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Project voor 'vitale, robuuste, veilige en bevaarbare rivieren'

Vaarwegen maken kans op
miljarden uit Groeifonds

Dé verwarming
voor aan boord!

+31 (0)117 - 401 500

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

Bewezen Kwaliteit

*vraag naar de voorwaarden: info@panolin.nl

Duport Lubricare B.V.
Archimedesstraat 9
7701SG Dedemsvaart
info@duportlubricare.nl
www.duportlubricare.nl

(078) 682 12 14

+31 164 212420
sales@woeurope.com
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Een deel van het geld is bestemd voor de Waal. (foto Daniel)

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.
• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN
+31 (0) 85-4861360

Het kabinet trekt de komende
vijf jaar in totaal 20 miljard
euro uit voor investeringen
in kennisontwikkeling,
infrastructuur en onderzoek,
ontwikkeling en innovatie. Eén
van de projecten die mogelijk
in aanmerking komen voor geld
uit het Nationaal Groeifonds,
is ‘Vitale, robuuste, veilige en
bevaarbare rivieren’.

middels afgetreden) en Wopke
Hoekstra (Financiën) 14 januari
in een toelichting aan de Tweede
Kamer. “Naast het verbeteren van
de bereikbaarheid en concurrentiepositie van Nederland als logistiek land, moeten de maatregelen
positief bijdragen aan de doelstellingen op o.a. het gebied van waterveiligheid, zoetwater en natuurontwikkeling en biedt het kansen
voor ruimtelijke economische
ontwikkelingen.”

Het voorstel is om de bevaarbaarheid van de grote rivieren structureel te verbeteren en
klimaatbestendig te maken door
het aanleggen van langsdammen
in de Waal, het eenmalig (waar
nodig) aanpakken van de Waalbodem en uitbreiding van de
sluiscapaciteit bij Grave en Weurt.
“Hierdoor kunnen er meer en
sneller goederen over het water
vervoerd worden en ontstaat er
meer ruimte op het Nederlandse
spoor- en wegennet”, schreven
de ministers Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, in-

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke
investeringen die bijdragen aan de
toekomstige economische groei
van Nederland. Het gaat pas om
de eerste ronde. Veertien projecten zijn verzameld door de ministeries van Onderwijs Cultuur en
Wetenschap, Economische Zaken
en Klimaat en Infrastructuur en
Waterstaat. Er zijn uiteenlopende
projecten ingediend, van ‘Transitie
naar innovatief & toekomstgericht

onderwijs’ tot ‘Aanleg buisleidingen van de haven van Rotterdam
naar het Chemiecomplex Chemelot in Zuid-Limburg’.
Er is niet voldoende geld voor alle
nu ingediende projecten. De geselecteerde voorstellen kosten bij
elkaar 25,5 miljard euro, terwijl er
20 miljard euro voor de komende
vijf jaar gereserveerd is. Er waren
bovendien meer projecten ingediend. Niet allemaal voldeden ze
aan de ‘toegangspoortcriteria’. De
nu afgevallen voorstellen kunnen
na aanpassing bij de volgende ronde opnieuw worden ingediend.
De projecten liggen nu bij de
beoordelingsadviescommissie.
Het geld wordt pas verdeeld na
een positief advies van de commissie. Vervolgens neemt het
kabinet een definitief besluit. “Dit
besluit verwacht het kabinet in het
tweede kwartaal van 2021 te nemen”, schreven Wiebes en Hoekstra. Door de val van kabinet Rutte
III is het nog maar de vraag wanneer dat nu zal zijn.
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Binnenhavengeld gemiddeld 0,5 procent omhoog
De havengeldtarieven voor de
binnenvaart stijgen dit jaar
gemiddeld met 0,5 procent.
Dat blijkt uit de jaarlijkse
inventarisatie van Panteia.
Daarmee ligt de ontwikkeling
van de havengeldtarieven lager
dan het verwachte inﬂatiecijfer:
1,3 procent.
Uit de inventarisatie blijkt dat 43
binnenhavens hun tarieven dit
jaar verhoogd hebben, zo schrijft
Panteia-onderzoeker Wouter van
der Geest op de website van het instituut. Zes binnenhavens verlaagden hun tarieven.

Tilburg
Daar waar de tarieven verhoogd
werden, gebeurde dat met gemiddeld 4,6 procent.
De grootste stijger is Tilburg met
een stijging van 25 procent. Andere uitschieters zijn Meijerijstad (haven Veghel: +17%), Tiel
(+11%), Meppel (+10%), Harderwijk (+10%) en Hoeksche Waard
(+10%) en Terneuzen (+10 procent), onderdeel van North Sea
Port.
Bij de havens die het tarief ver-

De haven van Tilburg kende met een verhoging van 25 procent de grootste stijging. (foto Szmuli)

laagden, ging het om een daling
van gemiddeld 28 procent. Het
havengeld in Den Helder werd
gehalveerd, in Ridderkerk daalde
het tarief met een kwart en in Den
Bosch met 13 procent.

Korting voor
duurzame schepen
De goedkoopste havens hanteren
een tarief van 5 eurocent per ton
laadvermogen of minder, terwijl
de duurste havens meer dan 20 eu-

Niet volledige Rijngeul hoeft verdiept te worden
Ook zonder grote ingrepen in
het milieu en de waterbeheersing
kan de binnenvaart in tijden van
klimaatverandering betrouwbaar
blijven. Uit onderzoek van de
Bundesanstalt für Wasserbau
(BAW) blijkt dat het niet nodig is
om de vaargeul van de Rijn over
de hele breedte te verdiepen.
Christoph Heinzelmann, hoofd
van de BAW, presenteerde het
onderzoek onlangs tijdens een
(online) congres over waterbouw.
Door de klimaatverandering zijn
op termijn meer periodes van
extreem hoog- en laagwater te verwachten. Naast de ontwikkeling
van nieuwe scheepstypes zullen

de vaarwegen daaraan moeten
worden aangepast en zijn er betere waterstandsprognoses nodig.
Ook moet de binnenvaart real time
inzicht krijgen in de waterstand.
Baggeren, het aanpassen van kribben en opvullen van overdieptes
behoren tot de klassieke maatregelen op rivieren. Hoewel ze in veel
gevallen volstaan, bereiken ze op
sommige punten hun grenzen. De
BAW heeft daarom in een conceptstudie innovatieve en duurzame
maatregelen gebundeld voor de
aanpassing van de Rijn tussen
Mainz en St. Goar. Het concept
draagt de naam ‘Laagwatercorridor’.
De wetenschappers gaan ervan uit

dat schepen bij laagwater minder
ruimte nodig hebben dan bij hoge
waterstanden. Men hoeft dus de
vaargeul niet over de hele breedte te verdiepen en kan gebruik
worden gemaakt van natuurlijke
overdieptes. Op de Rijn tussen
Mainz en St. Goar volstaat volgens
de BAW bij laagwater 50 tot 80
procent van de huidige vaargeulbreedte om twee schepen elkaar te
laten passeren.
Wordt de vaarweg alleen voor
(tijdelijk) eenrichtingsverkeer bij
laagwater aangepast, dan is er nog
minder ruimte nodig. Dan is volgens de BAW slechts 30 procent
van de huidige vaargeulbreedte
nodig.

rocent rekenen.
De duurste binnenhavens van
Nederland zijn nu Ameland,
Huizen, Eindhoven, Weert, Drachten, Breda, Goed en IJmuiden.
De goedkoopste havens zijn Tiel,

Alkmaar, Schagen en Sneek.
Inmiddels bieden 28 van de 95
Nederlandse binnenhavens met
een havengeldverordening kortingen aan duurzame schepen met
Green Award-certificaat.

Winnaar kerstpuzzel
De winnaar van de puzzelprijsvraag uit onze kersteditie is
Henry Mooren van mvs Spes
Nova uit Nijmegen. De oplossing van de puzzel was: ‘Veel
geluk in het nieuwe jaar’.
Meer dan 170 mensen had-

den de puzzel ingestuurd. Via
loting kwam Henry Mooren
als winnaar uit de bus.
We sturen een puzzelboekje
naar hem op, zodat hij nog heel
wat uren vooruit kan. Gefeliciteerd!

Kleurrijke kerstman
Dit is de winnende tekening van onze kerstkleurwedstrijd. Hij werd
ingestuurd door de 6-jarige Brent Izelaar uit Barendrecht. Met zijn
mooie kleurwerk verdient hij een doos kleurpotloden, zodat hij zijn
talent nog verder kan ontwikkelen. Veel plezier, Brent!

ASV wil ook meepraten over
biobrandstof
De ASV wil betrokken worden
bij de gesprekken over het
toevoegen van FAME aan
gasolie. Begin dit jaar stuurde de
vereniging een brandbrief naar
het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat over mogelijke
risico’s die aan biobrandstof
verbonden zijn voor
scheepsmotoren, zoals in de
vorige Binnenvaartkrant te lezen
was. Het ministerie wil daarover
overleggen met de branche.
De bijmenging van plantaardige
en dierlijke restproducten wordt
vanaf 2022 verplicht door de RED
II-richtlijn (Richtlijn Hernieuwbare Energie) van de Europese Commissie. De bunkerbranche waarschuwde eind vorig jaar bij monde

van NOVE dat Nederland die verplichting niet eenzijdig moet invoeren omdat scheepseigenaren
anders massaal in België en Duitsland gaan bunkeren.

Niet ondertekend
Het bijmengen is in 2019 ook
afgesproken in de Nederlandse
Green Deal Zeevaart, Binnenvaart
en Havens. Een woordvoerder van
het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat zei vorige week in
Weekblad Schuttevaer dat het met
de betrokken brancheverenigingen zal overleggen over “de uitvoerbaarheid en het tempo van
invoering”.
“Wij hebben echter nog niets hierover vernomen, ook niet nadat
de ASV heeft aangedrongen om

betrokken te worden bij dit overleg”, meldde de schippersvereniging op Facebook.
Volgens de ASV gaat het ministerie
er ten onrechte van uit dat die zich
teruggetrokken zou hebben uit het
overleg over de Green Deal: “De
ASV trekt zich niet terug uit overleggen maar heeft wel geweigerd
de Green Deal te tekenen mede
omdat daarin een afspraak was
opgenomen waarin er bijmenging
is van biodiesel, daar hebben we
ook nooit een geheim van gemaakt.”
“Als de ASV, die deze problemen
nu juist wel op voorhand had
voorzien waar anderen het bijmengen omarmden als ‘de oplossing’ nu buitengesloten zou worden is dat een heel slechte zaak.”

(illustratie Adobe Stock)
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Duitse inreisregels corona zijn
onwerkbaar voor de binnenvaart
De Duitse overheid heeft vorige
week de inreisvoorwaarden
aangescherpt. Dat is een van
de nieuwe maatregelen tegen
de coronapandemie. Het is
nog onduidelijk wanneer
de aangepaste eisen van
kracht worden, maar ze zijn
rampzalig voor de Europese
vervoerssector, en dus ook voor
de binnenvaart.
In Duitsland nam het aantal
coronabesmettingen deze maand
verder toe. Net als in Nederland
heerst er grote angst voor verspreiding van de Britse variant van het
Covid-virus.
De lockdown is verlengd, in Berlijn heerst nervositeit. Vorige
week heeft de overheid per noodverordening en zonder overleg
met de logistieke en transportorganisaties besloten dat iedereen
die vanuit een risicogebied naar
Duitsland komt, zich voortaan
elektronisch moet laten registreren en binnen 48 uur moet aantonen niet besmet te zijn.

deze krant was ook nog onduidelijkheid over de datum waarop de
nieuwe eisen van kracht worden.

Problematisch
Voor de Europese binnenvaart
dreigen grote problemen als gevolg van de maatregelen. Naast
Nederland zijn ook Oostenrijk,
Frankrijk en Zwitserland momenteel gebieden met veel besmettingen.
Wat erop neerkomt dat de bemanningsleden van schepen die
uit deze landen komen al meteen
bij aankomst in Duitsland een
negatieve coronatest moeten kunnen laten zien.
Of en hoe bemanningsleden, die
hun reis vaak alleen onderbreken
om te laden of lossen, dat voor
elkaar kunnen krijgen, is zeer de
vraag. Helemaal aangezien het
vaak lang wachten is op de uitslag
van een coronatest.

Economische ramp
Diverse Duitse transport- en logistiekorganisaties,
waaronder
de binnenvaartbonden BDB en
BöB, luiden de noodklok. De
overheidsplannen kunnen leiden
tot grote problemen voor consumenten en voor de industrie. Ze
zullen naar verwachting ook veel
economische schade berokkenen.
De binnenvaartorganisaties dringen aan op vrijstellingen voor de
transportsector.
BöB en BDB noemen uitzonderingen die gekoppeld zijn aan
een maximale verblijfsduur van
72 uur in gebieden met een hoge
incidentie onrealistisch en niet
geschikt voor binnenschepen, die
vaak dagenlang op buitenlandse
vaarwegen verkeren. “Dit is het tegendeel van duurzame en slimme
mobiliteit in crisistijden”, aldus
de beide organisaties.

Ook vanuit het bedrijfsleven is
er veel kritiek. Onder meer de
Keulse HGK Groep vreest dat de
bevoorrading van fabrieken in het
gedrang komt.
“Alle maatregelen zijn nuttig die
de pandemie kunnen indammen.
Maar ze moeten wel uit te voeren
zijn en niet tot verdere problemen leiden.”
Volgens de Shipping-tak van HGK
heeft de binnenvaart bewezen op
verantwoorde wijze met uitzonderingen op de algemene regelgeving te kunnen omgaan. “Onze
bemanningen kunnen er door
hun ervaring van de laatste maanden alles aan doen om de risico’s
te minimaliseren.”
De railtak van HGK zegt dat de
maatregelen tot absurde situaties
in het spoorvervoer leiden en dat
de overheid door het hinderen
van het Europese goederenvervoer de welstand in gevaar brengt.

