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Sturen met sonarsensoren

www.bertslurink.nl - info@bertslurink.nl

(078) 682 12 14

Antwerpen wil het aandeel van vervoer over water laten groeien. (foto Port of Antwerp)

Port of Antwerp wil het aandeel
van vervoer over water laten
groeien. Daarvoor wil de haven
nieuwe technieken mogelijk
maken, zoals onbemand varen.
Er loopt nu een onderzoek
samen met de Universiteit
van Antwerpen (UAntwerpen)
om daar 3D-sonarsensoren
voor in te zetten. Vleermuizen
zijn daarbij een belangrijke
inspiratiebron.
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Havenschepen Annick De Ridder
geeft het belang van de binnenvaart voor Antwerpen aan: “Ruim
42 procent van alle goederen in de
Antwerpse haven is in 2019 aanof afgevoerd met binnenschepen.
De binnenvaart is met andere
woorden cruciaal om onze stad
en haven bereikbaar te houden.
Door in te zetten op technologie
zoals het onbemand varen, willen
we het aandeel van de binnenvaart

en de competitiviteit ervan verder
verhogen.”

Slimme vaartuigen
Een onbemand schip leidt tot
‘serieuze kostenreducties’, wat
de concurrentiepositie van vervoer over water versterkt, zo is de
redenering. De binnenvaart kan
zodoende een antwoord bieden
op de toenemende mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen
“Slimme vaartuigen maken deel
uit van een multimodaal transportverhaal, en daar wil de haven
van Antwerpen aan bijdragen”,
zegt Svetlana Samsonova. Namens
het Havenbedrijf coördineert zij
meerdere gezamenlijke onderzoeksprojecten van de Universiteit
Antwerpen en Port of Antwerp.
Er is nog een voordeel, stelt ze: “De
binnenvaart is helaas geen fancy
arbeidssector. Jong talent aantrekken is niet gemakkelijk. Daarom

zetten we heel erg in op innovatie.
Technologie moet de competitiviteit van de binnenvaartsector versterken.”
Een aantal van die projecten draait
om autonoom varen. Professor
Jan Steckel van CoSys-Lab, een
onderzoeksgroep van de Faculteit
Toegepaste Ingenieurswetenschappen van UAntwerpen, ontwikkelt
geavanceerde sensorsystemen voor
moeilijke condities. “Wil je autonoom varen mogelijk maken, is
het voortdurend monitoren van
de omgeving van het schip van het
allergrootste belang”, legt hij uit.
“Dat kan met camera’s, maar in
moeilijke omstandigheden – denk
aan stof, water, modder, rook of
mist – werken die niet goed.”
Sonarsensoren hebben daar geen
last van. Steckel: “We haalden
onze inspiratie bij de echolocatie
Lees verder op pagina 3 >>
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KVNR-directeur Annet Koster is ‘Havenvrouw van 2020’
Annet Koster van de Koninklijke
Vereniging van Nederlandse
Reders is gekozen tot
Rotterdamse Havenvrouw van
het Jaar 2020. De Stichting
Havenman/vrouw van het Jaar
eert de KVNR-directeur vanwege
“haar niet aﬂatende inzet in
2020 voor de reders en hun
zeevarenden, die door de Covid19-pandemie een uitermate
moeilijk jaar achter de rug
hebben”.
De KVNR vertegenwoordigt ongeveer 140 rederijen in de zeevaart.
Op hun schepen werken circa
4.500 Nederlandse zeevarenden
en nog eens ruim 22.000 buitenlandse bemanningsleden.
Door de coronacrisis hebben
velen van hen lange tijd vastgezeten op hun schip doordat bemanningswisselingen onmogelijk
waren. Eenmaal aan land bleek
het door reisrestricties en beperkingen van het vliegverkeer vaak
uitgesloten om naar huis te reizen.
Annet Koster heeft zich nationaal
en internationaal ingespannen
om aflossingen van bemanningen
mogelijk te maken, onder meer
door een afspraak tussen de KVNR
en KLM om een luchtbrug voor
zeevarenden op te zetten. Daarbij heeft zij bijgedragen aan het
behoud van de positie van Rotterdam als grootste Europese ‘hub’
voor bemanningswisselingen en
helpen voorkomen dat schepen
daarvoor naar andere havens uitweken.

Onderzoek met
sonarsensoren
Vervolg van de voorpagina >>

die vleermuizen gebruiken. Zij sturen geluidsgolven uit. Wanneer die
golven tegen een voorwerp botsen,
krijgt de vleermuis de echo van die
botsing te horen. Het dier kan zo
feilloos botsingen vermijden.”
Sonarsensoren spelen een belangrijke rol in nieuwe technologieën:
onder meer in navigatiesystemen
van robots en zelfrijdende auto’s.
De sensoren zijn goedkoop en
energiezuinig en ze leveren doorgaans voor nauwkeurige metingen.
De techniek wordt nu getest door
Port of Antwerp en UAntwerpen.
Voor het project ontwikkelden de
onderzoekers een 3D-sonarsensor
met 32 waterdichte, geavanceerde
microfoons. Project 'eRTIS' staat
voor Real Time Imaging Sonar.
Steckel: “De informatie wordt real
time doorgegeven, want anders is
het schip allang gebotst. En ‘Imaging Sonar’ omdat we beelden van
de omgeving maken op basis van
gereflecteerd geluid dat op de sensoren valt.”
Eind 2020 werd de technologie
met succes getest op de Tuimelaar,
een schip van het Havenbedrijf.
Dit jaar komt er een vervolgproject: ‘3D Sonar and Lidar for Vessel
monitoring’ ook onder leiding van
professor Steckel.

Annet Koster. (foto KVNR)

Tweede vrouw
Annet Koster is de 40e havenprominent op rij die de sinds
1981 bestaande onderscheiding,
destijds ingesteld door de voormalige Rotterdamse havenpersclub
Kyoto, krijgt uitgereikt. Zij is de
opvolger van Jan Valkier, CEO van

rederij Anthony Veder, de Havenman van het Jaar 2019.
Koster is na Mai Elmar, de directeur van Cruiseport Rotterdam,
pas de tweede vrouw die de eretitel krijgt.
Volgens traditie wordt de onderscheiding tijdens een feestelijke

bijeenkomst op de tweede maandag van het nieuwe jaar uitgereikt. Dat gebeurt gewoonlijk aan
boord van de Smaragd 2, in het
bijzijn van oud-Havenmannen en
-vrouwen, havenautoriteiten, leden
van de havengemeenschap en vertegenwoordigers van de media.

In verband met Covid-19 kon
dit evenement nu niet plaatsvinden. Het bestuur van de Stichting
Havenman/vrouw van het Jaar is
nog in beraad over een alternatieve huldiging, in kleinere kring.

Nieuwe subsidieronde voor certiﬁcering
Stage V-motoren
Het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat stelt ook in 2021
geld beschikbaar voor de
ontwikkeling en certiﬁcering
van binnenvaartmotoren.
De regeling Duurzame
Binnenvaartmotoren is bedoeld
om fabrikanten te stimuleren om
motoren met Stage V-certiﬁcaat
op de markt te brengen.
Om in aanmerking te komen
moet een project zich richten op
de ontwikkeling en certificering
van motoren van het type IWP
(binnenvaartvoortstuwingsmotoren), IWA (binnenvaartondersteuningsmotoren), of de marinisering van NRE (Non-Road
Engines onder de 560 kW) en
Euro VI-vrachtwagenmotoren. In
EU-verordening 2016/1628 staan
de Stage V-eisen die daarvoor gelden.

Eén miljoen euro
De subsidieronde die nu is gestart
is de tweede. Het ministerie stelt in
totaal één miljoen euro. Het maximumbedrag per projectaanvraag is
250.000 euro. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 maart
2021.
De eerste ronde liep tot 16 november 2019. Daarvoor was 500.000
euro beschikbaar.
“De regeling werd zwaar overtekend en de projectaanvragen waren van hoge kwaliteit”, aldus het
Expertise- en InnovatieCentrum
Binnenvaart (EICB), dat de tijdelijke regeling uitvoert. Na toetsing
door de onafhankelijke Innovatieraad Binnenvaart werden twee
projecten gehonoreerd. Daarmee
was het subsidiebedrag voor 2020
op.
Het ene project was van Yerseke
Engine Services. Dat richt zich op

ontwikkeling en certificering van
een Caterpillar-motorserie met
een vermogensrange van 955 kW
tot 2.000 kW. Het andere is een
project van Koedood Diesel Service om Stage V-certificering te realiseren van de Mitsubishi SR-serie.
Daar is de range grofweg van 500
kW tot 1.700 kW.

Green Deal
In de Green Deal, die in juni 2019
werd ondertekend, committeert
de binnenvaart zich aan duurzame
ambities voor het jaar 2050. Om
die ambities mogelijk te maken
is een belangrijke rol weggelegd
voor motoren die voldoen aan
de nieuwste emissie-eisen van
NRMM Stage V.
“Echter, omdat de binnenvaart
een relatief kleine markt is voor
motorfabrikanten, zijn er op dit
moment nog niet genoeg moto-

ren beschikbaar die voldoen aan
deze eis. De kosten die fabrikanten moeten maken voor certificering zijn daarbij een struikelblok
gebleken”, verklaart het EICB.
De regeling Duurzame Binnenvaartmotoren is bedoeld om motorfabrikanten te stimuleren om
binnenvaartmotoren met Stage Vcertificaat op de markt te brengen.

Aanvragen
Het aanvraagformulier is te downloaden op www.eicb.nl/projecten/
sdbm. Daar staat ook een handleiding voor het doen van de aanvraag (onder andere het schrijven
van het projectplan).
Neem voor meer informatie over
de regeling Duurzame Binnenvaartmotoren contact op met
Niels Kreukniet van het EICB:
010 798 98 30 of info@eicb.nl.

Grave: miljoenenclaim voor faillissement werf
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Gemeente Grave is toch
aansprakelijk voor het
faillissement van Scheepswerf
Grave in 2012. De Hoge Raad
heeft het cassatieverzoek van de
gemeente daartegen afgewezen.

Nu de schuldvraag vaststaat, moet
het bedrag van de schadevergoeding nog worden vastgesteld.
Volgens curator Michielsen van de
scheepswerf loopt het bedrag in de
miljoenen.
Voor het bepalen van het schade-

bedrag is nu een aparte gerechtelijke procedure nodig.
Bij het faillissement van de
scheepswerf verloren ruim zestig
werknemers hun baan. De curator
is ervan overtuigd dat de werf ten
onder ging doordat de gemeente

destijds weigerde toestemming te
geven voor de bouw van schepen
tot 135 meter. Ze handhaafde de
lengtebeperking van 110 meter.
Daardoor liep de werf een order
mis van twee cruiseschepen van
135 meter.
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Nextlogic begint aan ultieme test
Nextlogic staat aan de
vooravond van de live pilot
met integrale planning voor
de containerafhandeling van
binnenvaartschepen in de
Rotterdamse haven. Dat maakte
het vlak voor Kerst bekend. 28
deelnemers doen mee aan de
ultieme test. Zij zijn samen goed
voor circa 60 procent van het
totale marktvolume.
Nextlogic werkt aan een betere
doorstroming van de containerbinnenvaart in de haven van
Rotterdam. Daarvoor werkt het
bedrijf samen met Portbase, dat in
Rotterdam (en Amsterdam) zorgt
voor datadeling tussen logistieke
en havenbedrijven en voor de
informatie-uitwisseling met overheden. Nextlogic maakt voor de
integrale planning gebruik van de
Portbase-service ‘Melding Container Achterland Barge’. Als de pilot
naar tevredenheid verloopt, kan
de integrale planning officieel live.
Nextlogic is in 2012 als programma onder de hoede van Havenbedrijf Rotterdam begonnen om
de vertragingen bij de container-

Containerschepen op de Maasvlakte. (archieﬀoto Tekst & Toebehoren)

binnenvaart op de terminals in
Rotterdam aan te pakken. In 2018
werd het programma afgebouwd
en is Nextlogic een BV geworden
met het Havenbedrijf als aandeelhouder.

Laatste stap

dan gedurende twee periodes van
twee weken in de praktijk, met een
korte onderbreking voor evaluatie.
Het doel van de test is om aan te
tonen dat de integrale planning
van binnenvaartschepen bij terminals echt goed werkt en voordelen
oplevert.

Het is de bedoeling dat de live
pilot in februari start. De deelnemers testen de integrale planning

De live pilot is de laatste stap:
“Zodra de beoogde werkwijze is

gevalideerd en iedereen akkoord
is, kan de integrale planning officieel live.”
Alle dagelijkse informatie-uitwisseling van barge operators voor
de integrale planning loopt straks
via de service MCA Barge van Portbase. Op het moment dat de live
pilot voor de integrale planning
start, krijgt MCA Barge hiervoor
een aantal extra invoervelden.

Nu ook elektronisch melden in Vlaanderen
Sinds 4 januari kunnen
schippers zich in heel
Vlaanderen en op de
Westerschelde elektronisch
melden. Dankzij SWINg
(Single Window for Inland
Navigation) hoeven ze nog maar
één keer hun reis-, lading- en
scheepsgegevens door te geven.
Het nieuwe meldplatform is
gezamenlijk initiatief van
Vlaamse Waterweg, North
Port, Port of Antwerp, Haven

een
De
Sea
van

Oostende, de Haven van Zeebrugge, het agentschap voor Maritieme
Dienstverlening en Kust en het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer.
Per SWINg eektronisch melden in
Vlaanderen en op de Westerschelde wordt binnenkort verplicht
voor schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren.
In de toekomst zal de verplichting
worden uitgebreid naar alle binnenvaart. De streefdatum daarvoor is 1 december 2021.

Eén keer doorgeven
Via BICS of commerciële meldsoftwarepakketten die aan de internationale berichtenstandaard
voldoen, levert de schipper straks
zijn gegevens aan bij SWINg. Het
platform stuurt ze automatisch
door naar de vaarweg- en havenautoriteiten op de route van het
schip. De melder hoeft de gegevens dus nog maar eenmaal door
te geven, indien er onderweg niets
verandert in de route, lading of
het aantal mensen aan boord.

ASV: zorgen om bijmengen diesel
Om de CO2-uitstoot te
verlagen wil de Nederlandse
overheid brandstoﬂeveranciers
verplichten biocomponenten toe
te voegen aan gasolie voor de
binnenvaart. De Europese RED
II-richtlijn voor hernieuwbare
energie schrijft dat voor. De
ASV vreest echter dat niet alle
motoren daar tegen kunnen en
wijst op het risico van onder

Volgende editie:
19 januari
Als gevolg van de feestdagen
is deze editie een week later
verschenen dan u gewend
bent. Dat halen we echter in:
de volgende Binnenvaartkrant
verschijnt op 19 januari, dus
al over één week. Daarmee komen we weer uit in de oneven
week, ons vaste verschijningsmoment. Vervolgens houden
we het vertrouwde ritme aan.

meer schade, uitval en extra
onderhoudskosten.
“Toevoegingen kunnen alleen
wanneer bewezen is dat het goed
is en daadwerkelijk beter voor het
milieu is”, vindt de schippersvereniging. “We moeten als binnenvaart vertrouwen kunnen hebben
in de brandstof (...) Je moet er
toch niet aan denken wat er kan
gebeuren aan calamiteiten en
schades. We mogen niet het risico
lopen, dat we als binnenvaart gebruikt gaan worden als ongeveer
5.000 stuks verbrandingsovens
voor het verstoken van UCO (Used
Cooking Oil)!”
Er is in de afgelopen maanden
geëxperimenteerd en er komen
steeds meer berichten naar buiten
dat er problemen ontstaan door
FAME-toevoegingen, stelt ASVvoorzitter Gerberdien le Sage in
een brandbrief. FAME (Fatty Acid
Methyl Esters) is een mengsel van
plantaardige en dierlijke restproducten dat door de dieselolie gemengd mag worden.
“De huidige diesel voldoet aan de

norm EN590. Bij meer dan 5%
toevoeging van bio verslechtert
de brandstof en voldoet niet meer
aan de norm EN590. De motoren
zijn ontwikkeld voor de brandstof
voor de norm EN590”, aldus de
ASV.
De vereniging is verbaasd dat TNO
in 2007 in een rapport over het
bijmengen in brandstoffen voor
de binnenvaart concludeerde dat
“het zonder meer overnemen van
de EN590-Norm door TNO niet
werd aangeraden, omdat die toevoegingen van biologische componenten toestaat die in de binnenvaart tot problemen kunnen
leiden” en in 2020 in een nieuw
onderzoek schrijft dat ‘er mogelijk
geen’ problemen zijn of ‘makkelijk’ voorkomen kunnen worden!”
CBRB, Koninklijk BLN-Schuttevaer, IVR, NOVE en VOS hadden al
een website in het leven geroepen
waar scheepseigenaren hun ervaringen met biodiesel kunnen melden: www.meldpunt-binnenvaart.
nl. Ook zij wezen op problemen
die sommige gebruikers, ook buiten de binnenvaart, ondervonden.

Deze informatie reist dan ook
mee de grens over naar Nederland.
Andersom ontvangen ook de vaarwegbeheerders en havenautoriteiten in Vlaanderen automatisch de
gegevens die een schipper op de
Rijn elektronisch heeft gemeld.
Voorheen moesten schippers dit
na het passeren van de Kreekraksluizen nog eens een keer extra
doen. Dat is nu verleden tijd.

Kijk voor meer informatie op
www.swing-platform.be.

Alphatronoprichter Dick
Slingerland
(72) overleden
Op 18 december is Dick
Slingerland na een kort ziekbed
overleden. De oprichter van
Alphatron was 72 jaar. De
uitvaart was 24 december.
De succesvolle ondernemer begon
in 1979 met Alphatron Marine.
Hij bouwde de Rotterdamse specialist in nautische apparatuur uit
tot een groep met meerdere divisies, onder meer actief in beveiliging, de zorgsector en mobiliteit.
Daarnaast was Slingerland nog
actief met allerlei andere bedrijven; als investeerder in start-ups
en als sponsor en donateur van
culturele en maatschappelijke initiatieven.
Collega’s, zakenpartners en andere
bekenden roemen zijn menselijkheid en betrokkenheid. Dick Slingerland was Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.

