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Binnenvaart wil daden zien van bondsregering
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Duitse vaarwegen
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Sluis Gundelsheim op de Neckar. (foto Kraichgau Photo)

Het Duitse investeringsbeleid
in de vaarwegen is te grillig.
Hierdoor kan de binnenvaart
niet doorgroeien en begint de
industrie haar vertrouwen in
deze modaliteit te verliezen.
Zestien transport- en industrieorganisaties komen daarom
met een 8-punten-plan.
Naast de Duitse binnenvaarten binnenhavenbonden
ondertekende ook Koninklijke
BLN-Schuttevaer het plan.
info@teamcoshipyard.nl
www.teamcoshipyard.nl

Om het vervoer over water te
versterken lanceerde de Duitse

bondsregering in 2019 het Masterplan Binnenvaart. Verkeersminister
Andreas Scheuer wees destijds op
het belang van een goede vaarweginfrastructuur. Een derde van
alle sluizen in Duitsland is echter
ruim honderd jaar oud en moet
dringend gemoderniseerd worden. Bovendien zal de binnenvaart
in de toekomst vaker te maken
krijgen met laagwater.
In het investeringsplan van het verkeersministerie is tussen 2019 en
2023 een bedrag van 4,8 miljard
euro voor onderhoud, uitbreiding
en nieuwbouw van vaarweginfrastructuur beschikbaar. Maar dat is
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volgens sectorvertegenwoordigers
te weinig.
Door het personeelstekort bij de
WSV konden beschikbare budgetten jarenlang niet worden benut. Dit lukte pas weer in 2019
en sindsdien is een zekere achterstand weggewerkt. Vanaf dit jaar
dreigt het echter weer de verkeerde
kant op te gaan. De WSV kan nauwelijks op lange termijn plannen,
waardoor het eigenlijk onmogelijk
is om de vaarwegen structureel in
een goede staat te houden.
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Rotterdamse haven: ladingverlies door corona
had erger gekund
Door het opveren van
handelsstromen in de tweede
helft van het jaar bleef de daling
van de overslag in Rotterdam
beperkt tot 6,9 procent over heel
2020. Dat heeft Havenbedrijf
Rotterdam bekendgemaakt.
Het volume kwam uit op 436,8
miljoen ton. Dat is bijna 33
miljoen ton minder dan in 2019.
Toen stopte de teller nog op
469,4 miljoen ton.
In de eerste helft van het jaar
daalde de totale overslag met 9,1
procent. In het tweede halfjaar was
de daling ‘maar’ 4,6 procent. De
afname was grotendeels het gevolg
van de coronacrisis. De grootste
dalingen waren te zien bij ijzererts
(-24,5%), kolen (-22,8%), ruwe
olie (-10,2%) en minerale olieproducten (-11,9%).
De schade bij containers bleef
beperkt: de overslag ging van 14,8
naar 14,3 miljoen TEU (-1,2% in
tonnen, -3,2% in TEU). Na de zomer was in dit segment een sterk
herstel merkbaar. Het overslagvolume was in de tweede helft van
2020 zelfs iets hoger dan in 2019.
Er waren ook twee plussen te
noteren: bij agribulk (+4,8%) en

biomassa (+108,3%). En de financiële resultaten van het Havenbedrijf waren ook beter dan in
2019. Dat kwam hoofdzakelijk
door eenmalige baten en kostenbesparingen. Het resultaat kwam
na belastingen uit op 351,7 miljoen euro (2019: 238,9 miljoen).