Afhankelijk van de besmettingssituatie in het betreffende buurland moet men dit al meteen bij
aankomst in Duitsland aantonen.
Dit geldt ook voor personen die
actief zijn in het goederenvervoer.

Onduidelijkheid
De overheid wil op die manier
het aantal besmettingen onder
controle houden. De buurlanden
worden onderverdeeld in drie
categorieën: risicogebied, gebied
met hoge incidentiegevallen en
gebied met virusvarianten.
Een exacte definitie van deze begrippen geeft de overheid niet.
Van hoge incidentie is sprake bij
een zeer hoog aantal besmettingen.
Op het moment van drukken van

Iedereen die vanuit risicogebied komt, moet zich voortaan elektronisch laten registreren en binnen 48 uur
aantonen niet besmet te zijn. (archieﬀoto Alf van Beem)

Binnenvaart in Vlaanderen houdt stand ondanks corona

Flink meer containers via Albertkanaal
Het vervoer over de Vlaamse
waterwegen heeft weinig
toegegeven als gevolg van de
coronacrisis. In 2020 werd ruim
69 miljoen ton aan goederen
vervoerd. De daling is daarmee
slechts 1,65 procent ten opzichte
van 2019, meldt De Vlaamse
Waterweg.
De vaarwegbeheerder kon op één
specifieke deelmarkt zelfs een
stijging melden: “Terwijl er een
lichte achteruitgang was in de
totale tonnage, nam het containervervoer voor het elfde jaar op rij
significant toe.” En wel met bijna
11 procent.

Topcijfers
Lydia Peeters, de Vlaamse minister
van Mobiliteit en Openbare Werken, is verheugd met deze cijfers:
“Dankzij de inzet van alle actoren

in de sector behaalden we ook in
dit moeilijk jaar topcijfers. Ruim
69 miljoen ton goederen werden vervoerd over het water, het
equivalent van ruim 2,7 miljoen
vrachtwagens van 25 ton die niet
over onze drukke wegen reden.
Dat de sector ook in moeilijke
omstandigheden zich slagkrachtig
toont, is het bewijs dat binnenvaart daadwerkelijk ook een volwaardig alternatief is.”
Het containertransport op de
Vlaamse vaarwegen vestigde –
alweer – een record. Voor het elfde
jaar op rij werden er meer containers vervoerd. Het afgelopen jaar
ging er bijna 985.000 TEU over
water
Het leeuwendeel daarvan, bijna
700.000 TEU, ging over het Albertkanaal. Dat was ruim 20 procent
meer dan in 2019.
“In de huidige mobiliteitscontext

biedt het transport over water een
waardevol en aantrekkelijk alternatief voor het transport over
de weg”, vindt minister Peeters.
“Vlaanderen telt meer dan 1.000
kilometer bevaarbare waterweg
die door onze investeringen op
en langs het water alsmaar meer
mogelijkheden bieden. Ik roep
onze Vlaamse ondernemers dan
ook op om binnenvaart nog meer
in te zetten. De binnenvaart moet
een hoofdrol spelen in het vrijwaren van onze mobiliteit.”

Albertkanaal
Dat onderschrijft gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van De
Vlaamse Waterweg. “De Vlaamse
Waterweg nv gaat er ook in 2021
voor om het aandeel van de binnenvaart verder te doen toenemen
door ondernemers warm te maken
voor waterwegtransport. Met onder

meer de opwaardering van het
Albertkanaal, de verdere uitbouw
van de Seine-Scheldeverbinding
en de modernisering van het
Kanaal naar Charleroi investeert
De Vlaamse Waterweg nv ook de
komende jaren in een stralend
blauwe toekomst,” stelt hij.
“Sinds begin 2020 worden alle
sluizen op het Albertkanaal 24/7
bediend, waardoor de binnenvaart
nóg aantrekkelijker werd als alternatief voor de overvolle wegen en
wat resulteert in deze topcijfers,”
zegt Frieda Brepoels, voorzitter
van De Vlaamse Waterweg. “Er ligt
thans ook een masterplan voor
verregaande en gefaseerde automatisering en afstandsbediening
van onze sluizen en beweegbare
bruggen. Zo zetten we weer een
stap in de toekomst en willen we
de vervoersstromen over het water
nog efficiënter laten lopen.”

Logisch vervolg
Zonder vertrouwen vaart niemand
wel. De beurzen staan huizenhoog
en de huizenprijzen stijgen daar nog
bovenuit. Het kan niet anders of we
blaken van vertrouwen in de toekomst. Die toekomst maken we zelf;
dus zwelgen we in het zelfvertrouwen. We hebben alle vertrouwen
in een kwartet vaccins die allemaal
verrassend goed beschermen tegen
dat enge virus, want we hebben vertrouwen in de wetenschappers die al
dertig jaar met deze techniek aan de
gang waren en nu met een bizarre
ﬁnanciële injectie al snel de juiste
toepassing hadden gevonden om ons
te injecteren. Zij zijn de enigen die
weten hoe het werkt dus het is al een
Godswonder dat zoveel mensen die
wetenschappers vertrouwen, uiteraard geholpen door de beelden van
overvolle intensive care-afdelingen
in de ziekenhuizen, waar veel te veel
mensen hun laatste adem uitblazen.
Laten we eerlijk wezen: dat willen we
niet en dus valt er weinig te kiezen.
Is het nou zo verkeerd om op de
wetenschap te vertrouwen? Zonder
daarbij stil te staan, vertrouw je je
leven dagelijks aan de wetenschap
toe. Het is de wetenschap die heeft
uitgedokterd dat dankzij vleugels en
snelheid de lucht een 400 ton wegend
vliegtuig kan dragen. Dat heeft zich
al een paar keer bewezen intussen,
dat is waar, maar telkens als je in
een vliegtuig stapt, vertrouw je op
de techniek en de kwaliteit van het
onderhoud en het personeel. Je kan
niet alles zeker weten, je moet erop
vertrouwen.
Soms is het vertrouwen in iets zo
onverwoestbaar dat mensen bijna
eindeloos blijven geloven in de goede
aﬂoop. Neem nou bijvoorbeeld Nextlogic, die cryptische naam voor het
kunstmatig opbouwen van onderling vertrouwen tussen binnenvaart,
containerterminals in de zeehaven,
verladers en zeerederijen. Tot 2011
heette dat ketenoptimalisatie, maar
omdat ze in 2011 dachten dat het
door die naam niet lekker liep, werd
door een extern bureautje een naam
verzonnen die nog beter in het gehoor ligt. Het logische vervolg van
de introductie van Nextlogic was dat
er niks veranderde en alle partijen
elkaar wantrouwden en de schuld
bleven geven van de wachttijden
in de zeehavens. Toch bleef het vertrouwen bij sommigen hardnekkig
gehandhaafd en die werden zoals zo
vaak geholpen door de explosieve
ontwikkeling van de techniek. Wat
nu mogelijk is met Nextlogic (automatische correcties in de complete
planning van alle betrokken partijen) was in 2011 ondenkbaar, zoals
we niet zomaar allemaal met elkaar
hadden kunnen vergaderen via
beeldschermen als het coronavirus in
1980 had toegeslagen. Je moet vertrouwen hebben in ontwikkelingen
die je zelf niet direct begrijpt. Het is
gewoon het logisch vervolg en je kan
niet achterblijven.

EÉN POT NAT
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marine

Flexibel & betrouwbaar!

Peterson zoekt Binnenvaartondernemers
Scheepsspecificaties:
tussen de 500 - 750 ton en minimaal 900m3

AXXAZ Marine

OP BASIS VAN

VERVOER VAN

Binnenvaart medewerkers

• Daghuur
• Dagvracht

• Veevoedergrondstoffen
gen
• Diverse droge bulkladin

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

Bel voor meer informatie:

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

Staffing Solutions

+49 8362 9263300

AXXAZ Marine

Mail
info@axxaz.eu

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

Web
www.axxaz.eu

RP Tankschiffahrt AG

ROYAL TANKERS BV / BURANDO MARITIME SERVICES
Werft voor haar vloot binnenvaarttankers:

Wer sind wir?

Kapitein

Wir sind ein Binnenschifffahrtsunternehmen mit 17 Tankschiffen

De ideale kandidaat is in het bezit van:
-

Ervaring in de tankvaart
Geldig vaarbewijs
ADN certiﬁcaat
Radarpatent
Attest van goed gedrag en zeden

der Größe zwischen 2500 und 4200 Tonnen.
- Geldig STCW patent voor estuaire
vaart is een pluspunt alsook
interesse in estuaire vaart. Halen
van STCW patent wordt door ons
bedrijf ondersteund.

Wen suchen wir?

Wenn Sie Schiffsführer sind, für den das Fahren am Rhein eine
Herausforderung ist, ein Schiffsführer, für den das fahren am Rhein Freiheit
übernehmen, dann sind sie unser Mann!

De ideale kandidaat is in het bezit van:
- Geldig STCW patent voor estuaire
vaart is een pluspunt

Sind Sie im Besitz eines großen Schifferpatentes, Radar- und Funkpatent
und haben sie ein ADN-Zertifikat B oder C? Haben Sie Erfahrung in der
Tankschifffahrt?

Dann sind Sie unser Mann!

Matroos
- In het bezit van een geldig
dienstboekje met functie matroos

Die Schiffe sind für den Transport von Mineralölen ausgerüstet.

und Abwechslung bedeutet in Kombination mit Verantwortung zu

Stuurman
- Geldig vaarbewijs
- ADN certiﬁcaat
- Attest van goed gedrag en zeden

Wir möchten Sie in unserem Team
willkommen heißen!

Wir setzen wohl voraus das sie Deutsch oder Englisch sprechen.
- Attest van goed gedrag en zeden
- ADN certiﬁcaat is pluspunt

Was bieten wir an?

Wir bieten Ihnen einen Job an als Aufgestellte Mitarbeiter.
Wir bieten ein Komplettpaket mit Schweizer Bedingungen an.

Gelieve uw kandidatuur te richten aan Tom Vercauteren, HR Manager:

Ihre Menage und Reisegeld werden entgeltet.
Wir sorgen dafür, daß Sie sich weiter bilden und entwickeln können.

Tom.vercauteren@burando.eu
Burando Maritime Services • Arie den Toomweg 37 • 3089 KA Rotterdam
www.burando.eu

Haben wir Sie neugierig gemacht?

Mailen Sie Ihre Fragen und Details an: jobs@ippersonal.ch
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Limburg Express maakt zich op voor 2.0
European Gateway Services,
Barge Terminal Born en
de Danser Group werken
sinds twee jaar samen in de
Limburg Express: een vaste
binnenvaartverbinding tussen
Born, Venlo en de ECT Deltaterminal in Rotterdam. De
partners willen nu graag
opschalen naar Limburg Express
2.0: met de inzet van een extra
schip kunnen ook andere
terminals in Rotterdam worden
aangelopen.

stellingen. De Limburg Express
biedt hiervoor de juiste oplossing.
Door de hoge betrouwbaarheid en
frequentie kunnen wij de service bieden die onze afnemers
verwachten. Én door gebruik te
maken van de binnenvaart kunnen wij onze carbon footprint
reduceren. We kijken uit naar een
uitbreiding van de verbindingen!”

Op tijd

Bij de Limburg Express werken
twee inlandterminals in Limburg
samen die ECT voorheen met
eigen schepen bedienden. In Rotterdam kan, dankzij de bundeling
van lading, nu gebruik worden
gemaakt van fixed windows bij de
Delta-terminal. Hierdoor wordt het
schip volgens een vaste planning
afgehandeld. Zonder vertraging.

Koppelverband
Door het inzetten van een koppelverband worden per afvaart
grotere volumes naar Limburg
vervoerd, én is de afhandeling bij
de inland terminal een stuk efficiënter. Zo wordt de duwbak afgemeerd in Venlo om te lossen en te
laden en vaart het schip ondertussen door naar Born.
Ook is er een betere inzet van containers mogelijk. Lege containers
worden met de Limburg Express

Er wordt gevaren met een koppelverband: de duwbak wordt afgemeerd in Venlo om te lossen en te laden
en het schip vaart ondertussen door naar Born. (foto Danser Group)

tussen de terminals geherpositioneerd. Zo kan het zijn dat de lege
importcontainers van Venlo naar
Born gaan waar ze worden geladen
met exportlading.

Betrouwbaar
Veel bedrijven die gebruik maken
van de Limburg Express vinden het
een groot succes. Zo zegt Helen

van den Heuvel namens HapagLloyd: “De laatste jaren is de relatie tussen beide inland terminals
echt ontwikkeld als een partnerschap. Wij kunnen onze klanten
een betrouwbare service bieden en
zien dat onze volumes de laatste
jaren dan ook zijn toegenomen.”
Voor Michael Kors (een bekend
merk tassen en accessoires) in

Venlo draagt de inzet van vervoer
over water bij aan de doelstellingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Als wereldwijd merk willen wij onze impact
op de omgeving reduceren. Door
het transport, als onderdeel van
de supply chain, slimmer te organiseren kunnen wij bijdragen
aan onze duurzaamheidsdoel-

Ook Sabic in Sittard-Geleen is erg
enthousiast over de samenwerking. Frans van de Water van het
petrochemisch bedrijf zegt: “Door
gebruik te maken van de Limburg
Express hebben wij gegarandeerd
een vaste afhandeling in Rotterdam, waardoor wij zeker zijn dat
onze containers tijdig beschikbaar
zijn voor de afvaart van de zeerederij, en dus ook op tijd bij onze
klanten zijn.”
“De Limburg Express is voor
ons in die zin dé oplossing voor
een probleem waar wij als grote
internationale verlader erg veel
hinder van ondervinden, namelijk
onzekerheid met betrekking tot
het moment van afhandeling van
de containerbinnenvaart in de
zeehaven."
"De ontwikkeling van Limburg
Express 2.0 juichen wij van
harte toe, zodat wij ook andere
containerstromen
betrouwbaar
kunnen laten afhandelen in de
Rotterdamse haven.”

