo, bezochten

ze de Sendo Nave van SendoShipping in het Amsterdamse
havengebied. Aan boord kregen
zij een uitgebreide rondleiding
en toelichting op de duurzame
toepassingen op het schip van
kapitein-eigenaar Sebastiaan van
der Meer. Daarnaast kwamen uiteraard alle actuele binnenvaart
topics in de Amsterdamse regio
aan bod. Wij danken Sendo-Shipping voor de gastvrije ontvangst.

men om samen met marktpartijen data van containerstromen
in beeld te brengen. Op basis van
containervolumes worden cijfers
beter inzichtelijk gemaakt. Op
deze manier kan modal shift naar
de binnenvaart ook beter worden
gemonitord.
Op 15 september vond de eerste
online voorlichtingsbijeenkomst
plaats onder de noemer ‘Containervervoer in de keten beter in

beeld’. Daaraan namen circa
50 deelnemers uit logistieke en
overheidskringen deel. Het BVB
draagt zorg voor de logistieke
binnenvaart-input binnen deze
werkgroep.

Nieuwe communicatiemedewerker
Recentelijk heeft Petra Figee na elf
jaar het BVB verlaten. Zij zet haar
loopbaan voort bij het Water-

schap Hollandse Delta. Op 1 oktober start haar opvolgster bij het
BVB. Haar naam is Dagmar Stolk.
Dagmar is 25 jaar en heeft aan de
Hogeschool Rotterdam een hboopleiding Crossmediale Communicatie gevolgd. Voorafgaand
daaraan heeft zij het Grafisch
Lyceum afgerond. Haar opa was
ook werkzaam in de binnenvaart;
dus onze sector is haar niet onbekend.

Containerketen
beter in beeld
Rijkswaterstaat en het Centraal
Bureau voor de Statistiek hebben
gezamenlijk het voortouw geno-

VOORTOUW
Nieuws van het BVB
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl
De Noord-Hollandse gedeputeerden werden ontvangen
aan boord van de Sendo Nave.

Dagmar Stolk begint op
1 oktober bij het BVB.
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KI C KER / ZOEKER TJE
Kleine advertentie met een verzoek, aanbod of mededeling. Kicker plaatsen?
Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl of geef uw tekst op via onze website.

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

U ZOEKT
PERSONEEL?

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

• Bunkerervaring
• 3 weken op / 3 weken af
• Vaargebied ARA &
Zeebrugge
• Vaarbewijs, ADN, RADAR
patent, Rijn patent (extra
plus)

Aflos & Crew Management voor uw dek
personeel én afloskapiteins.
Telefoon 085 8772324 of info@afloscrew.com
BEMANNING NODIG? Gerwil Crewing Letland
SIA biedt u per direct aan :
(licht)matroos/ goede condities.
Email: office.nl@gerwil.com, T. 0527-690032

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

Gezocht: Schippers(echt)paar.
Voor mvs Graveland. 85x9,50m. Nette woning.
Vaargebied, NL, Dld, B in overleg.
Ma t/m vrijdag, dagvaart.
Nadere info Vonk bv. Tel. 026-4432402



THE POWER
TO TURN YOUR WORLD

360°

QUALITY - SERVICE
INNOVATION - SUSTAINABILITY

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

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.

Gezocht
kapitein voor
tankschip

ADVERTEREN IS JUIST
NU BELANGRIJK!
Vraag naar de mogelijkheden

+31(0)10-414 00 60
SALES@BINNENVAARTKRANT.NL

Hét vakblad met het grootste bereik

Voor meer info, neem
contact op met Nereïde SA:
nereide@inos.lu

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

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

Gezocht Kapitein. Op MTS Relationship.
14 dagen op 14 af. Lux Con. Tel: 06-53924619.

Wil jij bijdragen aan een duurzame
scheepvaart?
EST-Floattech zoekt sales versterking voor de
verkoop van energy storage solutions in
Nederland & Duitsland.
Interesse?

www.est-floattech.com/vacancy-salesaccountmanager/

Contact: work@est-floattech.com of +31 6 10 15 18 15
t.a.v. Xiomara le Grand

Van Gogh Nautic Solutions zoekt
enthousiaste en gemotiveerde collega’s

3e Kapitein/Stuurman met patent
Aflos kapitein
Opstappers
Vaargebied hoofdzakelĳk Nederland/België, Rĳn, Moezel,
Main en Donau
Voor deze functie is/zĳn gewenst:
• Ervaring
• Goede contactuele eigenschappen
• Representatief
• Bĳ de betreffende functie behoren
een Rĳnpatent / Radarpatent
Wĳ bieden:
Een goede werkplek met fijne collega’s, een Zwitsers
contract met goede voorwaarden en een uitstekend salaris!
Op ZZP basis is ook mogelĳk.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Patrick van Hengst Tel: 0612344067 of email
je CV naar riverimpuls@icloud.com

Te Koop: PLM 65 kraan
ALGEMENE GEGEVENS

Hydraulische liftcabine
19 Meter giek inklapbaar
3 kuubs zandgrijper
Daf 6 cylinder
6909 uur gedraaid na complete revisie
Alle documenten revisie aanwezig
Machine in zeer goede staat
Geschikt voor montage op binnenvaartschip

T. +31 (0) 6 295 850 33
info@westequipment.nl

Soort machine:
Merk:
Type:
Brandstof:
Bouwjaar:
Afgelezen urenstand:
Prijs op aanvraag

Overslagkraan
PLM
65
Diesel
1995
6909h

www.westequipment.nl
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Speciale gast in het dok bij Damen
Amsterdam

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

DOOR EVERT BRUINEKOOL

verspreid in Nederland, België,

De replica van spiegelretourschip
Amsterdam moet gerestaureerd
worden. Het is een vreemde eend
in de bijt bij Damen Shiprepair
Amsterdam. Hoofdaannemer
Damen Shiprepair Oranjewerf
werkt nauw samen met die
andere werf van Damen in de
hoofdstad.

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
U kunt onze ca. 650 verspreidpunten

Sinds 1991 ligt het VOC-schip aan
de steiger van Het Scheepvaartmuseum. De Amsterdam is een
van de belangrijkste publiekstrekkers van het museum. Het
schip was echter hoognodig aan
restauratie toe en daarvoor startte
het museum een crowdfundingsactie.

vinden op www.binnenvaartkrant.nl

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

Redactie, Nieuws
(foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

Lekkage
Het onderwaterschip van de
Amsterdam lekte door het breeuwwerk. Dat moet rondom hersteld
worden en daarvoor is een dokbeurt nodig.
Damen Shiprepair Oranjewerf
heeft zelf een drijvend dok dat
doorlopend in gebruik is voor
scheepsreparaties. Damen Shiprepair Amsterdam heeft vier
(gegraven) dokken; vandaar dat
besloten werd een van die dokken
te gebruiken voor het onderhoud
aan het onderwaterschip. Dat
duurt circa zes weken.
Jeen van der Werf, woordvoerder

van Damen Shiprepair Oranjewerf,
zegt: “Wij hebben al jarenlang een
goede relatie met Het Scheepvaartmuseum. Wij onderhouden
ook de Christiaan Brunings, hun
stoomschip.”
“Wij hebben naar een goede
oplossing
gezocht
om
de
Amsterdam te dokken. Wij
kunnen ons drijvend dok geen
zes weken missen voor onze
reguliere werkzaamheden; dus
gebeurt het werk aan het onderwaterschip bij onze zusterwerf in
het dok.”

Breeuwen
Zwakke plekken in de romp worden gerepareerd. Nadat de slechte
plekken in de gangen vervangen
zijn, wordt de romp weer stijf
en waterdicht gemaakt door de
naden opnieuw te breeuwen. Dat
is het waterdicht maken van de
kieren tussen de planken in de
scheepshuid.
“Wij verrichten faciliterende diensten en verzorgen het transport
naar de werf. Daarnaast schilderen
we het onderwaterschip”, vertelt
Van der Werf.

redactie@binnenvaartkrant.nl
Martin Dekker - Hoofdredacteur
+31(0)6-22871516

“Zodra het dokwerk klaar is,
komt de Amsterdam naar de beschutte haven bij Damen Shiprepair Oranjewerf toe. Hier worden
de gerepareerde en geschilderde
masten teruggeplaatst en wordt
verder onderhoud gepleegd.”

Michel Gonlag - Eindredacteur
+31(0)6-53244445
Sarah De Preter - Redacteur
+31(0)6-22701893

Klantenservice,
Administratie, Boekhouding
Karin Hell - Office manager

“Een houten schip is weer eens
wat anders. Niet standaard”, zegt
Van der Werf. “Het komt weleens vaker voor. Ook de museale
houten ondiepwatermijnenveger
Hms Mahu is in het verleden bij
ons op de werf gerepareerd.”

Mariska Doornkamp Administratief medewerker

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

235 miljoen
voor de Maas
Het rijk en de provincies
Noord-Brabant en Gelderland
steken 235 miljoen euro in
verbetering van de veiligheid
van de Maas. Als onderdeel van
het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden over een
afstand van 26 kilometer tussen
Ravenstein en Lith 26 kilometer
dijken versterkt.
Op 7 september ondertekenden
de betrokken partijen de overeenkomst daarvoor. De versterking
van de Maasdijk aan Brabantse
zijde wordt gecombineerd met
ruimte voor de Maas aan Gelderse
en Brabantse zijde, wat kansen
biedt “voor nieuwe natuur, recreatie en economie”.
Nieuwe wettelijke veiligheidsnormen uit 2017 maken het nodig
de dijk tussen Ravenstein en Lith te
versterken. De partijen van project
Meanderende Maas gaan de maatregelen samen verder uitwerken.
Het eigenlijke werk start in 2023.
In Meanderende Maas werken
het rijk en de regio samen. Waterschap Aa en Maas trekt het project
en werkt daarin samen met Provincie Noord-Brabant, Oss, het
ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Provincie Gelderland, waterschap
Rivierenland en de gemeenten
Wijchen en West Maas en Waal.

Oeuvreprijs voor Evert Stel
Evert Stel, ontwerper van NoLimits en samen met zijn partner
Inge de Graaf oprichter van de
Stichting Vaarwens, is winnaar
van de Boot van het jaar Oeuvre
prijs 2020. Aan boord van zijn
eigen schip, de Meander V, werd
Stel dinsdagochtend 8 september
verrast met de ereprijs.

Jimmy-Dean Hartog
Angela Govers-Bakker

Koninklijke BDU
Grafisch Bedrijf bv.
Advertenties worden geplaatst
volgens onze leveringsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam
onder nr. 24241388.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor
eventuele fouten in de geplaatste
advertentie bij telefonisch doorgegeven
teksten. Tevens dragen wij niet de
verantwoording voor foutieve of
onvolledige informatie vermeld in de
leverancierslijsten.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een

Stichting Vaarwens

Daarnaast is Evert met zijn partner initiatiefnemer van en de stuwende kracht achter de Stichting
Vaarwens. Deze stichting verzorgt
al ruim tien jaar vaardagen voor
mensen in hun laatste levensfase.
Dit gebeurde tot vorig jaar met
de Meander V. Inmiddels heeft
de Stichting een eigen Vaarwens-

vormgeving@binnenvaartkrant.nl

Drukwerk

De Oeuvreprijs is bedoeld voor
iemand die zich langere tijd op
bijzondere wijze voor de Nederlandse watersport (jachtbouw,
productontwikkeling, infrastructuur, media, havens of overheid)
verdienstelijk heeft gemaakt. De
prijs wordt uitgereikt door Hiswa
te Water.

Evert Stel heeft met No-Limits een
schepenlijn gemaakt die uitblinkt
in vaareigenschappen, zeewaardigheid en aandrijving, aldus de
jury. De ontwerpen kenmerken
zich door de grote tubes rondom.
Zijn ontwerpen varen over de hele
wereld.

Vormgeving

geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt zonder
voorafgaande toestemming van de
uitgever. Dat geldt voor de volledige
inhoud van zowel de papieren als

Evert Stel werd, samen met zijn partner Inge de Graaf, dinsdag 8 september
verrast met de prijs. (foto Hiswa te Water)

de online versie van deze editie. Het
auteursrecht berust bij Uitgeverij
Riomar en/of de betreffende auteurs en

schip. Uiteraard ontworpen door
Evert zelf, schrijft de jury. “Een
uniek schip met grote functionaliteit waardoor de gasten van Vaarwens een onvergetelijke dag kunnen ervaren.”

Overige winnaars
De Boot van het Jaar Innovatieprijs werd gewonnen door Steeler Yachts uit Steenwijk voor

zijn nieuwe Steeler Bronson 50.
Natural Yachts uit Heeg werd winnaar van de Boot van het Jaar Startup prijs.
SloepNed Watersport uit Balk won
de Boot van het Jaar Lokale Held
Prijs. Bij de keuze van de Boot van
het Jaar Publiekslieveling kozen
duizenden online stemmers voor
de Cooper 680, een moderne,
fraai gelijnde tender.

fotografen.

www.binnenvaartkrant.nl
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UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!
Aan- en verkoop
Nieuwbouw binnenvaart
Nieuwbouw zeevaart
Afbouw begeleiding
Bemiddeling

WWW.SHIPVISION.NL

Peterson zoekt Binnenvaartondernemers

VOOR POTENTIËLE KLANTEN ZIJN WE OP ZOEK NAAR SCHEPEN VAN 110 X 10.50
Scheepsspecificaties:
tussen de 500 - 750 ton en minimaal 900m3

PANDORA

NERVIER

Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

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

NIEUWBOUW DUWBOOT 19 X 10
Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

: 2020
: 19 X 10
::-

VERVOER VAN

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

• Veevoedergrondstoffen
gen
• Diverse droge bulkladin

OP BASIS VAN
• Daghuur
• Dagvracht

LARA
Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage
Hoofdmotor

: 1981
: 108,41 x 10,05 x 3,22 meter
: 2512 ton
: 2x Mitsubishi S6R-mptaw ccr2, 707 pk,
Bj.2017

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

Contact

Volg ons op

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





A ROOM WITH A VIEW

U ZOEKT EEN KAMER
MET ZICHT OP HET WATER?
DIE HEBBEN WIJ VOOR U!

GEVRAAGD

KAPITEIN
Wij zijn een scheepvaartbedrijf dat reeds 35 jaar minerale oliën vervoert over de
Rijn en zijrivieren. Voor één van onze tankers zoeken wij een kapitein.
Dient in het bezit te zijn van Rijn-, Radar- en ADNR Patent.
Werkschema: 14 dagen op / 14 dagen af.

Sollicitaties te richten aan:
Naviglobe nv
Noorderlaan 96
BE-2030 Antwerpen
Tel: 00-32- 35.42.43.81
E-mail: desk@naviglobe.be
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Deutsche Binnenschiﬀfahrt: Über- Niederkapazität und niedrige Frachtraten lande: 300
Millionen Euro
zusätzlich für die
Wasserstraßen

Geringe Nachfrage
Das Transportaufkommen an
Baustoffen und Sekundärrohstoffen wird von den meisten befragten Unternehmen als
‚saisonüblich bis gut‘ eingeschätzt. Allerdings kann es die
starken Rückgänge in anderen
Segmenten nicht ausgleichen.
Von einigen Unternehmen, die
im Wasserbau tätig sind, wird
angemahnt, dass die Anzahl öffentlicher Ausschreibungen zur
Verbesserung der Wasserstraßeninfrastruktur sehr gering ist.
Während ausgerechnet in Deutschland der Bedarf an Unterhalt
und Ersatz im Wasserstraßenbe-

(Foto Adobe Stock)

reich sehr groß ist. Die Erklärung
liegt zum Teil beim Personalmangel in der WSV. Obwohl die
WSV dieses Jahr 100 zusätzliche
Planingenieure einstellen darf,
sind die offenen Stellen schwierig
zu besetzen.
Die Nachfrage der Automobilindustrie nach Qualitätsstahl fällt
im Vergleich zur Vorjahresperiode
wesentlich niedriger aus. Entsprechend geringer ist die Nachfrage
nach Eisenerztransporten. Die Absenkung des Mehrwertsteuersatzes
von 19 Prozent auf 16 Prozent
zum 1. Juli 2020 habe im Juni
2020 ferner zu Stornierungen von
Autobestellungen geführt, da Konsumenten von der Mehrwertsteuersenkung profitieren wollten.
Viele Wirtschaftszweige, die für
die Trockengüterschifffahrt von
Bedeutung sind, haben zwar ihre
Produktion wieder erhöht, ihre
Vorkrisenniveaus jedoch zumeist
noch nicht wieder erreicht. Besonders im Rheingebiet besteht nach
wie vor ein deutliches Überangebot an Frachtraum. Leerfahrten
sind daher nicht immer zu vermeiden.

Unter Druck
Auch die Tankschifffahrt hat es
weiterhin schwierig. Im September beginnt traditionell die Bevorratung von privaten Haushalten
und Unternehmen mit Heizöl für
die erste Winterphase. Marktteilnehmer rechnen in diesem Jahr
jedoch nur mit einem verhaltenen
Anstieg der Nachfrage. Ursächlich
seien die sehr niedrigen Heizölpreise im Frühjahr 2020, infolge
derer viele Unternehmen und

Haushalte die Auffüllung ihrer
Heizungstanks vorgezogen hätten. Diese seien überwiegend
noch gut gefüllt. Nachfragedämpfend wirkte zudem, dass in den
Sommerferien deutlich weniger
Familien mit dem Auto bzw. dem
Flugzeug verreist seien. Aufgrund
von Absatzschwierigkeiten der Automobilindustrie bewegt sich die
Transportnachfrage für chemische
Erzeugnisse ebenfalls auf niedrigem Niveau.
Die Containerbinnenschifffahrt
berichtet von einem moderaten
Anstieg der Transportnachfrage.
Allerdings ist das Umschlagsvolumen in Rotterdam und
Antwerpen weiterhin sehr volatil.
Insbesondere der Transport von
Containern mit e-CommerceProdukten aus Fernost hat jüngst
deutlich zugenommen. Viele Waren, die zu Beginn des Jahres in
Fernost bestellt wurden, sind aufgrund der Corona-Pandemie erst
in den Folgemonaten produziert
worden und treffen nun vermehrt
ein. Dies hat leider auch Auswirkungen auf die Wartezeiten der
Binnenschiffe in den Seehäfen.
In Rotterdam mussten Anfang
September Wartezeiten von bis zu
65 Stunden eingeplant werden,
in Antwerpen von bis zu 27 Stunden. Auch im Containerbereich
besteht ein deutlicher Überhang
an Schiffsraum. Die Frachtraten
stehen unter Druck. Beim Verlängern von Altverträgen und bei
Neuverträgen gibt es teils empfindliche Frachtenrückgänge. Die
Tagesfrachtraten befinden sich auf
einem Niveau, das kaum die Deckung der Betriebskosten erlaubt.

“Wir investieren damit nicht nur
in eine bessere Erreichbarkeit,
Sicherheit und Lebensqualität,
sondern sichern in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit auch
Arbeitsplätze im Baugewerbe.“
Die Binnenschifffahrt in den
Niederlanden muss ab 2021
keine Energiesteuer für
Landstrom mehr abtragen.

Unterhalt
Der Haushalt 2021 sieht
insgesamt 1,3 Milliarden Euro
für die Wasserstraßen vor. Das
sind etwa 300 Millionen mehr
als in diesem Jahr. Die zusätzlichen Mittel fließen unter anderem in Unterhalt der
bestehenden Infrastruktur.
Das Verkehrs- und Infrastrukturministerium stellt für Unterhaltmaßnahmen an der nationalen
Infrastruktur beschleunigt eine
halbe Milliarde Euro zur Verfügung. Also zusätzlich zu den bereits zugesagten 265 Millionen
Euro für Unterhalt an Brücken,
Tunneln und Schleusen, die
nach dem Krieg gebaut
wurden und modernisiert werden müssen.

E
IT
SE

Seit Anfang der Corona-Pandemie
veröffentlicht das BAG regelmäßig
einen Update über die Lage im
Güterverkehrsbereich auf Basis
von Gesprächen mit Marktteilnehmern. In der Trockengüterschifffahrt entwickelt sich die
Nachfrage weiterhin auf niedrigem Niveau. Neben der CoronaPandemie sind hierfür saisonale
Effekte verantwortlich. Bei den
landwirtschaftlichen Produkten
ist die Nachfrage noch sehr zögerlich. Unter anderem Getreide wird
aktuell noch in Silos zwischengelagert bis auf dem Agrarmarkt
höhere Preise erzielt werden können. Viele Produktionslager von
Unternehmen sind derzeit noch
sehr gut gefüllt. Binnenschifffahrtsunternehmer erwarten jedoch,
in den kommenden Wochen
wieder mehr landwirtschaftliche
Produkte transportieren zu werden. Sie hoffen ebenfalls auf eine
steigende Transportnachfrage
nach Importkohle zur Versorgung
der Heizkraftwerke.