Startmotor
Voor de cijfers van 2021 zal veel
afhangen van de snelheid en effectiviteit van vaccinatiecampagnes
door nationale overheden, denkt
het Havenbedrijf Rotterdam. Zelfs
bij een opleving van de wereldhandel is de kans klein dat het
volume volledig herstelt. De vooruitzichten voor economisch herstel zijn matig en de internationale
mobiliteit zal ook dit jaar beperkt
zijn, met als gevolg minder vraag
naar olie.
President-directeur Allard Castelein: “De instelling waarmee het
Rotterdamse havenbedrijfsleven
zich dag in dag uit inzet om onze
sterke concurrentiepositie en voortrekkersrol te behouden, geeft vertrouwen voor de toekomst van de
haven. Hier wordt het geld voor
morgen verdiend en daarom investeert het Havenbedrijf zelf de

Binnenvaart wil
meepraten over
investeringen
Vervolg van pagina 1 >>

Het plannen en krijgen van vergunningen voor grote projecten
duurt lang. Regelmatig is er geen
geld meer beschikbaar voor de uitvoering op het moment dat alles
eindelijk rond is.
In tegenstelling tot de spoorinfrastructuur heeft de Duitse staat
tegenover de binnenvaartinfrastructuur nauwelijks tot geen
verplichtingen. In de wetgeving
is slechts verankerd dat de overheid een ‘beheertaak’ heeft voor
de vaarwegen, maar dat alleen is
onvoldoende om een kwalitatief
goed vaarwegennet te garanderen.
Ook ontbreekt het aan een langetermijnprogramma voor investeringen.
Daar staat tegenover dat Duitsland
een verdere toename van het goederenvervoer verwacht. De vaarwegen zullen, ook vanuit milieuoogpunt, hard nodig zijn. Door
het instabiele vaarwegenbeleid
is echter het vertrouwen van de
industrie in binnenvaartvervoer
tanende.
Om uit de impasse te komen, presenteren industrie- en binnenvaartorganisaties acht maatregelen. Allereerst moeten de verplichtingen
van de staat voor de vaarwegen
wettelijk worden vastgelegd, inclusief concrete taken. Ook moet
er een financieringsplan komen
met een looptijd van tien jaar. Dit

moet jaarlijks worden geëvalueerd, bijgewerkt en verlengd.
Voor onderhoud aan en uitbreiding van de vaarweginfrastructuur
is volgens de belangenbehartigers
jaarlijks 1,5 miljard euro nodig.
Dat is meer dan nu beschikbaar is.
Het moet ook inzichtelijker zijn
hoe het geld voor vaarwegen wordt
besteed. Tot nu toe gaat slechts een
klein deel ervan naar onderhoud
en uitbreiding. Een groot deel gaat
naar beschermende maatregelen
(hoogwater) en naar infrastructuur
voor de zeevaart. Binnenvaart- en
zeevaartbudget moeten van elkaar
worden gescheiden.
Daarnaast dringen de bonden aan
op een systeem om de toestand
van de vaarwegen en kunstwerken
te beoordelen, gekoppeld aan
doelen als bevaarbaar- en beschikbaarheid. Tot slot vragen de bonden om de oprichting van een
Adviesraad Vaarwegen, waarin zij
ook vertegenwoordigd zijn.
“Een significante verbetering van
de vaarwegeninfrastructuur kan
alleen worden bereikt als er voldoende middelen ter beschikking
staan, die efficiënt en op langere
termijn worden geïnvesteerd”,
concluderen de organisaties.
Naast de Duitse binnenvaartvertegenwoordigers BDB, BDS en VBW
hebben onder meer binnenhavenbond BöB, industriebond BDI
en BLN-Koninklijke Schuttevaer
ondertekend.

komende vijf jaar naar verwachting zo’n anderhalf miljard euro
in energietransitie, digitalisering
en infrastructuur. Daarmee zijn
we letterlijk een startmotor voor
banen, inkomsten en welvaart
voor de BV Nederland. Door het
maken van keuzes en het daadkrachtig optreden van lokale,
regionale en nationale overheden,
kan maximaal gebruik worden
gemaakt van de potentie van de
Rotterdamse startmotor en helpen wij het verdienvermogen van
Nederland vooruit.”