OP DE RADAR
“Hierdoor wordt maritiem onderzoek een stuk zichtbaarder.”
LASTING gaat van start. Dit grensoverschrijdend initiatief bouwt
aan een communicatiestrategie voor de lange termijn, waarmee
een hoogwaardige maritieme kennisinfrastructuur wordt zeker
gesteld. Zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht kan daar
namelijk nog de nodige winst worden geboekt, ziet Erwin van der
Linden (EICB).
Wat scheelt er op dit moment aan de maritieme kennisinfrastructuur?
Diverse onderzoeksinitiatieven zijn gelijktijdig in uitvoering. Stuk voor stuk
zijn deze initiatieven waardevol en leveren ze op projectniveau resultaten.
Wat we echter ook merken, is dat versnippering op de loer ligt. Dat
manifesteert zich op diverse terreinen. Denk daarbij aan situaties waarin
verschillende projecten aan dezelfde dingen werken.
Wat daarnaast opvalt, is de beperkte groep aan projectpartners waaruit
kan worden gevist. Door de maritieme onderzoekswereld zichtbaarder te
maken, zullen ook nieuwe partijen met goede ideeën aan de deur kloppen.
Met beter onderzoek en meer impact tot gevolg.
Hoe gaan jullie het verschil maken?
De gewenste situatie zoals omschreven in de specifieke uitvraag van de
Europese Commissie, de financier van dit project, is een toename van de
maritieme onderzoeksimpact van enkele tientallen procenten. We praten
hier dus over een flinke schaalsprong! Vanuit EICB zullen wij een analyse
maken van zowel de huidige als de gewenste situatie. Vervolgens brengen

wij in kaart hoe we tot de gewenste situatie kunnen komen. Dat doen we
samen met internationale partijen, zoals de haven van Valencia en Pro
Danube en onder coördinatie van Sea Europe.
Op basis van onze gezamenlijke bevindingen zal dan een stevige
communicatiestrategie worden uitgewerkt. Als het eenmaal weer is
toegestaan om internationale beurzen te bezoeken, dan ga je het verschil
over een tijdje zelf kunnen zien: de maritieme onderzoekswereld zal dan
echt een stuk zichtbaarder zijn.
Wat zegt je eerste gevoel?
Dat dit wel eens een heel zinvol initiatief kan blijken te zijn. Laat ik een klein
voorbeeldje noemen. Ik ben geruime tijd actief als disseminatiemanager
van diverse onderzoeksprojecten. Projectresultaten worden doorgaans
netjes onder de aandacht gebracht; dikwijls online op een speciale project
website. Geconsolideerde archivering van al deze projectresultaten is dan
eigenlijk wel zo logisch. Daar zijn goede, zelfs gratis tools voor beschikbaar.
Dat voorkomt bovendien discussies over instandhoudingskosten van
projectresultaten na de looptijd van een project. Het is goed om het gesprek
daarover internationaal te voeren. Mijn droom om de impact van maritiem
onderzoek naar een next level te tillen zou zomaar een stapje dichterbij
kunnen komen!
Erwin van der Linden
Projectmanager bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart
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FAMIL IEB ER ICHTEN

KI CKE 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.

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 !

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

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

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

DUW- SLEEP- EN TRANSPORTWERK
HANDEL IN ZAND EN GRIND

Voets Shipment bv

Gevraagd op duwboot

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

Schipper

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

Wir suchen für unsere Tankschiﬀe
Matrosen & Steuermänner, welche folgende
Qualiﬁkationen bieten:

24/7

KBEREI
BAAR

• Matroseneintrag auf dem Rhein im
Schiﬀerdienstbuch
• Tankschiﬀfahrtserfahrung
• ADN-Schein von Vorteil

dé school voor
varende kinderen
vanaf 3 jaar

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

www.lovk.nl

AR
180 JA
EN
IS
KENN
ING
R
A
V
R
E

Dé onderlinge specialist
in scheepsverzekeringen

088 6699500 | eoc.nl

@EOCverzekering/

EOCverzekering



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

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

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

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

THE POWER
TO TURN YOUR WORLD

www.WindeX.net

360°

QUALITY - SERVICE
INNOVATION - SUSTAINABILITY

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

Gezocht Kapitein voor tankschip:

Kwaliteitsschepen
uit Groningen

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

 050 - 369 21 00

 info@gsyard.nl

 www.gsyard.nl
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Swissterminal neemt drie Franse
binnenhavens over

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

Containeroverslagbedrijf
Swissterminal neemt in de
loop van dit jaar de exploitatie
van de Franse binnenhavens
Ottmarsheim, Huningue-VillageNeuf en Ile Napoléon over.
Daarvoor richt het concern
een nieuw dochterbedrijf op:
Alsaceterminal.

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

In 2029 moet Swissterminal zijn
huidige containerterminal in de
haven van Bazel opgeven, omdat
de concessie aﬂoopt en de Zwitserse autoriteiten andere plannen
hebben met het terrein. De overname van de drie havens in de
Elzas is een goed alternatief. In
tegenstelling tot Bazel heeft Swissterminal in de Franse havens veel
ruimte om te groeien en de overslag verder uit te breiden.

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

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

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

Ottmarsheim
Ottmarsheim ligt aan de Rijn, op
zo’n 15 kilometer van Mulhouse.
Met een oppervlakte van 132 hectare is het de grootste van de drie
havens. De trimodale containerterminal in Ottmarsheim heeft een
jaarcapaciteit van 200.000 TEU en
dat kan nog worden uitgebreid.
De haven zal verder geïntegreerd
worden in het netwerk van Swissterminal. Vanuit de haven zijn er
directe scheepslijnen naar Antwerpen en Rotterdam en spoorverbindingen met Le Havre en Marseille

Michel Gonlag - Eindredacteur
+31(0)6-53244445
(foto Swissterminal)

Sarah De Preter - Redacteur
+31(0)6-22701893

en, via Zwitserland, naar Italië en
China.
Naast Ottmarsheim gaat Swissterminal ook in Huningue-Village-Neuf containers overslaan. Het
is nu nog een bulkhaven, die de
komende vier jaar wordt omgebouwd tot een trimodaal overslagcentrum voor containerstromen
van en naar Zwitserland.

De nieuwe terminal komt vlak bij
Bazel. In de eerste bouwfase wordt
er 240 meter kade aangelegd. Daar
komt later nog 160 meter bij. De
terminal krijgt een capaciteit van
100.000 TEU per jaar.
De haven in Ile Napoléon ligt
vlakbij Mulhouse, aan het RhôneRijn-kanaal. Daar zullen ook in de
komende jaren bulkgoed en brand-

stoffen worden overgeslagen.
De nieuwe Swissterminaldochter
Alsaceterminal neemt alle medewerkers van de Franse havens
over. Leon Husser wordt CEO
van Alsaceterminal. Hij was onder meer tien jaar manager van de
containerterminal in de haven van
Straatsburg.

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

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

Werk aan middenkolk Sluis Maasbracht
in april klaar

Vormgeving

Rijkswaterstaat voert
herstelwerkzaamheden uit
aan de zuidelijke sluisdeur
van de middenkolk van
sluis Maasbracht.
Aannemerscombinatie MourikDynniq is donderdag 14
januari gestart. Het werk is naar
verwachting half april klaar.

Koninklijke BDU

vormgeving@binnenvaartkrant.nl
Jimmy-Dean Hartog
Colinda van Iperen
Liene Jouwsma-Tomase

Drukwerk
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

De middelste kolk is tijdens de
werkzaamheden gestremd. De
overige twee kolken van sluis
Maasbracht blijven echter gewoon in bedrijf. Er is daardoor
geen hinder voor de scheepvaart,
aldus Rijkswaterstaat.

advertentie bij telefonisch doorgegeven
teksten. Tevens dragen wij niet de
verantwoording voor foutieve of
onvolledige informatie vermeld in de
leverancierslijsten.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand

Drijfhout
De schade is vorig jaar juli
ontstaan toen een stuk drijfhout tussen de sluisdeuren
terechtkwam. Hierbij raakten de
draaipunten van de sluisdeuren
beschadigd, waardoor de middenkolk niet meer gebruikt kon
worden.
Bij de herstelwerkzaamheden
zal Mourik-Dynniq een aantal
onderdelen vervangen en opnieuw afstellen. De deuren worden uitgehesen en verplaatst naar
een werklocatie in de buurt van
de sluis. Daar vinden vervolgens
de werkzaamheden plaats. Na

(foto Rijkswaterstaat)

of openbaar gemaakt zonder
voorafgaande toestemming van de
uitgever. Dat geldt voor de volledige

afronding worden de deuren weer
ingehesen.
Het sluizencomplex vormt de
overgang tussen het Julianakanaal
en de Maas. Naast de drie kolken, heeft het complex ook een
pompgemaal om in droge tijden
het schutverlies terug te kunnen
pompen.
Sluis Maasbracht overbrugt 11,85
meter. Daarmee heeft het kunstwerk het hoogste verval van Nederland.

Geen schepen meer naar Hilversum

inhoud van zowel de papieren als
de online versie van deze editie. Het
auteursrecht berust bij Uitgeverij

Hoewel de overheid vervoer over
water promoot, verdwijnen nog
steeds watergebonden bedrijven
en kades in Nederland. Nu is
Hilversum aan de beurt.
Na het dempen van een groot
deel van de haven in 1999 was er
nog maar één bedrijf dat van de
binnenvaart gebruikmaakte: de
Maatschappij tot Exploitatie van
Betonmortelbedrijven in Neder-

land. Via het in 1937 uitgegraven
Hilversums Kanaal (CEMT-klasse II) kwamen er wekelijks nog
kleine binnenvaartschepen naar
de Mebin-betoncentrale.
De aanvoer van zand, grind en
cement is nu voorgoed voorbij.
Al enkele jaren wordt de betoncentrale niet meer gebruikt en
inmiddels is met de sloop begonnen. Op de locatie komen
bedrijfspanden en kantoren.

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
www.binnenvaartcijfers.nl
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A ROOM WITH A VIEW

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

GEVRAAGD

MATROOS
Sollicitaties te richten aan:
Naviglobe nv
Noorderlaan 96
BE-2030 Antwerpen
Tel: 00-32- 35.42.43.81
E-mail: desk@naviglobe.be

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.

DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART
Meer dan 40 jaar uw duwbakkenspecialist.
Biedt te koop, te huur of te vercharteren aan:
DUWBAKKEN TE KOOP
met/zonder luiken.
76,50
76,50
76,50
90,00
50,00
35,50

x
x
x
x
x
x

11,40
11,40
11,00
11,45
9,00
9,00

x
x
x
x
x
x

4,30 mtr.
4,00 mtr.
3,20 mtr.
4,30 mtr.
2,20 mtr.
2,33 mtr.

- 2900 ton.
- 2800 ton.
- 2144 ton.
- 3520 ton.
- 720 ton.
- 545 ton.

WERKBOOT TE KOOP
18,27 x 4,37 x 1,45 mtr. 180 PK. (CvO geldig tot 2024)

NIEUWBOUW (CONTAINER) DUWBAKKEN - Levering 2021110,00 x 11,40 x 4,50 mtr.
90,00 x 11,45 x 4,50 mtr.
88,20 x 11,45 x 3,85 mtr.

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

DIVERSE PONTONS TE KOOP / TE HUUR
Tevens nieuwbouw pontons in diverse afmetingen

TEL.:

+31 (0)76 303 05 50

E-MAIL: operations@dbsbv.com

TE KOOP GEVRAAGD
Duwbakken 76,50 / 90 / 110 mtr. alle leeftijden

Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

Wij hebben nog veel meer objecten in de verkoop; bel of mail ons gerust !

www.kamar.nl

|

info@kamar.nl

|

+31 (0)78-2049339

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS
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Der Beirat setzt sich aus Fachleuten der
Landesverwaltung und der WSV zusammen. Nach der Gründung haben sich die
Fachleute kürzlich in einer ersten Arbeitssitzung auf besonders wichtige Projekte
verständigt. Dies sind unter anderem die
Sohlstabilisierung und Abladeoptimierung

zwischen Duisburg und Stürzelberg
(Dormagen), der Bau von Ruhehäfen
am Niederrhein (Ossenberg und Niedermörmter) und der Ausbau des WeselDatteln-Kanals bis Marl. Diese Projekte
haben eine besondere Bedeutung für die
grenzüberschreitende Binnenschifffahrt
und ihre Kunden. „Ich bin hocherfreut, dass
NRW die WSV bei ihren Aktivitäten am
westdeutschen Kanalnetz und am
Niederrhein unterstützen will“, so der
Präsident der Generaldirektion der
Wasserstraßen und Schifffahrt, Professor
Hans-Heinrich Witte. „Der Projektbeirat
bietet beste Chancen für eine konstruktive
Zusammenarbeit, wie wir sie bereits in
anderen Bundesländern erfolgreich umsetzen.“
Zweimal im Jahr soll der Beirat aus

SE

Um mehr Güterverkehr von Straße und
Schiene auf das Schiff zu bekommen,
müssen die Wasserstraßen in NordrheinWestfalen (NRW) besser ausgebaut
werden. Deshalb wird die Planung
vorangetrieben. Ein eigens dafür neu
gegründeter Projektbeirat ‚Niederrhein
und westdeutsches Kanalnetz in NRW‘
treibt die schnelle und reibungslose
Umsetzung besonders wichtiger Projekte
voran.

E
CH
TS

Projektbeirat Binnenschiﬀfahrt NRW nimmt
die Arbeit auf

Schiﬀe auf dem Rhein. (Foto Zons Foto)

Nordrhein-Westfalen zusammenkommen,
um den Projektfortschritt zu begleiten.