Die niederländische Regierung
stellt in den kommenden
Jahren beschleunigt 1,9
Milliarden Euro für Unterhalt
und Ersatz an Straßen,
Schienen, Wasserstraßen und
Deichen zur Verfügung. Das
wurde am 15. September
bekannt gegeben.

E

Sowohl die
Trockengüterschifffahrt
als auch die Tank- und
Containerschifffahrt in
Deutschland kämpfen weiterhin
mit den Folgen der CoronaKrise sowie mit saisonalen
Entwicklungen. Das geht aus der
aktuellen Marktbeobachtung
des Bundesamtes für den
Güterverkehr (BAG) hervor.

der genauso zu als vor der
Corona-Krise. Wenn die Wirtschaft wieder anzieht, sollte
unsere Infrastruktur leistungsfähig sein."
"Dort wo möglich werden wir
Unterhaltsmaßnahmen
beschleunigen und somit Wartezeiten an Schleusen und Brücken reduzieren.“

Baggern
Auch das Baggern von großen
Flüssen wie Niederrhein-Lek,
Oberrein-Waal und TwenteKanälen soll beschleunigt werden.
Darüber hinaus investiert das
Ministerium in den nächsten
Jahren 200 Millionen Euro
zusätzlich in Maßnahmen zur
Bekämpfung des Klimawandels.
“Es gibt längere Perioden von
Trockenheit und auch öfter starke Regenfälle. Unser Motto war
immer: Beschützen gegen Wasser. Jetzt müssen wir aber auch
Meister im Speichern von Wasser
werden.“

Corona
Minister Van Nieuwenhuizen: “Auf den
Straßen geht es
mittlerweile fast wie-

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

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

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

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

fireprotection@kj-fireoff.com

®

®
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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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VOORRAAD LIEREN VOOR DE BINNENVAART!
AUTOKRAANLIER

DRAADANKERLIER

Straathof
ontrols

DRAAIENDE BOLDERKOP

Steenoven 13

•

3911 TX Rhenen

•

0317 681155

•

sales@dromec.nl

WWW.DROMEC.NL

ZORG GOED VOOR ELKAAR
Joystick control
voor sleepen werkboten
Een unieke bediening
waarbij altijd één hand vrij is!
De Straathof Controls IQJ joystick biedt een subtiele besturing van
motor, boegschroef en stuurwerk met maar slechts één hand!
0321 382315 • Dronten, Flevoland • info@straathofcontrols.nl

Hart voor de binnenvaart

www.straathofcontrols.nl
• Leverancier van ZF motorbedieningen •

Van ons kunt u verzekerd zijn!
John P. de Wit Assurantien BV is een middelgroot verzekeringskantoor.
Ons kantoor heeft een landelijke reputatie op weten te bouwen,
vooral op het gebied van visserijverzekeringen.
Van Denemarken tot België worden visserijverzekeringen
bij
ondergebracht.
Ook op zoek naar een verzekering?
John ons
P. de Witkantoor
• 3251 LE Stellendam
• t 0187-491755
e info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl
Onze specialisten adviseren u graag!

John P. de Wit • Langeweg 63 3251 LH Stellendam • t 0187-491755
e info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl
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HOLLAND FISHERIES EVENT
Volgende beurseditie in Urk is op 7 en 8 oktober 2022

Holland Fisheries Event kiest voor online beursjournaal
Van scheepswerven en
toeleveranciers tot adviseurs en
maatschappelijke organisaties
uit de visserij- en maritieme
sector… Holland Fisheries
Event heeft een beursvloer
met ruimte voor meer dan 115
exposanten. De eerstvolgende
editie van de visserij- en
maritieme beurs op Urk vindt
plaats op 7 en 8 oktober 2022.

“Onze beurs staat bekend als de
beurs waar je gewoon moet staan
als je zaken wilt doen. Tijdens
beide beursdagen wordt altijd
zaken gedaan.”

De Koningshof waar de beurs
voor de vijfde keer de beurs zal
worden gehouden, heeft ruimte
voor meer dan 115 exposanten.
Het projectteam merkt dat standhouders van de vorige editie
graag weer komen en het liefst
op dezelfde plek.

Online beursjournaal
op 2 oktober

Zaken doen
“Veel exposanten die al enkele
jaren komen, hebben hun vertrouwde plek al vastgelegd voor
2022”, vertelt Paula van der
Woude van de beursorganisatie.

De beursvloer beschikt ook over
een congreszaal waar seminars
en vergaderingen kunnen worden georganiseerd tijdens beide
beursdagen.

Holland Fisheries Event heeft de
op 2 en 3 oktober van dit jaar
geplande beurs (de elfde editie)
moest afgelasten wegens het coronavirus. Maar de organisatie
laat het niet zomaar voorbijgaan.
Er is op 2 oktober om 10.00 ’s
ochtends een online beursjournaal via YouTube.
Verschillende sprekers, onder
wie Klaas-Jelle Koffeman, voorzitter van organisator Stichting

Visserijdagen Urk, en Cees van
den Bos, de nieuwe burgemeester van Urk, geven korte presentaties. Kijkers krijgen via de chat
gelegenheid om vragen te stellen
over ontwikkelingen en noviteiten.

Hoofdsponsor Flynth
Flynth adviseurs en accountants
op Urk is een allround advies en
accountancy kantoor met een
specialisatie in de visserij. Ze
verzorgen jaarrekeningen, prognoses, financieringsaanvragen,
subsidies, arbeidszaken, BTW,
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
Maar Flynth doet meer. Zoals
FlynthVision, een programma
dat inzicht geeft in de meest
actuele cijfers en succesfactoren.
Op eenvoudige en overzichtelijke wijze hebben ondernemers
daarmee periodiek inzicht in de
financiële ontwikkelingen van

(foto: Holland Fisheries)

hun bedrijf – ten opzichte van
de begrote cijfers en ten opzichte
van de vergelijkbare periode in
het vorige jaar.

Kijk voor het online
beursjournaal op
www.holland-fisheries.nl.

Neem voor meer informatie
contact op met (088) 236 94 00.
Of kijk op www.flynth.nl.

Damen Marine Components: partner in verbeterde scheepsprestaties
Bij Damen Marine Components
(DMC) staan wij voor maximale
efﬁciëntie en optimaal
manoeuvreren, onder andere
door het aanbieden van
innovatieve producten en
technieken voor de visserijmarkt.
Zoals DMC’s Optima-straalbuis,
inclusief de straalbuiskoelingtechniek voor gegarandeerde
koeling in combinatie met hoge
efﬁciëntie. Daarnaast bieden wij
ook het DMC Visserijpakket aan
voor optimaal manoeuvreren.
Beide innovaties verbeteren de
prestaties van het schip.
DMC is gespecialiseerd in het
ontwerpen en produceren van
voortstuwings- en manoeuvreersystemen. Onze primaire producten zijn roeren en stuursystemen,
straalbuizen, lieren en besturings-

en monitoringssystemen, waarbij
de eerste twee categorieën worden
verkocht onder de Van der Veldenmerknaam.
De Optima-straalbuis heeft een
geoptimaliseerd profiel waarbij de
schroef verder naar achteren in de
straalbuis roteert. De voordelen
van de Optima-straalbuis zijn een
optimale voorwaartse en achterwaartse stuwkracht. Ook kan dit
type straalbuis geluidniveaus en
trillingen verminderen.

Straalbuiskoeling
Een innovatieve optie voor de
Optima-straalbuis is de straalbuiskoeling. Deze techniek is samen
met Damen R&D ontworpen om
de laagtemperatuursystemen van
de hoofdmotoren te koelen. Dit
gebeurt door het koelwater van
de hoofdmotoren door de straal-

buisconstructie te leiden. Als de
Straalbuiskoeling-techniek wordt
toegevoegd aan een straalbuisontwerp, dan zorgt dat dankzij de
schroefrotatie voor een verhoogde
watertoevoer. Precies wanneer de
hoofdmotoren zwaarbelast zijn.

Dit garandeert koeling in combinatie met hoge efficiëntie.
De koelingsinnovatie is toepasbaar op al onze straalbuizen en is
uitermate geschikt voor schepen
waarbij een hoge trekkracht vereist
is, zoals werk- en sleepboten. De
straalbuiskoeling
dient ter vervanging van koelbeunen.
Schepen hebben dankzij deze koelingtechniek
een verhoogde watertoevoer, wat resulteert
in een goede warmteafdracht.

Visserijpakket

DMC Visserijpakket met pre-swirl statorvinnen.

Het Visserijpakket biedt
een
geoptimaliseerde
combinatie van onze
bestaande producten.
Het pakket omvat een

straalbuis, roer, heel support, headbox en optioneel een stuursysteem.
Er is een gestandaardiseerde
versie voor schepen tot 40
meter, waarin alle roerprofielen
toepasbaar
zijn.
In
de
aangepaste
versie
voor
grotere schepen (>40 meter)
kan gekozen worden voor een
type flaproer. Afhankelijk van de
manoeuvreereisen wordt hiervoor
een aangepast ontwerp gemaakt.
De voordelen van het Visserijpakket zijn verbeterde vaar- en
sleepcondities,
brandstofbesparing en geluidsreductie. Met
dit pakket kan Damen Marine
Components de visserijmarkt een
financieel aantrekkelijk roersysteem aanbieden, met ongeëvenaarde efficiëntie. Informeer bij
ons sales team naar de mogelijkheden: www.damenmc.com.
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DÉ VISSERIJ EN MARITIEME BEURS VAN NEDERLAND

Innovators for

CHANGE

7 - 8 OKTOBER 2022 URK

Beurslocatie:
De Koningshof Party & Events
Staartweg 20, 8321 NB Urk
Hoofdsponsor:

WWW.HOLLANDFISHERIES.NL

Innovatie voor de visserijmarkt:
Straalbuiskoeling van DMC

De hoofdmotoren in verschillende scheepstypes worden steeds kleiner. Hierdoor
groeit de behoefte aan koelingscapaciteit. Om deze reden heeft Damen Marine
Components de Straalbuiskoeling ontworpen.
Straalbuiskoeling is een techniek waarbij het gekoelde water van de
hoofdmotoren door de straalbuis constructie wordt geleid. Deze innovatie is
toepasbaar op al onze straalbuizen en is vooral geschikt voor schepen waarbij een
hoge trekkracht vereist is, zoals werk- en sleepboten.

Het complete assortiment straalbuizen van DMC:
< Optima straalbuis
< Optispec straalbuis
< VG 40 straalbuis
< Wing straalbuis
< 19A en 37 straalbuizen (MARIN)
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Maritiem Cluster Urk

‘URK IS
MEER
DAN
VISSERIJ’
Op Urk werken de gemeente, provincie, het
lokale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen
en sociale partners hard aan de versterking
en het toekomstbestendig maken van het
Maritiem Cluster Urk. Deze partijen werken
samen aan innovatie, verduurzaming,
talentontwikkeling en clustervorming
om zo de concurrentiepositie van de
maritieme sector op Urk te versterken.
Door de fysieke kant van het cluster te
versterken door een buitendijkse haven en bin
nendijks industrieterrein, ontstaat er niet alleen
letterlijke ruimte om te groeien en ontwikkelen,
maar ook ruimte voor innovatie en talent
ontwikkeling. Nieuwe mogelijkheden en ver
sterking van de verbinding tussen maritieme
bedrijven, de visindustrie en het onderwijs.
Het doel is om de maritieme kundigheid van
het Urker bedrijfsleven nationaal en interna
tionaal op de kaart te zetten en het innoverend
vermogen te vergroten. Met minstens een
verdubbeling van het aantal bedrijven en een
actieve samenwerking tussen bedrijven en
onderwijs en kennisinstellingen. Honderd
hectare extra grond, opgekocht van het Rijk,
moet hier de ruimte voor bieden.

‘URK IS MEER DAN VISSERIJ’
Boegbeeld van het Maritiem Cluster Urk is
Harm Post. Hij was jarenlang de directeur van
Groningen Seaports. Post: ‘Als je Urk zegt,
roept iedereen meteen: vissersdorp! Maar
Urk is veel meer dan dat. Er zitten op dit
moment al meer dan vijftig maritieme bedrij
ven, die alle takken van de maritieme sector
bedienen.’
Neemt Urk met de versterking van het
maritieme cluster dan afstand van de visserij?
‘Dat zeker niet’, vertelt Post. Door de eco
nomie van Urk te verbreden, is Urk minder
kwetsbaar voor ontwikkeling die de visserij
sector raken. Daarnaast is het natuurlijk zo,
dat de maritieme bedrijven en de visserij
elkaar juist ondersteunen. ‘Neem elektronica.
Een moderne kotter zit daar vol mee. De
maritieme ondernemers en onderwijs
instellingen kunnen de visserij op dergelijke
vlakken juist versterken en inspireren.’

ONDERDEEL VAN REGIO DEAL
Het Rijk en de Provincie Flevoland investeren
vanuit de Regio Deal Noordelijk Flevoland
tezamen 30 miljoen euro in het toekomst
bestendig maken van het gebied. Het geld is
bestemd voor het toekomstbestendig maken
van de IJsselmeervisserij, het opzetten van een
Mobiliteits en Infrastructuur Testcentrum (MITC)
nabij Marknesse en het verbreden en toe
komstbestendig maken van het Maritiem
Cluster Urk.

“

De ervaringen die Post eerder opdeed in
Groningen, komen goed van pas bij de duur
zame ambities. ‘Het noorden van Nederland
wordt ook wel Hydrogen Vally genoemd. Er
wordt daar flink geïnvesteerd in de overstap
naar groene waterstof. De geografische lig
ging van Urk maakt het heel goed mogelijk
om daarbij aan te sluiten. Doel is om de Urkse
kotters op den duur ook op waterstof te laten
varen, maar voordat het zo ver is, is nog veel
onderzoek nodig. Het geld moet ondernemers
een zetje richting innovatie geven’, zegt Post.

HET GELD MOET
ONDERNEMERS EEN
ZETJE RICHTING
INNOVATIE GEVEN

SAMEN MET HET ONDERWIJS

JanNico Appelman, gedeputeerde in Flevo
land met onder meer ruimtelijkeconomisch
beleid in zijn portefeuille, duidt de ontwikkeling
van het maritieme cluster in een breder regio
naal perspectief: ‘We richten ons in Flevoland
al een aantal jaren op versterking en verbreding
van de maritieme economie. Daarin komen
uitdagingen in het fysieke domein, in onderne
merschap en het aantrekken van nieuw talent
samen. Clusterontwikkeling zoals in Urk ge
beurt, past daar perfect bij’, legt Appelman uit.

Volgens Post een winwinsituatie. ‘Bedrijven
kunnen namelijk faciliteiten bieden die
onderwijsinstellingen niet hebben, zoals zware
machines, en de onderwijsinstellingen bieden
de werknemers van de toekomst.’

”

INVESTEREN IN DUURZAAMHEID
Vanuit de Regio Deal is 2,5 miljoen specifiek
voor innovatie beschikbaar, vooral op het
gebied van duurzaamheid. Dat sluit goed aan
bij de doelstelling van de Regio Deal om Noor
delijk Flevoland toekomstbestendig te maken.

Samenwerking tussen bedrijven, middelbare
scholen en Mbo’s (en in de toekomst Hbo’s)
in het cluster zorgt voor een goede koppeling
tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Op
dit moment zijn het Berechja College en de
maritieme tak van het ROC Friese Poort reeds
betrokken. Met stagetrajecten en praktijk
opdrachten bij de Urker bedrijven, worden
studenten klaargestoomd voor het echte werk.

Naast praktijkonderwijs en Mboopleidingen,
is het van belang om ook Hboopleidingen aan
Urk te koppelen. Om de innovatie te laten sla
gen, is intensieve samenwerking met hogere
onderwijsinstellingen en kennisinstellingen
zoals technische universiteiten of instellingen
zoals TNO nodig. Het fundamentele on
derzoek wat daar plaatsvindt, kan getoetst
worden bij de bedrijven. Die samenwerking
is regiooverstijgend. Post noemt Rijks
universiteit Groningen als potentiële samen
werkingspartner.
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WIJ BOUWEN AAN
HET MARITIEME
CLUSTER OP URK
Op Urk is ruimte voor groei en ambitie. Samen zien
en benutten wij kansen. Wij zetten in op kennis,
talent en innovatie.
Samen maken wij van Urk hét moderne maritieme
en visdistrict van Europa en bouwen wij aan het
toekomstbestendig maken van het maritieme
cluster van Urk. Hoe? Door duurzame verbindingen
te leggen. Op Urk kijken wij vooruit.
Groei jij met ons mee?
WWW.PORTOFURK.COM
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URK

WWW.PORTOFURK.COM

Horizon Flevoland, Karin Senf
karin@horizonflevoland.nl | 06 20 20 96 13
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Ervaren specialisten | Sterke vastgoedportefeuille | Persoonlijke aanpak

Laat vermogen nu
voor u gaan werken...
Nadat u hard gewerkt hebt voor uw vermogen, wordt het tijd uw
opgebouwde vermogen voor u te laten werken. Vroeger bracht
je overtollig geld dat je kortere of langere tijd niet nodig had bij
een bank en kreeg je daar automatisch rente voor. Maar tijden
veranderen. Banken geven nagenoeg geen rente meer. Adviezen
om te beleggen klinken veelbelovend, maar als er een crisis
aanbreekt, kan dat grote gevolgen hebben voor uw vermogen.

Van Dam Van Dam & Verkade biedt hét alternatief voor een
weloverwogen belegging. We bieden dit al aan ruim 800
klanten aan. Laat uw vermogen nu met maandelijks uitgekeerde
rente voor ú gaan werken. Van Dam Van Dam & Verkade heeft
ruim 20 jaar ervaring in veilige, flexibele, goed renderende en
crisisbestendige investeringsmogelijkheden. Het alternatief voor
een geldlening die wél maandelijkse rente oplevert zonder dat
beurskoersen bijgehouden hoeven te worden of u bang moet
zijn voor een volgende crisis. Van Dam Van Dam Verkade laat
uw vermogen via een stevige vastgoedportefeuille optimaal
en gegarandeerd renderen. Dit rendement wordt bereikt met
vastgoed dat qua locatie en het gekozen verhuursegment
toekomstbestendig zijn.

Momenteel bieden we onze klanten afhankelijk van de
opzegtermijn tussen de 1 % en 2,5% op jaarbasis.
Uiteraard hebben we de afgelopen jaren al onze
klanten de rente en aflossing uitgekeerd.

Strategie
Hoewel groei niet meer nodig is, ziet Van Dam Van Dam &
Verkade het als haar taak om op de vastgoedmarkt doorlopend
te zoeken naar panden die de kracht en spreiding van haar
portefeuille en eigen vermogen kunnen laten groeien.

Kennismaken
Neem voor meer informatie over de mogelijkheden van
samenwerking contact met Mariëtte van Selm of Cor Verkade via
020 – 489 65 00 of info@vandamvandamverkade.com.
In een persoonlijk voor de aanstaande klanten vrijblijvend
gesprek bespreken wij graag welke mogelijkheden wij voor u
hebben om ook uw vermogen veilige, flexibele, goed renderende
en crisisbestendige te investeren.

Ervaren specialisten
Sterke vastgoedportefeuille
Unieke zekerheden
Persoonlijke aanpak
Vaste contactpersoon

Herengracht 74, 1015 BR Amsterdam | T +31 (0)20 - 489 6500
info@vandamvandamverkade.com | www.vandamvandamverkade.com
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Asto Shipyard levert dual fuel-tanker RPG Oslo
op voor Plouvier/Intertrans
De proefvaart van de nieuwe
dual fuel-tanker RPG Oslo
verliep 15 september succesvol.
De 110 meter lange en
11,45 meter brede tanker is
afgebouwd door Asto Shipyard
in Raamsdonksveer. De LNG
aangedreven tanker is de
nieuwste aanwinst voor Plouvier
Transport en zusterbedrijf
Intertrans Tankschifffahrt.
Zij beschikken over een vloot
van ruim dertig tankers. De RPG
Oslo is de vierde tanker uit een
serie dual fuel-schepen (LNG en
gasolie) die begon met de RPG

Stuttgart. Daarna volgende al de
RPG Bristol en RPG Stockholm.
Ze hebben alle een laadvermogen
van ruim 2.600 ton.
De binnenvaarthistorie van de
Vlaamse Plouvier-groep gaat al
terug tot eind 19e eeuw. Het bedrijf is altijd met zijn tijd meegegaan – en durfde ook voorop te
lopen. Dat resulteerde in de vooraanstaande speler in de binnentankvaart die Plouvier Transport
samen met de Zwitserse zusteronderneming Intertrans heden ten
dage is. Zij zijn gespecialiseerd in
het vervoer van minerale oliepro-

ducten over het gehele Europese
vaarwegennet.