Er is in 2020 bijna 33 miljoen ton minder overgeslagen dan in 2019.
(archieﬀoto Tekst & Toebehoren)

Energietransitie
De overslag van droog massagoed
in 2020 (63,8 miljoen ton) daalde
fors ten opzichte van 2019 (74,5
miljoen ton). De aanvoer van
ijzererts en cokeskolen verminderde vooral door de sterk gedaalde
Duitse staalproductie. Ook de
overslag van energiekolen liet een
daling zien ten opzichte van 2019.
De energietransitie laat zich namelijk al voelen. Het aandeel in
de door de pandemie al gedaalde
stroomproductie nam verder af
door sterke concurrentie van zon,
gas en een recordproductie wind.
Ook lag een kolengestookte cen-

trale op de Maasvlakte stil. Een
uitschieter was de toegenomen
overslag van biomassa die extra verbruikt werd in de Amercentrale in Geertruidenberg.
De overslag van nat massagoed
bedroeg 192,0 miljoen ton (2019:
211,2 miljoen ton). De daling van
de overslag van ruwe olie werd
veroorzaakt door geringere vraag
naar olieproducten. Zo zakte de
vraag naar kerosine in omdat er
vanwege corona nauwelijks gevlogen werd. Raffinaderijen hebben
de afgenomen vraag opgevangen
door minder te produceren en de

bezettingsgraad te verlagen.
Bij olieproducten werd de daling
vooral veroorzaakt door minder
overslag van stookolie en gasolie/
diesel. Door strengere internationale uitstootregels is er fors
minder vraag naar hoogzwavelige
stookolie.
Een lichtpuntje betrof de toegenomen overslag van overig nat massagoed. Binnen deze groep deed
de overslag van biobrandstoffen
het erg goed, vooral biodiesel.
De hubfunctie die Rotterdam in
dit product heeft, werd hierdoor
versterkt.

Coronasteun voor bruine
vloot dreigt te laat te komen
DOOR EVERT BRUINEKOOL

De coronasteun voor de
chartervaart laat nog op zich
wachten. Staatssecretaris Mona
Keijzer antwoordde de Tweede
Kamer dinsdag 17 februari dat er
een pakket op maat moet komen
in plaats van de 15 miljoen
euro subsidie die eerder was
toegezegd aan de bruine vloot.
Keijzer verwacht dat het maatpakket pas aan het eind van het
tweede kwartaal klaar is. Dat is
volgens branchevereniging BBZ te
laat. Directeur Paul van Ommen is
nog wel te spreken over de inhoud
van Keijzers brief aan de Tweede
Kamer: “Ze benoemt duidelijk alle
pijnpunten en geeft de stand van
zaken goed weer.” Maar: “Met één
puntje mist zij de boot volledig:
de subsidie had haast. Het water
stond de chartervaart al aan de lippen.”

Verergerd
“Zeven maanden geleden, in augustus 2020, werd de 15 miljoen
euro toegezegd; het geld is nog
steeds niet uitgekeerd”, zegt Van
Ommen. In de brief aan de Tweede
Kamer schetst Keijzer de situatie:
“Op basis van enquêtes schat de
branchevereniging voor de chartervaart (de BBZ) in dat de sector
in 2020 te maken heeft gehad met
een omzetverlies van 77% ten opzichte van de € 65 miljoen omzet
van de sector in 2019.”
Volgens Van Ommen is de finan-

(foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

ciële malaise inmiddels verergerd
door de schulden van onder anderen alle vouchers die nog open
staan en terugbetaald moeten
worden. Tijdens de eerste golf
stelde Van Ommen dat minimaal
50 procent van de chartervaart
technisch failliete was. “Nu durf
ik geen cijfers meer te geven, zelfs
geen schatting.” Hij verwacht dat
aandeel hoger is doordat iedereen
doorlopend inteert op zijn reservers.
Een ander punt in de Kamerbrief is
het verlopen van de certificaten als
de scheepseigenaren de keuring
het niet kunnen betalen. De CvO’s
bevatten uitzonderingen en vrijstellingen; die vervallen zodra de
certificaten verlopen. Dat brengt
extra kosten en verbouwingen met
zich mee als de schepen opnieuw
gekeurd moeten worden na het
verlopen van een certificaat.
Keijzer werkt naast de toegezegde

15 miljoen euro aan een aanvullende maatregel: “Om de noodzakelijke kosten voor het voortbestaan te dekken werkt mijn
ministerie in overleg met het ministerie van OCW aan een aanvullende regeling.”