Bestorming
Na vier jaar kwam vorige week
woensdag de aap uit de mouw. De
als een indiaan beschilderde, halfnaakte man die in het Amerikaanse
Capitool onzin uitkraamde als de
aanvoerder van een zooitje ongeregeld, was geen echt mens, maar de
geest van de president onderweg
naar de uitgang. Dit is ook Amerika,
nog steeds het machtigste land ter
wereld, waar we als minilandje in
het stokoude Europa ons nog steeds
trots bondgenoot van noemen.
Hier lopen gelukkig ook kleurrijke
gekken rond, we maken ze alleen
(nog) geen president. Nee, ik ga ze
niet opnoemen. Dan krijgen we ruzie. En voor je het weet, worden de
burelen van deze krant bezet. En als
ik niet zo conﬂictmijdend was geweest, had ik misschien wel opgeroepen om het Nederlandse parlement te bezetten.
Er is immers altijd wel iets te bedenken dat niet deugt wat ze daar in
Den Haag allemaal bekokstoven. De
bestuurders van dit land zijn af en
toe de weg kwijt en lijken maar wat
aan te rotzooien, maar ze zijn niet
gek. Als hun geest ineens op de televisie verschijnt, dan zouden we niet
eens raar opkijken. Waarschijnlijk
denken we dat het een aﬂevering is
van 'Wie is de mol?'.
Zo ver is het nog niet. Verreweg het
grootste deel van het land doet gewoon braaf wat de overheid zegt.
En dat is best heftig. Duizenden
bedrijven moeten gedwongen hun
deuren dicht houden. Niet dat het
veel helpt, maar we hebben in elk
geval allemaal het gevoel dat we stevig bijdragen aan het grotere goed.
Ik zal nooit zeggen dat het virus een
goed idee was, maar de lockdown
heeft ons ontegenzeggelijk ook veel
moois gebracht. Kijk nou naar dat
prachtige ﬁlmpje van Koninklijke
BLN-Schuttevaer (hopelijk volgend
jaar een meer catchy naam?) in
plaats van de traditionele jaarvergaderingen in het land. Een verslag
op speelﬁlmlengte, superleuk gepresenteerd en met tal van interviews
precies op de goeie lengte en aan het
slot een spontane reactie van Nancy
Scheijven van Rijkswaterstaat. Die
maakte een beetje goed wat haar
baas, Cora van Nieuwenhuizen, aan
het begin van de ﬁlm verkeerd deed.
Als je de autocue niet kent, dan denk
je toch dat ze maar raar staat te rollen met haar ogen. Zou ze dronken
zijn? Een slechte voorleesbeurt van
deze minister die verantwoordelijk
is voor het onderwerp dat in bijna
elk interview terugkwam: het achterstallig onderhoud van de vaarwegen. Ze heeft er wat extra geld in
gestoken maar het is nog een lange
weg voor de vaarwegen topklasse
zijn, mevrouw de minister.
Misschien nog niet direct aanleiding
om de Tweede Kamer te bestormen
in een geel VW-busje uit 1970, maar
veel rages doen er wat langer over
om over te waaien uit Amerika.

EÉN POT NAT
DOOR

MICHEL
GONLAG
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We zijn op zoek naar een

ervaren kapitein in de lichte chemie
Daarbij is het van belang dat je in staat bent om op een proactieve manier het schip te
managen. Uiteraard doe je dit samen met je team aan boord en in afstemming met je
collega’s aan wal. Je verdeelt de dagelijkse werkzaamheden en helpt waar nodig de
medewerkers op weg.
Jouw profiel
• Je bent zelfstandig, proactief en
toont eigenaarschap.
• Met de houding van een
‘meewerkend voorman’
communiceer je helder en ben je in
staat om op klantgerichte manier
voorkomende problemen op te
lossen, waar nodig in overleg en met
terugval mogelijkheid op je collega’s
aan wal.
• Je bent flexibel en servicegericht
en wil onze missie om onze
dienstverlening continue te
verbeteren uitdragen.

Wat kun je van Branghetti
verwachten?
Wij bieden je een zelfstandige baan met
veel vrijheid. Wij zijn een familiebedrijf:
je hebt korte lijnen met de wal en staat
er niet alleen voor. We werken als een
rederij met alle voordelen op gebied
van personeel, standaardiseringen en
professionaliteit. Branghetti investeert
in haar personeel en je krijgt volop
mogelijkheden je verder te ontwikkelen.

Wat hebben wij je nog meer te
bieden?
• Goede en marktconforme
arbeidsvoorwaarden op Nederlandse
condities.
En verder ben je in het bezit van:
• Kost- en inwoning aan boord met
• Groot vaarbewijs
gebruik van een bedrijfsauto.
• Rijnpatent tot minimaal Mannheim
• Een aantrekkelijke
Rheinau
pensioenregeling op basis van een
• Radar & Marifoon patent.
premieovereenkomst.
• ADN-C of bereid dit te halen
• Een contract voor bepaalde tijd
met daarna uitzicht op een vast
Ben jij op zoek naar eigen
dienstverband.
verantwoordelijkheid, veel vrijheid en
een mooi, goed onderhouden schip met • Een werkgever die aandacht heeft
voor de gezondheid van haar
auto van de zaak? Dan maken we graag
kennis met je!
personeel.

Nautische Crew gezocht!
Geef A-ROSA een gezicht en word deel van ons team op de Rijn.
Als kapitein, navigator, stuurman of matroos: aan boord van de
A-ROSA cruisevloot verbinden onze teamgeest, passie en vooral
het verlangen naar het schip - “Schöne Zeit”.
Meer informatie op www.a-rosa.de/karriere of tel.: +41 81 - 254 38 50
A-ROSA Reederei GmbH • Kasernenstr. 92 • CH-7000 Chur • jobs@a-rosa.de

Spreekt de functie je aan? Voor verdere vragen kun je contact opnemen met:
Alex Osinga, Branghetti, 06-81862628. Of met Tonnie Brands, 06-10953290

RP Tankschiffahrt AG

We verwelkomen je graag in ons team!

Wie zijn wij?

We beschikken over een vloot van een 17-tal tankschepen
met draagvermogens tussen de 2500 en 4200 ton.
De schepen zijn uitgerust voor het vervoer van minerale oliën.

Wie zoeken we?

We zoeken kapiteins voor wie varen op de Rijn een uitdaging is.
Kapiteins voor wie het werk op het water vrijheid en afwisseling betekent
in combinatie met verantwoordelijkheid nemen.

Wat ga je doen?

Dit ben jij:

Heb je groot vaarbewijs, Rijn- & Radarpatent en ADN-certificaat?
Heb je een ADN C-certificaat? Nog beter!
Spreek je goed Duits of Engels en heb je ervaring in de tankvaart?

Dan ben je diegene die we zoeken!

Wat bieden we?

We bieden jou een plek waar je mening gewaardeerd wordt en
je impact kan hebben.
Wij bieden een compleet pakket met Zwitserse arbeidsvoorwaarden.
We vergoeden o.a. jouw menage- en jouw reisgeld.

Dit zijn wij

We zorgen dat je je verder kan ontwikkelen en leiden je op.
https://www.brusse-zn.com/nl/home/

Wil je meer informatie?

Mail gelijk je vragen en gegevens naar: jobs@ippersonal.ch

https://www.nwsilo.nl/

info@brusse-zn.com
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Havens kiezen Park-Line Aqua voor walstroomsysteem
Park-Line Aqua levert het
uniforme walstroomsysteem
voor zowel binnenvaart als
riviercruise voor Havenbedrijf
Rotterdam, North Sea Ports,
Drechtsteden, Havenbedrijf
Antwerpen en de Vlaamse
Waterweg. Het Amsterdamse
bedrijf won de Europese
aanbesteding die Havenbedrijf
Rotterdam deed namens de
gezamenlijke havens.
Een uniform walstroomsysteem
moet het gebruikersgemak vergroten en het gebruik van walstroom
stimuleren. De aanbesteding past
in het beleid van de ‘walstroompartijen’ om de havengebieden in
Nederland en België “in balans te
ontwikkelen. Dat betekent dat niet
alleen geïnvesteerd wordt in economie, maar ook in verbetering

van leefbaarheid en milieu.” Aldus
Havenbedrijf Rotterdam.
Duurzaamheid is daarbij het sleutelwoord. Gezamenlijk proberen
overheden en bedrijfsleven meer
te vervoeren over water en per
trein in plaats van over de weg.
Ook het beperken van uitstoot van
CO2, stikstofoxide en fijnstof staat
hoog op de agenda.

Drinkwater
De gedeelde doelstellingen hebben geleid tot een gezamenlijke
aanpak waarbij het aanbod van
walstroom zo eenvoudig en betrouwbaar mogelijk moet zijn.
Het gaat daarbij primair om de
levering en facturatie van de elektriciteit via walstroomkasten en de
dienstverlening bij storingen aan
scheepszijde.
Ook de levering van het drink-

Park-Line Aqua is onder meer verantwoordelijk voor de walstroom in
Gent. (foto ParkLine Aqua)

Walstroom in Rotterdam. (foto Ries van Wendel de Joode / Havenbedrijf Rotterdam)

water aan de schepen verloopt via
dit systeem. De walstroompartijen
hebben het mogelijk gemaakt dat
ook andere havens kunnen aansluiten bij dit systeem. Inmiddels
is dat ook al gebeurd.
Park-Line Aqua (voorheen onderdeel van de Parkmobile Group) is
een gebruikers-, service- en betalingsplatform voor de maritieme
en de logistieke sector. De focus
ligt op verduurzaming en digitalisering met als doel om een uniform platform (marktplaats) te
creëren met maar één factuur per
maand voor alle afzonderlijke

gebieden. De diensten zijn nu
operationeel in meer dan vijftig
havens/gemeenten en ruim 1.800

punten in Nederland en België. Ze
variëren van walstroom tot het innen van havengeld.

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

OP DE RADAR
“PLATINA 3 bundelt kennis voor toekomstgerichte binnenvaart”
Begin januari is PLATINA 3 van start gegaan; een meerjarig
Europees beleidsondersteunend project dat onder leiding staat
van het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB).
Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Horizon 2020
innovatiebudget. Coördinator Martin Quispel, als senior expert
projectmanager verbonden aan het EICB, geeft een toelichting.
Wat is het doel van dit nieuwe project?
PLATINA 3 richt zich op het bij elkaar brengen van kennis en expertise.
Op basis van inzichten worden maatregelen en acties benoemd
die nodig zijn om binnenvaart klaar te maken voor de toekomst.
Het gaat om onderwerpen zoals vergroening en energietransitie,
klimaatverandering, autonome binnenvaart en meer vervoer over
water. Alle aspecten komen aan bod, zoals de schepen, infrastructuur,
bemanning, de rol van verladers en de wet- en regelgeving. De
verschillende landen en partijen in de binnenvaart worstelen veelal
met dezelfde vragen. Wat moet er gebeuren om milieudoelstellingen te
halen? Hoe zorgen we voor meer vervoer over water? Dit project zorgt
voor eenduidig beleid en maatregelen en acties.

Welke partijen zijn er nog meer bij betrokken?
PLATINA 3 is een samenwerking tussen dertien Europese partijen, met
als kerngroep EICB, het IWT Platform, de Centrale Rijnvaart Commissie
en viadonau. Andere partners zijn bijvoorbeeld STC Group, Maritieme
Academie Harlingen, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Inland Navigation
Europe en European Shippers’ Council. De rivier commissies voor Rijn
en Donau spelen een belangrijke rol om hun lidstaten te betrekken.
Wat maakt PLATINA 3 bijzonder?
Dit is het enige Europese project dat alle binnenvaart-partijen bij elkaar
brengt op deze schaal. In het verleden ging het regelmatig fout. Dan
had Europa een mooi plan, maar waren de lidstaten het onderling
oneens of was er geen overeenstemming met de binnenvaartsector. Nu
we ‘iedereen’ bij elkaar brengen, zullen aanbevelingen die gezamenlijk
ontwikkeld worden een betere kans van slagen hebben. Wanneer we
de krachten bundelen van alle landen is ook de kans op financiële
middelen voor de sector vanuit Europa groter dan wanneer je als land
of partij individueel opereert.
Martin Quispel
Projectmanager bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart
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FAMIL IEB ER ICHTEN

KI C KE R / ZO E KE R TJE

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

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

Onverwacht is van ons heengegaan

Geertje Kamphuisen – Hofstra

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 !

Weduwe van Hilbert Kamphuisen
* 10 september 1933

† 8 december 2020

Marja Schreuder-Kamphuisen
Ruud Schreuder
Martijn & Marieke
Sander & Angela

Koert Kamphuisen
Marian Kamphuisen-van de Zande
Hilde & Richard
Thijs & Nikki

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

Aflosser beschikbaar met Rijn-Patent tot Basel,
Elbe-Patent (ESK-HH) en ADN-B.
Tel.: +49 152 2253 2418

Correspondentieadres: Zaaijerplein 17 – 6861 ZP. Oosterbeek

Overeenkomstig haar verzoek is Geertje in kleine kring gecremeerd

Filipijns óf Roemeens personeel beschikbaar
Johnny Saija Tel. 06 52 68 82 52
WWW.ALFURU.COM

Gezocht:
Schippers (echt) paar
Voor mbs Gelderland (1000ton)
Nette woning. Vaargeb. Maas, AlbertKanaal
Dagvaart en weekenden vrij.
4daagse werkweek is bespreekbaar.
Nadere info:
Vonk bv Arnhem tel 026-4432402

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

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

TE KOOP

GEZOCHT

Schipper & Matroos (of koppel)

2x Aluminium schuifluiken in zeer goede staat
Binnen afmeting 5,35 meter breed 16 meter lang.
Kan met den verkocht worden.

Zand- en grindtransport in Limburg
(Belgie en Nederland)
917 ton
weekends vrij
ZZP-basis
CONTACT

DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH

R.Dassen
 rogerdassen@live.nl
 +31 6 51 93 69 73

HYBRIDE / FULL ELECTRIC AANDRIJFSYSTEMEN

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

∙ Stork scheepsmotor
∙ Type RHO216K
∙ Bouwjaar 1963
∙ PK 428
∙ OMW/min 650

∙ Goed lopende motor
met keerkoppeling.
∙ Weinig draai uren na
revisie.

CONTACT

 Voor meer info 0031-651936973

DE BINNENVAART GAAT DOOR
EN WIJ DUS OOK!

Adverteer nu om zichtbaar te blijven!

www.tmlg.eu
Wij zijn een uitzendbureau met een
strekking over geheel Europa.

Wij bieden u bemiddeling en verhuur aan van ons Slowaaks en
Tsjechisch scheepspersoneel.
00421 948 699 352
00421 918 828 726

Wir suchen für unsere Tankschiﬀe per sofort
Schiﬀsführer, welche folgende Qualiﬁkationen
bieten:
• mindestens Patent bis Mannheim
• Tankschiﬀfahrtserfahrung von Vorteil
• Radarpatent
• ADN-Schein
Unser Fahrgebiet erstreckt sich zwischen den
ARA-Häfen und Birsfelden sowie den Nebenﬂüssen des Rheins, wie Main und Mosel und dem
Nordwestdeutschen Kanalgebiet.
Wir bieten interessante Schweizer Sozialleistungen, bspw. 100% Pensionskassenvergütung
durch den Arbeitgeber, Krankenkassenversicherung sowie eine Krankentaggeldversicherung (BU
+ NBU) und fachspeziﬁsche Weiterbildungskurse
(u.a. Übernahme von Kurskosten) an.
Das Arbeits- und Freizeitverhältnis ist 1:1 in einem
festen Schichtsystem von 3 Wochen an Bord + 3
Wochen Freizeit.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Melden Sie sich unter +41 41 511 23 25
oder senden Sie uns eine E-Mail
mit Ihren Unterlagen an info@neco.ch

tmlg.info1@gmail.com
info@tmlg.eu

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

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
Voets Shipment bv

GEZOCHT: Schipper of koppel
op mbs SARDAN vanaf 15/01/2021

Al m
dan 50eer
een be jaar
grip

· De woning is in perfecte staat om met vrouw op
te wonen en er is een vaste stuurman aan boord
die ook kan varen en het schip door en door kent.
· Vaargebied is voornamelijk Westerschelde
en regio Antwerpen, Brussel en Gent
· Luxemburgse condities
· Van maandag tot vrijdag of in overleg
Meer info

T: 0032475519908 | Skyeshipping@hotmail.com

DUW- SLEEP- EN TRANSPORTWERK
HANDEL IN ZAND EN GRIND

CONTAINERBAK TE HUUR
Gevraagd op duwboot

Schipper
tel: 0475-461100 vragen
naar dhr. R. Voets

Boegschroefinstallaties
en Voortstuwingssystemen
WWW.VERHAAR.COM

76,5 x 11,45 meter
Boegschroef 400pk
Automatische ruimpomp
Info: -32(0)472 44 77 97
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Rijkswaterstaat informeert schippers
over nieuw BICS-account
Sinds 11 januari maakt
Rijkswaterstaat voor het
elektronisch melden via BICS
(Binnenvaart Informatie- en
Communicatie Systeem)
gebruik van een nieuwe
berichtendienst: HERMES. Die is
gekoppeld aan andere platforms
van de vaarwegbeheerder,
zoals Sluisplanning en
Vaarweginformatie. Om de
BICS-applicatie te kunnen
blijven gebruiken, moeten
scheepseigenaren eenmalig een
nieuw account aanvragen.
Schippers kunnen daarvoor op
de BICS-website (www.bics.nl)
een registratieformulier invullen.
Vervolgens maakt Rijkswaterstaat
een account voor hen aan en ontvangen ze een welkomstbrief met
verdere uitleg. Met die gegevens
kunnen ze het berichtendienstaccount instellen.
Schippers die naast BICS ook al
een RWS-account hebben voor
Sluisplanning of Vaarweginformatie, krijgen eveneens een nieuw
account. Rijkswaterstaat zet dat in
gang. Daarvoor ontvangen ook
zij een brief, waarin staat waar ze
kunnen inloggen en wat ze moeten invullen.

Elektronisch melden
Alle schepen kunnen en mogen
elektronisch melden. Via BICS,
maar ook via andere boordsoftware. Op de Rijn is dat verplicht
voor containerschepen en tankers
en met ingang van 1 december
2021 ook voor riviercruiseschepen, vaartuigen en duwstellen
langer dan 110 meter, zeeschepen,
schepen met LNG-aandrijving en
bijzondere transporten.
Voor de verwerking van de berichten is Rijkswaterstaat onlangs
overgestapt op HERMES. Dat staat
voor Harmonized European RIS
Message Exchange Service. Een
toepasselijke naam want Hermes
was in de Griekse mythologie de
god van de handel en de reizigers;
hij was ook de boodschapper van
de goden.