Leveranciers
VEKA Scheepsbouw was verantwoordelijk voor het casco en voor
het leidingwerk. De deepwellpompen zijn afkomstig van Dutch
Well Pumps.
Berg Maritieme
Meetsystemen verzorgde het tankmeet- en alarmeringssysteem voor
de ladingtanks, de gasdetectiesystemen voor woning en het stuurhuis en voor doorvaarthoogtemeting.
W&O Europe leverde de appendages voor de dekleidingsystemen

en de machinekamers. All Pumps
Holland is verantwoordelijk voor
de levering van het complete Victor-pompenpakket.
Blokland Non-Ferro zorgde voor
de beunkoelers. Damen Marine
Components leverde het besturingssysteem, inclusief roerstandaanwijzer, hydraulisch aggregaat,
Van der Velden-stuursysteem en
-roersysteem.

pen, John Deere/Stamford voor
boordnet en ladingpompen en
John Deere/Stamford voor boordnet. De boegschroefinstallatie van
Verhaar Omega is een kanalentype
met schroefdiameter 1.200 millimeter. De bediening is wegafhankelijk inclusief omschakeling van
pomp- naar boegschroefbedrijf.
Lees verder op pagina 19 >>

Dolpower zorgt voor power met
drie generatorsets: Caterpillar/
Stamford voor de aandrijving van
de boegschroef en de ladingpom-

Aan RPG OSLO leverden onder andere:
Asto Shipyard
Afbouwwerf

Damen Marine Components
Besturingssysteem: type SP2700, incl.

VEKA Scheepsbouw B.V.
Casco schip + leidingwerk
All Pumps Holland B.V.
Complete Victor pompen pakket
Berg Maritieme Meetsystemen B.V.
Tankmeet- en alarmeringssysteem voor

Kampers Shipyard B.V.

roerstandaanwijzer type RI2700, hydrau-

schroef en ladingpompen 525kVA,

lisch aggregaat: type HPP 2700-280 }

motor Caterpillar, type C18 en generator

Velden® 2DWK en roersysteem: een set (2)

Verhaar Omega B.V.

De complete elektrische installatie inclusief
teem met touchscreenbediening, compleet

Deere, type 6068 en generator Stamford

Eén (1) Verhaar Omega Boegschroefinstal-

nautisch pakket, camerasysteem, complete

UCM274

latie type kanalen 41120-4k nieuw type

airco installatie, satellietsysteem, tank-

(schroefdiam 1200mm) horizontale opstel-

meetsysteem, Ecdis Inland Viewer, en AIS
installatie

de ladingtanks, gasdetectie systemen voor

PVC vloeren gehele woning, tapijt stuur-

woning en stuurhuis en doorvaarthoogte

huis, raambekleding en zonwering, losse

meting

meubels, bank stuurhuis, matrassen en

motor John Deere, type 4045 en genera-

ling, 393 kW bij 1780 omw/min. en be-

bedtextiel, huishoudpakket en witgoed

tor Stamford UCM224

diening wegafhankelijk incl. omschakeling

Blokland Non-Ferro B.V.

Werkina Werkendam B.V.
2-draads databesturing, monitoringsys-

Varen-verzekeringen

ladingpompen 120kVA, motor John

Dik den Hollander Maritiem B.V.

en de machinekamers

Stuurhuis incl. hefgeleidekokersysteem
Overvliet Assurantiemakelaars B.V.

Stamford HCM534
• Generatorset 2 t.b.v. boordnet en

type Van der Velden® HD

Appendages voor de dekleidingsystemen

Deepwell pompen

• Generatorset 1 t.b.v. aandrijving boeg-

1-1-2/11kW, stuursysteem: type Van der

W&O Europe

Dutch Well Pumps B.V.

Dolpower B.V.

• Generatorset 3 t.b.v. boordnet 62kVA,

pomp/boegschroefbedrijf

Beunkoelers

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wij feliciteren
RP Tankschiﬀahrt A.G.
met hun
m.t.s. “RPG Oslo”

WIJ FELICITEREN INTERSHIP AG MET MTS OSLO
EN WENSEN HEN EN DE BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART
APPROVED

ATEX ZONE 0

+31 (0)10-411 9595

WWW.OVERVLIET.NL

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

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

Wij feliciteren INTERSHIP AG van harte met RPG OSLO

Foto: Maritime Filming Group
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Kampers stuurhuis op
RPG Oslo
Vervolg van pagina 17 >>

Kampers Shipyard bouwde het
stuurhuis (met hefgeleidekokersysteem). Werkina Werkendam
verzorgde de elektrische installatie (inclusief 2-draads databesturing, monitoringsysteem met
touchscreenbediening, compleet
nautisch pakket, camerasysteem,
airco-installatie, satellietsysteem,
tankmeetsysteem, Ecdis Inland
Viewer, en AIS-installatie)

Dik den Hollander Maritiem
legde pvc-vloeren door de gehele
woning, tapijt in het stuurhuis,
leverde ook raambekleding en
zonwering, meubilair, matrassen,
bedtextiel, huishoudpakket en
witgoed.

Wij wensen INTERSHIP AG
veel succes met het RPG OSLO
en een behouden vaart

De vaarverzekering is geregeld
door Overvliet Assurantiemakelaars.

(foto: Maritime Filming Group)

Minister Maas zet tweede sluis Henrichenburg
in Berlijn op de kaart
Heiko Maas, de Duitse minister
van Buitenlandse Zaken, gaat
in Berlijn pleiten voor de
bouw van een tweede sluis
in Henrichenburg. Hij zei
dit tijdens een gesprek met
bedrijven in de haven van
Dortmund.
Minister Maas (SPD) bezocht in
Dortmund onder meer de containerterminal. Als voormalig minister van transport in het Saarland
begrijpt hij de uitdagingen waar
havens mee te maken hebben.

Voor de haven van Dortmund is
de sluis Henrichenburg een knelpunt. Ze is de enige toegang voor
binnenschepen tot de haven, maar
was vanwege onderhoud al vaker
gedurende een langere periode gestremd.
Ook volgend jaar gaat de sluis
weer een tijdje dicht en is de haven
alleen nog per spoor en via de weg
bereikbaar. Voor bedrijven die afhankelijk zijn van de binnenvaart
leidt dit tot extra kosten.
Heiko Maas heeft aangegeven dit
niet te accepteren en gaat de kwes-

tie in Berlijn aankaarten. Dat stemt
de Dortmundse havenbestuurder
Uwe Büscher tevreden. Nooit eerder heeft volgens Büscher een zo
hoge politicus de haven bezocht.
“120 jaar geleden heeft de keizer
onze haven geopend, maar daarna
hebben we niemand meer gezien.”
De toezegging van Maas noemt hij
een teken van waardering voor de
haven, de bedrijven die er gevestigd zijn en hun medewerkers.

Minister Heiko Maas (rechts) met havenbestuurder Uwe Büscher (midden) en Sabine Poschmann, woordvoerder economie en energiepolitiek
binnen de SPD-fractie in het Duitse parlement. (foto Haven Dortmund)

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

TO BE EXACT.
Het vakmanschap van Asto Shipyard is veelzijdig.
AFBOUW - CASCOBOUW - CONSTRUCTIE - ELEKTRA - HYDRAULIEK - LEIDINGWERK - ONDERHOUD
POEDEROVERSLAG - REPARATIE - RVS/ALUMINIUM - STEVENDOK - VERSPANING
Alle disciplines onder één dak - voor nieuwbouw, afbouw, reparatie en onderhoud van
hoogwaardige binnenvaartschepen en scheepvaartgerelateerde projecten.
Van ontwerp tot oplevering. ASTO SHIPYARD heeft alles in eigen huis.
ALLES? KIJK OP WWW.ASTO-BV.NL
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DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

SCHEEPSMAKELAAR

TE KOOP DUWBOOT MET STAGE V MOTOREN
Type:
Afmetingen:
Gebouwd:
Motoren:

Straalbuis:
Roeren:
Stuurwerk:
Generatoren:
Navigatie:
Woning:
Stuurhut:
Kruiplijn:
Sanitair:
Airco:
CV:
Elektriciteit:
Koppellieren:
Ankerlier:
Ramen:
Duwpalen:
Bediening van
de motoren:
Schroeven:
Certificaten:
Opmerking:

originele duwboot, dubbelschroefs.
L;: 13,91 m - Br.: 5,59 m Diepgang: ca. 2,15 m.
1972 – L.Landy te Arques (FR).
2 x merk Deutz, type:SBA6M816W,
bwj 1985.
Vermogen: 310 kW - 421 pk.
Beide gereviseerd.
Keerkoppeling:
merk: Reintjes, type:WAF262.
2 stuks.
2 x 2 hoofdroeren, 2 x 1 flankingroer.
hydraulisch, vernieuwd 2020 volgens SI voorschrift.
1 x Hatz 35 kVA, nieuw 2020
1 x Hatz 18 KVA, nieuw 2020.
compleet nieuw 2020.
volledig vernieuwd 2020, 3 slaapkamers + badkamer +
volledig ingerichte keuken + afzonderlijke toiletruimte +
ruimte voor wasmachine en droogkast.
bovenbouw: aluminium zakbaar + onderbouw: stalen kuip (2010).
Het geheel is geplaatst op een schaarlift.
ca. 3,50 m, hoogte: ca. 7 m.
volledig vernieuwd in 2020 + vuilwatertank + hydrofoor + UV-filter + boiler.
stuurhut + woning, nieuw 2020.
elektrisch, nieuw 2020.
24 V + 220 V + 380 V, volledig vernieuwd 2020.
Lichtaccu: tractiebatterijen 720 Ah en startaccu’s, geplaatst
In een kunststof container, nieuw 2020.
twee op het voorschip.
draadlier met één anker op het achterschip, gereviseerd 2020.
Rafa aluminium ramen, gereviseerd in 2020.
3 stuks, voorzien van een rubberen fender.
elektronisch – Kobelt, nieuw 2020.
2 x 4-blad, brons, diam. 1500 mm.
nieuw Certificaat van Onderzoek voor de Rijn, geldig voor 7 jaar.
De duwboot is in 2019-2020 volledig gerenoveerd.
Het casco is volledig gestraald en afgelakt in tweecomponentenlak.
Uitlaten van alle motoren vernieuwd (2020) + isolatie.

Prijs:
• 625.000 EUR, met de bestaande gereviseerde motoren.
• 825.000 EUR, met twee nieuwe motoren MAN 2 x 520 pk CCR2.
• 845.000 EUR, met twee nieuwe motoren Baudouin 2 x 450 pk CCR2.
• 895.000 EUR, met twee nieuwe motoren MAN 2 x 394 pk STAGE V.

Theo Moons, 7/7 bereikbaar. Tel.: +32 475499448 of +31 611 370447
e-mail: theomoons49@gmail.com

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

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

+31 (0)76 303 05 50

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

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

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

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

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

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

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

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn
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Luik: meer containers ondanks corona

(foto Havenbedrijf Luik)

Als gevolg van de coronacrisis is
de overslag in de haven van Luik
in de eerste helft van het jaar
met 12 procent gedaald naar 9,3
miljoen ton. Het spoorvervoer
ging het hardst achteruit (-29
procent), gevolgd door de
scheepvaart (-11 procent) en het
wegvervoer (-7 procent).

Alle goederengroepen lieten een
daling zien, behalve het containervervoer over water.

Groei
De overslag op de drie Luikse containerterminals (Renory, Monsin
en Luik Trilogiport) groeide juist
met 17 procent naar ruim 51.075

Navingo Career Event
gaat door, maar
in aangepaste vorm
Vanwege de huidige
ontwikkelingen op coronagebied
past Navingo de opzet van
Offshore Energy Exhibition
& Conference en het Navingo
Career Event aan. Die is volgens
de organisator corona-proof.
Gekozen is voor een combinatie
van een uitgebreide virtuele
omgeving én activiteiten in
RAI Amsterdam. "Netwerken,
kennisuitwisseling en
zichtbaarheid blijven zodoende
centraal staan op 27 en 28
oktober."

dag en nacht in om de doelen
van onze klanten en bezoekers te
bereiken: verbinding, leads, kennis
en vervulde vacatures.”

“We hebben gekozen voor een
aangepaste opzet: deels digitaal,
deels op locatie”, zegt managing
director Coert van Zijll Langhout.
“Lange tijd was het mogelijk om
met behulp van een breed scala
aan maatregelen en overleg de
originele formats te behouden.
De realiteit dwingt ons nu om
definitief het roer om te gooien
qua organisatie.”

Thematische
online events

Live uitzenden
Round tables, showcases en één-opéén gesprekken blijven mogelijk,
vertelt Van Zijll Langhout. “We
beschikken over de juiste tools
om onze exposanten en hun aanbod effectief onder de aandacht
te brengen bij hun doelgroepen.
Ons team spant zich momenteel

Offshore Energy Exhibition and
Conference wordt opgenomen
en live uitgezonden vanuit RAI
Amsterdam. Het event kan ook
deels op locatie worden bijgewoond. Netwerken en zichtbaarheid komen aan bod via matchmaking, digital round-tables en
showcases, waarbij voldoende
ruimte is voor interactie.

Het Navingo Career Event krijgt
een serie thematische online
events. Per event worden doelgericht studenten, (young) professionals en werkzoekenden uitgenodigd om deel te nemen. Die
werkwijze leidt volgens Navingo
tot “kwalitatief hoogwaardige
interactie met de juiste niche-doelgroepen”.
Van Zijll Langhout: “We zijn ervan overtuigd dat we onze rol als
verbinder opnieuw zullen waarmaken en zullen iedereen in de
komende weken op de hoogte
houden van het programma, de
deelnemende bedrijven en key industry leaders die u kunt ontmoeten.”

TEU.
Dat is opmerkelijk, aangezien in
veel andere havens de containeroverslag daalde.
Het Havenbedrijf Luik hoopt dat
de overslag ook in de andere goederensegmenten tijdens het laatste kwartaal weer gaat aantrekken
en is in gesprek met bedrijven in

de haven om ze te ondersteunen.

Investering
In samenwerking met het Waalse
ministerie voor mobiliteit en
openbare werken investeert het
havenbedrijf in de periode 20202024 zo’n 18 miljoen euro in
onderhoud, uitbreiding en ver-

nieuwing van infrastructuur.
Dit budget blijft ondanks de
overslagdaling door corona gehandhaafd. Naast de uitbreiding van de containerterminals
Renory en Trilogiport investeert
de haven onder meer in extra
spoorinfrastructuur en de uitbreiding van de jachthaven.

‘Veerplein op de schop’ – luister naar de bewoners
Twaalf betrokken bewonersverenigingen hebben hun bezwaren
uitgebreid kenbaar gemaakt en
eveneens oplossingen aangedragen
voor onder andere het parkeerprobleem op het Veerplein en omgeving. Wethouder Jos Huizinga “ligt
niet wakker van deze argumenten.
De geuite kritiek is niet representatief voor de bewoners”, zegt hij.
Wat een gotspe, een wethouder onwaardig. Hij leest niet wat er staat!
Uitspraken zoals: “Bij het niet
doorgaan van de plannen zijn we
het lachertje van de Drechtsteden”,
typeert zijn streven om geschiedenis te maken. Erg doorzichtig
meldt hij eveneens in het AD:
“Op bewonersavonden kwamen
er mensen naar mij toe en zeiden
dat het zo’n mooi plan is.” Gezien
de massale weerstand lijkt dit een
leugen. Huizinga bevuilt zijn nest
en vliegt ‘straks’ weg!
Het komende parkeerbeleid voor
bewoners, horecabezoekers en publiek dat gewoon vanuit de auto
even wil genieten van de rivier en
haar dynamiek in een regio welke
door nieuwbouw almaar meer
parkeerruimte verlangt, wordt een
ergerlijke wantoestand. Op aanmerkingen en suggesties vanuit
de maritieme hoek over het ‘Veerplein en oever op de schop’ heeft
geen enkele bestuurder inhoudelijk gereageerd. Alarmerend dat de
politiek in de grootste maritieme
gemeente van Nederland niet geplaagd wordt door kennis, of hieromtrent interesse toont.
In communicatie schiet Huizinga
schromelijk tekort. Het is stuitend

dat deze wethouder slechts gelooft
in zijn eigen gelijk. Hij verpest
hiermee het leef- en woongebied.
Zo onverstandig ook om de grootheidswaanzin van Adriaan Geuze
die de Veerplein-regio als een tweede Maasvlakte wil indelen te verheerlijken. Onbegrijpelijk dat CUSGP, CDA en D66 “het een mooi
plan vinden waarover wel lang genoeg gepraat is”, en op grond hiervan groen licht geven. De vraagtekens van de overige fracties zijn
niet beantwoord. Dat discussie en
strijd volgt is evident.
Participatiesamenleving? Hiervoor
worden burgers aangemoedigd om
met de gemeente samen te werken.
Zij hebben een stem in hun leef-

wereld! Het gaat erom dat niet het
systeem, de procedures of controle
centraal staan, maar dat het draait
om andere begrippen, zoals informeel en praktisch evenals woonbeleving. Enthousiasme gedragen
door burgers kan efficiënt en duurzaam zijn, evenals kostenbesparend. De participatiesamenleving
richt zich op de leefwereld van actieve burgers!
Op het ‘schot voor de boeg’ in vele
brieven van de verenigingen is
geen acht geslagen.
WIJ staan open voor dialoog!
Johan de Witte
Veerplein 77
3331LD Zwijndrecht

INGEZONDEN
BRIEF

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

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

SALES & SERVICE

Buijks Maritiem

Wij wensen AB BARGING BV veel succes met ms BREMANGER

Foto: © Arie Jonkman
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Bremanger: bijzonder ‘groen’ vrachtschip met
extreem lage kruiplijn
ton per uur geladen worden. De familie
Bontrup heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om aan de Noorse kust een ‘Groene
Groeve’ te realiseren, waar geheel zelfvoorzienend gewerkt kan worden.
Het wekt dan ook geen verbazing dat ook
de Bremanger een bijzonder ‘groen’ binnenschip is geworden. Om ook losplaatsen
diep in het achterland van onder andere
Duitsland en Zwitserland te kunnen bereiken, is in China een casco met een extreem
lage kruiplijn van 4,05 meter gebouwd. Dat
casco is aan Buijks geleverd door RensenDriessen Shipbuilding, dat het schip ook
ontwierp.
Aan de wal in Raamsdonksveer is verder aan
de lage kruiplijn gewerkt. Zo is het de vakmensen van Buijks Maritiem gelukt in een
10 centimeter hoge ruimte onder de vloer
van de machinekamer alle benodigde techniek te installeren.

DOOR JAN HOEK

Ruim vijftig jaar geleden richtte Franz
Bontrup een familiebedrijf op met als specialiteiten grondstoffen, logistiek en landbouw. Naast akkerbouw in Oekraïne investeert Bontrup, met als hoofdvestiging
Amsterdam, in melkveehouderij, zowel
in Oekraïne als in de Verenigde Staten. In
Noorwegen bezit de familie, die nu onder
leiding staat van Peter en Bram Bontrup een
van de grootste steengroeven van Europa: de
Bremanger Quarry.
Deze steengroeve produceert steenslag voor
onder andere de beton-, wegen- en spoorwegbouw in Noord-Europa, waaronder Nederland. Daarnaast levert de groeve steen
aan maritieme projecten, bijvoorbeeld voor
de aanleg van golfbrekers en het stabiliseren
van offshore pijpleidingen. De onderneming beschikt over een vloot van vijf zelf
lossende bulkcarriers, variërend van 35.000
tot 100.000 ton.

Pakket met 48 accu’s

Voor de Nederlandse markt wordt met name
gebruik gemaakt van de terminal in de haven van Amsterdam van dochteronderneming Graniet Import Benelux.
Voor het transport in de binnenvaart wordt
al ruim twintig jaar tot volle tevredenheid samengewerkt met Amer Shipping
uit Raamsdonksveer. Onlangs is in Raamsdonksveer bij Buijks Maritiem het 2.685
ton metende motorvrachtschip Bremanger
afgebouwd, een gezamenlijk project van de
families Bontrup en Buijks. Het binnenschip
gaat deel uitmaken van de vloot van Amer
Shipping.

‘Groene Groeve’

Het team van Buijks Maritiem heeft, onder leiding van operationeel manager Jordy Buijks en projectmanager Ad van den
Elshout, bijzonder veel tijd gestoken in de
engineering van de Bremanger. Zij zeggen
daarover: “We hebben voor het schip, met
afmetingen van 110 x 10,50 x 3,40 meter,
bewust gekozen voor een kleine hoofdmotor, een Caterpillar C32 van 1.250 pk, met
een nabehandelingssysteem op de uitlaatgassen. Aan boord staan twee generatorsets
Stage V en een extra PTO voor de asgenerator van 65 kW.”
“In een speciale, explosievrije ruimte zijn 48
accu’s geplaatst waarbij een managementsysteem constant het elektrisch verbruik aan
boord monitort. Tijdens de vaart vult de
asgenerator het accupakket aan, waardoor de
‘Bremanger minimaal 24 uur kan stilliggen
zonder dat een generator nodig is. Daardoor
besparen we zo’n 10 liter brandstof per uur en
hebben we minder filters nodig, is er minder
onderhoud én is er vooral sprake van minder
uitstoot.”