Die nächste Sitzung ist für den Monat Juni
geplant.

Neues Taucherglockenschiﬀ für WSV ist fertig
Die Damen Shipyards Group hat
das neue Taucherglockenschiff
für die FMSW Koblenz, einen
Unterteil der Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung (WSV), planmäßig
fertiggestellt. Das Schiff hat kürzlich eine
erfolgreiche Probefahrt absolviert.
Das Spezialschiff wird die Carl Straat aus
1962 ersetzen. Es wird von einem dieselelektrischen Motor gemäß EU-Stufe
V-Standard angetrieben, der eine konstante
Fahrtgeschwindigkeit von 13 km/h gewährleistet.

Corona
“Wir sind sehr froh, dass der Bau dieses
ikonischen Schiffes planmäßig und zufriedenstellen verlaufen ist“, so Remko
Bouma, Salesmanager bei Damen. „Dies
verdanken wir der konstruktiven Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, unter
denen die FMSW Koblenz und Damen
Shipyards Hardinxveld. Enge Zusammenarbeit und hartes Arbeiten haben zu einer
effizienten Projektumsetzung geführt. Es
ist ein tolles Schiff geworden.“
Trotz Corona wurde das Schiff rechtzeitig
geliefert. Damen hat Sicherheitsmaß-

nahmen ergriffen, damit das ganze Jahr
am Projekt gearbeitet werden konnte.
Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich
die Lieferung der Tauchausrüstung an
Damen verzögert. Infolgedessen wird das
Taucherglockenschiff erst im Sommer den
Betrieb aufnehmen. Bis dahin bleibt der
Neubau bei Damen Shipyards Gorinchem
in den Niederlanden. Dort sollen auch
die Besatzungsmitglieder eingearbeitet
werden.

Einsatzgebiet
Das neue Schiff wird von der WSV auf dem

Rhein und seinen Nebenﬂüssen eingesetzt.
Das Hauptaufgabengebiet wird die Suche
und Bergung von verlorener Ladung und
Wrackteilen sowie die Inspektion von
Bauprojekten sein. Darüber hinaus können mit dem Schiff Tonnenanker in kiesigen und felsigen Gebieten gesetzt werden,
um Probenahmen durchzuführen.
Der Überdruck in der Stahlglocke an Bord
hält das Wasser draußen. So können
Besatzungsmitglieder in bis zu zehn Metern Wassertiefe ganz im Trockenen arbeiten. Sie brauchen dabei keine Tauchausrüstung.

HGK Shipping stärkt ihre Position im Kanalgebiet
Zum Jahreswechsel hat die HGK Shipping
die Anteile sämtlicher Minderheitseigner
an der Niedersächsischen
Verfrachtungsgesellschaft Hannover
(NVG) erworben. Damit stärkt sie
ihre Aktivitäten im westeuropäischen
Kanalgebiet.
Als nunmehr alleiniger Gesellschafter kann
die HGK Shipping die Anforderungen der
Industrie ﬂexibler bedienen. Innerhalb der
HGK Shipping ist die NVG dem Unternehmensbereich Dry Shipping zugeordnet.
Florian Bleikamp, Head of Chartering Canal
bei der HGK Dry Shipping GmbH und zugleich Geschäftsführer der NVG, begrüßt die
vollständige Übernahme: „Dies stärkt

unsere strategische Position, insbesondere
im westdeutschen Kanalgebiet. Durch die
engere Zusammenarbeit bei Kanalaktivitäten der HGK Dry Shipping und der NVG
können wir ﬂexibler auf Marktschwankungen reagieren und sichern somit die langfristige Versorgungssicherheit unserer Kunden.“
Die 1917 gegründete NVG Hannover disponiert eine Flotte von sieben Reedereischiffen, sowie zwölf Partikulier-/Mietschiffe.
Rund zwei Millionen Tonnen Fracht werden
darüber hauptsächlich im westdeutschen
Kanalgebiet, aber auch auf der Rheinschiene
in die ARA-Häfen sowie bis nach Hamburg
transportiert. Zu den beförderten Gütern
zählen Futtermittel, Baustoffe und Projektladung. Ein Befrachtungsschwerpunkt liegt

zudem auf der Montan- und Aluminiumindustrie. Neben dem Binnenschiffstransport gehören auch Umschlag und Lagerung
sowie der Vor- und Nachlauf im kombinierten Verkehr zu den angebotenen Leistungen.
Darüber hinaus ist die NVG in die innovative Ausrichtung der HGK Shipping
integriert. So nimmt mit dem Gütermotor-

Möglicherweise für niederländische
Wasserstraßen Geld aus
dem Nationalen Wachstumsfonds
Die niederländische Regierung wird über
den Nationalen Wachstumsfonds in den
kommenden fünf Jahren 20 Milliarden
Euro für Wissensentwicklung, Infrastruktur
& Forschung, Entwicklung und Innovation
zur Verfügung stellen. Unter anderem das
Projekt ‚Essenzielle, nachhaltige, sichere
und befahrbare Flüsse‘ könnte einen Beitrag
aus diesem Fonds erhalten.
Das Projekt zielt darauf ab, die Befahrbarkeit der großen Flüsse strukturell zu

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

schiff Niedersachsen 22 eines der Reedereischiffe am Projekt AutoBin im westdeutschen Kanalsystem teil, das die Potenziale
und Möglichkeiten autonomen Fahrens in
der Binnenschifffahrt untersucht. Dazu
wurde das Schiff eigens mit der entsprechenden Technik ausgerüstet.

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

verbessern. Außerdem sollen die Flüsse auf
den Klimawandel vorbereitet werden, etwa
indem Buhnen im Waal errichtet werden,
die Flusssohle des Waals (dort wo notwendig) einmalig nachgebessert wird und die
Schleusenkapazität in Grave und Weurt
erhöht wird. Nicht alle Projekte können
unterstützt werden. Die eingereichten
Projekte kosten insgesamt 25,5 Milliarden
Euro. Das ist mehr als die 20 Milliarden,
die zur Verfügung stehen. Es wurden zu
viele Projekte eingereicht und nicht alle
Projekte entsprechen den Kriterien. Abgelehnte Projekte können in einer nächsten
Runde nach Anpassungen erneut eingereicht werden. Das Geld wird erst zur Verfügung gestellt, nachdem die Regierung einen
Beschluss genommen hat. Die Finanz- und
Wirtschaftsminister in den Niederland
erwarten, dass dieser Beschluss im zweiten
Quartal 2021 genommen wird. Durch das
Zurücktreten der Regierung Rutte III ist
diese Planung allerdings unsicher.

B I N N E N VA A RT V LO G

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

Wie alles wil weten over

DE BINNENVAART
kijkt op de websites van de

www.binnenvaartkrant.nl

www.vlootschouw.nl
VLOOTSCHOUW

B I N N E N VA A RT V LO G

BINNENVAARTCIJFERS

www.binnenvaartvlog.nl

www.binnenvaartcijfers.nl
Een coproductie van de Binnenvaartkrant
en het Bureau Voorlichting Binnenvaart
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Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

Scheepsbouw
zit in ons
DNA

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

Nieuwbouw

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

Re ﬁt

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

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

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

Reparatie

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

breejen-shipyard.nl

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

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

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

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

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

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

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn
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Kiel kiest voor groen en voor Holland Shipyards Group
Met de volledig elektrische
veerboot Düsternbrook bewijst
Holland Shipyards Group
andermaal tot de Europese
koplopers te behoren op het
gebied van scheepsbouw voor
duurzaam personenvervoer.
Het schip is gebouwd in
opdracht van Schlepp- und
Fährgesellschaft Kiel (SFK) en
zal binnenkort operationeel
worden in de Noord-Duitse
haven.
Vorig jaar zomer leverde Holland
Shipyards Group ook al een hybride veerboot aan de rederij in
Kiel: de Gaarden. De Duitsers zijn
zó tevreden dat ze deze maand een
contract tekenden voor de bouw
van nog drie hybride schepen. Ze
zijn van hetzelfde ontwerp als de
Gaarden en worden 32,40 meter
lang en 8,80 meter breed. Ze kunnen worden aangedreven door
generatoren of batterijen. De eerste twee veerboten worden geleverd in 2022 en de laatste in 2026.

Groene toekomst
Met de schepen vernieuwt SFK zijn
vloot verder. De vervanging is in
lijn met de milieudoelstellingen
van SFK en Kiel. De Duitse stad wil
in 2050 CO2-neutraal zijn en ziet
daarbij een grote rol weggelegd
voor de scheepvaart.
Holland Shipyards Group werkt
aan een groenere toekomst voor
de maritieme industrie. Het orderboek van het bedrijf telt zo’n
tien volledig elektrische of hybride
ferries. Dit jaar zal de werf ook een
schip retrofitten met een aandrijving op waterstof.

Volledig elektrisch
De Düsternbrook arriveerde vorige maand in Kiel. Het schip wordt
volledig elektrisch aangedreven.
De veerboot, met 24,70 bij 6,50
meter kleiner dan de Gaarden, zal
worden ingezet op de Schwentinelijn. Die verbindt Reventlou op de
westoever van het Kieler Fjord met
Wellingdorf en Neumühlen op de
rechterover.

(foto Media Creators)

De bouw van de laadinfrastructuur voor de batterijen is binnenkort klaar. Als ook de steigers

zijn aangepast en de kapiteins zijn
opgeleid, gaat de Düsternbrook
aan het echte werk beginnen.

Er is aan boord plek voor maximaal 140 passagiers en 60 fietsen.

Aan ferry DÜSTERNBROOK leverden onder andere:
Holland Shipyards Group
Ontwerp, bouw en afbouw casco
Berger Maritiem Sales & Service V.O.F.
Twee CFD geoptimaliseerde scheeps
schroeven
VICUSdt
Twee CFD geoptimaliseerde scheeps

schroeven
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Antwerpse Staal Services N.V.
Leverancier staal
De Waal Machinefabriek
Stuwa Stuurwerkinstallatie

Den Hartog B.V.
Smeerolie
EST-Floattech B.V.
Energy storage systems, 819kWh
Holland Ship Electric
- Elektrische voortstuwingsinstallatie i.s.m.
Hybrid Ship Propulsion

- Elektrische installatie
- Nautisch pakket
- Airco
- Camera systeem
Hoogendoorn MBI BV
Complete Betimmering

Hybrid Ship Propulsion
- Elektrische voortstuwingsinstallatie
JPsurvey B.V.
Certificering
Stam Constructie
- Hydraulische ramp met railingwerk
- Aluminium reddingsplateau

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

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

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

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.

www.carronmarine.be

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

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

21.450,22.450,24.550,25.550,-

Stuurwerkkeuringen

Stuurwerkpompen
leverbaar uit voorraad

Stuurhuiskeuringen

Nieuw of revisie van cilinders

26.450,-

38.700,77.500,-

Meer weten?
Markweg Zuid 2A
4794 SN Heijningen

0167 - 52 45 65
buycktechniek.nl
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Damen levert nieuw duikerklokschip aan WSV
Damen Shipyards Group heeft
het nieuwe duikerklokschip
voor FMSW Koblenz, onderdeel
van de Duitse vaarwegbeheerder
WSV, opgeleverd. Het schip
heeft succesvolle proefvaarten
inmiddels achter de rug.

een zeer constructieve samenwerking tussen alle partijen. Deze
nauwe samenwerking en hard
werken hebben geleid tot een
efficiënte projectuitvoering en een
prachtig schip. ”

Het schip is de opvolger van de uit
1962 daterende TGS Carl Straat.
Het heeft een dieselelektrische
aandrijving die voldoet aan de Stage V-norm en zorgt voor een kruissnelheid van 13 kilometer per uur.
“We zijn zeer verheugd dat de
bouw van dit iconische schip volgens schema en naar tevredenheid
van de klant is voltooid”, zegt
Damens sales manager Remko
Bouma. “Dit is het resultaat van

Ondanks de belemmeringen door
corona is het schip toch op tijd
opgeleverd. Door passende veiligheidsmaatregelen kon Damen het
hele jaar door aan het project blijven werken.
Er is wel een tegenvaller: door de
pandemie is de levering van de
duikuitrusting aan Damen vertraagd. Als gevolg hiervan zal het
duikerklokschip pas komende
zomer in gebruik worden geno-

Corona

(foto’s Damen Shipyards Group)

“Wachten met Rijnverdieping
is onverantwoord”
De verdieping van de Rijngeul
is een van de belangrijkste
Europese vaarwegenprojecten in
de komende decennia en mag
dus geen vertraging oplopen.
Dat zeggen Clemens Hoch en
Marc Ruland, de twee SPDpolitici die als “2-für-MainzTeam” samen optrekken voor
een sterke regio.
Hoch is staatssecretaris in de deelstaat Rijnland-Palts, waar Ruland
parlementslid is. Samen met de
liberalen (FDP) en de groenen
(Bündnis 90/Die Grünen) maken
de sociaaldemocraten in RijnlandPalts zich sterk voor een snelle verdieping van de Middenrijn.
“Dit is voor de regio Andernach en

heel Rijnland-Palts zeer belangrijk
om aantrekkelijk te blijven voor
bedrijven en de economie te versterken”, aldus Hoch en Ruland.
“De hele deelstaat leeft als economische regio van de vaarwegen.
We hebben de binnenvaart nodig voor het behalen van de
klimaatdoelstellingen. Een diepere Rijngeul maakt van de haven in
Andernach een sterkere draaischijf
voor het goederenvervoer.”
De politici vinden dan ook dat
de bondsregering dringend moet
beginnen met de voorbereiding
van de verdieping. “Zoiets kan
je niet op de lange baan schuiven.
Dat zou onverantwoord zijn.”

men. Tot die tijd blijft het schip in
Nederland, bij Damen Shipyards
Gorinchem. In de tijssentijd zal de
werf de bemanning trainen en vertrouwd maken met het schip.
Marius van Wijngaarden, projectmanager nieuwbouw bij Damen
Shipyards Hardinxveld, vertelt:
“Hoewel veel van het werk heeft
plaatsgevonden tegen de uitdagende achtergrond van de aanhoudende coronapandemie, heeft
de uitstekende samenwerking tussen alle partijen dit project tot een
succes gemaakt. Ik ben erg trots op
het team voor de manier waarop
ze deze uitdaging aangingen.”
Gerald Rose, projectmanager van

FMSW (Fachstelle Maschinenwesen Südwest): “In 2018 hebben
we het contract voor de vervanging
van de TGS Carl Straat gegund
aan de Nederlandse scheepsbouwer Damen. Vanwege het unieke
karakter van het schip is dit een
bijzonder uitdagend project."
"Beide partijen wilden graag een
uitstekend schip bouwen voor de
operator, WSA Rhine, en ik denk
dat dit tot nu toe gelukt is."
"Nederlanders leven niet alleen
met het water, ze werken ermee en
dat wordt indrukwekkend bevestigd door dit schip.”