Ook William Gerritsma behoort
tot de ‘voorloopschippers’. Met
zijn ms Ferox vervoert hij geen
containers of gevaarlijke goederen; dus is hij niet verplicht om
te melden. Maar hij gebruikt wel
de BICS-applicatie. “Puur vanwege
het gemak. Ik doe er een bericht
uit als ik wegvaar en dan is het bij
de eerste sluis al bekend.”

Handig
Theo de Groot, kapitein op de
Veerhaven IV van duwvaartrederij Thyssenkrupp Veerhaven, deed
ook mee aan de test. “We gebruiken BICS al vanaf het begin. Als
duwcombinatie zijn we altijd te
lang en te breed; dus is het handig. Met zes bakken en de lading
daarin, ben je via de marifoon
anders elke keer wel een paar
minuten bezig om die informatie
door te geven.”
Voor de Veerhaven IV hoefde
geen nieuw account aangemaakt
te worden, vertelt Theo de Groot.
“Ik kreeg wel een andere meldcode die aan het schip verbonden
is. Ik kon m’n oude wachtwoord
behouden.”
Voor Sluisplanning had de Veerhaven IV al een account. “Dat gebruiken we vooral als we naar Gent
gaan, zodat we kunnen aanmelden voor de sluis in Terneuzen.”

BICS v5.5
Vooruitlopend op de overgang
naar de nieuwe berichtendienst
is op 27 oktober 2020 een nieuwe update van de BICS-software
beschikbaar gekomen. In deze
BICS v5.5 zijn meteen diverse
verbeteringen en aanpassingen
verwerkt. Zo is die geschikt voor
macOS Catalina, zodat hij weer
up-to-date is voor Apple-computers.
Nieuwe gebruikers die het programma voor het eerst downloaden en installeren krijgen
automatisch versie 5.5. Bestaande
gebruikers hebben in de BICSapplicatie een melding gekregen
om deze update te installeren.
“Ik was te vroeg, zo bleek”, zegt
Ronald Versloot. “Midden in de
nacht wilde ik de nieuwe versie installeren, maar die was onvindbaar
op de site. De volgende dag bleek
dat die nog afgeschermd was, omdat men er nog aan werkte. Samen
met de helpdesk is het toen alsnog
gelukt om te downloaden en installeren. Dat ging vlekkeloos. Op
één ding na: het archief dat we in
BICS hadden opgebouwd, was verdwenen. Dat kon jammer genoeg
niet mee-migreren doordat we
in ons geval eerst de oude versie
moesten verwijderen en toen de
nieuwe installeerden.”

Bij het uitvoeren van een update
naar BICS v5.5 blijft de historie
wél behouden. Dat deed Theo de
Groot. De Veerhaven IV-kapitein
heeft in het verleden input gegeven voor nieuwe BICS-versies. Die
steeds weer een stukje gebruiksvriendelijker werden, vindt hij:
“Sinds een paar jaar zit er een cascobestand is BICS en kunnen we
alle bakken gemakkelijk selecteren. Ik heb ook favorieten aangemaakt van de meest voorkomende
ladingsoorten en reizen. Je bent
dus nog sneller klaar.”

Binnenvaartkrant is een vakblad
voor de Rijn- en Binnenvaart met
een oplage van 23.000 kranten,
verspreid in Nederland, België,
Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk
op ca. 650 plaatsen waar ze binnen
bereik liggen van opvarenden van
binnenvaartschepen.
Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag

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

Adres
‘s-Gravenweg 37B
2901 LA Capelle aan den IJssel

Soepel

+31(0)10 414 00 60

De overgang naar BICS v5.5 ging
soepel, aldus Theo de Groot. “Op
de achtergrond is wel veel veranderd, maar daar merk je als gebruiker nauwelijks iets van. We moesten wat instellingen veranderen,
maar dat was zo gebeurd. Het ziet
er allemaal wel weer wat moderner uit.”
Ook William Gerritsma ziet weinig veranderingen. Hij ondervond
geen problemen met de overgang
naar de nieuwe versie.
“De installatie lukte in één keer.
Later was er eenmalig een storing
in het weekend, maar daar had
iedereen last van. Dat had Rijkswaterstaat op maandag ook alweer
verholpen.”

klantenservice@binnenvaartkrant.nl

Redactie, Nieuws
redactie@binnenvaartkrant.nl
Martin Dekker - Hoofdredacteur
+31(0)6-22871516
Michel Gonlag - Eindredacteur
+31(0)6-53244445
Sarah De Preter - Redacteur
+31(0)6-22701893

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

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

Camper rijdt Rijn in; bestuurder gered

Vormgeving
vormgeving@binnenvaartkrant.nl

Op maandagochtend 28 december dreef in de buurt van Kaub een camper in de Rijn. De melding
kwam om 08.48 binnen bij WSP-station St. Goar. De hulpdiensten rukten meteen uit.
Zij slaagden erin de inzittende te redden, zo meldt de politie van Rijnland-Palts.
Buiten deze man waren er geen personen in het voertuig.

Jimmy-Dean Hartog
Colinda van Iperen
Liene Jouwsma-Tomase

Drukwerk
Koninklijke BDU
Grafisch Bedrijf bv.
Advertenties worden geplaatst
volgens onze leveringsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam
onder nr. 24241388.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor
eventuele fouten in de geplaatste
advertentie bij telefonisch doorgegeven

Nieuw account
Ronald Versloot is beherend vennoot van de binnenvaarttanker
Commander en werkt al meer dan
twintig jaar met BICS. Hij pionierde al lang voordat de elektronische
meldplicht voor de tankvaart werd
ingevoerd. Hij heeft al die jaren
meegedacht met Rijkswaterstaat
en Bureau Telematica Binnenvaart
over het systeem en zorgde voor
inbreng vanuit de praktijk. Ook
nu was hij een van de binnenvaartondernemers die bij wijze van test
als eersten de switch naar een
nieuw account maakten.
“Met hulp van de BICS Helpdesk
hebben we een nieuwe gebruikersnaam aangevraagd, compleet
met wachtwoord en zo. Ook voor
Sluisplanning moesten we later
een nieuw account aanmaken. Dat
was even uitzoeken, want ik dacht
dat dat niet nodig was, maar het is
uiteindelijk gelukt.”

Colofon

teksten. Tevens dragen wij niet de
verantwoording voor foutieve of
onvolledige informatie vermeld in de
leverancierslijsten.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt zonder
voorafgaande toestemming van de
uitgever. Dat geldt voor de volledige
inhoud van zowel de papieren als
de online versie van deze editie. Het
auteursrecht berust bij Uitgeverij
Riomar en/of de betreffende auteurs en
fotografen.

www.binnenvaartkrant.nl

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

BINNENVAARTCIJFERS
(foto Polizei Rheinland-Pfalz)

www.binnenvaartcijfers.nl
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Peterson zoekt Binnenvaartondernemers
Scheepsspecificaties:
tussen de 500 - 750 ton en minimaal 900m3

YC6C Serie
VERVOER VAN
• Veevoedergrondstoffen
gen
• Diverse droge bulkladin

OP BASIS VAN
• Daghuur
• Dagvracht

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

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

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

A ROOM WITH A VIEW

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

GEVRAAGD

MATROOS
Wij zijn een scheepvaartbedrijf dat reeds 35 jaar minerale oliën vervoert over de
Rijn en zijrivieren. Voor één van onze tankers zoeken wij een matroos.
Dient in het bezit te zijn van dienstboekje voor de Rijn.
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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114
neue
Stellen
für die WSV
bewilligt
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“Weitere Versäumnisse bei der
Rheinvertiefung sind unverzeihlich”

E
IT

Dieses Jahr werden in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung
(WSV) 114 neue Stellen geschaffen. Das
sind 24 mehr als ursprünglich geplant. Gut
die Hälfte der neuen Mitarbeiter sollen in
den Bereichen Netzsicherheit, Schleusen
und Brücken tätig werden. Matthias Stein
(SPD), der Vorsitzende der Parlamentarischen Gruppe Binnenschifffahrt, spricht
von einem positiven Signal für die Binnenschifffahrt und ihre Kunden.
Jetzt sollten laut Stein die Stellen schnell
ausgeschrieben und besetzt werden. Das
habe in der Vergangenheit oft mehr als ein
Jahr gedauert, was inakzeptabel sei. Die
WSV kämpft seit Jahren mit einem Personalmangel. Seit Anfang der Legislatur vor
vier Jahren wurden mehr als 500 neue
Stellen geschaffen. Das reicht aber immer
noch nicht, um die notwendigen Maßnahmen an den Wasserstraßen zu planen
und umzusetzen.
Ein Schiﬀ auf dem Rhein bei Andernach. (Foto Peer Marlow)

Die Fahrrinnenvertiefung am
Mittelrhein ist eines der wichtigsten
europäischen Wasserinfrastrukturprojekte
der kommenden Jahrzehnte
und kann nicht weiter durch das
Bundesverkehrsministerium aufgeschoben
werden. Das sagen die SPD-Politiker
Clemens Hoch und Marc Ruland, die
gemeinsam als „2-für-Mainz-Team“
auftreten.
Clemens Hoch ist Staatssekretär und
Marc Ruland Landtagsabgeordneter in
Rheinland-Pfalz. Kürzlich brachten die

Regierungsfraktionen von SPD, FDP
und Bündnis 90/Die Grünen den Antrag
„Binnenschifffahrt in Rheinland-Pfalz:
Leistungsstarke Infrastruktur und gute
Rahmenbedingungen für klimaschonende
Gütermobilität auf dem Wasser“ in den
Landtag ein.
„Für unsere Region in Andernach und
besonders für den gesamten Landkreis
Mayen-Koblenz würde eine Fahrrinnenvertiefung im Mittelrhein eine bedeutende
Infrastrukturmaßnahme darstellen,“ so
Clemens und Ruland. „Der Andernacher
Hafen würde ein noch größerer Dreh- und

Angelpunkt werden - was für die gesamte
Wirtschaft vor Ort einen großen Fortschritt
bedeutet. Ganz Rheinland-Pfalz lebt als
Wirtschaftsstandort von seinen Wasserstraßen. Die Binnenschifffahrt kann zur
Erreichung unserer Klimaziele ein wichtiger
Beitrag werden.“
Der von den Regierungsfraktionen formulierte Antrag fordert das Ministerium auf,
die notwendigen Planungen in die Wege
zu leiten. „Weitere Versäumnisse seitens
des Bundesverkehrsministeriums sind nicht
verzeihlich“, so Clemens Hoch und Marc
Ruland.

Nextlogic startet den ultimativen Probebetrieb
Ende Februar wird Nextlogic mit 28
Beteiligten den live Probebetrieb
mit der integralen Planung der
Containerabfertigung im Rotterdamer
Hafen starten. Die Teilnehmer stellen etwa
60 Prozent des gesamten Marktvolumens
dar.
Nextlogic arbeitet mit Portbase zusammen,
das den Datenaustausch zwischen Logisti-

kern und Hafenbetrieben sowie den Informationsaustausch mit Behörden
organisiert. Gemeinsam entwickeln sie eine
Lösung für eine schnellere Abfertigung von
Containerbinnenschiffen im Rotterdamer
Hafen. Dazu bietet Nextlogic eine integrale
Planung an über den bereits bestehenden
Portbase-Dienst „Meldung Container
Hinterland Barge“ (MCA Barge).
Wenn der Probebetrieb erfolgreich ist, kann

www.tmlg.eu
Europaweit tätige Personalagentur
Personalvermittlung für die gesamte Binnenschifffahrt
00421 948 699 352
00421 918 828 726

tmlg.info1@gmail.com
info@tmlg.eu

der Livegang der integralen Planung erfolgen.
Nextlogic wurde 2011 als Programm unter
der Führung des Hafenbetriebs Rotterdam
gestartet als Reaktion auf die Verzögerungen von Containerbinnenschiffen an den
Rotterdamer Hafenterminals. 2018 wurde
Nextlogic in eine GmbH umgewandelt. Der
Hafenbetrieb gehört zu den Anteilseignern.

Letzter Schritt
Im Zuge des Probebetriebes, dessen
Anfang für Februar geplant ist, werden die
Teilnehmer die integrale Planung während
zwei Perioden von jeweils zwei Wochen in
der Praxis testen. Dazwischen gibt es eine
kurze Unterbrechung, um die Ergebnisse
auszuwerten.
Aus dem Probebetrieb soll hervorgehen,
dass die integrale Planung von Binnenschiffen an den Terminals gut funktioniert
und Vorteile bietet. Das ist der letzte Schritt.
„Sobald die angestrebte Arbeitsweise
validiert ist, und alle sind einverstanden,
kann der offizielle Livegang der integralen
Planung erfolgen.“
Der tägliche Informationsaustausch von
Barge Operatoren für die integrale Planung
wird demnächst über MCA Barge von
Portbase abgewickelt. Dazu wird MCA
Barge beim Start des Probebetriebes um
einige zusätzliche Eingabefelder erweitert.

Binnenschiﬀe
melden sich jetzt
auch in Flandern
elektronisch
Seit dem 4. Januar können sich Binnenschiffer in Flandern und auf der Westerschelde elektronisch melden. Dank SWINg
(Single Window for Inland Navigation)
brauchen sie nur noch einmal ihre Reise-,
Ladungs- und Schiffsdaten zu übermitteln.
Die neue Meldeplattform ist eine gemeinsame Initiative von De Vlaamse Waterweg,
North Sea Port, Port of Antwerp, Hafen
Oostende, Hafen Zeebrugge, Agentur für
maritime Dienstverleihung und Küste sowie
Gemeenschappelijk Nautisch Beheer.
Das elektronische Melden mittels SWINg
in Flandern und auf der Westerschelde
wird demnächst verpflichtet für Schiffe, die
Gefahrgut befördern. In Zukunft, voraussichtlich ab 1. Dezember 2021, soll die
Verpflichtung auf die gesamte Binnenschifffahrt erweitert werden.

Nur einmal Daten schicken
Mittels BICS oder einer anderen MeldeSoftware, die dem internationalen Meldestandard entspricht, kann man seine
Schiffsdaten an SWINg übermitteln. Die
Plattform schickt sie automatisch zu den
Wasserstraßenverwaltern und Hafenautoritäten entlang der Reiseroute weiter.
Wenn sich die Route, Ladung oder Anzahl
der Personen an Bord während der Reise
nicht ändern, braucht man also nur noch
einmal seine Daten zu schicken.
Die Informationen begleiten das Schiff
auch über die Grenze in die Niederlande.
Umgekehrt erhalten die Wasserstraßenverwalter und Hafenautoritäten in Flandern
automatisch die Daten, die von Schiffern
auf dem Rhein gemeldet wurden.
Bisher mussten Schiffer beim Passieren der
Kreekrak-Schleusen ihre Daten noch einmal zusätzlich übermitteln. Das ist ab jetzt
nicht mehr notwendig.

Mehr Informationen auf
www.swing-platform.be.
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Mts Birjo: 110 meter aan kwaliteit
DOOR JOHAN DE WITTE

Deze Birjo is gebouwd in Turnu Severin
onder regie van RensenDriessen
Shipbuilding en ingebouwd bij
Dolderman. Uniek is dat niet want
naar schatting zijn er al vijftig tot
zestig Moneymakers in de vaart met
elk hun eigen invulling op het gebied
van vernieuwing, verduurzaming,
equipment, naam, signaal en kleur. Een
paar dingen hebben ze gemeen: een
scheepsbouwkwaliteit om van te genieten,
ze dragen uitstekend en lopen als een
haas! Ofwel: met zo’n Moneymaker valt
geld te verdienen.
Opdrachtgever is Komu Shipping uit Zoersel. Achter deze firma staan Theo en Gerda
de Koning-van Mullem, dochter Birgit en
zoon Johann. Raden waar de naam BirJo
vandaan komt, is niet moeilijk. Johann
is CEO en mede-eigenaar van BFT Tanker
Logistics en hij zorgt dan vanzelfsprekend
ook voor lading. Birgit stapte begin 2018
fulltime in het familiebedrijf waar iedereen
multifunctioneel inzetbaar is. Ieder familielid draagt zijn steentje bij waar nodig.
Theo loopt volgens eigen zeggen sinds kort
de kantjes eraf, hetgeen door zijn familie
wordt betwist. Johann: “Onderschat hem
niet, we kunnen hem niet missen. Het is
weliswaar een turnkey project, er zit een
mooi verfpakket bij, niettemin is er altijd
veel te doen en te beslissen. Het is wat je
noemt een familiebedrijf.”
Is dit uw eerste nieuwbouw, Birgit?
“Nee de tweede. De vorige was reeds in aanbouw te Groningen. Samen met mijn vader
gingen we kijken of het interessant was, en

(foto Johan de Witte)

we kwamen tot een akkoord. Nog maar
net uit mijn job bij een Antwerps logistiek
bedrijf de draad oppakken was wel een uitdaging, maar gelukt! Maritiem en schepen
waren tijdens ons opgroeien altijd al aanwezig en dat maakt het zoveel makkelijker nu
het ook mijn werk is.”
Hoeveel schepen telt Komu Shipping?
“Met dit ‘kerstkindje’ drie. Kapitein Jozef uit
Gent heeft op onze schepen gevaren. Hij is
al 16,5 jaar een gewaardeerd medewerker,
is bij de afbouw geweest, weet hoe een tanker in elkaar steekt en is voor ons van grote
meerwaarde gebleken!”

We begrijpen dat nieuwbouw niet uniek is
voor u, Theo, maar heeft u er dit keer ook
nog plezier in gehad?
“Corona heeft daarbij op de rem getrapt.
Voor de mannen die aan ons project hebben
gewerkt, was dat ook moeilijk. We zijn tevreden over het resultaat maar in vergelijk met
de vorige afbouw was het minder plezant.
Ge moet vertrouwen hebben in de mensen. U wilt toch eens gaan kijken. Gasten
uitnodigen voor de proefvaart is er ook al
niet bij. Het is spijtig, we hopen op betere
tijden voor ons en iedereen. Wat we doen, is
alleen mogelijk met elkaar! Als familie willen we iedereen van harte bedanken die aan

dit project hebben meegewerkt en dit mogelijk hebben gemaakt.”