Bij de Bremanger Quarry, ook wel de ‘De
Groene Groeve’ genoemd, draait het winningsproces om duurzaamheid met een
minimale impact op het landschap. Tijdens
het productieproces wordt de zwaartekracht
optimaal benut, waardoor de steen op een
energieneutrale manier gebroken wordt.
Het productieproces maakt het mogelijk
dat er groene elektriciteit opgewekt wordt
en het gesteente CO2-neutraal ondergronds
wordt gebroken en vervolgens via een transportband, met een productie van 2.000 ton
per uur, uit de groeve wordt gehaald. Het
breken gebeurt volledig uit het zicht binnenin de berg.
Leveringsproblemen komen in Noorwegen
niet voor, want het bedrijf beschikt er over
ruim 1 miljard ton steen aan reserves. Nabij de steengroeve kunnen de grootste zee
schepen met een laadcapaciteit tot 5.000
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Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Ontwerp, bouw en levering casco
Buijks Maritiem B.V.

F.T. Victor zwart wart water pompen met versnijdende
waaier, F.T. Hydrofoor met luchtgekoelde frequentieregelaar, F.T. voorsmeerpomp en F.T. Smeerolie haspelsets
Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en

Afbouwwerf
ADS van STIGT

Interieurbouw

1x Masson Marine keerkoppeling type MM W4400
reductie 5,542:1 incl.: Centa elastische koppeling,
elektrische bediening, PTO type 0 tbv stuurwerk en
opgebouwde PTO type 1
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers

Volledige betimmering achterwoning, voorwoning en
stuurhuis
JPsurvey B.V.
Certificering
Leeuwestein Scheepsinstallaties B.V.
Complete elektrische installatie bestaande uit Radio

Bunkercentrum Dongemond B.V.

Holland navigatie apparatuur, Cumarine ijkmeet

Bijboot, scheepsuitrusting, stuurstoel, Texaco smeer-

systeem en Dacom Satelliet en camera systeem en

middelen, OML koelmiddelen en gasolie

elektronische As-generator i.s.m. E-systems, spudpaal

ClimaLogic B.V.

installaties en ballastpomp 1200 m3/u.

Complete airco-installatie, overdrukinstallatie, machinekamerventilatoren en RVS afsluitbare roosters
DBS Scheepsservice

OMRU Scheepsramen
Scheepsramen
Stam Constructie

Aluminium vloeren voor- en achterschip
De Waal Machinefabriek B.V.
Stuwa schroefasinstallatie met schroefasrem, Stuwa
schroefasseals, EasyFlow roersysteem en Stuwa stuurmachine

RVS luiken en deuren, RVS hoogglans gepolijste uitlaten voorschip, flexibele scepters met railingdraden in
gangboorden en gepolijste luchtinlaat mk voorschip
Verhaar Omega B.V.
Eén (1) Verhaar Omega Boegschroefinstallatie type

Dijvler Materiaal B.V.

VBS1200sr (schroefdiam 1200mm) horizontale opstel-

Boegankerlier, achterankerlier, ankers en ankerdraden
EBR Marine B.V.

ling, 430 kW bij 1800 omw/min. en bediening wegafhankelijk

Stuurhuis met hefkolom, autokraan en lieren met
toebehoren

W&O Europe
Afsluiters voor in de machinekamer

Foresta Trading B.V.
F.T. Victor dekwas & ballastpompen in de dubbel gelagerde BiBlock uitvoering, F.T. Giudici nazuig-ejectors,

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Lees verder op pagina 25 >>

Bremanger in cijfers:
Afmetingen:
110 x 10,50 meter
Laadvermogen: 2.685 ton
Voortstuwing: 1.250 pk
(Caterpillar C32)
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Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
bouw en levering casco van mts Bremanger
mogen verzorgen voor AB Barging BV.
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.
www.rensendriessen.com
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

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

www.WindeX.net

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

ALUMINIUM EN RVS
BEERENS BV

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

www.klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

of mail direct naar
john@beerensbv.nl
/Beerensbvwerkendam

Nijverheidsstraat 31, Hardinxveld-Giessendam
T.: (+31) 184 613911

/company/beerensbv

WWW.BEERENSBV.NL

Bied mee op
Auctim.com
BINNENVAARTSCHIP ‘JAMES BOND’ BARGE
Locatie: Namen, België

UW LEVERANCIER VOOR:

O.A. FLENZEN,
FITTINGEN,
LASBOCHTEN,
BUIZEN EN
AFSLUITERS

Lengte: 67,04 m, breedte: 8.26 m, Bouwjaar: 1949 (ArminiusWerft Bodenwerder – Duitsland) exploitatievergunning
geldig tot 20/02/2021. BIJNA VOLLEDIG VERNIEUWD! Uitgebreid verslag beschikbaar. Te bezichtigen op afspraak.

SLUITING: WOENSDAG 7 OKTOBER 2020 VANAF 16:00

ZELF VERKOPEN? MEER INFO VIA WWW.AUCTIM.COM
adv. James Bond boot 132/92 08 19 1

Een MEGA ervaring
in een mini-wereld!

Laat je inspireren bij Miniworld Rotterdam
Rotterdamse Architectuur in miniatuur

19/08/20 13:03

30%

Lezersa

anb

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

(op vert ieding
o
adverte on
ntie)

Hilto bv is lid van :

www.miniworldrotterdam.com

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

www.miniworldrotterdam.com
Weena 745 Rotterdam /5 min. lopen van R’dam CS
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Buijks levert groene
Bremanger op
Vervolg van pagina 23 >>

Hieraan gekoppeld werd door
Buijks Maritiem, in nauwe samenwerking met enkele leveranciers,
het verwarmingssysteem aan boord
van de Bremanger ontwikkeld.
Het betreft vloerverwarming op
water, met de benodigde slangen
onder de vloer, waarbij de restwarmte van de motor gebruikt
wordt om de woning te verwarmen.

Afbouwlocatie
Sinds anderhalf jaar is Buijks
Maritiem actief aan de Maasdijk
in Raamsdonksveer. Aan rivier
de Donge beschikt het jonge,
dynamische bedrijf over een fraaie
afbouwlocatie. Daar is het Buijks

en Van den Elshout, in nauwe
samenwerking met de familie
Bontrup en diverse toonaangevende toeleveranciers in de binnenvaartbranche, gelukt een bijzonder
innovatief schip over te dragen
aan de opdrachtgevers.
Tijdens de zeer geslaagde proefvaart genoten Peter Bontrup en
Pieter-Jos Blokzijl, verkoopmanager bij Graniet Import Benelux, zichtbaar van de uitstekende
vaareigenschappen van hun eerste
binnenschip.
De Bremanger is een schip dat met
een minimale energie-input maximaal rendement levert op gebied
van energieopwekking. En ook
nog eens met een fikse emissiereductie!

Dubbele boete bij
varend ontgassen
De kapitein van een
binnenvaarttanker heeft eind
augustus twee processen-verbaal
gekregen toen hij de tanks van
zijn schip ontgaste. Dat meldt
de Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT). De eerste
was voor het varend ontgassen
op een plek waar dat niet
mocht, de tweede omdat hij
was doorgevaren hoewel de
inspecteurs hem opdracht
hadden gegeven af te meren.
Toen hij was betrapt, werd de
schipper gesommeerd een ligplaats in te nemen. Hij beloofde
dat te doen, maar voer door naar
België. Ondanks herhaalde vorderingen alsnog naar de kant te
komen. “De volgende dag is er
geen ontkomen aan”, schrijft ILT
op haar website: “Bij een Nederlandse sluis gaan ILT-inspecteurs
aan boord. Ze horen de schipper
en maken proces-verbaal op voor
het niet voldoen aan de vordering
tot stilhouden en voor het varend
ontgassen. Beide zijn een misdrijf.”

Snuﬀelpalen
‘Snuffelpalen’ (e-noses) van DCMR
Milieudienst Rijnmond hadden
gesignaleerd dat een binnenvaarttanker mogelijk stoffen in de lucht
loosde. De omgevingsdienst gaf
dat door aan de ILT. De inspectie
vroeg digitaal de (lading)documentatie op en controleerde realtime de beschikbare data over de
positie van het schip.
“Op basis daarvan bepaalt de inspecteur of nader onderzoek aan
boord nodig is om een overtreding
vast te stellen”, aldus ILT. “In deze
zaak was inspecteren op het schip
nodig. Toen inspecteurs het schip
uiteindelijk bezochten, bleek uit
onderzoek dat de schipper regels
voor varend ontgassen overtrad.
Daarom krijgt de schipper twee
processen verbaal: voor het voor

Minister Hermann wil meer
tempo bij Neckar-verruiming

varend ontgassen én voor het
doorvaren na de vordering naar
een ligplaats te varen.”
Burgers kunnen bij hun regionale
omgevingsdienst melding maken
van mogelijk varend ontgassen.
Ook beschikken omgevingsdiensten over een groot aantal e-noses.
Een speciale datakoppeling wijst
een bepaald schip aan dat mogelijk stoffen loost. Deze meldingen
krijgt de ILT regelmatig door van
de omgevingsdiensten. De ILT zet
zelf drones in om te controleren
op regels voor varend ontgassen.
Er wordt nog gewerkt aan een landelijk (Europees) algeheel verbod
op ontgassen. Dat moet in het
CDNI worden geregeld. Het ontgassen van benzine, benzeen en
benzeen houdende stoffen is, op
basis van het ADN, nu al verboden dicht bij bruggen, sluizen en
dichtbevolkt gebied.

Handhaving
De ILT bereidt zich intussen voor
op de handhaving van het totaalverbod op varend ontgassen, dat
dan stapsgewijs gaat gelden voor
veel van de door de tankvaart vervoerde stoffen (volgens het CDNI,
het ‘Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval
in de Rijn- en Binnenvaart’). Hierbij werkt de inspectie samen met
omgevingsdiensten die beschikken over een groot aantal snuffelpalen (e-noses). De ILT zet onder
meer drones in om te inspecteren.
Om straks te kunnen ontgassen
zijn
walinstallaties
nodig.
Meer dan de twee die er nu in
Nederland zijn. Op dit moment
doet de Taskforce Varend Ontgassen, ingesteld door het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, proeven met mobiele
ontvangstsinrichtingen. Dit zijn
verplaatsbare ontgassingsinstallaties waar schepen de reststoffen uit
hun tanks kunnen laten afvoeren.

Minister Hermann bracht een werkbezoek aan de sluis Feudenheim. (foto Verkeersministerie Baden-Württemberg)

Tijdens een bezoek aan de
sluis Feudenheim (Mannheim)
heeft Winfried Hermann,
verkeersminister in BadenWürttemberg, de Duitse overheid
gevraagd om de Neckar-sluizen
versneld te verlengen. Hermann
vindt dat dit project te langzaam
vordert.
Op de Neckar kunnen nog geen
135 meter lange schepen varen
omdat de sluizen te klein zijn.
Feudenheim wordt nu als eerste

sluis verlengd en de verlenging van
zes andere sluizen zit in de planfase. Volgens de huidige planning
moeten in 2050 alle 27 sluizen
verlengd zijn.

Ligplaatsen
De Neckar-verruiming staat in
Duitsland al sinds 2008 op de
agenda. Het gaat niet alleen om de
verlenging van sluizen. Zo wordt
er in Deizisau een tweede schutkolk bijgebouwd.
Ook de aanleg van ligplaatsen

en locaties waar schepen kunnen
draaien zijn een onderdeel van dit
project.
In 2007 raamde de overheid de
totale kosten op circa 650 miljoen
euro. Inmiddels is dit opgelopen
naar meer dan één miljard euro.
De deelstaat Baden-Württemberg
levert een bijdrage door de kosten
te dragen voor vijftien planingenieurs: 750.000 euro per jaar. In
totaal heeft Baden-Württemberg
al meer dan 6 miljoen euro in het
project gestopt.

Groenvoer op zee
Berge Bulk is met 74 schepen
en 13 miljoen DWT een van de
grotere drogebulkrederijen. Veel
van hun schepen zijn vernoemd
naar bergen, zoals deze Berge
Zugspitze is vernoemd naar de
hoogste berg van Duitsland. De
top is 2.962 meter en ligt in ZuidBeieren, vlak bij de grens met
Oostenrijk. Een bekend schip van
Berge Bulk, maar niet naar een
berg vernoemd, is de Berge Stahl,
die bijna dertig jaar op Rotterdam
voer. De goed onderhouden mastodont is still going strong en vervoert de laatste jaren Braziliaans
ijzererts naar China.

De Berge Zugspitze kwam met
Braziliaans ijzererts naar Rotterdam. Het werd geladen in
Tubarão, wat haai betekent.
Daarnaast vervoert het schip nog
iets heel bijzonders: groenvoer.
In een minikwekerij met hydrocultuur kweekt men amsoi kool,
paprika,
tomaten,
peterselie,
koriander en andere kruiden. Die
kunnen dan midden op de oceaan
vers geserveerd worden.
Gesteund door de rederij werd
de kwekerij door de bemanning
geïnstalleerd; ze onderhouden de
groente in hun vrije tijd.

WERELDSCHEPEN
Deze rubriek wordt verzorgd door leden
van de Rotterdam Branch, een afdeling
van de World Ship Society.
Zie www.wssrotterdam.nl

Berge Bulk werd in 2007 opgericht door James Marshall toen hij
twaalf bulkcarriers kocht van BW
(Bergesen Worldwide) Singapore
dat in 2003 het Noorse Bergesen
had overgenomen.
De Berge Zugspitze van 300 bij
49 meter heeft een DWT van
211.182 ton en kwam in 2016 onder de pseudo-Engelse vlag van het
Eiland Man in de vaart. Douglas is
de haven van registratie.
De geregistreerde eigenaar is de
Berge Zugspitze Company Incorporated te Majuro (Marshall
Eilanden) en het technisch management wordt uitgevoerd door
Berge Bulk Maritime Private
Limited in Singapore. Berge Bulk
Limited in Hamilton (Bermuda)
is de zogeheten beniﬁcial owner en
daar gaan dus ook de revenuen
heen.
TEKST: CEES DE KEIJZER
FOTOGRAFIE: ARJAN ELMENDORP
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Antwerpen houdt stand dankzij containeroverslag
De totale goederenoverslag van
Port of Antwerp is in de eerste
acht maanden van dit jaar met
5,1 procent gedaald ten opzichte
van dezelfde periode in 2019.
De haven heeft te maken een
terugval in de overslag van alle
goederenstromen, maar kan
de schade nog aardig beperken
dankzij de containeroverslag.
Die blijft min of meer gelijk.
Ten opzichte van de meeste andere
havens in de Hamburg-Le Havrerange houdt Port of Antwerp zeer
goed stand, constateert het havenbedrijf zelf. Ondanks de impact
van de coronacrisis op de globale
productie- en logistieke ketens en
een daling van de vraag als gevolg
van de pandemie, blijft de haven
100 procent operationeel.

De containertraﬁek bleef met een min van maar 0,6 procent (in TEU’s) vrijwel gelijk met vorig jaar.
(foto Port of Antwerp)

ook extra aanlopen buiten de gewone vaarschema’s die deels het
effect van de blank sailings compenseren.
Bij de breakbulk, met staal als belangrijkste product, zijn de gevolgen van de mondiale handelsperikelen sinds 2019 voelbaar en heeft
het stilleggen van sommige industrieën door de coronacrisis geleid
tot een forse daling: 24 procent.
Na enkele betere maanden in
juni en juli, was er opnieuw een
terugval in augustus. Conventionele overslag van fruit groeide
wel, maar deze volumes zijn eerder beperkt. De totale overslag van

Weer meer afvaarten
Na enkele mindere maanden in
mei en juni, noteerde de containeroverslag sterkere volumes in
augustus. Zo bleef de containertrafiek qua status quo op jaarbasis met een min van maar 0,6
procent (in TEU’s) ten opzichte
van vorig jaar. Het aantal geschrapte afvaarten daalt sinds
augustus. Rederijen organiseren

nieuwe voertuigen daalde met 32
procent, die van tweedehandse
voertuigen met een kwart ten opzichte van vorig jaar.

Wisselend beeld
In de droge bulk is er een wisselend beeld. Kaoline, schroot en
meststoffen houden relatief stand,
terwijl de overige productgroepen,
zoals steenkool, onder druk staan
en in dalende lijn zitten.
In het segment van de vloeibare
bulk daalt de overslag met 7,2 procent in 2020. "Bij de oliederivaten
zien we een herstelbeweging vooral aan de afvoerzijde, want de aan-

voerzijde hield altijd relatief goed
stand." De overslag van chemische
producten kende in de eerste acht
maanden van dit jaar een daling
van 6,2 procent ten opzichte van
dezelfde periode in 2019.

Uitstel van betaling
Om de rederijen, binnenvaartoperators en concessionarissen in
de haven van Antwerpen te blijven ondersteunen in deze moeilijke omstandigheden, besliste het
Havenbedrijf in samenspraak met
Alfaport Voka en MLSO, om een
verder uitstel van betaling voor
domeinconcessies en voor de zee-

vaart- en binnenvaartrechten toe
te staan.
Jacques Vandermeiren, CEO van
Port of Antwerp: “De impact van
het stilvallen van de globale supply
chain door de coronacrisis is voelbaar geworden vanaf het tweede
kwartaal en zal een effect hebben
op de totale goederenoverslag
dit jaar. Tegelijk zien we wel de
eerste tekenen van herstel en het
aantrekken van zowel de wereldwijde als de Europese economieen.”
“In tijden van crisis toont Port
of Antwerp keer op keer haar
wereldklasse”, aldus
de Antwerpse havenschepen Annick
De Ridder. Onze haven toont haar
weerbaarheid en wendbaarheid in
deze crisis en houdt beter stand
dan de meeste andere, vergelijkbare havens in de Hamburg-Le
Havre range. Port of Antwerp is
een robuuste haven die haar rol
als grootste motor van onze economie al decennia waarmaakt. En
dit dankzij de expertise en het engagement van alle werknemers en
werkgevers die deze haven doen
draaien. Dag na dag stellen zij
alles in het werk om het efficiënt
functioneren van de haven in alle
veiligheid te blijven verzekeren.”

Erasmusbrug beperkt open voor hoge scheepvaart
- op maandag (01.00 uur tot
02.00 uur, de nacht van zondag
en maandag)
- op woensdag (01.00 uur tot
02.00 uur, de nacht van dinsdag
en woensdag)
op vrijdag (01.00 uur tot 02.00
uur, de nacht van donderdag en
vrijdag)

Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en RET hebben afspraken gemaakt over beperkte
openingen van de Erasmusbrug
voor hoge vaart (12,5 m +NAP)
gedurende de herstelwerkzaamheden aan de brug. Tijdens het
sluiten van een klep kwam maandagochtend 14 september een deel
van de stalen trambovenleiding op
de Erasmusbrug los.
De RET heeft inmiddels een noodbovenleiding voor het tramverkeer
geïnstalleerd. De aannemers van
de RET kunnen sinds zondagavond 20 september deze tijdelijke bovenleiding verwijderen.
Ze doen dat echter het liefst zo
min mogelijk, want het is een gecompliceerde, tijdrovende ingreep.

Dit tijdelijke openingsregime
is tot stand gekomen in overleg
met de belangrijkste gebruikers.
Mocht gebruik gemaakt worden
van de mogelijkheid, dan moet
dat uiterlijk 24 uur van tevoren
zijn aangegeven. Hoge scheepvaart
die zo lang niet wil wachten, moet
omvaren via de Oude Maas.
Het is nog niet bekend hoe lang de
werkzaamheden gaan duren.

(foto Havenbedrijf Rotterdam)

Die openingen zijn:

24/7

U vindt ons aan de Waal bij Kilometerpaal 903
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De Gerlien van Tiem,
voor schippers die de
vaart erin willen houden.
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Dé onderlinge specialist
in scheepsverzekeringen
088 6699500 | eoc.nl

@EOCverzekering/

EOCverzekering

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

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

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

You’ve got to feel it to believe it.
ESCO is sinds 1964 distributeur van Twin Disc een van ’s werelds meest
toonaangevende fabrikant van keerkoppelingen en bedieningssystemen.
ESCO brengt ze in beweging, en zorgt er met een eigen
service afdeling bovendien voor dat ze in beweging blijven.
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Proseidon: goddelijk professioneel
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ESCO aandrijvingen B.V.

Ondernemingsweg 19, Alphen a/d Rijn • +31(0)172 - 42 33 33
marine@esco-aandrijvingen.nl • www.esco-aandrijvingen.nl

(foto R&F van der Hoek)

Nee, het is geen typefout: De aanwinst
van Pro Liquid uit Rotterdam heet echt
Proseidon. Met een ‘r’ dus. De ‘r’ die ook
in ‘Pro’ en ‘professioneel’ staat. Maar de
verwijzing naar de Griekse god van de zee
is natuurlijk evident.
Pro Liquid levert en verzorgt alles op het
gebied van de overslag van vloeibare lading
zowel voor de maritieme als petrochemische
sector. Aan de eigen steiger in de Eemhaven
(Service Terminal Eemhaven), maar ook
elders op locatie.
Met de Proseidon, helemaal naar wens gebouwd door Groeneveldt Marine Construction, is het bedrijf flexibeler in het vervoer
van materieel voor die uiteenlopende activiteiten.