Droog duikwerk
Het schip volgt de Carl Straat op,
die sinds 1963 zijn taak vervulde.
Het zal worden ingezet op de Rijn
en de zijrivieren. De duikerklok
aan boord is een ruimte waarin
mensen droog en onder atmosfeer
onder water kunnen verblijven en
werken. Ze hebben dan geen duikuitrusting nodig.
Het schip zal vooral worden ingezet voor het zoeken en bergen van
verloren lading en wrakstukken en
voor de inspectie van bouwprojecten. Het schip zal ook tonverankering en bemonsteringen uitvoeren
op rivierdelen met grind- en rotsachtige bodem.

Boskalis bouwt mee aan nieuwe Royerssluis
Als partner in het Rinkoniênconsortium is de Nederlandse
infrabouwer Boskalis betrokken
bij de bouw van de nieuwe
Royerssluis in Antwerpen.
Samen met de aanleg van het
Oosterweelknooppunt gat het
om een aanneemsom van ruim
500 miljoen euro. Boskalis
vult daarvan circa 20 procent
in. Andere deelnemers in
het consortium zijn Mobilis,
CIT Blaton, Artes Group en
Stadsbader.
Opdrachtgever Lantis heeft 5
januari bekendgemaakt dat het
deelproject van de Oosterweelverbinding in Antwerpen aan het
Rinkoniên-consortium is toegekend.
Lantis is als Vlaamse publieke en-

titeit verantwoordelijk voor de realisatie van complexe mobiliteitsprojecten in de Antwerpse regio.
Het Oosterweelverbinding-project
bestaat uit meerdere deelprojecten
en heeft als doel om de Antwerpse
Ringweg sluitend te maken. Het
aan Rinkoniên gegunde deelproject omvat twee onderdelen: de
aanleg van het Oosterweelknooppunt en het vervangen van de Royerssluis.

Slopen
Als onderdeel van de Oosterweelverbinding moet de Royerssluis
uit 1907 worden vervangen. Voor
de oude binnenvaartsluis komt
een nieuwe sluis in de plaats met
een lengte van 230 meter en een
breedte van 36 meter. Die krijgt
meer
capaciteit,
veroorzaakt

minder verkeershinder en wordt
geschikt voor vierbaksduwvaart.
De sluis is door Lantis aanbesteed
en gegund, maar wordt uiteindelijk uitgevoerd in opdracht van het
Havenbedrijf Antwerpen. Afdeling
Maritieme Toegang zal, als leidend
ambtenaar, ook verantwoordelijk
zijn voor het ontwerp en de engineering van de sluis.
Het Rinkoniên-consortium zal de
huidige sluis slopen en de vergrote
sluiskolk aanleggen. De levering
en plaatsing van twee sluisdeuren,
twee bruggen en de elektromechanische aansturing zal het consortium uitbesteden aan lokale specialistische bedrijven.
De eerste werkzaamheden starten
halverwege dit jaar. De oplevering
van de sluis is gepland voor eind
2026.

Boetes nog steeds disproportioneel hoog en veel
Tijdens het Strategisch Brancheoverleg van 5 januari jongstleden
heeft de ASV aan de Inspectie Leefomgeving en Transport gevraagd
of de boetebedragen in verhouding staan tot die in andere sectoren en of er afstemming plaatsvindt met andere toezichthouders.
ILT schrijft hier zelf over: “ILT
licht toe dat hogere boetes in
verhouding staan en juist zijn gekomen omdat de huidige boetes
ingecalculeerd werden. De boetes
zijn er om een gelijk speelveld te
kunnen garanderen en de veiligheid te kunnen waarborgen en dus
in het belang van de goedwillende
in de sector. Er is veel afstemming

tussen de verschillende toezichthouders.”
ASV is het hier niet mee eens. De
schippers hebben namelijk te
maken met zo’n 120 elementen
waarvoor men geconfronteerd kan
worden met een bestuurlijke boete. Een bestuurlijke boete waarover
zelfs binnen Europa al kritische
geluiden tegenover Nederland
te horen zijn omdat die niet of
nauwelijks aangevochten kunnen
worden: ILT controleert ILT en de
rechter mag hooguit controleren
of ILT uitvoert wat ze uit zegt te
voeren. Niet of het redelijk is of
disproportioneel. Waarbij volgens
een rechter deze bestuurlijke boetes er in wezen zijn om de Staat te

beschermen tegen de burger, in dit
geval dus de schipper.
Bovendien is er gevraagd om
matiging vooraf, vergelijkbaar met
onze concurrenten (wegvervoer
en spoorvervoer) waarbij wél rekening gehouden wordt met de
grootte cq omzet van een bedrijf
(en dus het economische, mogelijke voordeel).
Rekeninghoudend met het feit dat
zelfs de vrachtwagenchauffeurs
aangeven (bijna) nooit gecontroleerd te worden en dan alleen
nog maar op het rijtijdenbesluit,
en rekeninghoudend met het feit
dat in dat geval wel sprake is van
matiging vooraf, is dit keiharde
oneerlijke concurrentie, en aantas-

ting van het gelijkheidsprincipe.
Bovendien is dit in strijd met de
uitspraken van ILT en minister
Van Nieuwenhuizen zelf dat men
vooral risicogestuurd zal controleren en handhaven.
Conclusie: Hier is sprake van een
perverse prikkel. Meer controles is

meer controleurs en meer budget
voor ILT voor iets wat maatschappelijk irrelevant is, want bewezen
een veilige sector.

Sunniva Fluitsma,
namens bestuur en
denktank van de ASV

INGEZONDEN
BRIEF
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OMRU
SCHEEPSRAMEN

SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

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

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

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

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

MEER WETEN?
+31 (0) 183-745 694
info@sdkdieselsupport.nl
www.sdkdieselsupport.nl
Kelvinweg 12a, 6101 WT Echt (Afstand vanaf Maasbracht 2 km)

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

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

POST MARINE HEATING STAAT
VOOR KORTE LEVERTIJDEN,
GOEDE SERVICE DOOR
GEMOTIVEERDE VAKMENSEN EN
BOVENAL EEN SCHERPE PRIJS!
Nederlands fabrikaat van DUURZAME KWALITEIT

DE SPECIALIST IN SCHEEPSVERWARMING!
Post Marine Heating: nuchter en innovatief

Post Marine Heating is een nuchter en innovatief familiebedrijf dat kan bouwen op meer dan veertig jaar ervaring
in het ontwerpen en fabriceren van olie gestookte verwarmingssystemen voor de plezier- en beroepsvaart. We
staan echter niet stil en blijven zoeken naar manieren om onze scheepsverwarming nog verder te verbeteren.

Rentabiliteit met een plus Blue-Line

Met de ontwikkeling en implementatie van de Blue-Line-ketels heeft Post Marine Heating een uiterst doelmatig
en betrouwbaar C.V. systeem op de markt gebracht. Jarenlange ervaring en gemotiveerde vakmensen hebben,
met behulp van moderne apparatuur en hulpmiddelen de C.V. ketels gemaakt tot wat ze zijn; betrouwbare marine
C.V. systemen. Dankzij het uitgekiende ontwerp, de duurzaamheid, eenvoudige bediening en de materiaalkeuze,
staan deze ketels borg voor jarenlang probleemloos functioneren. De C.V. ketels doorstaan alle door de overheid
opgelegde eisen ten aanzien van veiligheid (CE), rendement en uitstoot van schadelijke stoffen.

“ De Blue-Line is de schoonste en
efficiénste diesel (olie) gestookte
CV ketel van deze tijd. De ketel
wordt gekenmerkt door zijn hoge
rendement van meer dan 95%,
zijn lage stroomverbruik en zijn
roetvrije krachtige werking.

Productie in eigen fabriek

Alle modellen uit ons assortiment worden geproduceerd in onze eigen moderne fabriek in Gorinchem. Hierbij
werken we nauw samen met Post Metaalbewerking, waar u ook terecht kunt voor andere bootonderdelen van
aluminium of (roestvast) staal zoals tanks voor vuil- en/of drinkwater.
Boezem 20a, 4206 CB Gorinchem
+31 (0)183 - 610 211

info@postmarineheating.com
www.postmarineheating.com
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Voorzitter Henry Mooren van BLN-Schuttevaer afdeling ZON
over achterstallig onderhoud op vaarwegen:

“Het mankeert aan capaciteit en kennis”
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Minister Cora van
Nieuwenhuizen heeft de
Nederlandse vaarwegen niets te
kort gedaan, maar “oud zeer”
en achterstallig onderhoud
hebben voor onverwacht
veel oponthoud en storingen
gezorgd. Dat stelt voorzitter
Henry Mooren van Koninklijke
BLN-Schuttevaer afdeling ZuidOost Nederland (ZON) in het
blad Informatiestromen, bestemd
voor de leden.
Gevraagd om een toelichting zegt
Mooren, die ook penningmeester
is van het algemeen bestuur van
BLN-Schuttevaer: “We hebben niet
altijd zicht hoe en wanneer toegekende gelden voor de waterwegen
besteed worden. Rijkswaterstaat
beschikt niet over voldoende eigen
kracht om alles te onderhouden,
repareren en monitoren. De plannen van de overheid zijn goed en
de gelden zijn nu beschikbaar. En

vervolgens worden de plannen uitbesteed. We constateren dat er veel
te weinig capaciteit en kennis is bij
de betrokken bedrijven en aannemers die het moeten uitvoeren.”

we aan tegen verrassingen en slecht
herstel. En dan is er nóg geen zicht
op een oplossing of afronding van
een geconstateerd probleem.”

Hij is kritisch: “We praten in
Nederland graag over de hoge kwaliteit van onze waterhuishouding.
Van de aanleg van waterwegen en
waterbeheer. We zijn jarenlang exporteur geweest van ‘natte bouw’werkzaamheden. Buiten Nederland en Europa. Als we nu bezien
waar veel tekortgeschoten wordt,
dan hebben we het over werkzaamheden aan het Julianakanaal,
het Wilhelminakanaal bij Tilburg
en het Twentekanaal. Niet alleen
in de voorbereiding maar ook in
de uitwerking van de werkzaamheden wordt tekortgeschoten.”
Naast een gebrek aan kennis en
capaciteit bij bedrijven constateert
Mooren ook dat de termijnen voor
de uitvoering vaak niet haalbaar
blijken te zijn. “Steeds weer lopen

“2020 moest het jaar worden
waarin de sluizen van Weurt ﬂink
onderhouden zouden worden
voor een betrouwbaar en robuust
complex op de grens van Maas en
Waal. Er kon worden gezegd dat
het niet aan ambitie heeft ontbroken maar het eindresultaat is frustrerend. De gerenoveerde Waaldeur van de Westsluis staat op
bokken en kan een lange periode
niet worden gebruikt.”
“Het is hoogst ongemakkelijk dat
schepen met een grotere lengte
dan 110 meter nog nauwelijks over
het Maas-Waal-kanaal kunnen
varen. De schippers die van Duitsland komen en een Maasbestemming hebben of de Rijn moeten
opvaren, kunnen van de Bergsche
Maas, de nieuwe Merwede en de

Tegenvaller

Waal een omweg van 175 kilometer aﬂeggen. Zolang dat vanwege
de lage waterstand op de Waal
nodig is, kan worden gesproken
van een onaanvaardbare situatie.”
“Rijkswaterstaat Oost-Nederland,
en dat zal in andere delen van ons
land niet anders zijn, loopt achter
de feiten aan. Er is niet alleen een
sterke lobby nodig, maar bovenal
een geschikte opleiding voor onderhoud en technische kennis.”

Risico
“Het verdient voor de beheerder van de sluizen van Belfeld en
Sambeek geen schoonheidsprijs
dat er lange tijd een sluiskolk niet
kan worden gebruikt. Al dan niet
bewust is het risico genomen dat
bij een andere storing er nog maar
één sluiskolk beschikbaar is voor
de scheepvaart.”
“De herhaalde oproep van BLNSchuttevaer is bij het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat
omgezet in een daad. In 2021 wor-

Generatorsets Seawolf
krijgen tweede leven
als studieobject
De Maritieme Academie Harlingen
en het Maritiem College Velsen
hebben beide een generatorset
ontvangen van het superjacht
Seawolf.
Door de donatie van de identieke
motoren kunnen de zusterscholen
een groot aantal opdrachten delen
bij de vakken Motorenkennis en
Onderhoud.
De studenten van de opleidingen
Scheeps- en Jachtbouw en Rijn-,
Kust en Binnenvaart kunnen zich
erop uitleven.