Betrouwbaarheid,
kwaliteit en snelheid
Nieuwbouw vereist dat je de spelers kent,
hun kwaliteit en betrouwbaarheid, maakt
Wim Driessen duidelijk. “We kennen de
werf, de mensen op kantoor en werkvloer,
ervaren inmiddels betrouwbaarheid, kwaliteit en snelheid. Onze surveyor ter plaatse
stuft de onvolkomenheden eruit."

Lees verder op pagina 12 >>

Aan mts BIRJO leverden onder andere:
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

Stage V, John Deere motor, type

VE-woning en scheepsstoﬀering

Ontwerp, bouw en levering com-

6068A, Stamford generator, type

Complete stoffering incl. ve-screen

pleet schip

UC274

Dolderman B.V.

Stage V, John Deere motor, type

Eén (1) Verhaar Omega

lar 3512C en Caterpillar C18

4045T, Stamford generator, type

Boegschroefinstallatie type

UC224

kanalen 31120-4k (schroefdiam

B.V.

393 kW bij 1800 omw/min. Bedi-

en tankalarmeringen, gasdetectie

dienstpompen, 2x F.T. ballast/

ening wegafhankelijk incl. om-

systeem voor stuurhuis en woning

stripping ejector ≈200 m³/u per

schakeling Pomp/Boegschroefbed-

en leiding tracing op dampretour

stuk, F.T. voorsmeer- / carter aftap-

rijf en schroefcompressor MAS

leiding

pomp, F.T. smeerolie haspelsets en

GA11 FF op 500L Lloyds gekeurde

Blommaert BVBA
Voormast type Improval, heklichtbeugel type isis, boordlichtbakken

Kampers Shipyard B.V.

Afsluiters voor de dekleidingsyste-

systeem

men, ballastsysteem en de ma-

KBC Bank Antwerpen Haven

davit, dakradarmast type Nikki en

Marﬂex B.V.

Damen Marine Components

ketel
W&O Europe

Stuurhuis incl. hefgeleidekoker-

Financiering

chinekamers
Werkina Werkendam B.V.
De complete elektrische instal-

8 x MDPD-80 cargo pompen
Reintjes Benelux bvba

latie inclusief 2-draads databesturing, monitoringsysteem met

Besturingssysteem: type SP2700

1x WAF 665 L met een reductie

touchscreenbediening, compleet

incl. roerstandaanwijzer type

van 5,044:1

nautisch pakket, camerasysteem,

RI2700, stuursysteem: type Van der

RuGotech Pijpleidingen B.V.

Velden® 2DWK, roersysteem: een

Complete dek leiding systeem incl.

sets (2 stuks) type Van der Velden®

spiralen in de tanks en aansluiten

XR en straalbuis: type Optima

ketel

Ø1762
DBS Scheepsservice
Aluminium vloer en achterschip
Dijvler Materiaal B.V.

Sensor Maritime

Inland Viewer en AIS installatie

stallatie

Stam Constructie
RVS klapbare lampensteunen,
uitlaatsets hoogglans gepolijst,
dubbel uitschuifbare lucht in-

ankerdraad

laat paddenstoel voorschip, RVS
lekbakken aan dek en div. RVS
werkzaamheden

Caterpillar motor, type C18, Stam-

Van Wijk Machinefabriek en

ford generator, type HC534

Scheepsreparatiebedrijf B.V.

Generatorset 2, vermogen 135kVA,

systeem, tankmeetsysteem, Ecdis

Airconditioning en overdrukin-

Brughoogtedetectiesysteem

ankers, ankerdamkettingen en
Dolpower B.V.

complete airco installatie, satelliet-

WindeX Engineering B.V.

Boegankerlier, achterankerlier,

Generatorset 1, vermogen 531kVA,

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

F.T. gasolie trimpompen

type Isis, RVS Roeftrap, aluminium
stuurhuttrap

www.rensendriessen.com

1200mm) elektrisch aangedreven,

Complete pakket F.T. VICTOR

Beunkoelers

Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.

Foresta Trading B.V.

Installatie tankinhoudsmeting

Blokland Non-Ferro B.V.

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
bouw en levering compleet schip van mts Birjo
mogen verzorgen voor KOMU Shipping BVBA.

Verhaar Omega B.V.

Afbouwwerf en geleverd CaterpilBerg Maritieme Meetsystemen

Een behouden vaart

zonwering

Generatorset 3, vermogen 70kVA,

Autokraan

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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Een rondje over de Birjo is een genoegen
Vervolg van pagina 11 >>

"Turnu Severin is top. We zorgen
dat casco’s zoveel mogelijk installatie-voorbereid naar Dordrecht
komen. Dat spaart tijd en geld.”
Het type Moneymaker is een doorontwikkelde tanker van het RensenDriessen in-house team. “We
bouwden reeds een groot aantal
Moneymakers. Dit model en de
uitvoering is al jaren doorontwikkeld. Kijken naar de spiegel en
plaatvoering maakt klasse duidelijk. Geen slijptol is eraan te pas
gekomen, de afwerking is perfect: dekken strak, laswerk als een
streep!”
“Het is maatvast en afbouwvriendelijk. Niettemin is er bij iedere
afbouw toch weer vernieuwing,
zoals nu bijvoorbeeld een aanpassing aan het dubbele leidingwerk van RugoTech voor sneller

laden/lossen! Bij Scheepswerf ‘t
Ambacht gaan we altijd nog even
op de helling voor de onderwaterequipment. Daarna installeert
Dolderman en daarbij liggen we
met vaste leveranciers en onderaannemers stevig op koers.”

50 jaar Muehlhan
In het geval van de BirJo betekent
het ‘knippen en scheren’ van acht
380 m3 grote tanks door Muehlhan, tweeënhalve week afbouwpauze. Muehlhan bouwt zelf de
stellingen; de vloer blijft daarbij
vrij. Als straalproduct gebruikt
men Cast Iron (gietijzer). Is
beter dan staal; dat breekt. Gietijzer vervormt en behoudt een
scherpe inslag voor hergebruik.
Natuurlijk wordt de grit gecontroleerd op overgebleven kwaliteit.
Uitzuigen volgt waarna de tanks
zijn geconserveerd om lichte

chemie te kunnen vervoeren. Hiertoe is de BirJo voorzien van een
dubbel leidingsysteem met tracing
van RugoTech en een thermische
olieketel van Konutherm.

elektrische functies. Verveer timmerde comfort en VE-Screen Wo-

Het ‘rondje BirJo’ is een genoegen:
we zien een 3512 Caterpillar en
John Deere als energiebron. Een
eventuele ombouw naar stage V
is al voorzien. Allround zichtbare
aandacht voor ieder onderdeel.
Een topmachinekamer. In de
stuurhut vinden we een Bridgescout. Ervaring en veiligheid zijn
‘ingelast’, de kracht van ondernemen voelbaar!
Natuurlijk is er een Caterpillar
3508 voor de voortstuwing. Er
wordt gestuurd met Van der Velden-roeren.
De kopschroef heeft het Verhaar
Omega-label. Kampers leverde de
stuurhut. Werkina, realiseerde alle

Wanneer zo’n casco bij Dolderman voor de wal komt, is het
nog staal zonder ‘hart’. Al snel
stapelt zich het materiaal aan
dek op: vele kabelrollen, talloze
auto’s brengen equipment, de
leidingstraat wordt in honderden
stukken afgeleverd, de stuurhut
arriveert, motoren worden erin
getakeld… en, denk je verwonderd, waar blijft dat allemaal?
Na amper drie maanden, maar
met heel veel werkuren heeft alles zijn plek gekregen, de input
van de opdrachtgever bleek onmisbaar onbetaalbaar. ‘positiviteit’ werd eveneens geïnstalleerd,

ning en Scheepsstoffering was er
voor de inrichting.

Van staal naar karakter
soms zat er iets tegen en kostte
oplossen tijd, geld en ergernis.
Bijna gereed is het tijd voor technisch proefvaren… De kapitein
start de motor, een rilling trekt
door het schip en als het jouw
schip is, raakt dat bij jou ook een
snaar. Het schip vaart, het functioneert!
Ervaring speelt een hoofdrol,
maar van puur staal naar zo’n
ingewikkeld karaktervol vaartuig
dat functioneert, blijft een wonder. Nog afgezien van de emotie
die een nieuw schip altijd weer
oproept.

Binnenvaartsimulator SANDRA II op ‘proefvaart’
De gemoderniseerde vaarsimulator voor ondiep water van het
Scheepvaartberoepscollege
in
Duisburg heeft een geslaagde
‘proefvaart’ gemaakt. Kapitein van
dienst was de sociaaldemocratische parlementariër Mahmut Özdemir.
Mede dankzij zijn inzet heeft de
bondsregering de modernisering

van de simulator met 1,6 miljoen
euro ondersteund.
Twaalf jaar geleden nam de
vaartschool in Duisburgbinnen
Homberg SANDRA in gebruik,
de eerste Simulator for Advanced
Navigation Duisburg - Research and
Application. Het project was een
samenwerking tussen de school,
de stad Duisburg en DST, het ont-

wikkelingscentrum voor scheepstechniek en transportsystemen in
Duisburg.

Praktijkexamens
Met steun van de bondsregering
is de hard- en software van de
simulator vorig jaar vernieuwd.
Een tevreden Özdemir mocht de
proefvaart maken. “Binnenvaart is

Groen licht voor personeelsuitbreiding WSV
De Duitse vaarwegbeheerder
WSV kan dit jaar het
personeelsbestand uitbreiden
met 114 ingenieurs en planners.
Dat zijn er 24 meer dan aanvankelijk voorzien. Ruim de helft van
de nieuwe medewerkers wordt
ingezet op projecten voor de veiligheid van het vaarwegennet,
bruggen en sluizen.
SPD-politicus Mathias Stein,
tevens voorzitter van de parle-

mentaire commissie binnenvaart,
spreekt van een positief signaal
voor binnenvaartbedrijven, verladers en industrie. En dan met
name voor de chemische industrie langs de West-Duitse kanalen.

Vacatures
Nu moet het verkeersministerie
ervoor zorgen dat de vacatures
snel worden ingevuld, aldus Stein.
Dit is de afgelopen jaren niet eenvoudig gebleken; het duurde vaak

meer dan een jaar om de nieuwe
functies te bezetten en die termijn
vindt Stein niet acceptabel.
De WSV kampt al lang met
onderbezetting. Sinds het begin
van de huidige regeerperiode,
vier jaar geleden, zijn er ruim
500 nieuwe banen gecreëerd.
Maar dat is nog steeds niet
genoeg om alle geplande en
noodzakelijke werkzaamheden
aan de vaarwegen uit te voeren.

niet alleen belangrijk voor Duisburg, maar voor heel Duitsland”,
benadrukte het parlementslid.
“Met SANDRA II kunnen we de
leerlingen van het Scheepvaartberoepscollege kwalitatief blijven
opleiden.”
Vanaf dit voorjaar kunnen de leerlingen en docenten met de vernieuwde simulator aan de slag.

Eerst moet nog wat kabelwerk
plaatsvinden, waarna de installatie verder wordt getest. In de toekomst zullen aan de simulator drie
onafhankelijke examencommissies parallel aan elkaar praktijkexamens kunnen afnemen, waardoor
meer jonge binnenschippers kunnen worden opgeleid dan nu het
geval is.

Valt dit jaar besluit over vaartrechten Moezel?
In de loop van 2021 zou er een
beslissing kunnen vallen over
het al dan niet afschaffen van de
vaartrechten op de Moezel. Begin
2019 zijn die op vrijwel alle Duitse
vaarwegen al afgeschaft en Duitsland zou dit ook op het Duitse
deel van de Moezel willen doen.
Dat moet echter in overeenstemming met Frankrijk en Luxemburg
gebeuren, aangezien de Moezel
een internationale vaarweg is.
De kwestie is al enige tijd

onderwerp van discussie binnen
de Moezelcommissie.
Luxemburg staat achter de afschaffing. In Frankrijk ligt het
wat gecompliceerder, omdat daar
slechts een deel van de rivier onder het Internationale Moezelverdrag valt.
Op z’n vroegst halverwege dit jaar
zal de Moezelcommissie erover
beslissen.

Alle tijd voor grote cruiseklus

(tekst en foto Evert Bruinekool)

Terwijl er normaal gesproken altijd
haast is bij het onderhoud aan cruiseschepen in het dok, kreegt Damen
Shiprepair Amsterdam nu alle tijd

voor de Marella Discovery van TUI.
De uitgelichte kraan valt in het niet bij
het grote schip van 264 bij 36 meter.
De Marella Discovery biedt plaats aan

1.830 passagiers en heeft 761 bemanningsleden. Het schip dokte voor regulier onderhoud en schilderwerk in
Amsterdam.

Door corona kan er niet gevaren
worden. Dus is er weinig haast nu.
Cruiseschepen varen gewoonlijk in
een strakke planning, alles moet

just-in-time gebeuren – net als bij
de riviercruisevaart. Veel eigenaren
kiezen daarom nu voor onderhoud en
verbetering van de schepen.
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Op een aantal locaties mogen schepen twee weken blijven liggen

Proef met langere ligtijden
Op aandringen van de
binnenvaart doet Rijkswaterstaat
een proef om een langere ligtijd
toe te staan dan de op veel
plaatsen geldende termijn van
3 x 24 uur. Het gaat om circa
vijftien locaties.
In bijzondere omstandigheden
kan het voorkomen dat een schip
langer moet wachten op lading,
aldus Rijkswaterstaat. Om te voorkomen dat een schip steeds op
zoek moet naar een andere ligplaats na het verstrijken van de
maximale ligtijd, mag men de komende tijd tot twee weken blijven
liggen op de aangewezen locaties.
De proefperiode loopt van 10 januari tot 10 april. “Daarna STOPT
deze proef en vindt evaluatie
plaats.”

Geselecteerde locaties
“De geselecteerde plekken zijn
mede bepaald op aangeven van
de schippers zelf”, schrijft Rijkswaterstaat in een toelichting. De
gangbare procedure van aanmelden blijft van kracht. “Het kan zijn
dat de proeflocatie een deel van de
beschikbare ligplaatsen betreft. Er
moet namelijk altijd gelegenheid
voor de doorgaande vaart zijn om
op efficiënte wijze nachtrust te
nemen.”

De vereniging vindt het jammer
dat het een half jaar heeft geduurd
voordat er iets geregeld werd – en
dat van de provincies alleen ZuidHolland meedoet. “Dankzij dit
recente schrijven lijkt het eindelijk
zo te zijn dat schippers weten waar
ze dan langer zouden mogen blijven liggen, waarbij helaas naast de
provincie Zuid-Holland geen enkele andere provincie, waterschap
of gemeente (behalve de haven
van Amsterdam, maar dat hadden
we al zelf met Amsterdam afgesproken) een rol blijkt te spelen in
deze situatie. Waarom niet, is onze
vraag.”
archieﬀoto Tekst & Toebehoren)

Het gaat om Lemmer-Delfzijl
(Friesland en Groningen), Nijkerk
en Ramspol, Tholen en Sas van
Gent, de Maas en Brabantse kanalen en het Merwedekanaal (provincie Zuid-Holland).
Havenbedrijf Amsterdam houdt
ook een proef met langer liggen
in de IJ-haven. Hiervoor staat een
aparte procedure op de website
van haven Amsterdam.
De geselecteerde vaarwegen en
locaties komen voort uit het gesprek dat de ASV vorig jaar juni
voerde met gedeputeerde Baljeu

van Zuid-Holland, samen met
Erik Schultz van BLN-Schuttevaer.
De Tweede Kamer had, na lobbywerk van de ASV, via een aangenomen motie ook gevraagd om
samen met de sector te kijken naar
mogelijkheden om de ligplaatsduur te verlengen.
“Een belangrijk punt voor ons
was een landelijke afstemming,
waarbij Rijkswaterstaat de coördinatierol voor afstemming van het
ligplaatsenbeleid tussen alle vaarwegbeheerders op zou pakken”,
aldus de ASV.

Eerste, kleine stap
Maar, constateert de ASV ook:
“Het is een begin om het rigide
beleid aan de orde te stellen en het
is goed dat dit opgepakt is.” Maar
voor de schippersvereniging is het
“nog maar het eerste klein stapje,
wat er gezet is om de situatie wat
ligplaatsen betreft in de binnenvaart te verbeteren”.
“Wij denken dat er (net als we
in het verleden gekend hebben)
helemaal niet altijd een maximumtermijn op hoeft te zitten. Men
lijkt ervanuit te gaan dat een
maximumtermijn
moet.
En
natuurlijk willen wij de doorgaande vaart niet blokkeren, dat

zijn we tenslotte zelf ook. Maar
die extreme angst die er nu blijkt
te heersen voor obstakels (wij dus)
voor vlot en veilig vervoer is volgens ons echt ongegrond."
"Het bewijs zie je in landen als
België en Frankrijk, waar deze
beperking bijna nergens geldt en
je in principe overal mag blijven
liggen tenzij er een bordje staat.”

Borden weg
De ASV herhaalt nog eens haar
voorstel op basis van de enquête
die de vereniging vorig jaar onder
schippers hield.
Een van de uitgangspunten is dat
alleen beperkte ligplaatsduur zou
moeten gelden als dat echt nodig
is. Alle borden met een maximale ligduur zouden weg moeten.
“Plaats ze alleen als het aantoonbaar nodig is.”
Ook pleit de ASV voor een aantal
aangewezen ligplaatsen voor langere termijn, verspreid over het
land, waar schepen voor langere
tijd kunnen afmeren zonder daarvoor toestemming te hoeven vragen. Dat is in de ogen van de ASV
minimaal twee maanden.
“Daarbij dienen alle voorzieningen aanwezig te zijn: auto-afzetplaats, goede afloopmogelijkheden, walstroom, afvalvoorziening,
drinkwater.”

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

BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht
TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl
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Werkendam 0183 67 80 30

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!

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

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52

SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

MEER WETEN?