Rotterdamse haven. Net als de sterk uitgevoerde kraan van Fassi Marine (115 tonmeter).
All Pumps Holland leverde het volledige
Victor-pompenpakket. Van Blokland NonFerro komen de schroef- en roerassen. Esco
Aandrijvingen verzorgde de levering van de
Twin Disc-keerkoppelingen. De scheepsramen zijn afkomstig van OMRU Scheepsramen.

Het 20 meter lange en 8 meter brede werkschip beschikt over twee motoren (Volvo
Penta’s van 500 pk elk), een kop- én een
hekschroef en is dus optimaal wendbaar.
Dat is wel zo handig voor het werk in de
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All Pumps Holland B.V.

Complete Victor pompen pakket

Blokland Non-Ferro B.V.
Schroef- en roerassen
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Handig
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OMRU Scheepsramen
Scheepsramen

INNOVATIEVE AANDRIJFSYSTEMEN
ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
WAARMEE U VERDER KOMT

www.esco-aandrijvingen.nl

ESCO aandrijvingen B.V.
Wij feliciteren
PRO LIQUID van harte met de PROSEIDONESCO WENS
MS PROSEID
Ondernemingsweg 19, Alphen a/d Rijn • +31(0)172 - 42 33 33
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ESCO aandrijvingen B.V.
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marine@esco-aandrijvingen.nl • w

Foto: © R&F van der Hoek
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SHIPPING - TECHNICS - LOGISTICS
Shipping Technics Logistics

Binnenvaart treft elkaar – eindelijk weer – in Kalkar

(foto Messe Kalkar)

Corona heeft door heel wat
evenementen en beurzen een
streep gehaald. Tot vreugde van
velen gaat de Duits-Nederlandse
vakbeurs Shipping Technics
Logistics wél door. De beurs
vindt op 29 en 30 september
plaats in Messe Kalkar. Eindelijk
kan iedereen in de binnenvaart
elkaar weer treffen.
Maar wel veilig en gezond, zo geeft
de beursorganisatie aan. Die heeft
tal van voorzorgsmaatregelen
getroffen. Zo is er een ‘hygiëneconcept’ opgesteld om exposanten,
bezoekers en medewerkers te
beschermen.

Innovatie en subsidies
Messe Kalkar brengt al sinds 2014
vraag en aanbod in de Europese
binnenvaart bij elkaar. Shipping
Technics Logistics is de enige
binnenvaartbeurs in Duitsland. In
2019 telde de beurs bijna 5.000
bezoekers. Met het oog op corona
is niet te voorzien hoeveel dat er
nu zullen zijn. Het aantal standhouders is begrijpelijkerwijs wel
kleiner.
Naast een bezoek aan de stands
van onder meer motorenfabrikanten, toeleveranciers, havens
en werven kan men tijdens het

evenement verschillende presentaties bijwonen. De catering is in
evenementen- en beurscomplex
Messe Kalkar goed verzorgd. Wie
de drukte van de beursvloer eventjes achter zich wil laten, kan langs
de Rijn een frisse neus halen.
Voor het eerst is ook het Duitse
ministerie van verkeer en digitale infrastructuur met een eigen
stand aanwezig. Medewerkers van
het departement internationaal
binnenvaartbeleid,
veiligheid,
milieubescherming en recreatievaart zijn onder meer beschikbaar
om vragen te beantwoorden over
de Duitse subsidies voor (duurzame) innovatie in de binnenvaart.

Ontmoeten
Behalve de vele innovaties die in
Kalkar jaarlijks te zien zijn, hangt
er op en rond de beursvloer een
gezellige sfeer. Juist vanwege alle
coronaperikelen zal menigeen het
fijn vinden om tijdens Shipping
Technics Logistics eindelijk zakenrelaties, vrienden en bekenden
weer eens persoonlijk te kunnen
ontmoeten.
Naar goede traditie wordt Shipping Technics Logistics ondersteund door de Schippersbeurs
Ruhrort en inmiddels ook door

alle Duitse binnenvaartorganisaties. Gezellig belooft het weer te
worden tijdens de netwerkavond
op de eerste beursdag: DockTober.
Die vindt dit jaar in de expositiehal plaats.

Lezingen
De organisatie heeft een afwisselend programma met lezingen
samengesteld. Die zijn naar keuze
bij te wonen. Centrale thema’s zijn
net als vorig jaar de vergroening
van de binnenvaart en de personeelsproblematiek.
Het Forum Binnenschifffahrt, al
enkele jaren parallel aan de beurs
in het congrescentrum georganiseerd door de vakbladen Binnenschifffahrt en Schifffahrt und Technik, gaat vanwege corona dit jaar
niet door.
Shipping Technics Logistics wordt
op dinsdag 29 september geopend
door Hendrik Schulte, staatssecretaris in het verkeersministerie van
Noordrijn-Westfalen. Hij zal de
exposanten langsgaan, samen met
beursmanager Leon Westerhof en
Ragnar Schwefel van de bond voor
scheepsbouw en maritieme technologie.

Meer informatie is te vinden op
shipping-technics-logistics.de.
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Flexibel & betrouwbaar!

FÜR DIE UNTER UNSERER LEITUNG FAHRENDEN
MOTORTANKSCHIFFE SUCHEN WIR:

Schiffsführer,
Steuerleute mit Patent,
Steuerleute und Matrosen

AXXAZ Marine

Binnenvaart medewerkers

Volledige ontzorging
van uw personeelsbezetting
In bezit van de benodigde erkenningen,
vergunningen en accreditaties in België,
Nederland, Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland, Filipijnen en Indonesië

Bel voor meer informatie:

Staffing Solutions

+49 8362 9263300

AXXAZ Marine

Mail
info@axxaz.eu

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

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

Web
www.axxaz.eu

Steuerleute und Matrosen müssen in Besitz
eines gültigen Schifferdienstbuches sein.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte
über +32 3 20 20 462 oder jobs@ippersonal.ch

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

29 en 30 september 2020
De enige Duitse vakbeurs voor de binnenvaart - Shipping - Technics - Logistics (STL)is verheugd op 29 en 30 september bezoekers en exposanten opnieuw te kunnen samenbrengen. Het wordt meer dan ooit een blij weerzien in de binnenvaart branche waarbij wij
de beurs en het DockTober netwerk event volgens alle geldende richtlijnen organiseren.
De veiligheid voor onze exposanten en bezoekers staat daarbij voorop.
1,5 meter afstand, (voor)registratie, handhygiëne, mondkapjes bij verplaatsing
(niet bij bezoek in de stand), constante desinfectie van gezamenlijke ruimten
Openingstijden: 29 september 11.00 – 19.00 en 30 september 11.00 – 17.00

DockTober

Netwerk event DockTober
met muziek
Dinsdag 29 september 2020 - Party
incl. buffet en muziek voor maar € 30,- p.p

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

Uw contactpersoon: Leon Westerhof
leon.westerhof@messekalkar.de
Tel.
(+49) (0) 2824-910 149
Mob: (+49) (0) 151/526 63 129
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Innovatieprijs voor onzinkbaar werkschip
De Duitse Schramm-groep heeft
de Innovatieprijs Binnenvaart
ontvangen. Die wordt jaarlijks
uitgereikt door verzekeraar
Allianz Esa EuroShip. Schramm
kreeg de prijs voor het door
ingenieursbureau NavConsult
ontwikkelde werkschip
Makker 19.
Daarbij is voor het eerst de kunststof HDPE (High Density Polyethyleen) toegepast in de scheepsbouw.
De Makker 19 is daardoor onzinkbaar.
Het 10 meter lange en 4 meter
brede werkschip heeft een diepgang van 80 centimeter. Het is
dubbelwandig, waarbij de ruimte
tussen de twee kunststofwanden is
opgevuld met schuim. Het schip
kan daardoor niet zinken.

De Makker 19. (foto Schramm-groep)

Lichter
HDPE is veel lichter dan staal.
NavConsult gaat het ook ge-

bruiken bij de bouw van een
werkponton voor laag water.
Toepassing van HDPE kan een revo-

lutie betekenen voor de bouw van
binnenschepen, duwboten en
dubbelwandige tankers, aldus de

jury. Vooral met het oog op de
steeds langere perioden van laagwater kan dit lichte materiaal erg
interessant worden.
Ingenieursbureau
NavConsult
heeft de afgelopen veertien jaar
onder leiding van Schramm
-directeur en -eigenaar Hans
Helmut Schramm tal van vernieuwende schepen en aandrijvingsconcepten ontwikkeld. De laatste
twee jaar waren de ingenieurs op
zoek naar een oplossing om een
onzinkbaar werkschip te bouwen.
De jury van de Innovatieprijs Binnenvaart bestaat uit de redacties
van de vakbladen Binnenschifffahrt
en Schiffahrt und Technik. De afgelopen jaren werd de prijs uitgereikt
tijdens de binnenvaartconferentie
die de vakbladen gezamenlijk organiseren op de beurs in Kalkar.
Vanwege corona vindt de conferentie dit jaar niet plaats.

SAA Overvliet geeft uitleg

Wanneer is sprake van opslag of vervoer?
Duwbakken en binnenvaartschepen worden steeds vaker ingezet
voor het vervoer en de opslag van
(bulk)lading. De scheidslijn tussen
de begrippen vervoer en opslag is
niet altijd duidelijk. Bij een duwbak die specifiek voor opslag van
(bulk)lading wordt ingehuurd, is
primair sprake van opslag.
Maar hoe zit dat met de (bulk-)
lading in een binnenvaartschip als
het schip (nog) niet kan lossen en
de eigenaar het verzoek krijgt om
op afroep beschikbaar te zijn om

te lossen?
Een P&I-verzekeraar gaat voor de
inschatting van het risico in principe uit van vervoer van de lading
volgens de gebruikelijke vervoersvoorwaarden (zoals CMNI). In
deze voorwaarden is de (maximale) aansprakelijkheid duidelijk
geregeld en de polis biedt dan ook
dekking die aansluit op deze vervoersvoorwaarden.
Indien er sprake is van opslag of
van een langere periode stilliggen
met (bulk)lading – bijvoorbeeld

langer dan drie weken – dan kan
het zijn dat er andere (opslag-)
voorwaarden van toepassing zijn
en/of worden overeengekomen.
Dit kan verstrekkende gevolgen
hebben en er zelfs voor zorgen
dat er geen mogelijkheid is om de
(maximale) aansprakelijkheid te
beperken.
De P&I-verzekeraar zal in principe geen dekking bieden voor de
(extra) aansprakelijkheid die op
basis van de in de binnenvaart gebruikelijke voorwaarden kan wor-

den afgewezen.

Nieuwe opslagvoorwaarden binnenvaart
Indien er (mogelijk) sprake is van
opslag, dan dient goed naar de
voorwaarden gekeken te worden.
De ‘Algemene Opslagvoorwaarden’ zijn voor de P&I-verzekeraar
niet acceptabel, omdat deze onvoldoende mogelijkheden bieden
om de aansprakelijkheid te beperken.
Bij twijfel adviseren wij u om

contact met ons op te nemen, zodat wij in overleg kunnen met de
P&I-club over premie en condities.
Voor opslag kunt u reeds gebruik
maken van de ‘algemene opslagvoorwaarden binnenvaart’. Indien gewenst kunt u deze bij ons
opvragen via stm@saa.nl of bel
ons via (010) 411 95 95.

www.overvliet.nl

FKH Batterijen: “Bij ons staat de klant op 1”
Batterijen zijn er om energie
te geven. Daarom levert FKH
Batterijen BV veilige kwaliteit
aan particulieren en rederijen
voor alle toepassingen.
Frits Hardeman vertegenwoordigt met zijn medewerkers FKH
Batterijen. FKH adviseert over en
verkoopt start- en tractieaccu’s,
omvormers, laders en verdeelsystemen. Vanuit de vestiging in Nijmegen wordt door geheel Nederland,

België, Duitsland en NoordFrankrijk geleverd. De service is 7
dagen per week en 24 uur per dag
beschikbaar.
“Slechts één telefoontje naar
(024) 373 88 75 en u wordt direct
geholpen. Binnen de kortste keren
staat er een van de FKH-werkbussen voor uw schip met uitgebreide apparatuur en uitrusting aan
boord, om het schip voeding te
geven!”
De storing wordt geanalyseerd,

indien nodig is er ruilapparatuur
bij de hand. Ondanks de geavanceerde uitvoering van schepen
draait er zonder spanning niets
aan boord. Stroom is de bron.
“FKH zorgt voor plaatsing, het
aansluiten van de batterijen en beproeft de installatie op deugdelijkheid en u bent snel weer op weg.”
FHK Batterijen. Persoonlijk advies
en klantgerichte service.

www.fkhbatterijen.nl

Möchten Sie zu einem nachhaltige Umgang
mit unseren Meeren beitragen?
EST-Floattech sucht einen Sales Account Manager für Energiespeicherlösungen in Deutschland (Region Lübeck/Hamburg).
Interessiert?

www.est-floattech.com/vacancy-salesaccountmanager/

Bitte senden Sie Ihre englische Bewerbung zu Händen von
Xiomara le Grand: work@est-floattech.com | +31 6 10 15 18 15
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Schiffswerft GmbH
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Straathof Controls BV



Tischlerei und Alubau
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SCHIFFSELEKTRIK
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NAVIGATION
KOMMUNIKATION
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ELECTRIC
MARINE BUILDING
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ENGINEERING
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Groep Devel
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OMRU
Scheepsramen

Verhaar Omega BV

Kadlec &
Brödlin
GmbH

V

   
GS Yard BV

Innovative Navigation

Draaijer
Turbo
Service
BV

Fischer
Abgastechnik
GmbH & Co. KG

Modelbouw
Groep Devel

Guspaf GmbH

Wilt u meer weten over de volgende bedrijven?
Bezoek ze dan op de beurs!
STANDNUMMER BEDRIJFSNAAM

VESTIGINGSPLAATS LAND

182

GS Yard BV

Waterhuizen

Nederland

128

Verhaar Omega BV

Sassenheim

Nederland

111

Heinrich Harbisch Schiffswerft GmbH

Duisburg

Duitsland

141

Kadlec & Brödlin GmbH

Duisburg

Duitsland

180

Fischer Abgastechnik GmbH & Co. KG

Emsdetten

Duitsland

125

Guspaf GmbH

Xanten

Duitsland

140

Innovative Navigation

Kornwestheim

Duitsland

211

OMRU Scheepsramen

Echt

Nederland

111

Straathof Controls BV

Dronten

Nederland

154

Draaijer Turbo Service BV

Dordrecht

Nederland

115

Tischlerei und Alubau Wessels GmbH

Haren

Duitsland

191

Stichting Modelbouw Groep Devel

Rhoon

Nederland
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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

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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2009
2008
2002
2001
2003
2013
2012
2012

-
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2010
2010
2016
2011
2007
2004

- 2013
-

2014
2018
2017
2010
2010

+32 495 79 04 56

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

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

Hart voor de binnenvaart
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Duitse binnenvaart hoopt op betere tijden
DOOR SARAH DE PRETER

Zowel de drogeladingvaart als
de tank- en containervaart in
Duitsland blijven het moeilijk
hebben door de coronacrisis
en seizoensgebonden
ontwikkelingen. Dat
concludeert het Bundesamt
für den Güterverkehr
(BAG) in zijn actuele
goederenvervoersmonitor. Die
verscheen medio september.
Sinds de start van de coronapandemie publiceert het BAG
regelmatig een update van de situatie in het goederenvervoer. De
onderzoekers doen dit op basis
van gesprekken met marktdeelnemers.
In de droge lading liggen de
vervoersvolumes nog ruim onder het niveau van vorig jaar.
Naast corona heeft dit met
seizoensgebonden
ontwikkelingen te maken. Veel graan en
andere landbouwproducten liggen momenteel in silo’s te wachten tot ze voor een hogere prijs
kunnen worden verkocht.
Productiebedrijven
hebben
zelf nog voldoende voorraad.
Binnenvaartondernemers
verwachten de komende weken wel
weer meer landbouwproducten
te vervoeren. Dit geldt ook voor
importkolen voor de warmtecentrales.

Weinig waterbouwprojecten

(foto Adobe Stock)

vraag naar droge ladingschepen
beperkt blijft. Vooral in het Rijngebied is er een overschot aan
transportcapaciteit en wordt veel
leeg gevaren.

Het vervoer van bouwstoffen
wordt als “vrij normaal tot goed”
ingeschat, al klagen bouwbedrijven dat er in de natte infrastructuur momenteel weinig projecten worden aanbesteed. Terwijl
juist in Duitsland op tal van
plaatsen een inhaalslag op de
vaarwegen nodig is.
De verklaring ligt deels in het
tekort aan plancapaciteit bij
de vaarwegbeheerder. Hoewel
de WSV budget heeft gekregen
om dit jaar honderd extra planingenieurs aan te trekken, lukt
het maar moeizaam om de vacatures in te vullen.

Ook voor de tankvaart blijven
het magere tijden. Normaliter
slaan huishoudens en industriebedrijven in september stookolie
in voor de eerste fase van de winter. Door de lage olieprijzen in
het voorjaar hebben veel partijen
hun voorraad toen aangevuld.
Daarnaast merkt de tankvaart
dat mensen dit jaar minder op
reis zijn gegaan met de wagen of
het vliegtuig. Het brandstofen kerosinevervoer is beperkt.
Onder meer door de kwakkelende auto-industrie moeten ook
minder chemische producten
worden vervoerd.

Het vervoer van ijzererts ligt op
een laag niveau. Autoproducenten en hun toeleveranciers werken nog steeds met een kleine
bezetting; de vraag naar kwaliteitsstaal is laag.
Op 1 juli heeft de Duitse overheid het algemene btw-tarief
tijdelijk verlaagd van 19 naar
16 procent. Na de aankondiging
hiervan zijn veel bestellingen
voor nieuwe auto’s geannuleerd
omdat consumenten willen
profiteren van het verlaagde
tarief.

Internetbestellingen

Overcapaciteit
in de Rijnvaart

Dat vertaalt zich helaas wel weer
in langere wachttijden voor
containerschepen bij de deepseaa terminals. In Rotterdam
liepen de wachttijden begin september op tot 65 uur, in Antwerpen tot 27 uur.
Ondanks de groei van artikelen uit webshops kampt ook de

In andere industriesectoren die
belangrijk zijn voor de droge
ladingvaart is de productie weliswaar aangetrokken, maar zeker
niet tot op het niveau van voor
het begin van de coronacrisis.
Dit alles heeft tot gevolg dat de

De containervaart meldt weer
een bescheiden groei, al blijven
de overslagvolumes in Antwerpen en Rotterdam schommelen.
De laatste weken is vooral het
vervoer van containers met op
internet bestelde producten uit
het Verre Oosten aangetrokken.
Veel spullen die begin dit jaar in
China werden besteld, konden
vanwege corona pas maanden
later worden gefabriceerd en
komen rond deze tijd in de ARAhavens aan.

containervaart met een overschot aan vervoerscapaciteit. De
vrachtprijzen staan onder druk.
Nieuwe contracten worden veelal afgesloten tegen lagere prijzen
en in de spotmarkt kan men met
de huidige tarieven vaak niet
eens de lopende bedrijfskosten
dekken.

Personeelszaken
Het BAG verwacht dat veel binnenvaartbedrijven dit jaar hun
omzet ﬂink zien dalen. Vooral
onder particulieren zijn liquiditeitsproblemen en zelfs faillissementen niet uit te sluiten.

Vertraging en
beperkingen
Op de Elbe zetten de lage waterstanden momenteel een rem op
het vervoer tussen Duitsland en
Tsjechië. Daarnaast zijn in het
hele land sluizen gestremd of
slechts gedeeltelijk in gebruik.
Zo is er door de stremming van
de sluis Wusterwitz tijdelijk geen
goederenvervoer mogelijk van
Berlijn naar het westen. En zijn
infrastructurele beperkingen op
het Dortmund-Eems-kanaal de
reden dat verladers hun bouwmateriaal of landbouwproducten overhevelen van de vaarweg
naar de weg of het spoor.

“ BAG: Alle deelsectoren
hebben het moeilijk
door corona

”

Nu in een aantal Midden- en
Oost-Europese landen de quarantainemaatregelen weer aangescherpt zijn, zouden binnenkort
ook bemanningswissels weer lastiger kunnen worden.
Waarbij de coronacrisis wel
tijdelijk 'soelaas' lijkt te bieden
voor het personeelstekort. Door
de nijpende situatie in de cruisevaart komt de goederenvaart op
dit moment wat makkelijker aan
varend personeel.
Opleidingen, bijscholingen en
patentcursussen lopen echter
vertraging op. Daardoor hebben
op sommige schepen te weinig
bemanningsleden een geldig
patent om nog achttien uur per
etmaal te mogen varen met het
schip.