Open dag
Maritieme Academie Harlingen
gaat binnenkort de ontvangen
motor plaatsen en in bedrijf stellen. Ook daar helpen de studenten
aan mee. Op 6 februari is die klus
tijdens de online de open dag te
volgen.
De 58,85 meter lange Seawolf ligt
op dit moment binnen bij ICON
Yachts in Harlingen voor een

refit. De eigenaar van het jacht liet
daarbij de generatoren vervangen.
De oude wilde hij graag doneren
aan de scholen.
De hoofdmotoren zijn nog origineel, maar zeer goed onderhouden. De twee Smit MAN RB666motoren leveren 1.500 pk en
zorgen voor een topsnelheid van
15 knopen en een indrukwekkend
bereik van 18.000 zeemijl.

Vakgroep
Binnenvaart
NRW van
start

De Seawolf ligt momenteel bij ICO Yachts in Harlingen.
(foto’s Tom Koole / Maritieme Academie Harlingen)

Noordrijn-Westfalen (NRW)
gaat de Duitse vaarwegbeheerder
WSV ondersteunen bij het
plannen en realiseren van
belangrijke vaarwegprojecten.
Er is een vakgroep in het leven
geroepen met deskundigen van
de WSV en de deelstaat. Deze zal
twee keer per jaar bijeenkomen.
Voor NRW, het belangrijkste binnenvaartland in Duitsland, is een
snellere verruiming en modernisering van de vaarwegen van groot
(economisch) belang. Om meer
lading van de weg en het spoor
over te hevelen naar het water,
moeten wel enkele infrastructuurprojecten met spoed gerealiseerd
worden.

Zeesleper
Het schip was oorspronkelijk een
zeesleper, in 1957 gebouwd door
de inmiddels gestopte Nederlandse scheepswerf J & K Smits.
Als Clyde voer het schip bij rederij
Smit. De sleper is omgebouwd tot
superjacht. Dat gebeurde in een
vier jaar durende refit, van 1998
tot 2002.
De Seawolf biedt plaats aan maximaal twaalf gasten in zes passagiershutten, waaronder een luxe
master suite en een VIP-suite.

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

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

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

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

den alle hydraulische systemen
aan en bij de sluisdeuren gesaneerd. Per sluiskolk gaan de werkzaamheden ongeveer drieënhalve
maand kosten. En nu maar hopen
dat de sluiswachters na de reparaties in 2022 de volledige capaciteit
aan de scheepvaart kunnen aanbieden.”
“In de ‘bouwkuip’ bij Urmond
en bij de haven van Stein op het
Julianakanaal is een versmalling
en eenrichtingsverkeer voor de
scheepvaart in het leven geroepen.
Na het ontstaan van een instabiele situatie van de damwandconstructie zijn alle werkzaamheden
van dit project opgeschort. Het
is helaas niet de eerste keer dat
een aannemer in deze regio over
onvoldoende kennis beschikt.
Tussen Urmond en Stein zijn de
verruimingswerkzaamheden
op
deze waterweg om dezelfde reden
gestaakt”, aldus Mooren in Informatiestromen.

Eén van de generatoren.

Tijdens zijn eerste vergadering
legde de vakgroep de nadruk op
de Rijnverdieping tussen Duisburg
en Dormagen, de bouw van overnachtingshavens in Ossenberg en
Niedermörmter en de verruiming
van het Wesel-Datteln-kanaal tot
in Marl.
Dit zijn allemaal belangrijke
projecten voor de Europese
binnenvaart, maar de uitvoering
schiet niet op. De vakgroep wil het
tempo opvoeren en zal daartoe
ook actief de samenwerking
zoeken met het verkeersministerie
in Berlijn. De directievoorzitter van
de WSV, Hans-Heinrich Witte, is
blij dat NRW de vaarwegbeheerder
gaat ondersteunen en kijkt uit naar
een vruchtbare samenwerking.
In juni komt de vakgroep weer
bijeen.
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ALUMINIUM EN RVS
BEERENS BV

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

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

of mail direct naar
john@beerensbv.nl
/Beerensbvwerkendam
/company/beerensbv

WWW.BEERENSBV.NL

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

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

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

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

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

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

4G 5G

info@frontierbv.com / tel: 024 366 0012 / www.frontierbv.com
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Daisy Rycquart volgt Alain Devos op als directeur van CITBO

“Een prachtige sector met alle ruimte voor jongeren”
Bij CITBO staat sinds dit jaar
een jonge, ambitieuze vrouw
aan het roer. Daisy Rycquart is
28, afkomstig uit de binnenvaart
en academisch geschoold in de
chemische en milieuwetenschap.
Ze volgt Alain Devos op als
directeur. “Hoe dat voelt? Als
een warm bad! De binnenvaart
telt zó veel ervaren beleidsen praktijkdeskundigen die
hun kennis willen delen met
jongeren. Dat kan je niet van alle
sectoren zeggen.”
De in 2013 opgerichte Corporation Inland Tanker Barge Owners
(CITBO) denkt altijd na over
nieuwe koersen en groei. Dat
Alain Devos een stapje terug wilde doen, was binnen het bestuur
al een poosje bekend. Tijdens de
bestuursvergadering van vorig jaar
werd Rycquart formeel gevraagd
of ze hem wilde opvolgen. Ze is
sinds 2018 beleidsmedewerker van
CITBO.
“Ik moest daar even over nadenken,
want ik vroeg me af of ik niet te
jong was voor een directiefunctie.
Maar ik vond het een hele eer dat
het bestuur aan mij dacht. Er staat
een sterk team achter mij en met
Alain heb ik een bijzonder goede
mentor. Het was een gemiste kans
geweest als ik het niet had gedaan.”

Binnenvaartnest
Rycquart wil voldoening halen uit
de dingen die ze doet. Als schippersdochter voer ze in haar jeugd
mee met haar ouders. Ze heeft
nooit zelf gevaren en had ook niet
de intentie om in de binnenvaart
te gaan werken. Maar na haar
master Milieuwetenschap aan de
Universiteit Antwerpen kwam er
vanuit de sector een mooie kans.
“CITBO zocht een ondersteunende kracht en dat leek me interessant. Zo ben ik erin gerold.”
Ze heeft als milieuwetenschapper
veel belangstelling voor het duurzaamheidsdossier. “Milieu is op
beleidsvlak dé toekomst. Maar hoe
behaal je de klimaatdoelstellingen
in een sterk geïndividualiseerde
sector? Het is mijn passie om hierover kennis te verzamelen op Europees niveau, deze te verspreiden
onder ondernemers en erover in
gesprek te gaan.”

Het comité Innovation & Greening
van het Europese Inland Waterway Transport-platform, waarvan
Rycquart secretaris is, houdt zich
intensief bezig met dit vraagstuk.

Geen heilige graal
“We denken erover na hoe we dit
als sector gaan doen. De vergroening is een dynamisch proces.
Aangezien de heilige graal niet
bestaat, zal de sector zich moeten aanpassen en openstaan voor
diverse oplossingen die ons verder kunnen helpen. De huidige
vloot heeft al veel potentie. Tot
2030/2035 zitten we in een transitieperiode, waarin veel innovatie
zal plaatsvinden. Daarna volgt de
verdere uitrol naar 2050.”

“ Vergroening
is een
dynamisch
proces

”

“We moeten bij besluiten die we
nu nemen al zorgvuldig nadenken over de toekomst”, vervolgt
Rycquart. “Een scheepsmotor
gaat vijftien à twintig jaar mee.
We willen ons niet vastpinnen
op één alternatief voor de dieselmotor, maar zetten erop in om zo
modulair mogelijk te zijn. Op aandrijvingsvlak zullen verschillende
duurzame alternatieven ontstaan,
afhankelijk van de activiteiten
waarvoor het schip wordt ingezet.
Daarnaast moeten we heel hard
ons best gaan doen op het vlak
van luchtkwaliteit, want we varen
ook door steden. Met retrofit kun
je al veel bereiken, maar er zijn
nog veel stappen te zetten.”
Lastig is het financieringsvraagstuk. Wie gaat de verduurzaming
van de sector betalen? Rycquart:
“Op dit moment draagt de maatschappij de gevolgen van de verontreiniging door de transportsector. Het is belangrijk om deze
externe kosten te internaliseren in
de markt.”
“Moet je dan een prijs op emissies gaan plakken? Of de overheid
vragen om meer bij te dragen aan

de vergroening? De externe kosten
van de binnenvaart zijn inmiddels
in kaart gebracht en momenteel
wordt onderzocht hoe we deze,
one way or the other, kunnen gaan
inzetten. Dit resulteert hopelijk in
een basis die een grote duw geeft
aan de sector in de goede richting.
Helaas is er nu nog veel onduidelijkheid.”

Personeelstekort
Naast duurzaamheid zijn personeel en markt belangrijke speerpunten van CITBO. Het personeelstekort in de sector is nijpend.
“Scholen trekken te weinig jongeren aan en het aantal zij-instromers is beperkt. Dit probleem
wordt nog vaak onderschat, terwijl we er middenin zitten. Wat de
marktsituatie betreft, zien we een
achteruitgang in de laatste twee
jaar. Veel ondernemers hebben
het moeilijker gekregen. We gaan
onze marktrapportages voor leden
daarom nog nuttiger en inzichtelijker maken zodat ze meer kennis
kunnen vergaren.”
Rond deze grote thema’s werkt
CITBO samen met andere organisaties, op nationaal en Europees
niveau. “Je moet zoiets niet alleen
willen doen. In de samenwerking
met anderen kunnen wij mankracht bieden om dossiers op te
volgen op alle niveaus. We hebben
drie vaste medewerkers in dienst.”
Samen sterker is ook het motto
van waaruit CITBO is ontstaan.
Het aantal leden groeit. “Het is
niet onze bedoeling de hele tankvaart lid te maken. We zijn met
een homogene groep gestart en
willen die homogeniteit behouden. Onze leden zijn ondernemers
die het algemeen belang boven het
eigenbelang stellen, out of the box
durven denken en oog hebben
voor innovatie en samenwerking.
Die kracht voel je zelfs in deze
coronatijd. Hoewel we elkaar niet
kunnen ontmoeten, krijgen we
veel constructieve input van onze
leden uit de praktijk. Zonder hen
kunnen wij het niet doen.”
Voormalig directeur Alain Devos
is nu adviseur van het bestuur en
blijft voorlopig ook belangrijke
beleidszaken opvolgen. Op het
sterke fundament dat hij heeft gelegd, kan Rycquart verder bouwen.

Daisy Rycquart: “Je moet het niet alleen willen doen.” (foto privécollectie)

Op haar benoeming tot directeur
heeft ze veel mooie reacties ontvangen. “Onze leden tonen vertrouwen in mij en vinden het een
logische stap. Ik vind het knap van
CITBO om een jonge vrouw aan
het roer te zetten. Ik ben in een
warm bad beland. Veel beleids- en
praktijkmensen in de binnenvaart
draaien al jaren mee en willen
hun kennis maar al te graag met
de jonge generatie delen.”
De kersverse directeur wil dan
ook laten zien dat de binnenvaart
ruimte heeft voor jonge talenten.
“Er zit zoveel potentie in deze sector om iets tastbaars te verwezenlijken wat ook bijdraagt aan een
schone planeet!”

Kruisbestuiving
Samen slim en duurzaam aan de
slag… Zo zou je de drijfveer van
Rycquart kunnen omschrijven.
Niet geheel toevallig volgde ze
na haar studie een imkercursus.
“Zodra ik een tuin heb, ga ik bij-

en houden. Een bijenvolk is een
prachtig ecosysteem. Zo mooi om
te zien hoe ze samenwerken!”
En zodra het weer mag, vinden we
Daisy Rycquart op vrijdagavond in
Antwerpen in de kroeg. “Net voor
de uitbraak van corona hadden we
met een groep vrienden afgesproken om iedere vrijdag weer eens
wat te gaan drinken. Een mens zit
al zo veel achter de pc!”
“De mensen in mijn vriendennetwerk zijn werkzaam in verschillende sectoren. De kruisbestuiving die
hierdoor ontstaat is fantastisch. Je
kunt veel van elkaar leren.”
Precies dat laatste wenst ze alle
binnenvaartondernemers
toe.
“Blijf ondanks corona je horizon
verbreden door regelmatig bij
elkaar te gaan en mogen kijken
in plaats van alleen rechtdoor te
denken. En blijf vooral gezond in
dit nieuwe jaar. Met een goede gezondheid staat of valt alles, zeker
in deze vele familiebedrijven.”