Lichtenauerlaan 202 - 220
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
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ADVERTORIAL

Reinigen en optimaal rein houden van de ABC
motoren voor minder slijtage.
MS Caronia - Heuvelman

Het containerschip Caronia van
Heuvelman uit Gorinchem wordt
voortgestuwd door 2 ABC Motoren
type 6MDZC. Deze motoren
hebben inmiddels meer dan 40.000
uur gedraaid, zonder revisie. Vanaf
de ingebruikname draaien deze
motoren op een conventionele
minerale SAE 30 motorolie. De
motoren draaien 4.000 uur per jaar
en met een minimaal verbruik.
Met deze conventionele minerale
SAE 30 motorolie bleek er sprake
te zijn van roetopbouw en werden
de motoren inwendig zwart, met
kans op slijtage tot gevolg. Vanaf
januari 2018 is daarom op advies
van Den Hartog BV overgeschakeld
op Mobilgard ADL 30. Dit is
een anti-lak olie met een sterk
reinigend vermogen, specifiek
doorontwikkeld voor mediumspeed motoren in de marine.
De onderstaande foto’s van
januari 2018 en juni 2019 zijn het
bewijs van het groot reinigend
vermogen van de Mobilgard ADL
30. Door het schoonhouden van
de motor zal er minder interne
slijtage optreden waardoor
onderhoudsmomenten zoals revisie
langer kunnen worden uitgesteld.
Familie Heuvelman geeft aan zeer
tevreden te zijn met dit product.

Veiligheid

Minder motorinspecties

Minder blootstelling

Productiviteit

Schonere motor

Minder mechanische slijtage

Foto’s ABC Caronia, januari 2018

Aanbeveling

Op basis van de motorinspecties
van januari 2018 en juni 2019 is
het advies van Den Hartog BV aan
familie Heuvelman het gebruik
van Mobilgard ADL 30 in de ABC
motoren voort te zetten, omdat
deze olie de motoren goed schoon
houdt.

Fotos ABC Caronia Juni 2019 Mobilgard ADL 30

Foto: Media Creators

Wij wensen DEN BOSCH MAX B.V. veel succes met mcs DEN BOSCH MAX BLAUW
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Eerste Den Bosch Max is in de vaart

Maximaal schoon en maximaal aantal TEU’s
Vlak vóór de Kerst is de Den Bosch
Max Blauw in de vaart gekomen. Het
containerschip is eigendom van de bv
Den Bosch Max, een joint venture van
logistiek dienstverlener Nedcargo en
inland terminaloperator BCTN. Het schip
is gebouwd voor de lijndienst tussen de
Rotterdamse deepsea terminals en de
BCTN-terminal in Den Bosch.
Begin februari volgt het zusterschip: de Den
Bosch Max Groen. “Dan is het voor mij pas
echt afgerond”, zegt Diederik Antvelink.
“Hopelijk kunnen we het dan ook vieren.
De proefvaart was op 17 december, precies
in de week dat de nieuwe lockdown startte.
Ik ben er daardoor zelf niet bij geweest”,
zegt de directeur van Nedcargo met hoorbare teleurstelling in zijn stem.
Diederik Antvelink (links) en Joop Mijland afgelopen oktober onder de kont van de Den Bosch Max Blauw. (foto privécollectie)

Kleuren
De bijzondere namen zijn eenvoudig
verklaard. Joop Mijland, CEO van BCTN,
vertelt: “We gebruiken voor onze nieuwe
schepen ‘Max’ als achtervoegsel, omdat we
streven naar maximale reductie van emissies
en maximale intake van aantal containers.”
De Nijmegen Max was de eerste. Nu werd
het ‘Den Bosch’, omdat de schepen voor het
vervoer naar en van de BCTN-terminal in de
Brabantse hoofdstad bedoeld zijn. Ze varen
tegen elkaar in.
De kleuren zijn toegevoegd omdat dat duidelijker is dan cijfers, aldus Mijland: “1 en 2
werkt in de praktijk niet zo goed; dat kan bij
het melden in havens verwarring oproepen.
Nu zijn ze gemakkelijk uit elkaar te houden.
De kans bestaat ook dat mensen denken

dat het om een koppelverband gaat.” Blauw
en groen zijn bepalend in de huisstijl van
BCTN: blauw staat voor water en groen voor
duurzaamheid.

Sluis Engelen
De schepen zijn 90 meter lang en 11,50
meter breed. Ze passen precies in Sluis
Engelen in het Diezekanaal, die maatgevend
is voor de vaart naar de Bossche containerterminal. Dankzij het speciale ontwerp kunnen de Den Bosch Max Blauw en Groen 132
TEU meenemen.
“24 meer dan eerst”, zegt Antvelink. “Met
zes afvaarten per week heb je het over bijna
7.500 TEU op jaarbasis per schip.”

De casco’s zijn gebouwd in China. Antvelink: “Alles lag daar begin vorig jaar stil
door corona, daardoor misten we de boot
en liepen we wat vertraging op. In augustus
arriveerden de casco’s in Werkendam, waar
Concordia Damen voor de afbouw tekende.
Die werf kenden we al; eerder bouwden we
daar de Alphenaar, de Gouwenaar en de
Nijmegen Max. We wisten dus wat we konden verwachten. De eerste keren was ik zenuwachtig, nu is het bijna standaardwerk.”
De aandrijving gebeurt met thrusters:
L-drives van Veth Propulsion. “Daarmee
hebben we geen volledige, grote machinekamer meer nodig en kan het achterschip
korter, met de vorm van een torpedo. Dat
veroorzaakt veel minder weerstand en daardoor is ook het verbruik stukken lager.”

Oude liefde roest niet

Innovatieve
Specialist
Foto: Media Creators

Nedcargo is al jaren actief in de binnenvaart. Dat begon ooit met het Alpherium,
de terminal in Alphen aan den Rijn, en
de schepen die daarvandaan varen voor
Heineken. Het multimodale onderdeel
werd in 2018 verkocht aan Combined Cargo
Terminals. Zodat het in bedrijf uit Waddinxveen zich kan concentreren op groei in de
voedings- en drankenlogistiek – met name
in België.
Maar toch blijft de binnenvaart in beeld.
Vorig jaar kwam, ook in samenwerking met
BCTN, de Nijmegen Max in de vaart, en nu
de twee Den Bosch Max’en. “Oude liefde
roest niet”, zegt Antvelink lachend. “Ik heb
zoveel kennis in die sector opgedaan – van
het bouwen en exploiteren van schepen

onder andere – en ik heb er plezier in. Ik
heb ook nooit onder stoelen of banken
gestoken dat ik graag een vlootje schepen
opbouw in de toekomst.”
Hij kiest uit overtuiging voor vervoer over
water, zo blijkt: “De economie gaat weer
groeien, mensen blijven consumeren. Dat
kan niet allemaal over de weg. De groei
moet in het multimodale worden opgevangen. Nederland wordt steeds voller; dus
moeten we de waterwegen beter benutten.
Dat is gewoon harde noodzaak.”

Batterijen
Voor Antvelink staat het ook vast dat het
vervoer duurzamer, schoner zal worden.
Daar is bij de Max-schepen ook al rekening
mee gehouden. “Binnen vijf tot tien jaar is
alles elektrisch aangedreven. Schepen bouw
je voor langere tijd. Dus kun je dat het beste
modulair doen. Nu vaart de Den Bosch Max
nog dieselelektrisch, maar als de tijd rijp
is, kunnen we eenvoudig overschakelen op
batterijen.”
BCTN is nauw betrokken bij Zero Emission
Services (ZES), het consortium dat werkt
aan een concept met verwisselbare batterijcontainers en laadstations. Mijland: “Het
eerste komt in Alphen aan den Rijn, daarna
volgen onze terminals in Den Bosch, Alblasserdam en Nijmegen. Vanaf dat moment
kunnen we volledig elektrisch varen met de
Den Bosch Max’en. We zijn al volop in gesprek met ZES, met de gemeente en met de
provincie om te kijken hoe we die ‘energiehub’ het beste kunnen realiseren.” Mijland
verwacht dat het binnen een jaar zo ver is.

Aan mcs DEN BOSCH MAX BLAUW leverden onder andere:
Concordia Damen Shipbuilding
B.V.
Bouw casco
CCM3
Afbouw- en begeleiding, inbouw

www.ccm3.nl

stabiliteitsberekening

Scheepsramen
Veth Propulsion B.V.

Hoogendoorn Maritieme Betim-

2 st. Veth L-drives, roerpropeller,

meringen en Interieurbouw

type VL-400 + PM-motor (500

Volledige betimmering achterwon-

kW/ 1500 rpm)

machinekamer en machineka-

ing & stuurhuis

1 st. Veth Stuurrooster,

Beerens Handelsonderneming
B.V.
- Dubbel uitschuifbare radarmast
vierkant model

Hybrid Ship Propulsion
- Oswald voortstuwingsmotoren

- Elektrische voortstuwingsinstal-

- Uitschuifbare stuurhuisrap

latie i.s.m. Hybrid Ship Propulsion

- Handbediende schotelsteun

- Elektrische installatie
- Nautisch pakket
- Schotel installatie

mer vloeren

- Airco

Blokland Non-Ferro B.V.
Koelers

- Vloerverwarming

E-motor (404 kW @1800 rpm)
International B.V.

Certificering
Oechies Elektrotechniek

Achter en voorschip machineka-

boegschroef, type VSG-1200L +
Vrooam Powersports Lubricants

JPsurvey B.V.

- Sierdakradarmast type Standaard

Beka Constructiebedrijf B.V.

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

Keur tekeningen, FEM berekening,

OMRU Scheepsramen

machinekamer(s), leidingen
mervloer

Wij feliciteren Den Bosch Max B.V.
met Den Bosch Max Blauw en wensen
de bemanning een behouden vaart.

Groenendijk & Soetermeer

Totaalleverancier van VROOAM
marine smeermiddelen en onderhoudsproducten
W&O Europe
Afsluiters voor in de machinekamers en het ballastsysteem.
Windex Engineering BV
Airconditioning

- Screens

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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Wij feliciteren GAUSCH TANKSCHIFFAHRT van harte met mts EVENTUS

Kadlec & Brödlin
SCHIFFSELEKTRIK
ELEKTRONIK
NAVIGATION
KOMMUNIKATION

GmbH

ELECTRIC
MARINE BUILDING
and
ENGINEERING

DAMEN MARINE COMPONENTS
REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

Foto: Simon Marrink

Aan mts EVENTUS leverden onder andere:
GS Yard B.V.
Complete afbouw
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Bunkerstation Heijmen B.V.
Scheepsinventaris, Castrol smeerolie en gasolie
Damen Marine Components
Besturingssysteem: SP2700 incl.

elektronische Ausrüstung inkl. der

31120-4k (schroefdiam 1200mm)

Steuerungs- und Automatisation-

elektrisch aangedreven en 330 kW

stechnik sowie das Tankmess- und
Alarmierungssystem und die
dazugehörige Visualisierung sowie
tionseinrichtungen
Promarin Propeller- und Marinetechnik GmbH
The 2 main propellers, diameter

stuursysteem: type Van der Velden®

1550mm, 4 blades, skew design,

2DWK, roeren: een set (2 stuks)

the two OPTIMA® propeller

type Van der Velden® HD-S (vis-

nozzles, the two propeller shaft

Kadlec & Brödlin GmbH

RVS Klaproosters

die Navigations- und Kommunika-

roerstandaanwijzer type RI2700,

staart)

bij 1780 omw/min
WindeX Engineering B.V.

Wij wensen
GAUSCH TANKSCHIFFAHRT

installations
Verhaar Omega B.V.

Wir projektierten, lieferten und

Eén (1) Verhaar Omega

installierten die elektrische und

Boegschroefinstallatie type kanalen

veel succes met het
mts EVENTUS

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Wij feliciteren Gausch Tankschiffahrt
met het mts Eventus
Wij wensen Gausch Tankschiffahrt
veel succes en een behouden vaart
met mts Eventus.
Foto: Simon Marrink
Jahnstraße 1 . 67069 Ludwigshafen am Rhein . T +49621 - 657500 . E dispo@stetra.de

Rotterdam – Nijmegen – Millingen a/d Rijn
Loswal 5 . 6566 CH MILLINGEN A/D RIJN . T +31 481 438310 . info@heijmen.nl

heijmen.nl • scheepsuitrusting.nl • stuurstoelen.com
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Interrijn Group versterkt zich met GVR Agritrans
De Interrijn Group heeft GVR
Agritrans uit Numansdorp
overgenomen. De groep breidt
daarmee zijn dienstverlening uit
aan opdrachtgevers en schippers.
Het in Zwijndrecht gevestigde
Interrijn maakt zich op voor
een serie nieuwe contracten,
aldus CEO Matthijs Mannak.
“We geven verder invulling aan
ons motto: antwoord op elke
logistieke vraag.”
“De Interrijn Group kent Agritrans
als een stabiele, betrouwbare partij
in de binnenvaart. Het is een club
die heel goed weet wat ze kunnen, en klaar zijn om uitgedaagd

te worden”, zegt Mannak. Het
management van GVR Agritrans
gaat over naar het nieuwe samenwerkingsverband.
De twee bedrijven gaan gezamenlijk verder in het hoofdkantoor in
Zwijndrecht, onder de vlag van de
Interrijn Group. De overname is
met terugwerkende kracht: per 1
januari 2020.

Schaalvoordeel
Interrijn, eigendom van Peterson
(50 procent) en FMS (50 procent)
volgt een strategie van opschalen,
integreren en samenwerken en
blijft zo een stabiele factor in de
keten voor veel logistieke partners.

Interrijn is onder meer bekend van
de roll-on/roll-off-services voor
zwaar rollend materieel en auto’s
en het vervoer en de opslag van
(break)bulklading over water.
Deze overname is de eerste stempel die directeur Mannak op de Interrijn Group drukt; hij werd iets
meer dan een jaar geleden aangesteld.
“Ik ben trots op deze acquisitie.
Het is een logische stap, voor beide bedrijven. De Interrijn Group
zet in op schaalvoordeel, het uitbreiden van onze vervoerszekerheid, het verbreden van ons portfolio. We zijn dé stabiele partner
van zeehaven tot achterland, en

vice versa. Voor elk soort lading.
Als groep doen we niet anders dan
complexe logistieke uitdagingen
versimpel en invullen. Dat doen
we al bijna een halve eeuw”, aldus
Mannak.
De Interrijn Group is opgericht
in 1971 en is dagelijks met circa
honderd vaartuigen actief. De
groep bestaat uit Interrijn, Ara
Bulk, BLG/Interrijn Autotransporten, Rhino Ro-Ro Service en EWT
Schifffahrtsgesellschaft.

“Mooie nieuwe dingen”

van relatie-/regieschepen, in grootte variërend van 500 tot 4.000 ton.
Ze vervoeren onder meer agrarische producten, mineralen, containers en bouwstoffen.
Directeur Arjan Visser is blij met
de overname: “Voor ons en onze
klanten en schepen. We zaten
aan de max van wat wij konden bereiken. Dan is het zaak te
schalen. Liefst met een club waarvan het DNA bekend voelt, waarbij je het gevoel hebt dat de toekomst mooie nieuwe dingen gaat
brengen. En dat is dus gelukt.”

GVR Agritrans bestaat sinds 1997
en houdt zich bezig met transportovername en het bevrachten

HGK Groep bundelt activiteiten in droge lading
Na de overname van de Imperialvloot in 2020 is de HGK Groep
(Häfen und Güterverkehr Köln)
druk bezig met de integratie
hiervan binnen de onderneming.
Zo worden de activiteiten van
HGK Shipping en HTAG (Häfen
und Transport AG) in de droge
lading samengevoegd.
De drogeladingactiviteiten worden
gebundeld binnen HGK Dry
Shipping. Dit is een verdere stap
in de samenvoeging, waardoor
volgens HGK-bestuursvoorzitter
Uwe Wedig klantgerichter kan
worden gewerkt.

Op 1 januari zijn Andreas Lemme
(HGK Shipping) en Joachim
Holstein (HTAG) toegetreden tot
de directie van HGK Dry Shipping.
Beiden zijn ervaren binnenvaartprofessionals.
Om zich vol te kunnen wijden aan
zijn nieuwe functie zal Holstein
per 30 april het bestuur van HTAG
verlaten. Volker Seefeldt is vanaf
dan de enige bestuurder van de
HTAG-divisie voor bulk- en stukgoedoverslag. Wolfgang Nowak
heeft zijn directiefunctie bij HGK
Dry Shipping neergelegd en pakt
binnen HGK Shipping commerciele managementactiviteiten op.

Steffen Bauer blijft als directievoorzitter van HGK Shipping en
HGK Dry Shipping eindverantwoordelijk voor de binnenvaartactiviteiten en zal het verdere
integratieproces begeleiden. Hij
verwacht veel van de nieuwe structuur: “Door onze competenties
en vlootcapaciteit te bundelen
kunnen we voor onze klanten de
betrouwbaarheid van belangrijke
goederenstromen verhogen en
onze dienstverlening uitbreiden.”

Neska
Ook bij neska zijn er veranderingen op til. Vanaf maart wordt

Allround specialist in
scheepselektrotechniek

24/7
service

Sisalstraat 9
8281 JJ Genemuiden

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

info@snijderscheepselektro.com
www.snijderscheepselektro.com

Andreas Lemme (links) en Joachim Holstein traden
toe tot de directie van HGK Dry Shipping. (foto HGK)

neska als businessunit van HGK
Logistic and Intermodal in de
markt gezet. Eind november 2020
is Markus Krämer toegetreden tot
de directie, die tot dan toe bestond
uit Jan Zeese en Stefan Hütten.

Krämer gaat zich vooral richten
op de sterkere integratie van neska binnen de HGK Groep en het
verbreden van de activiteiten.

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

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

FKH ACCU’S

St. Teunismolenweg 50-D
6534 AG Nijmegen
E: info@fkhbatterijen.nl
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Een voluptueuze Prinses
DOOR JOHAN DE WITTE

Slank en bevallig, zoals het sprookje
meestal wil, is deze Prinses geenszins.
Veeleer is zij met haar 17,55 meter ‘taille’
en 135 meter lengte nogal aan de maat. Ze
is geboren in Polen, staat overigens fraai
in haar spanten en haar ‘make-up’ is door
Dolderman uitgevoerd, waarmee ze model
staat voor de branche. Uniek is ze niet; er
zijn nog twee oudere zusjes in de familie.
Kennismaken is een plezier en zeker
indrukwekkend.
RensenDriessen Shipbuilding BV realiseerde
het casco door het in Stettin te laten bouwen en regisseerde eveneens transport op
eigen kiel naar Dolderman voor de afbouw.
Aan tafel bij Wim Driessen horen we dat het
“transport maar zes dagen duurt, en voor
een bezoek tijdens de bouw is Stettin relatief
kortbij. Overigens vliegt onze plaatselijke
surveyor op inspectieverzoek met een drone
over het casco, zodat de opdrachtgever hier
op kantoor de vorderingen in beeld heeft.”
“Als eigenaar tekent Prinses Tankvaart, dat
de verantwoording over afbouw in eigen
hand hield. We hebben drie opties: de klant
stelt het ontwerp, bestelt ontwerptekening
en casco of het casco en turnkey-levering.”