Binnenvaartbedrijven
melden
daarnaast vertragingen bij de
vergunningsprocedures
voor
transport van zwaar materieel.
Het wordt ook steeds moeilijker
om klasse te maken. Op reserveonderdelen voor schepen moet
men inmiddels soms meer dan
twee maanden wachten.

Masterplan
Binnenvaart
Daarmee schetst het actuele
BAG-rapport een weinig bemoedigend beeld, al spreken veel
respondenten wel de verwachting uit dat de markt weer gaat
aantrekken.
Nu de coronabesmettingen in
Europa weer oplopen, blijft de
toekomst echter ongewis. En zou

de sector een stevige duw in de
rug dorgaans goed kunnen gebruiken.
Met het Masterplan Binnenvaart
stelde de Duitse overheid die
ruggensteun medio 2019 in het
vooruitzicht. Inmiddels is een
geactualiseerde versie van het
plan verschenen. Een deel van de
negentig maatregelen ter versterking van de sector is al in gang
gezet en zelfs afgerond.
Anderzijds laat de realisatie van
enkele cruciale projecten op zich
wachten. De verdieping van de
Rijn is hier een voorbeeld van.
Ook wacht de sector nog op
maatregelen die het aandeel van
de binnenvaart in multimodale
vervoerketens kunnen verhogen
en vervoer over water aantrekkelijker maken voor het transport
van grote en zware goederen.
Voor digitale testtracés (bijvoorbeeld voor semi-autonoom
varen) is inmiddels budget
beschikbaar, maar de realisatie
schiet nauwelijks op.
Het door de Duitse overheid aangekondigde grootschalige programma voor de modernisering
van de vloot zit nog steeds in de
aankondigingsfase.
Duitsland
heeft voor de subsidie goedkeuring van de EU-commissie nodig… en die is er nog niet.
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BEZOEK ONS TIJDENS
SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS
MESSE KALKAR

STANDNUMMER 128

MANOEUVRING
EQUIPMENT

KANALEN BOEGSCHROEVEN
2,3 of 4 kanalen uitvoering | 220 - 955 kW (300 - 1300 pk)

STUURROOSTERS
103 - 662 kW (140 - 900 pk)

MARINE AIR
SYSTEMS

PERSLUCHT SYSTEMEN
Startlucht- en werkluchtcompressoren

Official dealer
for Atlas Copco
marine compressors

VERHAAR OMEGA
T: +31 (0)252 745 300 • info@verhaar.com • www.verhaar.com

MEER DAN 2500 DRAAIUREN
ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT
Welk merk motorolie durft dit te garanderen?

PANOLIN® Swiss Oil Technology kan deze garantie geven. Duport Lubricare BV compenseert u als de motorolie het beloofde aantal uren niet haalt*
PANOLIN® motorolie is goedgekeurd door diverse motorenfabrikanten

Duport Lubricare B.V.
Archimedesstraat 9
7701SG Dedemsvaart

*vraag naar de voorwaarden: info@panolin.nl

info@duportlubricare.nl
www.duportlubricare.nl
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VOS Kaiser GmbH & BING Kaiser
VOS Kaiser GmbH & BING Kaiser
east
connections
east- -west
west connections
T +49 (0) 62 23 86 16 26
T +49 (0) 62 23 86 16 26
F +49 (0) 62 23 86 16 53
F +49 (0) 62 23 86 16 53
M +49 (0) 170 35 73 922
M +49 (0) 170 35 73 922
E tiberius.kaiser@bingvoskaiser.de
E tiberius.kaiser@bingvoskaiser.de
I www.bingvoskaiser.de
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Binnenvaart
Passagiersvaart
Zeevaart
Transport en logistiek
Aansprakelijkheid
Brand- en bedrijfsschade
Pensioen, Zorg en Inkomen

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

GUMETA H. Maes GmbH | Südstr. 9 | D-66780 Rehlingen-Siersburg
Tel. + 49 (6835) 3094 | Fax + 49 (6835) 670 57 | E-mail: info@gumeta.de
www.gumeta.de
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+31 (0)10-411 9595

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

• 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,…
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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

Dé specialist in scheepsverzekeringen
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Onderlinge
Geen winstoogmerk
Slagvaardig is voortvarend

24/7 K
BEREI
BAAR
eoc.nl

088 6699500
@EOCverzekering
/EOCverzekering
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Mit der Fischer-Gruppe bereit für die Zukunft
STAND 180

Saubere Luft aus Verantwortung
für Mensch, Umwelt und
Maschine – so lautet Fischers
Mission und Motivation.
Verantwortung bedeutet für
Fischer, Potentiale in Form
von innovativen Ideen zu
nutzen, um den Anforderungen
der Emissionsrichtlinien
gerecht zu werden und
dabei zu helfen, Ressourcen
zu schonen. Aktuelle und
zukünftige Emissionsgrenzwerte
erfordern eine individuelle
Zusammenstellung der

Abgasnachbehandlungsanlage der Umwelt zuliebe…
Das Produkt- und Leistungs
portfolio der Fischer Abgastechnik
beinhaltet verschiedenste Systeme.
Das Angebot umfasst Rußpartikelfilter und Katalysatoren,
Thermomanagement-systeme,
wie das im eigenen Haus entwickelte Brennersystem HeliosFFB
für Motorengrößen bis 1.000
KW oder das E-Power-System.
DeNOx-Entstickungssysteme vervollständigen die Bandbreite der

vielfältigen Möglichkeiten, um
eine für den Kunden und seine
Anwendung passende Kombination zusammenzustellen.
Der Firmensitz der Fischer Gruppe
liegt im münsterländischen
Emsdetten. Erst im Juni dieses
Jahres wurde der Neubau mit noch
mehr Platz für kreative Ideen, neue
Entwicklungen, Prüfstandbereiche
und Filterservice bezogen. Der
Montageservice in Ochsenhausen
stellt sicher, dass auch im Süden
Deutschlands immer schnell ein
Monteur vor Ort sein kann.

Bei Fischer gibt es eine eigene
Konstruktions-, CFD- und FEMAbteilung, die sowohl die Entwicklung als auch die Vorbereitung
der Anlagen für die Kunden
unterstützt. Die EU-Stage V-ready
und EMO Tier III Systeme werden
hier für Motoren von 19-10.000
kW kundenspezifisch entwickelt.
Jedes Brenner-, E-Power und
SCR-System wird vorab im Hause
Fischer auf dem Teststand aufgebaut. Erst nach sorgfältiger Prüfung findet die Auslieferung statt.
Weitere Anlagen der Firma Fischer

in-innovative navigation präsentiert neueste
Trends und Perspektiven
STAND 140

Auf der diesjährigen Shipping Technics
& Logistics in Kalkar ist die Firma ininnovative navigation GmbH auf dem
Stand 140 der Firma Engel & Meier
vertreten. Die drei Firmen in-innovative
navigation GmbH, argonics GmbH
und Engel & Meier Schiffselektronik
Duisburg GmbH präsentieren neueste
Trends und Perspektiven für die
zukünftige Navigationsausstattung von
Binnenschiffen.

Wij staan op
standnummer

111

Die Kombination von RADARpilot720°
mit argoTrackPilot bietet dem Schiffsführer
ein neues Assistenzsystem, das ein Schiff
automatisch auf einer Bahn führt. Aus Leitlinien des RADARpilot720° liefert der argoTrackpilot abgestimmte Stellbefehle für den
bordeigenen Autopiloten.
Wenn es die Situation erfordert, kann der
Steuermann jederzeit die aktuell zu fahrende Bahn verschieben und das Schiff folgt
automatisch. In der Navigationsanzeige
stellt RADARpilot720° die aktuell einge-

Straathof
ontrols

Joystick control
voor sleepen werkboten
Een unieke bediening
waarbij altijd één hand vrij is!
De Straathof Controls IQJ joystick biedt een subtiele besturing van
motor, boegschroef en stuurwerk met maar slechts één hand!
0321 382315 • Dronten, Flevoland • info@straathofcontrols.nl

www.straathofcontrols.nl
• Leverancier van ZF motorbedieningen •

stellte und die gespeicherte Bahn zusammen mit allen Daten aus Radar, Karte und
AIS dar. Der neue RADARpilot720°,
Version 4.6, ist in der Lage über eine
mobile Internetverbindung auf Knopfdruck
Karten und Software mit einem Server
synchronisieren.
Ebenso können mit der aktuellen
RADARpilot720°-Version kompakte
Radarsensoren aus dem Yachtbereich
genutzt werden, um Bereiche um das Schiff
zu erfassen, die vom Navigationsradar nicht
oder nur schlecht eingesehen werden
können. Als Ergänzung zum konventionellen Navigations-Radar kann ein moderneres
Laser-Radar-System Objekte rund um den
Bug oder das Heck des Schiffes mit einer
Genauigkeit von wenigen Zentimetern
erfassen.

Laser-Radar
Die Darstellung von Laser-Radar, InlandECDIS-Karte und AIS-Informationen ist ein
neuartiges Hilfsmittel für die präzise
Navigation z.B. bei Schleuseneinfahrten.
Bei Bedarf können auch mehrere LaserRadare in einer Anzeige kombiniert werden,
um eine Rundum-Abdeckung zu erreichen.
Dies erhöht die Sicherheit der Schiffsführung.
Darüber hinaus bieten leistungsfähige
GNSS-Empfänger die Möglichkeit, die Lage
des Schiffes z.B. vor einer Schleuse präzise
anzuzeigen. In Verbindung mit den
neuartigen Ansteuerlinien vor Schleusen
stellt dies ein weiteres Unterstützungs
system für den Schiffsführer dar.
Die präzise, zentimetergenaue GNSSMessung ist auch die Basis für ein
neuartiges System zur Brückenanfahrwarnung, das bereits weit im Vorfeld einer
Brücke prüfen kann, ob eine Passage
problemlos möglich ist oder ob das Steuerhaus abgesenkt werden muss.
Die assistierenden Sensor- und Steuer
systeme stellen eine Grundlage für die
Automatisierung bei der Schiffssteuerung
dar. Daran arbeiten in–innovative navigation GmbH und argonics in verschiedenen
Forschungsprojekten zusammen und
entwickeln Perspektiven für die Zukunft
der Binnenschifffahrt.

www.innovative-navigation.de

befinden sich bereits auf einer
Serie von Schiffen in Betrieb oder
kommen 2020 noch zum Einsatz.
Die von Fischer entwickelten Systeme und Anlagen leisten ihren
Beitrag zur sauberen Luft, dabei
halten sie Emissionsgrenzwerte
ein und unterschreiten diese
sogar: Für unsere Zukunft!
Wir sehen uns auf der STL Kalkar
Messe, Stand Nummer 180.

www.fischer-at.de

Wittig:
Ausschnitt aus
dem umfassenden
Lieferspektrum
STAND 194/195
Der Duisburger Schiffsausrüster Wittig
GmbH wird auch dieses Jahr auf der deutschen Binnenschifffahrts-Fachmesse STL –
Shipping-Technics-Logistics in
Kalkar teilnehmen.
Auf einem über 100 qm großen Stand
wird ein Ausschnitt aus dem umfassenden
Lieferspektrum des Duisburger
Traditionsunternehmens zu sehen sein.
Neben Tauwerken und Rettungsmitteln
werden Produkte der Firmen Dräger,
Kadematic, Kind, Lalizas und Lighting
Technologies und anderes ausgestellt.
Der renommierte Farbhersteller PPG wird
ebenfalls als Partner mit am Stand sein.

LED
Neu im Programm werden die LED
-Leuchten des Herstellers Lighting Technologies sein, für die Wittig den europaweiten
Vertrieb innerhalb der Binnenschifffahrt
übernimmt. Das Angebot reicht von
Feldleuchten, über Langfeldleuchten, bis
hin zu bakteriziden LED-Leuchten!
Kommen Sie vorbei und lassen Sie uns miteinander sprechen! Stand 194/195.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wittig
www.wi-du.de

Beieren: overslag stabiel
In de Beierse havens is in de eerste helft van
dit jaar 3,7 miljoen ton van en in binnenschepen overgeslagen. Dat was 0,8 procent
meer dan in de eerste helft van 2019. Dat
blijkt uit cijfers van het Beierse bureau voor
de statistiek.
De overslag in het Main-gebied daalde met
9,5 procent naar 1,79 miljoen ton. In het
Donaugebied was juist een kleine 13 procent meer lading te vervoeren: 1,9 miljoen
ton.
Via de Beierse vaarwegen worden met name
landbouwproducten, hout, stenen en aarde
vervoerd. Regensburg en Aschaffenburg zijn
de havens met de meeste overslag.
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werkelijkheid

Voor onderhoud
en reparatie in ons
stevendok
Elk detail klopt
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www.modelbouwgroepdevel.nl

TO B E E XAC T .

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

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

f

Uw partner in verbeterde scheepsprestatie.

Damen Marine Components is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van manoeuvreersystemen.
Maximale voortstuwingsefficiency staat daarbij bovenaan. Van gestandaardiseerde componenten, tot
systemen op maat. Met onze decennialange ervaring in de maritieme sector bieden wij de beste service en
kwaliteit.
Met ons 24/7 support- en servicenetwerk zorgen wij dat u altijd uw gewenste koers blijft varen,
waar en wanneer dan ook.

<
<
<
<
<
<

Hoog-efficiënte roeren
Hydraulische stuursystemen
FLEX-Tunnels
Straalbuizen
Besturingssystemen
Lieren

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

in
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“Net als de vorige keer, wil ik het element ‘tijd’ aanpassen en de titels
korter 2020
“

Van Noorloos werkt aan superjacht

Drone voor onderwaterinspecties

Wethouder Matthijs van Oosten van Gemeente Altena bezocht WMI-lid
Van Noorloos Cascobouw B.V., waar vakmensen op dit moment -en met bijna
chirurgische precisie- werken aan de bouw van de accommodatie van een
superjacht.

Maksor Diving B.V. heeft een onderwaterdrone (ROV) in gebruik genomen. Het
duikteam van Maksor zet de innovatieve ‘collega’ in voor onderwaterinspecties en
ondersteuning van de werkzaamheden. De drone, de Deep Trekker DTG 3 Expert
Package, is uitgerust met een extra verticale thruster waarmee hij ook in verticale
richting zeer nauwkeurig te manoeuvreren is.

Familiebedrijf Van Noorloos is in de maritieme sector al decennialang een
bekende, succesvolle speler als het gaat om de bouw van hoogwaardige
scheepsrompen, accommodaties en overige constructies van aluminium. Van
Noorloos bouwt (delen van) o.a. veerponten, watertaxi’s, werkschepen, support
vessels en superjachten. De wethouder sprak met CEO Fabian van Noorloos over
continue verbetering, innovatie, toekomstplannen én het opleiden van vakmensen.

Een mooie stap naar de toekomst, waarin drones steeds meer (gevaarlijke) taken
van de menselijke duiker gaan overnemen.

Trossen los

Op WERK-bezoek bij Armaris

Mts. Provider (4.281 ton) heeft de haven van Werkendam verlaten en is begonnen aan
haar varende carrière. Aan de realisatie van deze chemicaliëntanker hebben diverse
WMI-leden bij mogen dragen. WMI bedankt en feliciteert de familie Nieman en wenst
schip en bemanning behouden vaart!

Wethouder Matthijs van Oosten van de gemeente Altena bracht een WERKbezoek aan WMI-lid Armaris bevrachtingen in Werkendam. Hij sprak met
directeur/eigenaar Arie den Breejen, tevens voorzitter van Koninklijke BLNSchuttevaer afd. Werkendam, onder andere over de kansen en uitdagingen
van de Nederlandse binnenvaart.
Armaris richt zich op de bevrachting en transportovername van droge
lading in de binnenvaart. Het bedrijf heeft de beschikking over ca. 20 WestEuropese schepen van 800 tot 4.000 ton laadvermogen. De schepen varen
in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Servië en
Roemenië. Onder regie van Armaris vervoeren de binnenvaartschepen stipt
en op milieuvriendelijke wijze containers, bulkgoederen en projectladingen
zoals windmolenwieken en damwandprofielen.

6 scheepswerven
19 maritieme toeleveranciers
12 maritieme dienstverleners

Kracht door samenwerking
werkendammaritimeindustries.nl











4 constructiebedrijven
2.000 arbeidsplaatsen
34 landen

Alles aan boord.
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Scheepsbouw
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Spatzenweg 10

Telefon: +49 (0) 25 72 / 967 49-00
Fax:
+49 (0) 25 72 / 967 49-50
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Fischer Abgastechnik GmbH & Co. KG
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WIR ZEIGEN FLAGGE –
INNOVATIVE M A R I T I M E
LÖSUNGEN FÜR DIE
UMWELT:

Abgasreinigungstechnik
EU-Stage-V-ready Systeme
IMO-Tier-III-Systeme
SCR DeNOx-Systeme
Thermomanagement
Rußpartikelfilter

M

IE

U

E-Mail:
Internet:

Sprechen Sie uns an...

48282 Emsdetten
info@fischer-at.de
www.fischer-at.de

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

Stuurwerkpompen
leverbaar uit voorraad

Stuurhuiskeuringen

Nieuw of revisie van cilinders

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

Re ﬁt

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

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

Reparatie

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

breejen-shipyard.nl

Adverteren is juist nu belangrijk
Vraag naar de mogelijkheden

De Binnenvaart gaat door en wij dus ook!
Adverteer nu om zichtbaar te blijven!

Hart voor de binnenvaart

Meer weten?
Markweg Zuid 2A
4794 SN Heijningen

0167 - 52 45 65
buycktechniek.nl
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Panolin staat na zeevaart en oﬀshore voor doorbraak in binnenvaart

Nieuwe olie, goede keuze
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Panolin wordt in de
zeevaart en offshore breed
geaccepteerd, de binnenvaart
is nog terughoudend. Er is een
langere standtijd, waardoor de
downtime korter is. Dat Panolin
milieuvriendelijk is en ook nog
eens biologisch afbreekbaar
wordt in de binnenvaart vaak
vergeten.
Stilstand zorgt voor verlies. In de
offshore kost een uur stilvallen
tonnen. Gaskleppen op de zeebodem worden niet voor niets
bediend met Panolin. Dit geldt
voor vetten, hydraulische olie en
motorolie. Keer op keer vervangen kost meer dan alleen de olie –
door het stoppen van de productie
of het stilliggen.

Downtime verkorten
Kosten noch moeite worden
gespaard om downtime te verkorten. De olie blijkt door de
langere standtijd per saldo echter helemaal niet duurder. Met motoren
worden er standtijden gehaald van
2.800 uur in plaats van 500 uur en
voor de hydrauliek gaat het jaren
mee.
“Ik heb zelfs projecten waar het
twintig jaar meeging”, vertelt
Michael Anslijn, vertegenwoordiger van Duport Lubricare. “Ook in
de zeevaart is men hier inmiddels

achter gekomen. Maersk gebruikt
de producten van Panolin, evenals bijvoorbeeld Boskalis en Van
Oord.”
Anslijn heeft inmiddels onderzoek gedaan naar de gevolgen en
effecten van Teﬂon in de olie. Dit
behoort tot de poly- en perﬂuoralkylstoffen (PFAS)-groep. PFAS
is een niet afbreekbaar onderdeel
dat in veel olie en smeervet voorkomt.
Panolin is gecertificeerd: hun
olie en vetten zijn PFAS-vrij en
afbreekbaar. Dit, samen met de
periodieke bemonstering, zijn nog
eens twee grote voordelen van hun
producten.

Echt groen
De afbreekbaarheid en het ontbreken van PFAS maakt de smeermiddelen van Panolin ook aantrekkelijk voor het gebruik in
bijvoorbeeld kranen. Op land
wordt het veel gebruikt in machines, op het water nauwelijks. Een
kraan gebruikt smeermiddelen.
Dat is een verbruiksartikel dat uiteindelijk in de omgeving terechtkomt. Gemiddeld is dat 100 kilo
per jaar. Bij de waterbouw komt
dat in het water terecht. De afbreekbaarheid van Panolin zorgt
dat het binnen twee maanden uit
het milieu verdwenen is.
“De kans op een slangbreuk
bij hydraulische installaties is

groot”, zegt Anslijn. “Dan is het
belangrijk om zo min mogelijk
schade aan te brengen in de omgeving. Afbreekbare olie heeft een
streepje voor, dat kan je dus als
argument gebruiken bij de aanbesteding.”
Dit beseft ook Rijkswaterstaat en
die gebruikt de smeermiddelen
en hydraulische olie dan ook op
tal van kunstwerken die schippers
dagelijks passeren. Het bemonsteren van de olie zorgt ervoor dat je
exact weet hoe het met de motor
is gesteld. Je kan je downtime zelfs
plannen door het rapport. “Ofwel gebruik van de Panolin zorgt
zowel voor het milieu als dat er
op de directe en indirecte kosten
bespaard kan worden.”