Overslag Amsterdam is fors gedaald
In de Amsterdamse haven was in
2020 voor het eerst sinds lange
tijd sprake van een daling in de
overslag. Na de recordoverslag
van 86,9 miljoen ton in 2019,
kwam de hoofdstad nu uit op
74,3 miljoen ton. Dat is
14 procent minder.
Dat schrijft Port of Amsterdam
slechts deels toe aan de coronacrisis; de invloed van de energietransitie is nog groter. Die zorgde
voor een grote afname van de
kolenoverslag: de helft is weggevallen.
“De haven en haar klanten zijn

hard geraakt door corona en tegelijkertijd zien wij dat de energietransitie zichtbaar wordt door de
forse afname van de kolenoverslag”, constateert Koen Overtoom,
CEO van Port of Amsterdam.
“Ik ben trots hoe de haven en de
bedrijven zijn blijven doorwerken
en daarmee hebben bewezen hoe
vitaal en cruciaal de haven is. Met
het zicht op een vaccin hoop ik op
herstel in de loop van 2021.”
De totale overslag voor de Noordzeekanaalhavens
(Beverwijk,
IJmuiden, Zaanstad en Amsterdam) kwam uit op circa 91 mil-

joen ton. Dat was in 2019 nog 105
miljoen ton.
In IJmuiden daalde de overslag
met 4 procent tot 16 miljoen ton.
Beverwijk zag de overslag dalen
van 648.000 naar 472.000 ton.
Zaanstad kende als enige een, zij
het lichte, stijging: van 180.000
naar 194.000 ton.
De energietransitie had in het
voorbije coronajaar een grote
weerslag op de overslag van kolen.
In 2020 daalde die in de Amsterdamse haven met 52 procent tot
7,5 miljoen ton. In 2019 bedroeg
de overslag van kolen nog 15,6
miljoen ton. Directe oorzaken van

deze forse daling waren de sluiting
van de Hemwegcentrale in december 2019, het feit dat er meer duurzame energiebronnen voor handen waren en dat de gasprijs vorig
jaar laag was, waardoor kolen verhoudingsgewijs duurder waren.
Vanaf half maart stokte de mobiliteit. Hierdoor was er wereldwijd
minder vraag naar transportbrandstoffen. De overslag van natte bulk
(grotendeels geraffineerde olieproducten zoals benzine en diesel)
daalde in 2020 met 7 procent naar
46,6 miljoen ton (was 50 miljoen
ton in 2019). Verder daalden ook

containerlading (13 procent) en
roro (23 procent).
Er was één ladingsoort waar het
volume steeg: bouwproducten.
Die kwam uit op bijna 8 miljoen
ton.
In 2020 heeft Amsterdam geen
enkel zeecruiseschip kunnen verwelkomen. In 2019 waren dat er
117. In de zomermaanden heeft de
Amsterdamse haven nog wel een
aantal riviercruiseschepen ontvangen. Toen de maatregelen tijdelijk
versoepeld waren, deden er 195 de
hoofdstad aan. Heel wat minder
dan de 2.282 in 2019.
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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

19 januari 2021

19

Voor het eerst meer dan 12 miljoen TEU overgeslagen

Containers houden coronaschade voor Antwerpen
binnen de perken: 3,1 procent minder lading in 2020
De totale goederenoverslag in
Antwerpen was vorig jaar 231
miljoen ton. Dat is een daling
van 3,1 procent ten opzichte
van 2019. Dankzij de sterke
containeroverslag, die een
nieuw record noteerde, wist de
haven de door corona ingezakte
overslag te beperken.
“Ten opzichte van de meeste
andere havens in de HamburgLe Havre-range hield de haven
ondanks het coronajaar en andere handelsperikelen zeer goed
stand”, aldus Port of Antwerp. “De
investering in pioniersprojecten
in het kader van energietransitie,
digitalisatie en mobiliteit hebben
bovendien sterke fundamenten
gelegd voor een duurzame toekomst.”

liep daardoor terug met 9,4 procent.

Minder erts en kolen
Terwijl de overslag van kolen in
het eerste kwartaal nog groeide,
nam die later af. Ook meststoffen,
ertsen, zand en grind verloren terrein in 2020. Schroot hield nog
aardig wel stand.
Dit resulteerde in een daling van
de droge bulkoverslag van 17 procent. “Deze terugval is te verklaren door het groeiende aanbod

aan groene energie en door een
verminderde vraag naar kolen en
ertsen vanuit de staalsector”, aldus
Port of Antwerp bij de bekendmaking van de cijfers op maandag
18 januari.
Vloeibaar massagoed daalde in
totaal met 4,2 procent. De overslag van ruwe olie daalde maar
liefst met 60 procent. Dat kwam
door
verminderde
raffinageactiviteiten. De overslag van oliederivaten herstelde zich en groeide
met 3,4 procent, ondanks de aan

Nieuw containerrecord

het begin van 2020 verminderde
vraag. Dat kwam door de coronacrisis en de sterk gedaalde olieprijs.
Ook chemicaliën kenden een verminderde vraag en daardoor een
daling van 8,9 procent.
De haven toonde in 2020 dat ze
ook in moeilijke tijden veerkrachtig is, concludeert Port of Antwerp. “Ondanks de crisis werden
met verschillende pioniersprojecten stappen gezet naar groenere
energie, digitalisatie en mobiliteit." Strategische prioriteiten zijn
"duurzame groei, doelgerichte
transitie en veerkracht".
Port of Antwerp geeft aan een
voortrekkersrol te "willen blijven
spelen in de toekomstgerichte
ontwikkeling van de haven, om
op lange termijn die wereldhaven
te worden die economie, mens en
klimaat verzoent”.

Storm

Al jaren breekt de containeroverslag in de haven van Antwerpen
records en dat was zelfs in 2020
het geval. Dat zag er eerst niet naar
uit met de terugval en geschrapte
afvaarten door corona , maar vanaf juli stegen de volumes alsnog.
Daardoor werd in 2020 voor het
eerst de mijlplaal van 12 miljoen
TEU overschreden, een groei van
1,3 procent ten opzichte van 2019.
Zowel corona als handelsperikelen op het wereldtoneel hadden
wél een duidelijk negatief effect op
de breakbulk, wat bij dit segment
resulteert in een daling van de
overslag met 16,3 procent. Vooral
bij staal was dat merkbaar. Ook de
autosector leed onder de coronacrisis en de totale roro-overslag

De cijfers van 2020.. (illustratie Port of Antwerp)

“We zijn in 2020 in een storm
terecht gekomen, maar we zijn
recht gebleven”, zegt Jacques
Vandermeiren, CEO van Port of
Antwerp. “De haven noteert zelfs
opnieuw een record in de containeroverslag. Hierdoor konden
we de schade door het verlies in
de andere segmenten beperken
en kunnen we betere cijfers voorleggen dan andere havens. Dat
bevestigt nog maar eens het belang
van het containersegment en de
noodzaak voor uitbreiding van de
capaciteit.”
Ook 2021 zal onvoorspelbaar zijn,
verwacht hij. “Maar we staan wel
sterker dan voordien. Ondanks
de crisis hebben we in 2020 meer

dan ooit de blik op de toekomst
gericht, op het gebied van energietransitie, mobiliteit en digitalisatie. Ik ben ervan overtuigd
dat onze ambitieuze projecten,
zoals het CO2-reductieproject
Antwerp@C, de waterstofcoalitie,
het digitale versleutelen van containers met het project Certified
Pickup en de nieuwe inrichting
van NextGen District op de oude
Opelsite binnen nu en tien jaar
echt grote game changers zullen
zijn.“

Jaar van uitersten
Volgens havenschepen Annick De
Ridder zal 2020 de boeken ingaan
“als een ongezien jaar van uitersten, maar ook als een jaar van
uitzonderlijke weerbaarheid. De
haven heeft haar veerkracht getoond en dankzij de expertise en
het engagement van onze duizenden medewerkers hebben we
ervoor kunnen zorgen dat de haven 100 procent operationeel is
gebleven. Nogmaals mijn uitdrukkelijke dank daarvoor.”
“Met tal van innovatieve projecten hebben we onze pioniersrol opnieuw bevestigd. In 2021
gaan we verder op dat elan met
onze ingediende relanceprojecten
zoals het pijpleidingnetwerk dat
een sleutel kan zijn in de energietransitie, en aandacht voor het
spoor. Kortom, we leggen de nadruk op veerkracht, transitie en
duurzame groei. Door samen met
onze partners onze voortrekkersrol op te nemen, bevestigen en
bestendigen we onze positie als
wereldhaven.“

Blikvanger bij Beatrixsluizen
De Prinses Beatrixsluizen hebben
sinds kort een blikvanger. In
opdracht van Rijkswaterstaat
heeft aanneemcombinatie Sas
van Vreeswijk de inmiddels
vervangen aandrijﬂijn van
de sluis op het complex

geplaatst. Bezoekers kunnen
zo de originele machinerie
bezichtigen.
Na de ingebruikname van de 3e
kolk van de Prinses Beatrixsluizen
zijn de twee historische sluiskol-

ken uit 1938 gerenoveerd. Boven
in de heftorens zijn daarbij veel
originele onderdelen vervangen,
zoals de aandrijﬂijnen van de hefdeuren. Eén daarvan is bewaard en
vanaf nu buiten tentoongesteld.
Van de ruim tachtig jaar oude aan-

(foto’s Rijkswaterstaat)

drijﬂijn is de werking al die jaren
hetzelfde gebleven. Er is relatief
weinig elektriciteit voor de aandrijving nodig. Het ontwerp van voormalig
Rijkswaterstaat-ingenieur
Josephus Jitta laat de zwaartekracht veruit het meeste werk
doen. Dat ontwerp was destijds
revolutionair. Het mechanisme
was toen al duurzaam en dat is het
nu nog steeds.
Een originele motor, rem,
handaandrijving,
tandwielkast,
kabeltrommel en omloopwiel
van een aandrijﬂijn zijn vorig jaar

bij de renovatie opgeslagen en
geschikt gemaakt om in weer en
wind buiten te staan.
Het is zwaar materiaal en staat
daarom op een fundering van
beton. Een informatiebord legt de
werking uit aan geïnteresseerde
bezoekers.
Aan de andere kant van het sluiscomplex is de aanleg van de
zonnepanelen voltooid. Die wekken zoveel energie op dat de
sluizen helemaal energieneutraal
werken.
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ADVERTEREN IS JUIST NU BELANGRIJK
Vraag naar de mogelijkheden

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

Nu ‘hot’:

Online adverteren

op www.binnenvaartkrant.nl
www.vlootschouw.nl
www.binnenvaarvlog.nl
en onze app

APP BANNER

Vraag naar de mogelijkheden via:
E-mail: sales@binnenvaartkrant.nl
Tel:
Rica 06 11 36 34 93
Ken 06 11 36 35 19

VLOG

www.binnenvaartkrant.nl

Hart voor de binnenvaart
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Overslag North Sea Port lager door corona,
Brexit en oliecrisis
In 2020 is in de havens van
North Sea Port 63,5 miljoen
ton overgeslagen. Dat is 11,2
procent minder dan in 2019.
“De coronacrisis, Brexit en de
oliecrisis laten zich duidelijk
voelen”, aldus de NederlandsVlaamse havenbeheerder. De
overslag van containers groeide
wel.
De binnenvaart gaf 6,3 procent
prijs ten opzichte van 2019. In
2020 kwam en ging er 54,8 miljoen ton over water. 44 procent
daarvan was import en 56 export.
Gent, Vlissingen en Terneuzen
boekten via zeevaart 8 miljoen ton
minder dan een jaar eerder. Van
deze maritieme goederenoverslag
was 70,5 procent import en 29,5
procent export.
Het havengebied van North Sea

Port kende de laatste tien jaar een
gestage groei, met 2017, 2018 en
2019 als drie recordjaren op rij.
Met 63,5 miljoen ton overslag
kwam North Sea Port in 2020 uit
op het niveau van 2016/2017. De
terugval met 11,2 procent is kleiner dan bij de vorige crisis: in
2009 daalde de overslag bijna met
20 procent als gevolg van de financiële crisis.
Meer dan de helft van de goederenoverslag die North Sea Port boekt
via zeevaart is droge bulk. Die
nam met 6 procent af en kwam uit
op 32,5 miljoen ton. Droge bulk
houdt zich zodoende nog redelijk
staande na twee jaren met stijgingen van 10 procent.
De afname doet zich voornamelijk voor bij de vaste brandstoffen
(petcokes, steenkool en antraciet)
en ijzererts. Een lichtpunt is de

bescheiden toename bij de overslag van hoogoven- en ijzerslakken, kalksteen, schroot en houtpellets en houtafval.

Containers
De overslag van containers bleef
groeien. Na de verdubbeling in
volume in de jaren 2018 en 2019
kwam er nu 4,3 procent bij. In
totaal was het 2,7 miljoen ton. In
2020 werden meer containers richting Groot-Brittannië verscheept
en er wordt bovendien een vijfde
meer bananen in containers vervoerd.
Vloeibare bulk is met 16,2 miljoen
ton goed voor een kwart van de
goederenoverslag in de havens van
North Sea Port. In 2020 was de
min 19,3 procent. Die is volledig
toe te schrijven aan olieproducten: nafta, naftaproducten, gas- en

dieselolie en biodiesel.
Stukgoed kwam uit op 9,3 miljoen
ton. Dat was een afname van 15
procent. De helft daarvan kwam
door minder cellulose, maar er
is ook een daling van plaatstaal
en enkele goederensoorten uit de
bouwsector, zoals bakstenen.
Het rorovervoer daalde met 16,8
procent tot 2,7 miljoen ton. Dit
is voornamelijk door een lagere
productie en uitvoer van auto’s
en een tijdelijke sluiting van een
autofabriek tijdens de eerste lockdown, plus een invoerbeperking
richting het Verenigd Koninkrijk.
Eind 2020 zit het vervoer van
auto’s naar het Verenigd Koninkrijk opnieuw op schema, aldus
North Sea Port.
Het Verenigd Koninkrijk is qua
volume de op één na belangrijkste handelspartner. Rusland blijft

nummer 1. Daarna volgen de Verenigde Staten, Canada en Brazilië.

Positiever 2021
North Sea Port kijkt uit naar een
positiever 2021, met tegen het einde van het jaar een halvering van
het verlies mits er geen zware derde lockdown komt. In de loop van
2022 verwacht de havenbeheerder
een volledig herstel richting 71,5
miljoen ton, het niveau van 2019.
“De veerkracht van en het herstel
bij bedrijven in sectoren zoals
automotive, droge en vloeibare
bulk, staal en transport kunnen
daartoe bijdragen. Bovendien zal
een aantal reeds aangekondigde
investeringen resultaten boeken
in overslagcijfers en werkgelegenheid.” Ook ziet North Sea Port
heel wat nieuwe gronduitgiftes en
nieuwe investeerders tegemoet.

Bestuurbare reddingsboei kan levens redden

(foto’s Safetyboat.nl)

“Ze zijn verplicht aanwezig op
ieder binnenvaartschip: de grote
oranje reddingsboeien. Het toewerpen van zo’n reddingsboei aan
een drenkeling is niet gemakkelijk. Vanaf een varend schip is het
zelfs vrijwel onmogelijk om deze
bij het slachtoffer te krijgen. Het
slachtoffer moet dan naar de boei
toe zwemmen en zal al snel uitgeput raken”, weet Martijn de Vries.
Hij is eigenaar van Safetyboat.nl
uit Hendrik-Ido-Ambacht.
Met een op afstand bestuurbare
reddingsboei heeft het Portugese
bedrijf Usafe een innovatieve
oplossing gevonden. De Vries heeft
er met zijn bedrijf voor gezorgd
dat de Usafe nu ook in Nederlands
beschikbaar is. Safetyboat.nl,
gespecialiseerd in veiligheid op en
rond het water, verkoopt en verhuurt het reddingsmiddel sinds
kort.