Scheldehuid
“De Prinses is doorontwikkeld door onze
eigen ontwerpafdeling en tailormade ontworpen voor familie Bosman/Hoefnagel,
de eigenaars”, vertelt Wim Driessen verder.
“Paul Hoefnagel heeft zijn wensen al geuit
ten tijde van het ontwerp van de Regentes en
Barones en de Prinses is een identiek zusterschip wat betreft het casco.”

De Prinses is afgebouwd bij Dolderman in Dordrecht. (foto Johan de Witte)

“Ook dit casco is natuurlijk uitgevoerd met
een Scheldehuid-constructie. In het middenschip is vergeleken met een conventionele
constructie 150 ton minder staal verwerkt
dan de eerdere modellen, zoals gebouwd
tot 2010. Het is zeer aanvaringsbestendig!
Kijken en leren waar staal precies moet zitten, spaart gewicht.”
“Dit is een ambitieus schip waarvan we aan
de performance graag hebben meegewerkt.
De cascowerf verdient hier ook een compli-

ment. Ze zijn flexibel en volgen elke klantwens. Met name is dat te zien aan een vooral
zorgvuldig strak gebouwd en gelast schip.”
Wat is de essentie voor RensenDriessen
Scheepsbouw in de toekomst?
“Kwaliteitsschepen bouwen met speciale
staalsoorten, die sterkte, snelheid en draagvermogen bevorderen en waarbij Stage V

Ontwerp, bouw en levering casco
Dolderman B.V.
Afbouwwerf en geleverd Caterpillar 3512C (2x) Caterpillar C18
(2x)
A. Rullens Installatiebedrijf B.V.

De Leeuw en van Vugt B.V.
Scheepsinterieurbouw
Complete betimmering
Den Breejen Shipyard

Speedheat Breda
Vloerverwarming
Stam Constructie
Heklichtvleugel, overloop bordessen, boordlichtbakken, suppletie
tanks hoogglans gepolijst, luiken

Schroefasinstallatie

en deuren hoogglans gepolijst,
lampensteunen hoogglans ge-

latie en ATIS tank niveau meting

alle ramen raambekleding / zonw-

polijst, bedieningskasten, trappen

ering en tapijt stuurhuis

tankdek/roefdek hoogglans ge-

EOC Schepenverzekering

polijst, uitlaten voor en achter-

lot, AlphaMINDS, AlphaConning,
AlphaBridge Inland, MFM-line en
Alphachart
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
Blommaert BVBA

schip, luchtinlaat paddenstoelen

Verzekering
Exakt Alignment

voorschip, GPS kompas steun,

Uitlijnen en funderen keerkoppe-

logo's, Apple hoogglans gepolijst,

lingen en motoren

lekbakken, vlaggenstok, traptrees,

Foresta Trading B.V.

roefbeschermingen, smeero-

Volledige pakket F.T. VICTOR dien-

lietanks hoogglans gepolijst, tank-

Voormast type Improval, hek-

stpompen, F.T. ballast/stripping

meting potjes, steunen na zuig-

lichtveugel type Isis RVS gepolijst,

ejectors ≈ 300 m³/u per stuk, F.T.

pompen, bordframes hoogglans

boordlichtvleugels RVS gepolijst,

VICTOR 2” gasolie trimpompen,

gepolijst, lampen beugel voorpiek

geuzemast RVS gepolijst, dakradar-

F.T. VM 2” luchtgedreven mem-

ingang noodluiken, slangengoot,

mast, dubbel, stuurhuttrap met

braanpomp op RVS verrijdbaar

laddersteunen, geuzenmast i.s.m.

hoogglans gepolijste leuning en

onderstel, F.T. Facet MV-11-AG

Blommaert, heklichtvleugel i.s.m.

bootsdavit met RVS handlier + 2

Gasolie separator, F.T. smeerolie

Blommaert en boordlichtbakken

gegalvaniseerde staanders

haspelsets, F.T. Gasolie haspelset

Climalogic B.V.
Airconditioning installaties,

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

schip geïnstalleerd

Aluminium vloer en achterschip

Marmoleum bemanningswoning,

JMR-611 radars, AlphaRiverTrackPi-

www.rensendriessen.com

DBS Scheepsservice

tische- , sanitaire- en airco instalAlphatron Marine B.V.

Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.

Lees verder op pagina 22 >>

Dik den Hollander Maritiem B.V.

De volledige elektrische- , nau-

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
bouw en levering casco van mts Prinses
mogen verzorgen voor fam. Bosman-Hoefnagel.

Focussen jullie ook op waterstof of bijvoorbeeld methanol?
“Ja en nee. We kunnen de casco’s te allen
tijde aanpassen aan ieder gewenst voortstu-

Aan mts PRINSES leverden onder andere:
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

Een behouden vaart

geïmplementeerd kan worden. Hiertoe zijn
onze vijf topontwerpen geüpdatet.”

overdruk installaties, ontluchting
kanalen systeem t.b.v. de accommodaties, dekventilatorren, ma-

i.s.m. Blommaert

en F.T. VICTOR R50 tandradpomp

Van Wijk Machinefabriek en

voor de slobtank, ATEX uitgevoerd

Scheepsreparatiebedrijf B.V.

Interstream Barging

Ankerlieren, ankers, kettingen,
koppellieren, autokraan en spud-

Bevrachting
Kampers Shipyard B.V.

palen
Verhaar Omega B.V.

chinekamer ventilatoren en RVS

Stuurhuis incl. hefgeleidekoker-

klaproosters t.b.v. machinekamer

systeem.\r\n- Aluminium bedien-

Twee (2) Verhaar Omega

ventilatie

ingshuis.

Boegschroefinstallaties type kana-

Damen Marine Components

Marﬂex B.V.

len 31130S1400-4k (schroefdiam

Besturingssysteem: type SP2700

12 x MDPD-100 ladingpompen en

1400mm) horizontale opstelling,

incl. roerstandaanwijzer type

12 x MPDP-20 nazuigpompen

470 kW bij 1800 omw/min. en

RI2700, stuursysteem: type Van

Reintjes Benelux bvba

der Velden® 4DWKK, roeren: 2x 2

2x WAF 665 L met een reductie van

sets (4) type Van der Velden® HD

5,044:1

en straalbuis: 2x Ø1762 mm type
Optima

één(1) Schroefcompressor Atlas
Copco MAS GA18 FF op 500L
Lloyds ketel

RuGotech Pijpleidingen B.V.

W&O Europe

Complete dek leiding systeem en

Afsluiters voor het ballastsysteem

machine kamer voor en achter-

en de machinekamers

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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Prinses is een plaatje
Vervolg van pagina 21 >>

wingssysteem of brandstof. Waterstof is nu
nog horizon, we ontwerpen custommade:
LNG, dual fuel, LNG en elektrisch, dieselelektrisch, elektrisch met batterijen et cetera.”
Wat wordt de toekomst, denken jullie?
De meeste zogeheten groene toepassingen beschouwen wij als ‘niet echt groen’.
Er worden veel systemen in de markt gezet als zijnde groen, waarvan je je moet
afvragen of het echt wel groen is. Uit ons
klantenbestand ofwel de ervaringsdeskundigen, filteren wij dat een Stage V-motor met
katalysator en filter qua vergroening voorop
ligt. En uitsluitend met een dergelijk systeem voldoet een eigenaar dan ook aan de
nieuwste wet- en regelgeving.”
Hoe was 2020?
Een druk jaar, waarin corona het niemand
gemakkelijk maakte. Voor volgend jaar ver-

wachten we een afname aan orders. Dat is
ook een gezonde ontwikkeling voor marktstabiliteit. Het is in ieders belang dat er geen
overcapaciteit wordt gekweekt. En wij kijken
dan ook liever naar kwaliteit dan kwantiteit.
Natuurlijk willen we graag schepen bouwen
en we voelen ons ook niet de ‘hoeder van
de markt’, maar overkill frustreert en samen
met onze klanten zijn we gebaat bij een stabiele marktsituatie waarbij de ondernemer
tegen een fair tarief kan werken en we gaan
dan ook liever voor een duurzaam gezonde
markt.”

Ambitie
En dan loop je aan dek: zo breed als een
rijksweg, de rivier ligt 5 meter lager, de
Bovenrijn gaat het niet worden. Een machtig
schip, het beroert het maritieme hart. Je zou
er zo maar voor gaan sparen!
De Prinses is mooi, zit fraai in de lak en
is praktisch uitgevoerd. Zoals de centrale
machinekameringang via het roefdek. Op
het voorschip zie je de ambitie waarmee

vul- en ontluchtingspijpen zijn geïntegreerd
in de boeiing. Een blik op de spiegel en je
begrijpt dat het Van der Velden-roersysteem
dit schip vlijmscherp op koers houdt.
Voordeel is met deze afmetingen dat er voldoende installatieruimte is, echter gezien de
holte van zo’n schip moet je op veel plaatsen eerst een stelling bouwen om aan het
plafond te kunnen werken.
Als voortstuwing vinden we tweemaal Caterpillar 3512 van 1.521 pk geïnstalleerd.
Op het voorschip nog eens tweemaal C18
van 725 pk voor de Verhaar Omega kanaal
boegschroeven en het pompbedrijf. Het ladinggedeelte telt twaalf tanks en een gelijk
aantal Marflex-pompen met een capaciteit
van 200 cbm/u elk.

Genieten
Fraai betimmerd door De Leeuw & Van Vugt
Luxe Interieurbouw en nautisch met de
magnifieke Alphatron-apparatuur ingericht,
is de 12 meter brede Kampers-stuurhut
smullen voor de liefhebber!

Een andere eyecatcher is de Van Wijk-autokraan die 15 ton eigen gewicht heeft, eenmaal uitschuift naar een vlucht van 22 meter
en de ‘wereld’ hijst. Wat je noemt een krachtpatser!
Overigens hangt aan de twee kingsize spudpalen, die driemaal uitschuiven en 18 meter
onder het vlak uit kunnen, eveneens het Van
Wijk-label. Rullens Elektrotechniek heeft
ervoor gezorgd dat alles functioneert.
Verder minder bijzonder, maar wel van
grote klasse is de aluminiumvloer van DBS
Scheepsservice waar Dirk Blom aan de touwtjes trekt. Hij zegt: “Van dag tot dag volgen
we de pijpfitter. Hij loodst ons naar de plek
waar we aan de slag kunnen. In het geheel
hebben we voor de Prinses 150 platen van
elk 2 m² ingekocht.” Ze liggen zo scherp als
op een tekening.
Voordat we aan wal stappen, genieten we
op de brug nog even van een machtig trunkdek en de ‘niet zomaar masten’ zijn van
Blommaert. De Prinses hijst voor exploitatie
de vlag van Interstream Barging in top.

Dé specialist in scheepsverzekeringen

Voor het MTS PRINSES leverden en installeerden
wij de volledige elektrische- , nautische- , sanitaireen airco installatie en ATIS tank niveau meting.

r
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Wij wensen schip en bemanning een behouden vaart.

Kantoor & Werkplaats
Sterrekroos 11
4941 VZ Raamsdonksveer

OOK DE PRINSES GAAT
VAREN ONDER DE EOC VLAG!

Pluim voor viadonau
in crisisjaar 2020

Net als 3.600 andere ondernemers kiest
het MTS Prinses ervoor om voortvarend
verzekerd te zijn bij EOC. Wij wensen de
Prinses een GOEDE VAART!

Vorig jaar is ondanks de coronaperikelen
een aantal nieuwe vervoersdiensten op de
Oostenrijkse Donau gestart en konden
twee grote natuurprojecten langs de
rivier worden afgerond. Staatssecretaris
Magnus Brunner deelde een pluim uit
aan vaarwegbeheerder viadonau.

24/7 K
BEREI
BAAR
088 6699500
@EOCverzekering

eoc.nl

/EOCverzekering

Groen licht voor dijkversterking
tussen Spijk en Westervoort
De 27 kilometer dijk tussen Spijk en
Westervoort wordt versterkt. Het dagelijks
bestuur van Waterschap Rijn en IJssel heeft
ingestemd met de indeling en fasering.
Heemraad Frank Wissink: “De dijk speelt
een belangrijke rol in de bescherming van
de Liemers tegen hoogwater op de BovenRijn, het Pannerdensch Kanaal en de IJssel.

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

Veiligheid van onze inwoners is van cruciaal
belang. We zetten daar maximaal op in.” Het
gehele traject is naar verwachting in 2040
volledig versterkt. Waterschap Rijn en IJssel,
Provincie Gelderland, de gemeenten Westervoort, Duiven en Zevenaar en Rijkswaterstaat
werken daarbij samen. Eind 2021 jaar start
de verkenningsfase van het eerste deelproject: Westervoort-Pannerdensche Waard.

Dankzij de binnenvaart kon de bevoor
rading van veel Oostenrijkse industriële
bedrijven blijven doorgaan.
Viadonau heeft ervoor gezorgd dat onder
meer sluizen vlot bleef functioneren. Het
aantal schuttingen is ten opzichte van 2019
nagenoeg gelijk gebleven.
“De vaarwegbeheerder stond vanaf maart
voor enorme uitdagingen. Het binnenvaartvervoer mocht niet stil komen te liggen, en dat is gelukt”, aldus een tevreden
Brunner.

Nieuwe diensten
Naast de gebruikelijke transportstromen gingen op de Donau ook nieuwe
diensten van start. Zo zijn er in de haven
van Wenen veel recyclingproducten overgeslagen. Daaronder staalschroot, dat in
Wenen in tussenopslag gaat en vervolgens
per binnenschip richting Turkije wordt gebracht.

Verder is er veel hout vanuit Noord-Europa
over water naar Wenen gebracht.
Ook de grote maïsoogst leidde tot nieuw
binnenvaartvervoer. In het najaar is zo’n
1.000 ton natte maïs direct van het veld
naar de haven van Krems en vervolgens
per binnenschip naar Aschach (nabij Linz)
gebracht, om daar te drogen en te worden
verwerkt. Hierdoor zijn veertig vrachtwagenritten uitgespaard.
Vanuit
Krems
werden
ook
veel
boomstammen via de Donau naar
Hongarije vervoerd.

Natuurprojecten
Viadonau heeft vorig jaar de 4 kilometer
lange, oude rivierarm in Wenen-Spittelau
opnieuw met de Donau verbonden. Er
stroomt nu weer water, wat goed is voor de
plaatselijke fauna en flora.
Ook in het achterland van de Fischamonding is een natuurproject voltooid.
“De Donauregio is een bijzonder leef
gebied“, stelt viadonau-directeur Hans-Peter Hasenbichler.
“Het combineren van ecologische en economische ontwikkeling had ook in 2020
onze volle aandacht.”
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Laatste Cummins QSK38-M1 CCRII
wacht op nieuwe eigenaar
2020 was een jubileumjaar voor de ﬁrma Ketels
in Gent, toen ze hun 75-jarig bestaan vierden.
De geplande feestelijkheden moesten echter
noodgedwongen opgeborgen worden door de
opgelegde coronamaatregelen. Echter is er niet
stilgezeten en is 2020 een sleuteljaar geworden
in het voortbestaan van deze gevestigde waarde
in de maritieme sector. Dit traditionele familiebedrijf is nu uitgebreid met een partner van
buiten de familie Ketels en functioneert onder
de nieuwe entiteit ‘Scheepsherstellingen Ketels
BV’ waardoor Johan Ketels nu als 3e generatie
de ﬁrma leidt samen met Tom Hens. In het zog
van deze nieuwe structuur en met het oog op
de toekomst is er ook geïnvesteerd in enkele
noodzakelijke vernieuwingen. Er kwamen
twee nieuwe, compleet ingerichte
servicevoertuigen en we hebben verder ingezet
op digitalisering waarbij we ook ons business
systeem zullen vernieuwen in de nabije
toekomst, aldus Tom. Ook zijn we de laatste
hand aan het leggen aan onze nieuwe website
www.scheepsherstellingen-ketels.be, waar
we de laatste nieuwigheden en onze producten
kunnen tonen.
Verder hebben we besloten tot de bouw van
een 17,50 meter breed schroevendok met een
hefvermogen van 750 ton, als aanvulling op
ons huidige schroevendok. Het nieuwe dok is
momenteel in volle constructie en zal ons in
staat stellen om schepen sneller in en uit het
water te halen, vult Johan aan. Daarmee wil de
ﬁrma Ketels zich verder blijven proﬁleren als
een complete scheepswerf waar zowel onder
als boven de waterlijn herstellingen kunnen
uitgevoerd worden en dit naast hun concessie
van het bekende motormerk Cummins.
In 1946 verkocht mijn vader de allereerste
Cummins marine-motor in Belgie, dit was een
6 in lijn motor met 115 pk. Zestig jaar later en
ongeveer 800 motoren verder hadden we het
geluk om de eerste QSK38-motor in Europa
te mogen installeren in het ms Lambada, zegt
Freddy, die samen met zijn broer Willy en zus
Jacqueline de ﬁrma 53 jaar heeft geleid en
omgevormd van een constructiebedrijf naar een

scheepswerf op een strategische locatie in de
zeehaven van Gent.
Ondertussen zijn we veertien jaar verder na
de inbouw van de eerste QSK38, waarbij de
huidige emissienormen in de binnenvaart
opgedreven zijn naar de strengere Stage
V-regelgeving. Europa heeft echter wel nog een
overgangsperiode voorzien die de schippers
toelaat om bepaalde CCRII-motoren in te
bouwen tot eind 2021. Met het oog op deze
overgangsperiode hebben we beslist om de
laatst beschikbare QSK38 CCRII met bouwjaar
2019 aan te kopen, waardoor we eigenlijk de
cirkel rond zullen maken en naast de eerste
QSK38 ook de laatste QSK38 CCRII kunnen
inbouwen. Anderzijds staat Ketels ook klaar
voor de nieuwe strengere Stage V-regelgeving
en zijn we in staat om zowel Cummins Stage
V als Scania Stage V-motoren aan te bieden.
Cummins heeft net de lancering achter de rug
van de X15, waarbij ze met een totaalpakket van
motor/uitlaatgasnabehandeling een oplossing
bieden in de range tussen 500 en 600 pk.
Daarnaast kunnen we nu ook de Scania D13 en
D16 stage V gecertiﬁceerde motoren aanbieden
met een range tussen 350 en 720 pk. Daar
waar we echter geen stage V-motoren kunnen
aanbieden, kunnen we altijd een nabehandeling
installeren om zo ook de oudere motoren Stage
V ready te maken.