Ook onderwater
Rederij Randmeer stapte in het verleden over op Panolin en behaalde
door de bemonstering al direct
proijft. Er zat brandstof in de olie.
Uiteindelijk zijn de pakkingen
vervangen en dit voorkwam dat de
motor in elkaar draaide. Zonder
bemonstering was dat waarschijnlijk gebeurd.
Anslijn verbaast zich erover dat
de olie nog zo weinig in de binnenvaart gebruikt wordt. “Robots
en duikboten die tot 6 kilometer
diepte in de oceaan werken voor
onderzoek en controle bij onder
andere boorplatforms, gebruiken

Panolin wordt in diverse maritieme bedrijfstakken al volop gebruikt.
(archieffoto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

de olie al jaren vanwege de betrouwbaarheid en om de downtime te beperken.”
Ondanks corona heeft Anslijn het
drukker dan ooit. Een aantal grote
projecten gaat van start met als
speerpunt: milieu.
“In het begin was het thuiswerken
van invloed, contact verliep moeizamer. Maar schepen werken in
het buitenland en varen door. Nu
loopt het werk met bestaande relaties gewoon door.”
“Ik zou graag in contact komen
met een waterbouwbedrijf om
samen te kijken wat er verduurzaamd kan worden en op welke
manier wij kunnen zorgen voor
een kostenbesparing. Met samenwerken kan Panolin een partner

zijn en het bedrijf ondersteunen
met verduurzamen, want onze
producten zijn om te verduurzamen en om kosten te besparen.”

Biologisch afbreekbaar
“Schriftelijk kunnen wij dit aantonen aan de klant met onderzoeksrapporten dat de oliën duurzaam
afbreekbaar zijn en dat er geen
PFAS in onze producten zit”, zegt
Anslijn. “Der Blaue Engel of Zwedisch standard-certificaten zijn
aanwezig.”
Motor, ankerlier en autokraan…
alles kan gesmeerd worden met
biologisch afbreekbare olie.

www.duportlubricare.nl

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

YC6C Serie

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

Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

€ 77.500,- excl. btw
Vermogen

706 kW – 960 hp

Toerental

1350 R/Min

Compressie

14.5:1

Brandstofsysteem

Mechanisch

Configuratie

6 cilinder, lijnmotor

Boring x slag

200 x 210 mm

Inhoud

39.58 L

Gewicht

4700 kg

Certificaat

CCR2

FKH ACCU’S

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

HERMOTORISEREN?
OP ZOEK NAAR EEN CCR2 MOTOR?

Onder voorbehoud van
tussentijdse prijswijzigingen en typfouten

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

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

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

Wim Steenbergen
Tel: 06-15204640 | info@shipfixtechniek.nl | www.shipfixtechniek.nl
Werklocatie: Werkschip Janny, gemeentehaven ‘s-Gravendeel
0131-Yanmar-CM-Shipfix adv Binnenvaart-130x92mm.indd 1

19-05-2020 15:07
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21.450,22.450,24.550,25.550,26.450,-

38.700,77.500,-

dé school voor
varende kinderen
vanaf 3 jaar

www.lovk.nl
MIT SICHERHEIT SCHIFFFAHRT
Wir unterstützen Sie, wenn es um das Thema Sicherheit
an Bord geht und sind Ihre erste Adresse im Havariefall.

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

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN FÜR SIE
+ Schulungen
+ EBIS + ADN
+ Nautische Audits
+ Havariebearbeitung

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

VRAAG NIET WAT WĲ MAKEN
WĲ MAKEN WAT U VRAAGT

+ Arbeitssicherheit
+ Kransachkunde
+ Ultraschallmesspläne
+ Kontrolle von Drähten

GUSPAF GmbH
Am Nibelungenbad 149 • 46509 Xanten

078 616 74 64

info@shipsigns.nl

Telefon +49 (0) 28 01 - 98 858 33
Telefax +49 (0) 28 01 - 98 858 34
Mobil +49 (0) 160 - 97 92 81 17

06 53655370

www.shipsigns.nl

E-Mail email@guspaf.de | Internet www.guspaf.de

Einsteinstraat 16A, 3316GG Dordrecht

w
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OMRU Scheepsramen: oersterke aluminium ramen én deuren
voor binnenvaartschepen, werkboten en passagiersschepen
STAND 211

Bij OMRU Scheepsramen kennen wij onze
kracht. Al vijftien jaar maken wij aluminium
scheepsramen op maat voor binnenvaartschepen, passagiersschepen en werkboten.
Robuuste producten die voldoen aan de
strenge kwaliteitsnorm ISO 3903 en op het
gebied van kwaliteit en veiligheid niets te
wensen overlaten.
Begin dit jaar hebben wij onze productiefaciliteiten uitgebreid met een nieuwe productielijn voor deuren, schuifdeuren en vouwwanden. Vanaf nu kunt u bij ons terecht
voor een compleet pakket ramen en deuren.
Door ons geproduceerd, geleverd én vakkundig gemonteerd.
Onze aluminium ramen en deuren leveren
wij aan eigenaren en (af)bouwers van motorschepen en tankers. Maar het zijn ook

veelgevraagde producten voor toepassing
op duwboten, sleepboten, boten voor hulpen reddingsdiensten, pontons en veren. En
vergeet vooral ook de passagiersvaart niet.
Steeds meer rederijen rusten hun vloot uit
met onze maatwerkramen en -deuren.

Veiligheid voorop: ISO 3903
Onze scheepsramen zijn ISO 3903 gecertificeerd en voldoen aan alle technische voorschriften die wettelijk zijn bepaald. Om
daaraan te voldoen, moet onder andere de
mechanische sterkte van onze raamprofielen uitgebreid worden getest door middel
van zogenaamde druktests.
Misschien geen verrassing, maar zowel
onze thermisch onderbroken vaste ramen
als klapramen met klemblokken hebben
deze tests glansrijk doorstaan. Een mooi

compliment voor onze productspecialisten.
En een extra bevestiging van onze kwaliteit
voor u.

Kwaliteitsdeuren uit
eigen productie
Onze deuren, schuifdeuren en vouwwanden maken wij op basis van thermisch onderbroken profielen. We hebben diverse
standaardmodellen in ons assortiment,
maar er is ook altijd maatwerk mogelijk.
Zo kunnen wij deuren in elke gewenste
RAL-kleur leveren. En voorzien van een

glaspakket dat beantwoordt aan uw wensen op het gebied van geluidsisolatie en/
of klimaatbeheersing. Vraag ons naar de
vele opties en mogelijkheden. Kijk ook op
www.omruscheepsramen.com.
Ramen of deuren nodig voor uw nieuwbouw- of refitproject? Neem contact op met
Yvo de Ruijter: +31 (0)6 20 35 14 24. Of
vraag een offerte aan via www.omruscheepsramen.com/offerte.

D
AN
T
S

1
1
2

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

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

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

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

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

 050 - 369 21 00

 info@gsyard.nl

 www.gsyard.nl

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

HEINRICH HARBISCH
Schiffswerft GmbH
• 47053 Duisburg
• Außenhafen
• Marientor
• Werftstraße 47
• Telefon: +49 (0) 203 61024
• Telefax: +49 (0) 203 61846
• E-Mail: harbisch@ha-du.de
• www.ha-du.de

Sinds meer dan 110 jaar zijn we in
dienst van de binnenscheepvaart.
Onze HA-DU Service:
• Twee moderne doks voor alle scheepsmaten
• De mogelijkheid te dokken bij elke waterstand
• Reparatie in elke vorm, draaierij met groot
vermogen en prestatie
• Reparatie en nieuwbouw van roer- en
schroefassystemen
• Productie van HA-DU scheepskoppeling en
HA-DU ankers (Spezial- en PowerAnker)

op
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SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

MEER WETEN?

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

+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

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

Wir würden uns freuen, Sie auf unserem Stand 115 begrüßen zu dürfen.

Sichere
und effiziente
Navigation
durch
Automatische
Bahnführung

STAND

Die Kombination von
RADARpilot720° mit
argoTrackPilot bietet ein völlig
neues integriertes System.
Die Leitlinien aus dem
RADARpilot720° werden direkt für
die Schiffssteuerung verwendet.
Führt das Schiff automatisch
entlang des Flusses, präzise und
wiederholbar, bei Tag und Nacht
Die Bahnvorgabe wird durch seitliches Verschieben unmittelbar auf eine
aktuelle Verkehrssituation eingestellt
Erstellung der Leitlinien durch einmalige Fahrt auf der gewünschten Bahn,
Anpassung durch Drag&Drop der Punkte

140
Navigation der nächsten
Generation: BAHNFÜHRUNG
+ KARTE + RADAR + AIS
integriert in einer Anzeige

www.innovative-navigation. de

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

www.carronmarine.be
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Service bij Damen Marine Components:

Op locatie of op afstand
Damen Marine Components
(DMC) heeft maar één doel:
de totale prestaties van het
schip verbeteren. Dit realiseren
wij door een totaalpakket aan
te bieden met daarin complete
systemen voor het manoeuvreren
en bedienen van het schip. Met
roeren en stuursystemen, straalbuizen, lieren en besturingsen monitoringssystemen.
Naast een uitgebreid productportfolio biedt DMC een wereldwijd
24/7 support- en servicenetwerk
aan haar klanten.
Ook in moeilijke tijden staan wij
voor u klaar en werken wij binnen de gestelde richtlijnen. Zowel
op locatie als op afstand zijn wij
tot uw dienst.

Wereldwijd 24/7
support- en
servicenetwerk
DMC’s serviceafdeling staat altijd
paraat om u te ontzorgen. Hiervoor hebben wij een breed assortiment aan professionele diensten.
U bent voor (preventief) onderhoud, inspecties, (remote) inbedrijfstellingen en reparaties, installatiewerk, ombouwprojecten,
servicecontracten en (reserve-)
onderdelen bij DMC aan het juiste
adres.
Iedere service engineer van DMC
is getraind en gecertificeerd, op
zowel mechanisch en hydraulisch,
als elektrotechnisch gebied. Met
DMC als servicepartner kunt u
gebruik maken van een 24/7 servicenetwerk, op internationale
schaal. Naast een brede voorraad

aan reserveonderdelen en talrijke
servicehubs en -partners, heeft
DMC vijftien actieve servicemonteurs onderweg. Hun werkbussen
bevatten een uitgebreide voorraad aan onderdelen. Met dit internationale netwerk zijn DMC’s
service engineers snel op locatie
om ervoor te zorgen dat uw schip
zo spoedig mogelijk zijn reis kan
voortzetten.
Indien mogelijk en gewenst, biedt
DMC ook service op afstand. Met
ons 24/7 bereikbare support- en
servicenetwerk kunt u bij ons terecht voor kundig advies, maar
ook voor remote inbedrijfstellingen en reparaties. Neem contact
op met onze serviceafdeling voor
meer informatie.
In de binnenvaart is een jaarlijkse
inspectie noodzakelijk om uw

schip in optimale vorm te houden.
DMC is IVR-gecertificeerd en is
daarmee een gekwalificeerde, vertrouwelijke inspectiepartner. Ons
team zal uw schip volledig keuren
en een uitgebreid inspectierapport

Haven Wesel wordt spil in Cool Corridor
Nordfrost, logistiek specialist voor
diepvries- en versproducten, breidt zijn
terrein in de haven van Wesel uit naar 9
hectare. Dat is nagenoeg een verdubbeling
van de oppervlakte. Het bedrijf gaat
een belangrijke rol spelen in het
binnenvaartvervoer van gekoelde lading
tussen Rotterdam en Wesel.

De haven van Wesel behoort tot de DeltaPort-havens aan de Beneden-Rijn. Nordfrost
investeert 46 miljoen euro in de uitbreiding
van zijn complex.
Er wordt al gewerkt aan de vernieuwing
van de kades en de containerkraan voor het
laden en lossen van binnenschepen. Verder bouwt het bedrijf een opslaghal voor

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

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

diepvries- en versproducten. De containeroverslag begint in het voorjaar van 2021. In
2023 wordt het volledige logistieke centrum
in gebruik genomen.

Cool Corridor
Net als Wilhelmshaven wil Nordfrost ook de
haven van Wesel uitbouwen tot een draaischijf voor gekoelde levensmiddelen. In
Rotterdam is de overslag van deze producten
de afgelopen drie jaar met 18 procent gestegen.
De goederen worden nu nog vaak opgeslagen in Nederlandse koelhuizen en vervol-

afgeven. Hierdoor blijft niet alleen
de kwaliteit gewaarborgd, maar
ook de betrouwbaarheid van uw
manoeuvreersysteem.

www.damenmc.com

gens met koelvrachtwagens naar het achterland gebracht. De ‘Cool Corridor’ die tussen
de DeltaPort-havens en de haven van Rotterdam ontstaat, brengt hier verandering in.
In de toekomst zullen koelcontainers direct
per spoor en binnenschip vanuit Rotterdam
naar Wesel worden gebracht om er tussentijds te worden opgeslagen. Op die manier
hoeven vrachtwagens alleen nog te worden
ingezet voor de last mile.
Dit geldt ook voor gekoelde producten die
vanuit het achterland via Wesel naar Rotterdam worden gebracht. De terminal krijgt
een groot aantal reefer-aansluitingen. Op
termijn kan Nordfrost zijn terrein in de
haven van Wesel nog verder uitbreiden naar
16 hectare.

Meer coronasteun voor
havens in Nedersaksen

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

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

De haven van Emden. (foto Adobe Stock)

Om de klappen van de coronapandemie
te kunnen opvangen, breidt het ministerie
van economische zaken in Nedersaksen
zijn steun aan zee- en binnenhavens
uit. Hierdoor kunnen meer havens
infrastructuur- en baggerwerken deels
laten meebetalen door de overheid.
Via het Sonderprogramm Häfen stelt Nedersaksen tot eind 2021 zo’n 20 miljoen aan
coronasteun ter beschikking. “Sterke havens

en industriezones zijn nodig om de economie na de coronapandemie weer te kunnen laten doorstarten”, zei minister Bernd
Althusmann van economische zaken.
Steunmaatregelen in Nedersaksen zijn traditioneel gericht op structuurzwakke regio’s.
Door de uitbreiding van de coronasteun
kunnen nu ook havens in structuursterke
regio’s financiële steun van de deelstaat krijgen voor het vervangen en moderniseren
van infrastructuur en voor baggerwerken.
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Wij feliciteren
Grace Shipping C.V.
met hun k.v.b. “Grace I”
en “Grace II”

Innovatieve
Specialist

Wij feliciteren Martin Oosse met
Grace I en Grace II en wensen de
bemanning een behouden vaart.
+31 (0)10-411 9595

WWW.OVERVLIET.NL

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

www.ccm3.nl

Wij bedanken Els, Martin, Riemer en Jaap van
Grace Shipping C.V. voor de vertrouwensvolle samen
werking bij de totstandkoming van dit project en wensen
schip en bemanning behouden vaart.

info@htag-duisburg.de
www.htag-duisburg.de

HTAG Häfen und Transport A.G.
Kantoren in Duisburg, Metz, Berlijn en Rotterdam

SHIPPING AGENCY

Wij feliciteren Grace Shipping C.V. met KVB GRACE
en wensen hen een behouden vaart

OSO. Sterk staaltje
vakmanschap

SHIPPING & CHARTERING

PORTS & TRANSHIPMENT

CONTRACT LOGISTICS

FREIGHT FORWARDING

Voor kvb Grace leverden wij de complete
elektrische installatie.

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

Telefoon (0162) 51 25 36
info@rullensinstallatie.nl

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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Koppelverband Grace is slim uitgevoerd
Ruim 3.400 ton kan het nieuwe
koppelverband Grace I-II per
keer vervoeren. Het vaartuig,
eigendom van Grace Shipping
uit Dordrecht, is gebouwd voor
het vervoer van kolen tussen
Amsterdam/Rotterdam en
Schmehausen. Daarheen kan het
per reis 2.950 ton meenemen op
2,50 meter diepgang.
De proefvaart was op 4 september.
Daarna volgde een ‘proefreis’ naar
Schmehausen, waarna de Grace
I-II weer even terugkeerde naar
Werkendam voor de laatste puntjes op de i.
Daar is het koppelverband namelijk ook afgebouwd. Concordia Damen leverde het schip
en de duwbak aan Grace Shipping. De afbouw werd uitgevoerd
door CCM3 (schip) en Oonincx
Scheepsonderhoud (duwbak).

Het laadvermogen 1.789 ton. De
Grace II is het schip, eveneens 86
bij 9,60 meter en goed voor 1.687
ton.

Zelfstandig
Het koppelverband is slim uitgevoerd. Het heeft een diepgang van
2,80 meter. De kruiplijn is met
ballast slechts 4,05 meter. Dat was
nodig voor de vaart op de Duitse
kanalen en de lage bruggen aldaar.
De duwbak heeft bovendien een
eigen voortstuwing, plus een
stuurhut. De Grace I is zodoende
in staat om zelfstandig te varen.
Op het laatste stuk kanaal van
Hamm naar Schmehausen moeten er twee sluizen gepasseerd en
een stukje kanaal apart gevaren
worden.

(foto’s Media Creators)

Identiek
De casco’s liet Concordia Damen
in China bouwen. Nog twee, want
er komt voor dezelfde opdrachtgever een identiek koppelverband
in de vaart: Elegance I-II. Dat
wordt momenteel afgebouwd en
wordt eigendom van Elegance
Shipping. Het gaat hetzelfde werk
doen als de Grace I-II.
De Grace I is de 86 meter lange
en 9,60 meter brede duwbak.

Aan kvb GRACE I en GRACE II leverden onder andere:
Concordia Damen Shipbuilding B.V.
Bouw casco's
CCM3 Afbouw

• Loopplanken

inclusief AlphaRiverTrackPilot
Beerens Handelsonderneming B.V.
• 2x Dubbel uitschuifbare radarmast vierkant model

• EasyFlow Roersysteem

Scheepsinventaris en ADN veilig-

stuwing dieselmotoren (368kW

• Generatorset 2, t.b.v. boordnet

• Stuwa Stuurmachine

heidsmiddelen, Lankhorst kop-

@1800rpm) + 2st Reintjes keerkop-

peltouwen en dektouwen, Norsap

pelingen type WAF364L + Kobelt

stuurstoel, Jeanneau bijboten

6508 bediening.

triangel
• Alu blauwe kegels

EBR Marine B.V.

62kVA

Berger Maritiem Sales &

• John Deere motor, type 4045H

Stuurhuis met hefkolom, lieren met

Service V.O.F. Twee CFD geoptimali-

• Stamford generator, type UC224

toebehoren en koppelieren

seerde scheepsschroeven

• Generatorset 3, t.b.v. boordnet

VICUSdt Twee CFD geoptimaliseerde

HTAG Hafen- und Transport AG
Bevrachting

80kVA
• John Deere motor, type 4045H

O.S.O. Oonincx

• Rechte roeftrap

Bestevaer Expertise B.V.

• Stamford generator, type UC224

Scheepsonderhoud B.V.

• Davits WLL 300 kg incl. CE-keur
• Woningdeuren
• Boordlichtbakken op paal, uitschuifbaar/draaibaar
• Alu scharnierbare boordlichtbakken met kast
• RVS schijnwerperbeugels

2 st. Scania DI13-081M hoofdvoort-

• Stamford generator, type UC224

scheepsschroeven

speciaal

Grace II

Theuns Scheepsbenodigdheden B.V.

• Alu handbediende uitschuifbare

• Stuurhuistrap
• Heklichtbeugel met D-vleugels,

materiaal en Vroaam smeerolie

• RVS GPS-kompassteun

• Stuwa Schroefasseals

Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket

schroefasrem

62kVA
• John Deere motor, type 4045H

Certificering van het koppelverband
ClimaLogic B.V.
Complete airconditioning-installatie
Dacom Werkendam B.V.

• Generatorset 4, t.b.v. boordnet
• Hatz motor, type 4M41
• Stamford generator, type UC224

1 st Veth Stuurrooster, Type

Scheepsreparatiebedrijf B.V.

VSG-1000 (283kW/1800rpm) +

Autokraan 2000 kg

Scania DI13-073M dieselmotor

Veth Propulsion B.V.

(283kW/1800 rpm)

Grace I

Inbouwen machinekamer

1 st Veth Ballastpomp VP14, serie 2

1 st. Veth Compact Jet boegschroef,

Overvliet Assurantiemakelaars B.V.

35kVA

Van Wijk Machinefabriek en

Verzekering
Liquid Control Trading BV

(hoge inbouw) 9kW

Type CJ-1200 (405kW/2000 rpm)

Vrooam Powersports Lubricants

+ Scania DI13-073M dieselmotor

International B.V.

(405kW/2000 rpm)

Totaalleverancier van VROOAM

Camera systemen, TravelVision scho-

De Leeuw en van Vugt B.V.