Exploitatiekosten
Die richt zich op historische zeilschepen die bedrijfsmatig worden
geëxploiteerd als kleinschalige passagiersvaart. Het gaat in ieder geval
om ondernemingen geregistreerd
onder SBI-code 5010 en 5030.
De regeling is bedoeld om de kosten te vangen die samenhangen
met de exploitatie en het onderhoud van deze schepen. Het gaat
daarbij om de bijzondere exploitatiekosten die niet al door de TVLof NOW-regeling worden gedekt.
De praktische uitvoering wordt
nog nader afgestemd met beoogd
uitvoerder RVO.nl.
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Nieuwe bruggen over het IJ:
nu wél nautisch veilig
Er komen toch bruggen over het
IJ. Donderdag 18 februari heeft
het Amsterdamse stadsbestuur
bekendgemaakt dat het
eindadvies van de commissie
D’Hooghe de leidraad wordt bij
de verdere planvorming. Dat
houdt rekening met de belangen
van de scheepvaart.
De commissie had aangegeven dat
de nautische veiligheid bij de oorspronkelijke plannen niet in orde
was. Binnenvaartorganisaties en
Rijkswaterstaat hadden om dezelfde reden al eerder geprotesteerd.
Ook moesten de nieuwe bruggen
minimaal 11,35 meter hoog worden, zodat ze geen hinder veroorzaken voor de 4-laags containervaart.
Het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat zal de nieuwe plannen weer toetsen, met name op de
nautische veiligheid. Daarbij geldt
de (inter)nationale regelgeving als
uitgangspunt, zodat de rijkswateren van Amsterdam voldoen aan
de eisen voor internationale corridors.
De commissie D’Hooge adviseerde om twee bruggen aan te
leggen: één aan de oostkant en

één aan de westkant. Daarnaast
pleitte de commissie ervoor een
voetgangerspassage vanaf het Centraal Station naar Noord en de
Amsterdamsebrug aan te passen,
zodat die geschikt wordt voor grotere stromen fietsers en openbaar
vervoer.
Het adviesrapport doet volgens
wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling)
recht aan alle belangen: “Zowel
aan die van de stad en de regio, als
aan die van de scheepvaart. En het
is mooi dat ook het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat het
advies ziet als een goede basis voor
de verdere samenwerking, waarbij
Amsterdam aan de slag gaat met
de planvorming op basis van het
advies. Uiteraard moeten we in
goed overleg blijven met het Rijk,
onze nautische partners en andere
betrokkenen.”

Fietsbrug
De commissie D’Hooghe heeft
geadviseerd om een brug te realiseren tussen de Johan van Hasseltweg en het Azartplein. Dit is meer
oostelijk dan de oorspronkelijke
plannen van de gemeente voor de
Javabrug. Aan de westkant was de