Het ganse Ketels-team staat
voor u klaar, aarzel niet om hen
te contacteren!

Uit ons archief – artikel Binnenvaartkrant

Kansrijke samenwerking
met Sandﬁrden Technics
Scheepsherstellingen Ketels BV is nu
ook dealer voor de producten uit het
Sandﬁrden Technics-gamma. Hieronder
vallen Scania- en Agco(Sisu)-motoren die
door Sandﬁrden worden gemariniseerd
in directe samenwerking met de
desbetreﬀende motorfabrikanten. Dankzij
deze samenwerking levert Sandﬁrden
niet enkel hoge kwaliteitsproducten,
maar zijn deze ook ondersteund door
een garantiedekking van de fabrikant
zelf. De samenwerking met Sandﬁrden
is nog pril maar we zien dit als een
perfecte aanvulling in ons huidige
gamma, volgens Tom. De Scania D13 is
reeds beschikbaar in Stage V en tegen
de zomer van
dit jaar zal ook
de D16 volgen.
Hierdoor kunnen
we een range
van 350 tot 720
pk aanbieden in
zowel propulsieals generatortoepassingen.

Cummins X15 Stage V voor de Europese binnenvaart

Kaai 250A – Voorhavenlaan 84 – B 9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 58 00 – E-mail: info@werkhuizen-ketels.be
Johan Ketels +32 (0)475 679 766 johan@werkhuizen-ketels.be
Tom Hens +32 (0)472 982 491 tom@werkhuizen-ketels.be

Voor meer nieuws kunt u terecht
op onze website:
www.scheepsherstellingen-ketels.be
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WIJ FELICITEREN FAM HARTENHOF MET MTS SERVIO
EN WENSEN HEN EN DE BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART

Foto: Media Creators

APPROVED

ATEX ZONE 0

Wij wensen Larosare BV en bemanning
veel succes en een behouden vaart
met mts Servio.

Vierlinghstraat 49A 12 - 4251 LC Werkendam

+31(0)183 - 509 886 info@dwpumps.nl

www.dwpumps.nl

Gebr. De Jonge Shipbuilding Services B.V.
Markt 13A
7241 AA, Lochem (Nederland)
T: 0031 573 250 680
E: info@shipbuildingservice.nl
www.shipbuildingservice.nl

Shipyard Kladovo
Djerdapskiput b.b.
19320 Kladovo (Serbia)
T: 00381 19 801 024
E: office@shipyardkladovo.com
www.shipyardkladovo.com

Wij feliciteren Fam. Hartenhof met mts Servio
en wensen hen en bemanning een behouden vaart
Wij leverden de complete tankmeting en -alarmering met behulp van
Saabradars, alsmede de temperatuur- en drukmeting.

OSO. Sterk staaltje
vakmanschap

Wij feliciteren Larosare BV
van harte met mts Servio
Stormsweg 8
2921 LZ Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

BURANDO

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

L e a d i n g i n maritime services

Foto: Media Creators

Burando Barging feliciteert Larosare BV met het MTS Servio
en wenst de bemanning een voorspoedige en behouden vaart
Burando Barging
Arie den Toomweg 37
3089 KA Rotterdam
The Netherlands

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

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

Partner in afbouw, technisch onderhoud en scheepsreparatie
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Servio voldoet helemaal aan de verwachtingen
Vlak vóór Kerst, op 23 december,
beleefde het mts Servio zijn, geslaagde,
proefvaart. De 110 meter lange en 11,40
meter brede type C-tanker is eigendom
van Larosare BV en gaat varen voor
Burando.
Het casco is geleverd door Gebr. de Jonge
en gebouwd op hun eigen werf Shipyard
Kladovo. De afbouw vond plaats onder
regie van Duraship, in samenwerking met
Oonincx Scheepsonderhoud (OSO) en diverse onderaannemers, vertelt Alexander
Durinck.
“Daarvoor konden we gebruikmaken van
de kade van Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw in Werkendam”, aldus de managing director van Duraship.

(foto Media Creators)

“De Servio is een kopie van de Endurance
II”, zegt Durinck. Dat schip bracht Duraship in 2019 in de vaart.
“Daar zijn we nog steeds hartstikke blij

mee: een prima schip. Eigenlijk hoefden we
geen dingen te veranderen; dus dat was wel
zo gemakkelijk. We wisten wat we konden
verwachten.”

Aan mts SERVIO leverden onder andere:
Gebr. de Jonge Shipbuilding
Services B.V.
Levering casco
O.S.O. Oonincx Scheepsonderhoud B.V.
Projectbegeleiding en inbouwen
machinekamers
Berger Maritiem Sales & Service
V.O.F.

Dutch Well Pumps B.V.

set John Deere 6068AFM85 Stage

ladingpompen

V boordnet / Noodpomp bedrijf

EMS Group B.V.
Groenendijk & Soetermeer
Lek- en stabiliteitsberekeningen
Heatmaster B.V.

chroef

meringen en Interieurbouw

VICUSdt

Betimmering achterwoning &

Blommaert BVBA

Blokland beunkoelers en Deiscom
uitlaatdempers
MPD Fluid Technology
Valvoline Premium Bleu smeer-

Heetwaterinstallatie 900 kW
Hoogendoorn Maritieme Betim-

chroef

middelen en keerkoppeling olie
PSI Pijpleidingen
Dekleidingwerk
Verhaar Omega B.V.
- Eén (1) Verhaar Omega

stuurhuis
Hoveko B.V.
Complete tankmeting- en alarmer-

VBS1200sr (schroefdiam

ing, alsmede druk- en temperat-

1200mm), 393 kW bij 1800

Boordlichtbakken type Isis

uurmeting met behulp van TMS

omw/min

Stuurhuttrap met RVS leuningen
Bevrachting
Damen Marine Components

(foto: Media Creators)

Boegschroefinstallatie type

Voormast type Improval

Burando Barging

info@emsbv.nl
www.emsbv.nl

generator-set. Alle benodigde

Complete E-installatie

CFD geoptimaliseerde scheepss-

CFD geoptimaliseerde scheepss-

Nieuwland Parc 307,
2952 DD Alblasserdam

TGWA stage V boordnet generator

Leveren en inbouwen deepwell

Dat bewijst de Servio ook de praktijk. Het
schip is al volop aan het varen.
“En alles draait naar wens”, zegt Durinck
tot slot.

- Bediening wegafhankelijk

STaR systeem
Liquid Control Trading BV
Machinekamer pompen
Marine Power Drechtsteden B.V.

Wij bedanken Larosare BV voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen mts Servio een goede vaart.
Wij verzorgden de complete E-installatie.

incl omschakeling Pomp/
Boegschroefbedrijf
- Schroefcompressor Atlas Copco

Besturingssysteem: SP2700 incl.

Cummins QSK38M1 1420

MAS GA11 FF op 500L Lloyds

roerstandaanwijzer type RI2700

pk@1800 r/min Cummins X15

gekeurde ketel

Stuursysteem: type Van der

boegschroef ladingpomp genera-

Velden® 2DWK Roeren: een set (2

torset met Marathon 572RDL5382

stuks) type Van der Velden®

dubbel lagerig generator JCB 448-
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“Aandacht voor Duitse
vaarwegen mag niet verslappen”
Duitsland moet krachtig blijven investeren
in zijn vaarwegen, binnenhavens en
binnenvaartvloot. Alleen zo kan de
sector een betrouwbare, duurzame
vervoerspartner blijven voor verladers.
Dat was de teneur tijdens een bijeenkomst
van het Deutsche Verkehrsforum (DVF),
waaraan sectorvertegenwoordigers en
politici deelnamen.

Innovatie meefinancieren

Frank Dreeke, DVF-voorzitter en bestuursvoorzitter van BLG Logistics Group, onderstreepte het belang van de binnenvaart voor
de Duitse industrie. “Binnenvaart is een
duurzaam vervoersalternatief voor containers en zware, grote lading.”
Maar om dat te kunnen blijven, zijn investeringen noodzakelijk. Met het Masterplan
Binnenvaart, dat overheid en sector in mei
2019 presenteerden, zijn volgens staatssecretaris Enak Ferlemann al veel stappen gezet.
99 procent van de acties in het plan zouden
inmiddels – ondanks corona – uitgevoerd
zijn.
Net als vorig jaar trekt de overheid ook dit
jaar circa 1,5 miljard euro uit voor binnenvaart en vaarwegen. De Duitse vaarweg-

Als Duitsland zijn modal split-ambities waar
wil maken, moeten vaarwegen worden verruimd, gemoderniseerd en onderhouden.
Daarvoor pleitte Thomas Groß van Hülskens Wassserbau. Deze natte aannemer heeft
er de afgelopen maanden al een paar keer
op gewezen dat de aanbesteding van grote
infrastructuurprojecten maar moeizaam op
gang komt.
Ook de digitale infrastructuur moet met
extra energie worden aangepakt. Digitalisering van vaarwegen en binnenhavens kan
snel tot meer efficiëntie leiden. De overheid
zou particuliere en middelgrote binnenvaartbedrijven hierin meer moeten ondersteunen, klonk het op het forum.
Het liberale parlementslid Bernd Reuther
riep rederijen op te investeren in vlootver-

beheerder heeft de afgelopen vier jaar 500
extra medewerkers kunnen aantrekken. “Een
positieve trend”, meent ook de voorzitter
van de parlementaire commissie binnenvaart, SPD-politicus Mathias Stein. “Maar
nu moeten we doorgaan en ons investeringsbeleid niet verslappen.”

De deelnemers aan de door het DVF georganiseerde binnenvaartdiscussie. (foto DVF)

nieuwing. Dat moet echter wel economisch
haalbaar zijn. Heiner Dettmer van de gelijknamige rederij ziet er geen brood in om
oudere schepen uit te rusten met een nieuwe, duurzame motor.

Vooruitkijken
Ook Jan Sönke Eckel van RheinCargo wees
op de risico’s van grote investeringen in innovaties.
Als voorbeeld noemde hij LNG-motoren en
-bunkerstations. Dit zijn projecten die zonder overheidsgeld niet realiseerbaar zijn. Het
LNG-station in de haven van Keulen-Niehl
telt momenteel zo’n zestig bunkerende schepen als klant. Het project RH2INE is opgezet
om een waterstofcorridor tussen Rotterdam
en Keulen te realiseren. Maar het uitrollen
daarvn gaat volgens Sönke Eckel nog lang
duren.

Claudia Müller van Bündnis 90/Die Grünen
meent dat de binnenvaart ook in de toekomst altijd een vorm van vloeibare brandstof nodig zal hebben.
Ze riep de sector wel op vooruit te kijken.
“Maak nieuwe motoren meteen ook geschikt voor waterstof.”
Maar ze zei ook: “Je moet als overheid particulieren ondersteunen bij vlootvernieuwing.”
Want een duurzame, moderne vloot is
waar verladers om vragen. Dat bleek uit de
woorden van Niels Anspach van BP Europe.
“Betrouwbaarheid en toekomstgeschiktheid staan bovenaan bij de keuze van een
verlader voor een vervoerspartner. Ook de
binnenvaart moet meer doen aan digitalisering, verduurzaming en innovatie. Wij willen onze producten in de toekomst klimaatneutraal vervoeren.”

DAMEN MARINE COMPONENTS
REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

Marine Power Drechtsteden B.V.

Wij feliciteren LAROSARE BV van harte met mts SERVIO

Foto: Media Creators

26

12 januari 2021

12 januari 2021

27

Alternatief voor vervallen afdelingsjaarvergaderingen valt in de smaak

BLN-Schuttevaer scoort met roadtrip-video
Traditioneel houden de afdelingen van BLN-Schuttevaer rond
Kerst hun jaarvergadering. Ook
daar ging wegens corona een
streep door. De ‘Koninklijke’
besloot daarop het land in te
trekken en een aantal afdelingen
te bezoeken om over de in hun
regio spelende nautische kwesties te praten en lobbysuccessen
te belichten. De dinsdagavond 29
december live op YouTube uitgezonden reportage was informatief
en boeide ondanks de lengte –
80 minuten is best lang voor een
YouTube-film – van begin tot eind.
Dat was niet alleen te danken
aan de variatie aan regio’s en onderwerpen, maar zeker ook aan
Martijn La Grouw, die vlot en
geïnteresseerd interviewde en verslag deed. De ingehuurde dj en
presentator reed in een oranje VWbusje kriskras door Nederland en
ontmoette op locatie afdelingsbestuurders, regiocoördinatoren
en een enkele vaarwegbeheerder.

Minister
Ook Cora van Nieuwenhuizen
werkte aan de uitzending mee.
De minister van Infrastructuur en
Waterstaat gaf in een opgenomen
boodschap aan het begin aan hoe
belangrijk de natte infrastructuur
is. Niet alleen voor de binnenvaart, maar voor heel Nederland.

“De sector houdt Nederland op
koers, ondanks deze moeilijke
tijd met corona. De bouw krijgt
zijn zand en grind, fabrieken hun
grondstoffen en winkels hun voorraden. Kortom: de binnenvaart
houdt onze economie draaiend.”
“Maar als de binnenvaart haar
werk goed wil blijven doen, moet
onze infrastructuur van wereldklasse blijven,” beseft Van Nieuwenhuizen.
“Daarom maken we onze vaarwegen nu klaar voor de toekomst:
veiliger, robuuster en efficiënter.
We maken hier vaart mee, ook al
omdat onderhoud vaak tot overlast lijdt. Met snelle maatregelen
pakken we nu de grootste knelpunten aan. Zoals nu in de Waal
bij Nijmegen.”
“Voor onderhoud heb ik honderden miljoenen extra euro’s
gereserveerd. Het is natuurlijk
vervelend dat het onderhoud tot
overlast lijdt, maar straks kan de
binnenvaart hopelijk weer voor
tientallen jaren zorgeloos varen op
onze topklasse-vaarwegen.”

Brug of tunnel
Vervolgens kwamen tal van onderwerpen aan bod. Zoals de Rotterdamse haven: vreugde over het
behoud van de ligplaatsen in de
Maashaven, wensen bij de vervanging van steigers in de Waalhaven en angst dat de derde

Regiocoördinator Andries de Weerd (links) legde aan presentator Martijn La Grouw uit waarom de grotere
Wilhelminasluis belangrijk is voor het vervoer over water in Noord-Holland. (beeld uit BLN-Schuttevaer Roadtrip 2020)

oeververbinding toch een nautisch risicovolle brug wordt in
plaats van de door de binnenvaart
bepleite tunnel.
Maar ook het in 2021 geplande onderhoud van de brug bij
Waddinxveen,
de
geplande
overnachtingsplekken in Bergambacht, de gerenoveerde Wilhelminasluis in Zaandam, de
onveiligheid van de ligplaatsen
aan het Utrechtse Kanaleneiland,
de lobby voor verhoging van de
laatste bruggen op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, de renovatie van de oude sluis in Eefde,
de aanhoudende problemen met

BEVRACHTING IS ONS VAK,
alles wat daarbij hoort regelen
wij snel en deskundig!

Sluis Weurt, de almaar vertraagde
plannen voor een nieuwe haven in
Waalwijk, de haperende sluisplanning in Terneuzen, de succesvolle
aanleg van de nieuwe overnachtingsplekken in Gorinchem en de
plannen voor een nieuw haven
in Werkendam kwamen voorbij.
Conclusie: er speelt best veel en
BLN-Schuttevaer zit er bovenop.

Jubilarissen
Verder was er aandacht voor de
jubilarissen, die ook altijd tijdens
de jaarvergaderingen in het zonnetje worden gezet. Nu beperkte
La Grouw zich tot degenen die

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

Stuurwerkpompen
leverbaar uit voorraad

Stuurhuiskeuringen

Nieuw of revisie van cilinders

www.eurokorbarging.nl | Tel: +31 180 481960

ALUMINIUM EN RVS
BEERENS BV

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

WWW.BEERENSBV.NL

meer dan vijftig jaar lid zijn. Onder wie Leen Verheij (70 jaar lid),
Piet Steendijk (75 jaar) en Willem
van IJzerlooij (70 jaar). Bij de laatste ging de presentator op visite.
Daar was ook Willems dochter
Leny van Toorenburg, die coördinator Nautisch-Technisch en Infra
is bij BLN-Schuttevaer, en als
vrijwilliger ook bestuurslid van
afdeling Rijnmond. En zelf
ook jubilaris: 25 jaar lid. Met
dochter Kelly van Toorenburg
(verenigingssecretaris & HR-coördinator) is al weer een poosje de
derde generatie actief binnen BLNSchuttevaer.

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

Meer weten?
Markweg Zuid 2A
4794 SN Heijningen

0167 - 52 45 65
buycktechniek.nl
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Verhoog uw rendement
Verhoog de duurzaamheid van uw onderneming
Verlaag uw kosten

Standtijd motorolie verlengen?
Start samen met ons
een project op uw schip!
Bent u nieuwsgierig naar onze aanpak?
Scan dan de QR-code en lees ons verhaal!
SCAN MIJ!

m a r i n e . d e n h a r t o g b v. c o m
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no ber 24/
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• Een scheepshelling van
170x40m met een hefcapaciteit van1500T
• Een vlottende steiger,
geschikt voor het uitvoeren
van werken boven de
waterlijn
• Opslagterrein en werkplaatsen.
• Drukpers van 300T,
knipstraat tot 3m,
paswerkerij,…

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

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

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

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV

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

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

DUTCH BARGING SERVICES BV

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

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

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

DAMEN MARINE COMPONENTS

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

Breda

Wij wensen UNIBARGE BARGING veel geluk met mts PORTLAND

Foto: Media Creators
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Mts Portland pakt eigen ‘carbon footprint’ aan
nen”, hoor ik Alex advies geven.
“We zijn met de Theodela gestart”,
verklaart hij. “Je denkt dan: dat
is van hetzelfde laken een pak als
de vorige, maar de eigenaar koos
ditmaal niet voor ABC maar voor
twee Mitsubishi-hoofdmotoren.
De fundatie waar op je bouwt is
dan even anders en dus help je de
jongens met de ins and outs die erbij horen.