Waterjets
Usafe bracht de reddingsboei terug
naar de tekentafel en ontwikkelde
een reddingsboei die op afstand

bestuurbaar is. Deze kan met
behulp van twee waterjets naar het
slachtoffer varen en hem of haar
naar de kant brengen.
De Usafe is gericht op hetzelfde
soort slachtoffer als de standaard
reddingsboei, vertelt De Vries. “Dit
betekent dat het slachtoffer bij
kennis is en in staat moet zijn om
het drijfmiddel vast te pakken.”
De Usafe vaart met een snelheid
van maximaal 15 kilometer per
uur. Wanneer de reddingsboei met
slachtoffer vaart, is de snelheid
maximaal 5 kilometer per uur.
“Deze snelheid is belangrijk omdat het slachtoffer zo minimale
inspanningen hoeft te verrichten
om de reddingsboei vast te kunnen blijven houden.”

Afstandsbediening
De Usafe heeft een afstandsbediening die met één hand bediend
kan worden. Die werkt instinctief
en kan in geval van nood ook door
een ongetraind persoon worden
bestuurd. Het bereik is op open
water zo ver als het zicht reikt.

De Usafe kan zowel op het binnenwater als op zee worden ingezet.
De aandrijving is krachtig genoeg
om moeiteloos door de branding

van de zee te kunnen varen. Het
maakt niet uit hoe de Usafe in het
water neerkomt; de boei werkt op
beide zijden.

Kijk voor meer informatie
op www.safetyboat.nl.
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Voor elke editie:
“Net als de vorige keer, wil ik het element ‘tijd’ aanpassen en de titels19
korter
“

Havenmeesters waren druk in de weer

Techniekpromotie-plannen zijn een succes

‘Havenmeester Werkendam!’ klonk het continu aan de telefoon en via de
marifoon. De havenmeesters waren druk in de weer met hun jaarlijkse
puzzel. Niet aan de keukentafel, maar op de vierkante centimeters van
de Biesboschhaven en Beatrixhaven. Voor ieder schip werd een ﬁjne plek
gevonden door havenmeesters Jan Smit en Leendert Sterkenburg, die tijdelijk
de honneurs van Lou Goedel waarnamen.

Of we in het coronajaar 2020 onze Techniekpromotie-plannen konden uitvoeren?
Jazeker, voor een groot deel is dat gelukt. Aan het begin van het jaar hebben
we basisschoolleerlingen, vmbo’ers en hbo’ers ontvangen in de haven van
Werkendam. Via de WERK-safari’s maakten zij kennis met de bedrijven en door
middel van het geven van gastcolleges droegen bedrijven kennis over. Ook zijn er
ruim 100 basisschoolleerlingen uit Altena op bezoek geweest bij De Uitvindfabriek
in Breda, waar zij op uitnodiging van de Gemeente Altena spelenderwijs hun
technische vaardigheden ontdekten. Gemeente Altena en Werkendam Maritime
Industries hebben gezamenlijk een programma ontwikkeld om leerlingen/
studenten kennis te laten maken met beroeps- en opleidingsmogelijkheden in
de techniek. Voor het schooljaar 2020/2021 zijn 860 leerlingen aangemeld.

De havens druppelden vol: maar liefst 112 schepen waren ‘thuis’ om de
feestdagen door te brengen. De Werkendamse vloot van binnenvaartschepen
is na Zwijndrecht de grootste van Nederland.

Het overdragen van kennis en vaardigheden

Verbinding tussen overheid en ondernemers

SBM Scheepsbouwers Maritiem - Jachtonderhoud & Reﬁt investeert continu
in het overdragen van kennis en vaardigheden aan jonge mensen. Een mooi
voorbeeld is Emma Sterkenburg; zij is onlangs gestart met een stage bij
het Werkendamse familiebedrijf. Emma (17) volgt haar hart en kiest voor
een technisch beroep. Zij doet de BBL-opleiding meubelmaker/(scheeps)
interieurbouwer aan het Hoornbeeck College in Gorinchem. Emma gaat één
dag naar school en loopt vier dagen stage. Tijdens haar stage leert zij van
vakman Jan Kleiwegt (links op groepsfoto) de ambachtelijke kneepjes van de
jachtbetimmering. Daarnaast draait zij onder begeleiding van praktijkopleider
Georges Iskandar mee met jachtbouw en -onderhoudswerkzaamheden. En dat
gaat zo goed, dat het er naar uitziet dat het maritieme cluster straks weer een
vakvrouw rijker is!

Een van de pijlers van WMI is een sterke verbinding tussen overheid en
ondernemers. Daarom organiseren wij regelmatig WERK-bezoeken. In 2020 verliep
dat anders dan normaal. In het begin van het jaar, vóór de coronaperikelen,
hebben we gelukkig veel ‘live’ bezoeken kunnen organiseren voor onze nieuwe
burgemeester Egbert Lichtenberg en wethouder Matthijs van Oosten van
Gemeente Altena.
Toen de coronamaatregelen hun intrede deden hebben we digitale WERK-bezoeken
gearrangeerd voor functionarissen van ministeries en provincie.
Live of digitaal: bij alle WERK-bezoeken is het gelukt de kracht en potentie van de
44 maritieme bedrijven te laten zien. Ook hebben we aandacht kunnen vragen
voor de uitdagingen waar de ondernemers mee te maken hebben. Dank aan alle
bezoekers!

7 scheepswerven
19 maritieme toeleveranciers
13 maritieme dienstverleners

Kracht door samenwerking
werkendammaritimeindustries.nl











5 constructie- en waterbouwbedrijven
2.000 arbeidsplaatsen
34 landen

Alles aan boord.
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Keurpunt voor levende have
De haven van Rotterdam heeft
sinds 8 januari een zogeheten
keurpunt levende have. Het
Animal Centre Hoek van
Holland (ACH) is gevestigd op
de ferryterminal van Stena Line
en is een samenwerking tussen
ECS Livestock en Stena Line.
Het keurpunt in Hoek van Holland is het enige keurpunt in
de Nederlandse zeehavens waar
levende dieren veterinair kunnen
worden gekeurd. Sinds 1 januari zijn keuringen verplicht voor
dieren afkomstig uit het Verenigd
Koninkrijk. Op die datum eindigde de Brexit-overgangstermijn.
De Europese Commissie heeft inmiddels groen licht gegeven aan
ACH voor het keuren van eendagskuikens en broedeieren. Een aanvullende vergunning voor het keuren van paarden wordt later deze
maand verwacht. Stena Line is een
van de prominente vervoerders
op de Noordzee van deze levende
have van en naar de Britse havens
Harwich en Killingholme.
Dierenartsen van de Nederlandse

(foto Havenbedrijf Rotterdam)

Voedsel- en Warenautoriteit voeren de keuringen uit. Die vinden

Nieuwe voorzitter voor
Deltalinqs en RPPC
Victor van der Chijs wordt
de nieuwe voorzitter van
Deltalinqs, de Rotterdamse
ondernemersorganisatie voor
de haven en industrie. Hij gaat
dezelfde functie vervullen bij
de Rotterdam Port Promotion
Council (RPPC).

Victor van der Chijs.
(foto Mireille Droste Photography)

De besturen van Deltalinqs en
RPPC hebben daarmee unaniem ingestemd. Na een kennismakings- en inwerkperiode tot en
met maart zal hij op 1 april officieel als voorzitter van start gaan.
Victor van der Chijs volgt Atzo
Nicolaï op die begin 2020 startte,
vlak daarna ziek werd en in augustus overleed.

Grote uitdagingen
“Ik heb veel zin om aan de slag te
gaan voor de ondernemers in de
mainport Rotterdam”, zegt Van
der Chijs. “Er wachten grote en
urgente maatschappelijke uitdagingen die vragen om slimme en
constructieve oplossingen. Ik zal

er dan ook alles aan doen om,
samen met alle partners en stakeholders, het enorme belang van de
mainport Rotterdam te onderstrepen en behartigen.”

Universiteit Twente
Van der Chijs heeft een brede achtergrond. De afgelopen zeven jaar
was hij bestuursvoorzitter van
Universiteit Twente met daarnaast
diverse nevenfuncties.
Daarvóór werkte hij bij het Rotterdamse architectenbureau OMA
van architect Rem Koolhaas en
was hij voorzitter van de topsector
Creatieve Industrie.
Hij heeft uiteenlopende managementfuncties gehad bij Schiphol
Group en bij ING. In Rotterdam
was
Van
der
Chijs
eerder lid van de raad van commissarissen van de RET en van de
Economic Advisory Board Rotterdam.

Concurrentiepositie
van de haven
Leo Ruijs, CEO van ECT en vicevoorzitter van Deltalinqs, zegt
namens beide besturen blij te zijn
met de benoeming: “Victors ruime
ervaring binnen het bedrijfsleven,
maar ook met overheden en in de
politiek alsmede het verwerven
van grote fondsen en subsidies
(nationaal en EU) hebben we hard
nodig om onze belangen te behartigen."
Hij is de juiste persoon om de
uitdagingen van de Rotterdamse
haven- en industrieondernemingen aan te gaan, zoals de energietransitie, circulariteit en verdere
digitalisering, en tegelijk onze
concurrentiepositie te behouden
en versterken.”

plaats in de faciliteiten van ACH
op het terrein van Stena Line. Er is

stalruimte beschikbaar voor zeven
paarden. ACH start met het keuren

van paarden zodra hier ook groen
licht voor gegeven is.

Kick-oﬀ voor Duits digitaliseringsproject
In Duitsland is AutonomSOW
II ofﬁcieel gestart, een door het
verkeersministerie gesubsidieerd
project rond digitalisering
in de binnenvaart. Zes
projectpartners gaan een digitaal
informatieplatform ontwikkelen
voor het binnenvaartvervoer op
de Spree-Oder-vaarweg (SOW).
Het drie jaar durende project moet
een bijdrage leveren aan het verhogen van de transparantie en de
planbaarheid van het vervoer over
water. De binnenvaart loopt wat
dat betreft volgens de initiatiefnemers achter bij het wegvervoer.

Logistieke ketens
Digitalisering is nodig om binnen-

vaart beter te kunnen integreren
in logistieke ketens. Daartoe hebben havens, rederijen, verladers en
logistieke bedrijven data nodig
over onder meer de vertrek- en
aankomsttijd van schepen, maar
ook over transportduur en ladingcapaciteit. De vaarwegbeheerder
kan deze data gebruiken om het
vervoer efficiënt te helpen sturen.
Het Duitse verkeersministerie ondersteunt het project vanuit het
Moderniteitsfonds met 1,5 miljoen euro. De projectleiding is in
handen van technologiebedrijf
Alberding uit Wildau. De andere
partners zijn de haven van Berlijn
(BEHALA),
binnenhavenbond
BöB, de TU Berlijn (vakgebied
maritieme systemen), het Instituut

Vreemde mail
Fishing mail en spam zijn bijna niet
meer weg te denken als het gaat
om binnenkomend e-mailverkeer.
Of men wil dat je iets van ze koopt
of je wordt gesommeerd om ergens
op te klikken zodat ze gegevens van
je kunnen hacken. Heel vervelend
allemaal. Heel logisch dat de meeste
mensen bij het zien van dergelijke
binnenkomende berichten direct de
deleteknop intoetsen en het bericht
hiermee wissen.
De SAB is aan het begin van dit jaar
overgestapt op een nieuw computersysteem waarmee wij alle gegevens
beter en sneller kunnen verwerken.
Dit heeft de eerste week van dit nieuwe jaar al voor menig telefoontje
gezorgd. De vertrouwde SAB-mail
met facturen en overzichten van
jouw ecorekeningaccount kwamen
ineens binnen onder vermelding van
een vreemd adres. De SAB heeft zich
helaas niet gerealiseerd dat deze

verandering plaats zou vinden en dat
dit voor enige vraagtekens zou kunnen zorgen. Hiermee onze excuses
voor het ongemak.
Wel ﬁjn om opnieuw bevestigd te
krijgen dat de Nederlandse binnenvaartschipper heel goed op de hoogte
is van het reilen en zeilen in het huidige digitale tijdperk. Het klopt dus
inderdaad dat de SAB haar ﬁnanciële
mail nu verstuurt onder vermelding
van een ander adres.
Er komen soms ook nog vragen bin-

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

voor Communicatie en Navigatie
van de DLG (Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt) en
de haven van Königs Wusterhausen (LUTRA).

Algoritmes
Ze gaan data over (de vervoerde
tonnage en het transport op) de
Spree-Oder-vaarweg verzamelen
en combineren en deze vervolgens
via een digitaal platform ontsluiten voor alle partijen die betrokken zijn bij binnenvaartvervoer
op deze vaarweg. Er worden algoritmes en systemen ontwikkeld
en getest om real time data te verzamelen over de vervoerssituatie,
de vaarweg zelf en het energieverbruik.

nen over de IISR-pas (International
Inland Shipping Registration). Met
deze pas kun je inloggen in ons systeem (www.iisr.eu) en je eigen gegevens inzien. Deze pas is nog steeds
verkrijgbaar bij de SAB. Sommige
rederijen gebruiken deze kaart voor
intern crew-management.
De IISR-pas was een aantal jaar
geleden uitgegeven door de SAB in
het kader van een pilot voor het digitaliseren van het vaartijdenboek en
dienstboekje. Totdat de digitalisering
een feit is, blijven het vaartijdenboek
en het dienstboekje leidend en moeten beide documenten worden bijgehouden.
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