Compleet pompenpakket machine-

1 st Veth Stuurrooster, Type

smeermiddelen en onderhoudspro-

telantennes, TravelVision HD satelliet

Scheepsinterieurbouw

kamer

VSG-1000 (283kW/1800 rpm) +

ducten

tv-abonnementen
Dolpower BV
• Generatorset 1, t.b.v. boordnet

Complete betimmering
De Waal Machinefabriek B.V.
• Stuwa Schroefasinstallatie met

A. Rullens Installatiebedrijf B.V.
Complete elektrische installatie

Scania DI13-073M dieselmotor
(283kW/1800 rpm)

Slurink bunkerstations Gasolie,

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Digitale groei
Dat onze samenleving steeds meer
digitaliseert, daar zijn we inmiddels
aan gewend. Het scheelt vaak aardig
in tijd en gemak. Veel ondernemers
werden in de afgelopen tijd, helaas
noodgedwongen, steeds creatiever in
het creëren van digitale oplossingen.
Neem als voorbeeld de restaurants.
Door de noodgedwongen tijdelijke
sluiting werd het de ondernemers,
hoe begrijpelijk ook, heel moeilijk
gemaakt om hun hoofd boven water
te houden. Hoe creatief is het dan om
een praktisch menu samen te stellen
dat je online kunt bestellen en dat
je kant en klaar kunt afhalen bij je

favoriete restaurant zodat je thuis ‘uit
eten’ kunt? Je moest alleen zelf je tafel
nog even leuk dekken.
Jammer genoeg gold deze mogelijkheid niet op alle gebieden. Het is
onmogelijk om je fysiotherapeut
online in te boeken, zodat je verteld
wordt hoe en op welke plaatsen je
thuis de pijnlijke gebieden moet
behandelen. Voor de dagelijkse gang
van zaken was het over het algemeen
goed te doen. Indien gewild kun
je nog steeds de boodschappen, je
schoenen, witgoed en dergelijke via
de computer bestellen en dan wordt
het op het gewenste adres afgeleverd.

De SAB merkt dat er de afgelopen
periode meer gebruik is gemaakt
van de webshop. Ook al liet de trouwe bezoeker van de balie zich niet
afschrikken. Dat was ook niet nodig,
want er waren voldoende voorzorgsmaatregelen getroﬀen.
Veel schippers kozen er tóch voor om
de aanvraag online te doen en de documenten na te sturen. De groei van
het webshopgebruik was vooral te
merken aan de terugloop van de hoeveelheid binnenkomende aanvragen
per post.
Voor alle (toekomstige) webshopgebruikers heeft de SAB goed
nieuws. In het nieuwe jaar lanceert
de SAB een nieuwe versie van de webshop. Deze versie is sneller en biedt
meer gebruikersgemak.

Via de webshop wordt er via
iDeal betaald, zodat je bestelling
aangetekend kan worden opgestuurd. Doordat ‘Postnl’ is gestopt met
rembourszendingen, is de betaalprocedure bij postbestellingen iets
omslachtiger. Bij binnenkomst wordt
jouw bestelling bekeken en ontvang
je via de mail een factuur. Na betaling

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

van deze factuur wordt je bestelling
behandeld en naar je opgestuurd.
Deze betalingswijze werkt prima,
maar zorgt voor een minder snelle
afhandeling. Het advies is dus om,
indien mogelijk, je bestellingen via
de webshop te plaatsen en hierdoor
reistijd en -kosten te besparen.

expertise

survey

Foto: Media Creators

Wij wensen GRACE SHIPPING C.V. veel geluk met kvb GRACE I & GRACE II
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Alphatron toert met slimme
JMR-611 in demobus

Grote Clubactie
voor Ziekenvaartocht KSCC

DOOR JOHAN DE WITTE

Bij Alphatron blijft niets onder de
radar. Sterker nog, vernieuwing is
altijd bij de branche in beeld. De
echo van corona zorgt er echter
voor dat de introductie ‘in de mist’
verdwijnt. Hoe klanten te ontmoeten om de splinternieuwe slimme
JMR-611, de opvolger van de 610 te
presenteren/demonstreren?
Nou, je richt eenvoudigweg een
demobus in, waarin je al de apparatuur kan showen, met de focus
op de revolutionaire JMR-611. En
daarmee ga je op tournee langs
dealers en eindgebruikers. (Onder
ons: wel een ideetje natuurlijk, en
de 611 is ook revolutionair beter,
maar niet duurder!)
Op 17 september staan Peter
van Veen en Ben van der Zaken
met Alphatron in het vaandel bij
Nobel Zwijndrecht aan de rivier.
De scanner draait. Een wagen vol
met hetgeen het bedrijf in huis
heeft. Er is ook koffie.
Enkele aanwezigen uit de containervaart melden als ervaringsdeskundigen de speciale beeldeffecten uit hun praktijk. De mannen
van Alphatron zorgen voor technisch heldere verklaringen. Altijd
interessant!

Alphatron zoekt
de grenzen op
Het is een slimme radar die zelf
echo’s op sterkte berekent. Het apparaat calculeert zelf en stuft een
vlucht met spreeuwen uit, net als
al het overige dat voor de waarnemer niet interessant is. De demo-

(foto Johan de Witte)

bus is volledig uitgerust, met een
werkende opstelling. Scheepvaart
is in beeld, met wat extension krijgen de echo’s nog meer scherpte.
Je ziet dat met Wind, RAF of Storm
kleine en snel bewegende objecten
in of buiten beeld geraken.
Er wordt een imposante demonstratie gegeven van de Alphatron-binnenvaartproducten,
zoals de AlphaRiverTrackPilot,
AlphaConning, de nieuwe marifoon, MFM-line-instrumenten en
een mooie opstelling met oogstrelende zuilen waarin de zeer
fraaie JMR-611 glass-monitoren
zijn verwerkt.

Overdag lijkt het een visueel spelletje, bij nacht, mist en ontij is
de beste apparatuur onmisbaar.

Scheepvaart, hardware… je staat
erbij en kijkt er naar. Zo interessant, Alphatron-techniek.

Inbraak
Tussen 19.30 uur zaterdag 12
september en 08.50 uur zondag
13 september is in Bingen ingebroken aan boord van een dagpassagiersschip. Het schip lag
afgemeerd aan een steiger. De
onbekende dader(s) kwam(en)
binnen via een raam, zo meldt de
politie van Rheinland-Pfalz. De
buit bestond uit een laptop.

“Post Dordt, de Anbema uit de Kil,
bestemming Europoort via Oude
Maas. Een Veerhaven in opvaart.”

Stroom delen in
haven Amsterdam

Bouw Sluis Lüneburg kan bijna beginnen
De planning van de Sluis
Lüneburg in Scharnebeck gaat
een belangrijke fase in. Een
ingenieursbureau is aan de
slag met de ontwerpplanning,
het bouwterrein is onderzocht
en goedgekeurd, het
vergunningstraject gaat van start.
Om het bouwproject ‘dicht bij
de burgers te brengen’ is onder
meer een website gelanceerd:
w w w. s c h l e u s e l u e n e b u r g . d e.
De site is een initiatief van het
ministerie
van
economische
zaken, verkeer en digitalisering in Nedersaksen, de afdeling
economie en innovatie van de
stad Hamburg en de Industrie- en
Handelskamer Lüneburg-Wolfsburg.

Elbe-Seitenkanaal
De bouw van de sluis is bedoeld
om het goederenvervoer over het
Elbe-Seitenkanaal stimuleren en
werkgelegenheid creëren. Ze wordt
’s werelds hoogste spaarsluis en
daarmee ook een attractie voor
toeristen.
De partners ondertekenden al in
maart 2018 een samenwerkingsovereenkomst met de vaarweg-

beheerder. De deelstaat Nedersaksen kan door de sluis de capaciteit
van de vaarwegen beter benutten
en haar logistiek verduurzamen.
De sluis verbindt de industrie
langs het Mittellandkanaal met de
Duitse Noordzeehavens. Ze kan
daarmee de binnenvaart in het
achterland van de haven van Hamburg een boost geven.

Zaterdag 19 september is in heel
Nederland de Grote Clubactie
gestart. Het KSCC doet mee;
mensen uit de binnenvaart (en de
kermis- en circusgemeenschap)
verkopen ook dit jaar weer zo
veel mogelijk loten.
Een lot kost 3 euro. Daarvan gaat
2,40 euro naar het goede doel.
Dit jaar is dat de ziekenvaartocht
met de Prins Willem Alexander in
2021. Die vaarvakantie is bedoeld
voor zieke en hulpbehoevende
oud-varenden, en voor anderen uit de uit de parochie en het
KSCC (dus ook uit de circus- en
kermisgemeenschap).
Loten kunnen worden gekocht
tijdens de kantooruren en na de
viering op het KSCC in Nijmegen
en na de mis of communiedienst
op het kerkschip in Raamsdonksveer. Ze zijn ook per telefoon te
bestellen: (024) 377 75 75 of
(0162) 31 45 69. En per mail:
info@kscc.nl.

Scheepslift Scharnebeck
De nieuwe sluis komt vlak bij de
bestaande scheepslift Scharnebeck
(foto). Ze overwint een hoogteverschil van 38 meter. De kolken
worden 225 meter lang en 12,5
meter breed. Het Elbe-Seitenkanaal verbindt de haven van Hamburg via het Mittellandkanaal met
de rest van het Duitse vaarwegennet.

Binnenschepen kunnen nu via
Sluis Uelzen en de scheepslift
Scharnebeck het hoogteverschil
van 61 meter tussen de Elbe en het
Mittellandkanal overbruggen. De
scheepslift in Scharnebeck is echter te klein voor moderne schepen.
Daarom nam de Duitse overheid
de bouw van de sluis in Lüneburg
op als prioritair project in het Bundesverkehrswegeplan 2030.

Havenbedrijven in Amsterdam
gaan onderling stroom aan elkaar leveren. Met dat doel is het
Shared Energy Platform opgericht. SEP is een initiatief van
Port of Amsterdam in samenwerking met Entrnce, onderdeel van
netwerkbedrijf Alliander.
“In de haven zijn steeds meer
bedrijven die veel energie verbruiken”, zegt Robin Schipper,
oprichter van SEP en gedetacheerd vanuit Port of Amsterdam.
“Denk aan bedrijven in de circulaire economie die bijvoorbeeld
afval- en reststromen omzetten
in nieuwe producten. Met SEP
verbinden we deze bedrijven met
elkaar. We doen dat op een laagdrempelige manier, met gewoon
een energiecontract. In plaats
van een contract met de gebruikelijke energieleveranciers, heb je
nu een contract met je buren. Dit
maakt de stap mogelijk kleiner
om ook op andere onderdelen
samen te werken in de energietransitie.”
Peter Molengraaf, directeur van
SEP, zegt: “Door bedrijven onderling te laten delen en op
piekmomenten slim te laten
samenwerken, wordt de bestaande elektriciteitsinfrastructuur beter benut en kunnen kosten worden bespaard.”
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(foto: Media Creators)

Wij wensen
FAMILIE VAN LEEMPUT

veel succes met het
mts SANTOS
(foto: Media Creators)

BURANDO

Nieuwland Parc 307,
2952 DD Alblasserdam

info@emsbv.nl
www.emsbv.nl

Wij bedanken familie Van Leemput voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen mts Santos een goede vaart.
Wij verzorgden de complete E-installatie.

L e a d i n g i n maritime services

Foto: Media Creators

Burando Barging feliciteert fam. Van Leemput
met het MTS Santos, en wenst de bemanning
een voorspoedige en behouden vaart
Burando Barging
Arie den Toomweg 37
3089 KA Rotterdam
The Netherlands

Foto: Media Creators
t. +31 (0)88 501 25 60
e. ops@burando.eu
www.burandobarging.com

Een behouden vaart
Wij leverden de complete tankmeting- en alarmering, alsmede
druk- en temperatuurmeting met behulp van TMS STaR systeem.

Wij feliciteren fam. Van Leemput
van harte met mts Santos
Stormsweg 8
2921 LZ Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

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

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
bouw en levering compleet schip van mts Santos
mogen verzorgen voor de familie van Leemput
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.
www.rensendriessen.com
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com
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Mts Santos… applaus voor elke meter
DOOR JOHAN DE WITTE

Coronaproof afbouwen heeft zo
zijn dingetjes. Naast hard werken
geen terrasjes in het Dordtse centrum voor Philippe en Lesley, ook
geen champagne tegen de boeiing.
In de aanloop naar de proefvaart
van het mts Santos is de vraag ‘met
of zonder familie’ een afweging…
Een klein gezelschap wordt uitgenodigd. Papa Sels – eens aan het
roer van de Lisieux – stond bovenaan de lijst.
Dan is het donderdag 10 september, half zes richting Willemstad, het Vuile Gat ligt er als een
spiegel bij… Snelheid, functie en
manoeuvre bewijzen dat wat bij
RensenDriessen Shipbuilding en
Dolderman uit de kraamkamer
komt, kwaliteit heeft. Lesley had
haar vader sinds 29 februari wegens de lockdown niet meer ontmoet. Emoties dus, ofwel een
proefvaart die hen zal bijblijven!

Laswerk als een
potloodstreep
De bouw van het casco is verzorgd
door RensenDriessen Shipbuilding
op de S.C. Servernav S.A. Shipyard
in Turnu Severin (Romenië) en
het schip is turnkey in Dordrecht
opgeleverd. Dat deze werf zich
onderscheidt in hoogwaardige
scheepsbouw, wordt duidelijk in
die paar stappen over de loopplank. De gave strakke huid zonder zicht op spanten en het laswerk
als een potloodstreep overtuigen
onmiddellijk. Voeg daar het gerenommeerde model en functie aan
toe en je hebt een schip waarvan je
maritieme hart sneller klopt.
Natuurlijk draagt de afbouwkwaliteit van Dolderman en onderaannemers hieraan bij, evenals
de leidingstraat met de gave precisie van RuGoTech Pijpleidingen.
Ook de Kampers-stuurhut is een
aluminium kunstwerk op kolom.
Mts Santos kan in de negen tanks
3.159 ton vervoeren. De Caterpillar 3512C is goed voor een vermogen tot 1.835 pk.

Fier
De Binnenvaartkrant heeft om
tien uur een interview met de opdrachtgevers Van Leemput-Sels
in de stuurhut. “Goedemorgen,

(foto: Media Creators)

je moet het met mij doen”, zegt
Lesley. “Philippe is druk met de
EBIS-check.” Jens assisteert zijn
moeder met voor zijn elf jaar verrassend veel info over de Santos.
“Onze Yannick (18) loopt zich
warm en komt over enkele maanden aan boord. Als hulp voor ‘de
laatste loodjes’ is schoonbroer
Peter, rechterhand van Philippe en
ook nog kapitein op de Santorini
met zijn zoon Ruben, aan boord.
Wij zijn fier op hun onmisbare
inzet.”
Als we vragen of ze trots is op
het schip, is er even bescheiden
twijfel of de krant dat wel moet
weten, maar allez: ”In 1999 begon
Philippe met de 80 meter grote
Osiris. Dat was geen beauty. We
hebben samen gevaren en veel
uren gemaakt, schepen gebouwd

en weer verkocht. Nu varen mts
Santorini, Santiago en deze Santos
– het tweelingzusje van de Santiago die in mei in de vaart is gekomen – onder onze vlag. Ja, wij zijn
trots en dankbaar.”

Braziliaanse havenstad
Na een rondje Santos en kijk op
het interieur gerealiseerd door
Hoogendoorn vinden we dat geen
wonder. De stuurhut zet al meteen de toon door een in roomwit hoogglans gespoten – van
het front losstaande – lessenaar,
waarin de zwarte accenten van de
navigatieapparatuur een ‘loungeimpressie’ geven.
Lesley koos in de woning voor pasteltinten met als basis aardkleur.
Dat geeft rust en is sfeervol. Badkamer en keuken hebben de glamour uit een woonmagazine.

“Ieder heeft hier zijn plek. Zelf
varen we niet meer mee, niettemin moet de bemanning over een
comfortabele luxe beschikken en
zich vooral thuis voelen!”
Lesley heeft wel iets met havenstad
Santos in het verre Brazilië, beroemd ook om de koffie die nogal
eens op haar boodschappenlijstje
voorkomt. Ze vindt het een stoere
naam, die ook nog eens begint
met een ‘s’, evenals hun andere
schepen.

de vlag van RTR Barging/Burando
Barging in top.
Voor we aan de wal stappen, zegt
Philippe: “Bedank in het artikel
de Artco-schilders voor hun vakwerk… en iedereen die aan de
Santos heeft meegewerkt.” Zullen
we doen, goede vaart!

Burando

Voordat we van boord gaan, kijken
we nog even in de machinekamer.
Hier is de Caterpillar geen verrassing, net zo min als de fraaie afwerking van de installaties: EMS
elektrotechniek heeft daarvoor
gezorgd. Het maakt ons beeld
compleet: een schitterende tanker
waarmee de crew op pad gaat met

Door diversiteit in de Burando
Group
middels
scheepvaart,
afvalolie-inzameling,
afvalgasbehandeling, op- en overslag van
mineralen,
boord-boord-activiteiten van bulkproducten en stikstoﬂevering als kernactiviteiten, is
Burando sinds 1997 een topspeler
in de branche. FTS Hofftrans is als
onderdeel een efficiënt modern
olietransportbedrijf dat ﬂexibel
en stipt zijn klanten in zeehavens
bedient.

Marﬂex B.V.

Van Wijk Machinefabriek en

Aan mts SANTOS leverden onder andere:
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Ontwerp, bouw en levering compleet schip
Dolderman B.V.

sluitbare roosters en ontgassingventilatoren
Damen Marine Components

pen, 2x F.T. ballast/stripping ejector ≈200
m³/u per stuk, F.T. voorsmeer- / carter

Stuurpaneel: SP2700 incl. roerstandaanwij-

aftappomp, F.T. smeerolie haspelsets, F.T.

Afbouwwerf en geleverd Caterpillar 3512C

zer type RI2700, hydraulisch aggregaat: type

gasolie trimpomp en F.T. RVS butterwash

en Caterpillar C18

HPP2700-280 } 1-1-1 / 5,5 kW, roeraan-

pomp

Artco Painting B.V.
Schilder en coatingwerk
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
Blommaert BVBA
Voormast type Improval, heklichtbeugel
type Isis, boordlichtvleugels type Portello,
RVS roeftrap, alu davit, dakradarmast type
Futura en stuurhuttrap
Burando Barging
Bevrachting
ClimaLogic B.V.
Airconditioning installatie, overdrukinstallatie, machinekamerventilatoren, RVS af-

drijving: type 2 DWK 6080/60, hydrodynamische profielroeren: 2 stuks type HD 200
Straalbuis: Ø 1714 mm type Optima
DBS Scheepsservice
Aluminium vloeren voor- en achterschip
Den Breejen Shipyard
Schroefasinstallatie
EMS Group B.V.
Complete E-installatie
Exakt Alignment B.V.
Het uitlijnen en funderen van keerkoppeling en motor
Foresta Trading B.V.
Complete pakket F.T. VICTOR dienstpom-

Heatmaster B.V.
De thermische olie installatie
Hoogendoorn Maritieme
Betimmeringen en Interieurbouw
Volledige betimmering achterwoning,

9 x MDPD-80 ladingpomp 9 x nazuigpomp
RAFA Scheepsramen B.V.

Scheepsreparatiebedrijf B.V.
Ankerlieren, ankers en kettingen en autokraan 12-18 mtr

Ramen

VE-woning en scheepsstoﬀering

Reintjes Benelux bvba
1x WAF 763 L met reductie van 5,136:1.
RuGotech Pijpleidingen B.V.

Complete stoffering woning en stuurhuis
incl. Ve-screen zonwering

Complete dekleiding systeem incl. spiralen

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

in de tanks
Stam Constructie

latie type kanalen 31130-4k (schroefdiam

RVS hoogglans uitlaatsets voor en achter-

1300mm) verticale opstelling, 393kW bij

schip, dubbel inschuifbare hydraulische

1780 omw/min., bediening wegafhankelijk

De complete tankmeting- en alarmering,

luchtinlaat paddenstoel, RVS klapbare

incl omschakeling pomp/boegschroef-

alsmede druk- en temperatuurmeting met

lampensteunen, RVS in hoogte verstelbare

bedrijf en één (1) Atlas Copco Schroefcom-

behulp van TMS STaR systeem

lekbakken aan dek, roefbeschermingen en

voorwoning en stuurhuis
Hoveko B.V.

Kampers Shipyard B.V.
Stuurhuis incl. hefgeleidekokersysteem
KBC Bank Antwerpen Haven

diverse RVS werkzaamheden
Tresco Engineering bvba
Tresco Navigis

pressor MAS GA11 FF op 500l Lloyds ketel
W&O Europe
Appendages voor de dekleidingsystemen
en het ballastsysteem

Financiering
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Wij feliciteren familie Van Leemput van harte met mts SANTOS
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