DOOR JOHAN DE WITTE

Breko Shipbuilding & Repair
installeerde het mts Portland
voor Unibarge Barging, dat het
voor een Duitse investeerder
op bareboat-basis exploiteert.
Het schip wordt ondergebracht
bij CIMS, een zusje van
Unibarge. Voorzien van een
nabehandelingssysteem van
Mourik Exhaust Gas Puriﬁcation
ademt de Portland, net als de
recent in de vaart gekomen
New Orleans en Baltimore,
Stage V, aldus ﬂeetmanager Alex
Wanders.
Het door Gebr. De Jonge gebouwde casco ligt nog maar tien weken
aan de navelstreng van Breko Shipbuilding & Repair en is nagenoeg
klaar als wordt gevraagd of er voor
de proefvaart op 15 december ook
butterwashmachines en een kingsize bordes onder het manifold
gerealiseerd kunnen worden.
Want deze Portland wordt onder
andere ingezet om afvalwater van
zeeschepen over te nemen, en dan
is tanks schoonmaken noodzakelijk. Het blijft even stil… Daar
stond niets van op papier.
Gelukkig zit Bas de Ruiter in het
Breko-nieuwbouwteam. Na vijf
minuten slikken gaat Bas de uitdaging aan, hij praait zijn medewerkers en zegt: ‘Jongens, niet …, het
kan!’
Voor een interview langszij het

Hoe hangt de Breko-vlag erbij
voor 2021, Alex?
“Een vrijwel volle nieuwbouwportefeuille.”
Hoe zit het met reparatiewerk?
“Dat is onze uitdaging. We doen
het graag en als er geen tijd is,
maken we die!”

(foto: Johan de Witte)

bureau van Alex Mutsaars legt hij
kort uit wat daarvoor gebeuren
moet: “De Portland is gecoat, heeft
een thermisch leidingsysteem en
Heatmaster-ketel. Alles is reeds
afgemonteerd. Het trunkdek staat
in de lak, er moeten per ladingtank schotflensen worden gelast,
PSI moet het een en ander openbreken en regelkleppen aanbrengen tussen het nodige leidingwerk,
butterwasmachines monteren en
last but not least moet Muehlhan
de coating herstellen.”

“Het is niet gebruikelijk dat de
koers tijdens de inbouw wijzigt,
maar ja dat is nu eenmaal scheepvaart eigen. We vangen dit met het
Breko-team flexibel op door er een
tandje bij te zetten. Als scheepvaart je lief is, heb je sowieso al
een kleurrijk leven!”
Zijn handy trilt, en dat betekent
pauze voor mij! Even weg van het
nieuws over corona en Baudet is
het legitiem om als reporter op de
werkvloer te zijn en ik amuseer me

als vanouds! “Voorzichtig hechten en vanuit het midden begin-

We vragen Alex Wanders hoe
het Unibarge is vergaan in 2020.
“Gelukkig lagen er geen schepen
Lees verder op pagina 32 >>

Havenstad

Vernoemd is deze 86 x 9,50 meter grote Portland naar de stad die in
1850 ongeveer 800 inwoners telde, een stoomzaagmolen had, een saloon/hotel met halve klapdeuren en een voorziening om de paarden
voor een overhaast vertrek bij de hand te hebben. Twee twistende kopers voor het gebied kwamen aan de bar tot een compromis door het
opgooien van een silver eagle waarna de gelukkige voor luttele dollars
eigenaar werd en het Portland noemde. De havenstad aan de rivier Columbia telt nu 2,5 miljoen inwoners.

WIJ WENSEN
MTS PORTLAND
EN BEMANNING EEN
BEHOUDEN VAART
Foto: Media Creators

NOORDEINDE 3, 3341 LW H.I. AMBACHT
TEL.: (078) 682 12 14 ¤ FAX: (078) 682 12 17
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

Wij wensen Unibarge Barging en bemanning
veel succes en een behouden vaart
met het mts Portland
Gebr. De Jonge Shipbuilding Services B.V.
Markt 13A
7241 AA, Lochem (Nederland)
T: 0031 573 250 680
E: info@shipbuildingservice.nl
www.shipbuildingservice.nl

Shipyard Kladovo
Djerdapskiput b.b.
19320 Kladovo (Serbia)
T: 00381 19 801 024
E: office@shipyardkladovo.com
www.shipyardkladovo.com

Wij leverden de complete tankmeting en -alarmering met behulp van
Saabradars, alsmede de temperatuur- en drukmeting.

Wij feliciteren Unibarge Barging
van harte met mts Portland
Stormsweg 8
2921 LZ Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008
E-mail: info@hoveko.nl
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Speciaal voor afvalwater
Vervolg van de pagina 31 >>

langdurig in de wacht voor lading. De zaak draait en het betekent dat onderhoud, vervanging,
keuring en inspectie permanent
aan de orde zijn. Om safe tussen
corona door te laveren kostte dit
jaar veel inspanning. Beetje omdenken hier en daar; samen met
onze medewerkers maken we er
het beste van.”
Hoe functioneert de
emissienabehandeling
van Mourik EGP?
“Volgens meting voldeed het systeem na de eerste reis aan de normen. Finetunen is daarbij vanzelfsprekend. We zijn als firma
blij die stap te hebben gezet.”
In 2020 zijn drie nieuwe schepen
gerealiseerd. Ligt er dan niet wat
veel op je bord?
“We doen niets alleen… Er zijn
medewerkers, partners en een betrouwbaar Breko voor de nieuwbouw.”

1 januari 2021 bij vervoer van
Marpol Annex II-categorie Yproducten de tanks te wassen en
het afvalwater verplicht af te geven.”

Aan mts PORTLAND leverden onder andere:
Breko Shipbuilding & Repair
Afbouwwerf
Shipyard Kladovo Service
Bouw casco
Gebr. de Jonge Shipbuilding
Services B.V.
Levering casco

Er zijn vijf centertanks met spiralen. PSI installeerde zoals gebruikelijk de leidingstraat. De tanks
zijn gecoat met Hempels Galvosil
15700. Heatmaster leverde een
thermische ketel van 80 kW. Voor
de twee Bornemann-pompen en
Verhaar-boegschroef staan er in
voor- en achtermachinekamer
John Deere’s voor de energie.

Alphatron Marine BV
Compleet nautisch pakket
Alubouw de Mooy B.V.

Is CIMS ook een partner?
“CIMS is een ‘zusje’ van Unibarge
en exploiteert drie dubbelwandige tankers. Barend Sleeuwenhoek
is de CEO die de Portland onder
andere zal inzetten voor afval
water. Deze business vergroot zich
wegens een nieuwe IMO-verplichting voor zeeschepen om van

T4. Door toepassing van alleen

roeren: “Aqua-Logic” roeron-

A-klasse componenten heeft

twerp

EPS pompsystemen geleverd

Den Breejen Shipyard
Schroefasinstallatie
Dolpower B.V.
1x 370kVA generatorset, met

met een hoge mate van betrouwbaarheid en bedrijfsze-

ROOT Painting
Schilderwerkzaamheden
Sensor Maritime
Brughoogtedetectiesysteem
Speedheat Breda
Vloerverwarming

kerheid

Tresco Engineering bvba

Foresta Trading B.V.

Tresco Navigis

John Deere 6135A en Stam-

Volledige pakket F.T. VICTOR

ford HC434

dienstpompen , 2x F.T. ballast/

VE-woning en scheepsstoffering

1x 120kVA generatorset, met

stripping ejector ≈ 200 m³/u

Vaste aluminium bovenbouw,

John Deere 4045H en Stam-

per stuk, gasolie trimpomp,

navigatie beugel, stalen onder-

ford UC274

smeerolie haspelsets, F.T.

bouw, hefkolom, voormast,

1x 60kVA generatorset, met

Hydrofoor met luchtgekoelde

boordlichtbakken, bootda-

John Deere 4045H en Stam-

frequentieregelaar en F.T.

Eén (1) Verhaar Omega

vid, RVS gepolijsten uitlaten

ford UC224

smeeroliepompen

Boegschroefinstallatie type

voor- en achterschip en RVS
lekbakken
Berger Maritiem Sales &

De Portland is een type C met
toekomstperspectief. We zien een
betimmering van Willemsen met
een chique zwart gespoten stalen
lessenaar die oogt als kunststof.
In de machinekamer is het even
zoeken naar de Volvo’s met
Reintjes-koppelingen. Het is er
ruim en clean. Een klasse-installatie, de conservering heeft het
Unibarge-label.

Van der Velden® 3DWKK en

Service V.O.F.
Twee CFD geoptimaliseerde
scheepsschroeven
VICUSdt

Groenendijk & Soetermeer

’t Catshuis
Meubels en stoffering van het

Lek- en stabiliteitsberekening
Heatmaster B.V.

schip

Ve-screen zonwering t.b.v.
stuurhuis
Verhaar Omega B.V.

VBS1000sr (schroefdiam
1000mm) verticale opstelling,
282 kW bij 1800 omw/min.

EPS European Pump Services

Thermische olie ladingver-

en bediening wegafhankelijk

B.V.

warmingsinstallatie inclusief

incl omschakeling Pomp/

Twee stuks 250m3/uur EPS/

tank cleaning heater met 800

Boegschroefbedrijf

Bornemann ladingpompsys-

kW vermogen

Visscher Scheepsreparatie B.V.

Twee CFD geoptimaliseerde

temen, type HC 180, geschikt

Hoogendoorn Maritieme

2 Volvo Penta motoren type

scheepsschroeven

voor zowel lichte producten

Betimmeringen en Interieur-

D13-500 KC + 2 Reintjes

alsmede voor zware stookolie

bouw

Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
C-Systems B.V.

bij een max. werkdruk van
6 bar en aangedreven door

keerkoppelingen type Waf 164

Volledige betimmering achter-

Vrooam Powersports Lubri-

woning & stuurhuis

cants International B.V.

Hoveko B.V.

De complete elektrische

drukvaste 63kW ABB elek-

installatie, stalen custom

tromotoren, Strippomp unit

De complete tankmeting en

VROOAM marine smeermid-

build lessenaar, automatische

in ATEX uitvoering met een

-alarmering met behulp van

delen en onderhoudspro-

pompbediening in EXd dek-

capaciteit van ca. 13m3/uur bij

Saabradars, alsmede de tem-

behuizing en complete PLC

6 bar en voorzien van een ABB

peratuur- en drukmeting

installatie

elektromotor. EPS heeft de

Damen Marine Components

Totaalleverancier van

PSI Pijpleidingen

ducten
W&O Europe
Afsluiters voor in de ma-

pompsystemen voorzien van

Dekleidingwerk en ma-

Besturingssysteem: SP2700

de bijbehorende component-

chinekamers

incl. roerstandaanwijzer

en voor adequate temperatu-

RI2700, hydraulisch aggregaat:

urbewaking, hierdoor zijn de

2x WAF 164 met een reductie

installatie, RVS Klaproosters

type HPP 2700-280 } 0-1-2

pompsystemen geschikt voor

van 4,560:1

en ventilatoren

/ 11 kW (LS), stuursysteem:

installatie in ATEX zone 1 IIB

chinekamers
WindeX Engineering B.V.

Reintjes Benelux bvba

Airconditioning, overdruk

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Sorry schipper, we liggen even in storing…
De monteur is onderweg
Sinds 1 januari 2018 varen we als
vaste relatieschipper voor zandhandel M.J. de Groot. Dit bedrijf
heeft onder andere een zandhandel in de Pelserthaven (RotterdamSpaanse Polder). Ook vóór 2018
voeren we zeer regelmatig voor
deze firma. We zijn dus met ons
mbs Cornelis sr (80 x 8,20 x 6,80
meter hoog) een zeer regelmatige
verschijning op de Delfshavense
Schie.
Om in de Pelserthaven te komen
moeten we de Giessenbrug passeren. De Giessenbrug is een basculebrug in de A20 uit 1970. De
onderdoorvaarthoogte is KP +5,40
meter. Geladen hebben wij geen
opening nodig; leeg is een stuk
lastiger, want dan zijn wij 6,80
meter hoog.
Ons schip is gebouwd in 1969,
de Giessenbrug is van 1970. We
begrijpen heel goed dat in een
periode van vijftig jaar regelmatig
onderhoud noodzakelijk is! Dit
geldt voor ons schip en ook voor
de Giessenbrug, in een snelweg en
een drukke scheepvaartroute.
Als we goed zijn ingelicht, gebeurt
dit ook. In 1998 zijn twee brugkleppen vervangen door nieuwe
stalen exemplaren. In 2005 is een
gedeelte van de elektrische installatie vervangen en een camera
systeem aangebracht. Hierdoor
is het mogelijk geworden om de
brug te bedienen vanuit de ver-

keerscentrale Zuidwest Nederland.
In 2006 is de derde brugklep vervangen door een nieuwe stalen
exemplaar. (Persoonlijk vind
ik het onvoorstelbaar dat zo’n
belangrijke brug op afstand moet
worden bediend.)
Op 3 mei 2016 is er tijdens een
storing schade ontstaan aan de
brug, waardoor een veilige brugdraai niet mogelijk is volgens
Rijkswaterstaat. Eén van de drie
brugdelen klapte met geweld
naar beneden waardoor schade is
ontstaan in de betonnen funderingsbalk. De brugdelen zijn toen
vergrendeld zodat het wegverkeer
veilig over de brug kon rijden.
Schepen hoger dan 5,40 meter
hadden even pech. Tijdens deze
wekenlange stremming bleek dat
er heel veel schepen die normaal
een opening nodig hadden nu
door te ballasten en bijvoorbeeld
een overzakbare stuurhut toch
onder de Giessenbrug door konden varen. Een paar schepen zijn
toen van de Schie verdwenen.
Er was ook een collega die zijn
achterbeun groter heeft laten
maken, zodat er meer water gezet
kan worden. Schippers zijn – vaak
noodgedwongen – niet voor één
gat te vangen.
Wij hadden net geïnvesteerd in een
overzakbare stuurhut. We lagen in
de Pelserthaven toen de brug naar

beneden viel. Door onze stuurhut
80 centimeter te laten zakken en
300 m3 ballastwater te pompen,
konden we gelukkig wegkomen en
zaten we niet wekenlang opgesloten.
Begin 2017 werd de Giessenbrug
opnieuw gestremd. De signalering
voor het wegverkeer zou niet goed
werken??? En dat probleem is zo
groot dat de brug tot 2026 niet
bediend kan worden.
Als bij ons tijdens een veiligheidsinspectie één bilgealarm niet functioneert of er is een brandblus
certificaat verlopen, dan krijgen
wij geen geldig Certificaat van
Onderzoek. En dan wil je natuurlijk geen ambtenaar van RWS aan
boord krijgen voor controle, want
zonder geldig CvO worden we stilgelegd.
We zijn in 2020 meer dan 200
keer met een vracht zand in de
Pelserthaven geweest. Dat betekent dat we meer dan 200 x 300
m3 water moesten pompen als
ballast. U begrijpt wel dat gaat niet
met een dekwaspompje. We hebben dus geïnvesteerd in een ballastpomp van 600 m3 per uur van
11.500 euro. Wanneer we door het
ballastwater achteroverliggen en
de stuurhut is gezakt dan is onze
dode hoek enorm; dus hebben we
ook geïnvesteerd in een camerasysteem van 3.500 euro.

Varen met 300 m3 ballastwater
kost ook veel rendement; dus
pompen we het water er ook snel
weer uit zodra het kan. Kortom:
het probleem van RWS kost ons
veel geld en energie (en dus ook
CO2-uitstoot). En de overheid wil
juist dat wij de CO2-uitstoot en
stikstofuitstoot verminderen! We
moeten als binnenvaartsector volgens die overheid nodig investeren
in een Stage V-motor (die er niet of
nauwelijks zijn), katalysator, roetfilters, elektrisch varen enzovoort
enzovoort. Maar hoe kunnen we
nu investeren in de toekomst als
we vandaag geconfronteerd worden met stremmingen van tien
jaar!?
De Giessenbrug is natuurlijk wel
een extreem voorbeeld, maar
zeker niet ons enige probleem. Er
zijn gewoon veel en veel te veel
storingen, stremmingen en spitssluitingen. Dit is een grote bedreiging voor onze sector, zeker voor
het kleine schip. Oude en versle-

ten bruggen en sluizen, en overal
waar voorheen watergebonden
bedrijvigheid was verrijzen nu
appartementencomplexen
en
woontorens.
Toch zijn er nog steeds mensen die
spreken over modal shift. Vervoer
van de weg naar het water, haha.
Waarschijnlijk ben ik maar een
domme schipper, maar ik geloof
er helemaal niks van. In plaats
van dat ze ons zien als een oplossing voor de file, worden we steeds
vaker gezien als de veroorzaker
van de file. Dus laten we de Giessenbrug gewoon lekker tien jaar
dicht zitten…
De Giessenbrug hoeft na 2026 niet
open voor de Cornelis sr. Wij blijven er gewoon onderdoor pompen. Ik wil geen onnodige files op
mijn geweten hebben. Misschien
laat ik mij tegen die tijd wel omscholen tot vrachtwagenchauffeur.

Kees Broere,
mbs Cornelis sr

INGEZONDEN
BRIEF
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ENERGY FOR YOUR FUTURE

Wij wensen u
een gezond en
succesvol 2021!

Kampen
Bunkerstation Kampen BV
www.bunkerstation.nl

Nijmegen
Rotterdam
Millingen a/d Rijn
Bunkerstation Heijmen BV
www.bunkerstationheijmen.nl

Papendrecht & Werkendam
Bunkerstation Papendrecht BV
www.bunkerstationpapendrecht.nl

www.bunkerpartners.nl

Amsterdam & IJmuiden
Oliehandel Anton van Megen BV
www.antonvanmegen.nl

Dinteloord & Moerdijk
A.M. van der Kolk BV
www.bsdintel.nl
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Marine Power Drechtsteden B.V.
CUMMINS X15 STAGE V
VANAF MAART TE BESTELLEN

YOUR PARTNER IN MARITIME INDUSTRY
• 24/7 beschikbaar
• wereldwijde service
• onderhoud, reparatie en revisie motoren
• innovatieve en duurzame oplossingen
• complete productie, in- en uitbouw
generatorsets
• hermotorisering
• one stop shop

Marine Power Drechtsteden B.V.
Kerkeplaat 8b
3313 LC Dordrecht

Marine Power Drechtsteden B.V.

official

dealer

Tel.: +31 (0)85 - 4861360
info@ marinepowerdrechtsteden.nl
www.marinepowerdrechtsteden.nl
follow us