Smaller

Het IJ. (foto Carol Anne)

gemeente voornemens een brug
of tunnel te realiseren ter hoogte
van het Stenen Hoofd naar Noord.
De commissie stelde voor om een
brug te maken die meer westelijk
ligt, tussen de NDSM-werf en de
Haparandadam.
De eerder voorgestelde fietsbrug
naar de Sluisbuurt is volgens de
commissie vanuit nautisch oogpunt niet mogelijk. In plaats daarvan adviseerde de commissie de
Amsterdamsebrug aan te passen
en geschikt te maken voor grotere
stromen fietsers en openbaar vervoer, in combinatie met een per-

manente veerverbinding tussen
Sporenburg en de Sluisbuurt.
De commissie D’Hooghe heeft
ook geadviseerd om de Passenger
Terminal Amsterdam (PTA) te verplaatsen naar de Coenhaven. Het
college volgt op dit punt ook het
advies van de commissie en wijst
het Westerhoofd in de Coenhaven
aan als voorgenomen voorkeurslocatie. Eerder was het plan om
de PTA naar buiten Amsterdam
te verplaatsen. Nader onderzoek
moet uitwijzen of de verplaatsing
haalbaar is.

Antwerpen voert VTS-systeem in
In Antwerpen is een nieuw
scheepvaartbegeleidingssysteem
van start gegaan. Sinds 1 maart
is de Vessel Trafﬁc Service (VTS)
verantwoordelijk voor het veilige
en vlotte scheepvaartverkeer in
de haven.
“Zowel op de Schelde als in de Antwerpse dokken neemt de drukte in
het verkeer toe en Port of Antwerp
wil hier op een adequate manier
mee omgaan”, legt het Antwerpse Havenbedrijf uit. “De nieuwe
dienst zorgt voor een efficiëntere

begeleiding van het scheepvaartverkeer. Daarnaast garandeert VTS
ook een verhoging van de veiligheid en de bescherming van het
milieu in de haven.”
De nieuwe VTS-operators en verkeersleiders regelen het scheepvaartverkeer achter de sluizen.

Drie sectoren
De haven is verdeeld in drie sectoren. Rechteroever wordt onderverdeeld in twee sectoren, sector
Polder en sector Stad, linkeroever
wordt sector Waasland. Deze sec-

toren hebben elk een eigen VHFkanaal om te communiceren met
de verkeersdeelnemers.
De opstart van de dienst verloopt
in verschillende fasen. Op 1 maart
is VTS bij sector Waasland begonnen in de dokken op Linkeroever. De dienst is operationeel van
maandag tot vrijdag tussen 08.00
en 16.00 uur. Vanaf 3 april functioneert de dienst 24/7. In het
najaar start de gefaseerde uitrol op
Rechteroever, namelijk de sectoren
Polder en Stad.
Rob Smeets, Chief Operations

Officer van Port of Antwerp zegt
“Door de opstart van de Vessel
Traffic Service zullen we in de toekomst beter kunnen inspelen op
de steeds drukker wordende omstandigheden binnen onze haven.
Heldere communicatie leidt tot
efficiëntere begeleiding, waardoor
we veilig en vlot verkeer in de haven kunnen verzekeren.”
Er komen 33 mensen te werken in
het Antwerp Coordination Centre
(ACC) bij de Zandvlietsluis. Het
gaat om acht VTS-verkeersleiders
en 25 VTS-operators.

Schuttevaer-icoon Klaas van Dorsten (89)
overleden
Op 18 februari is Klaas
van Dorsten overleden.
De erevoorzitter van de
vroegere Koninklijke
Schippers Vereniging
Schuttevaer was 89 jaar. Als
binnenvaartondernemer heeft
hij zich jarenlang ingezet voor
de branche, met name op
het gebied van vaarwegen en
andere nautische-technische
zaken.
Na achtereenvolgens te hebben gewerkt in de beurtvaart en
de passagiersvaart switchte Van
Dorsten naar de tankvaart –
onder ander met zijn schip Zilvermeeuw. In de jaren 60 ging

hij aan de wal wonen om in zijn
woonplaats Meppel als makelaar
in onroerend goed te werken.
Maar hij bleef actief met zijn
tanker(s). Toen was hij al lid van
KSV Schuttevaer afdeling Meppel.

In de jaren 70 werd hij in het
landelijk hoofdbestuur gekozen,
waarvan de imposante en markante ondernemer in 1982 voorzitter werd.
Klaas van Dorsten maakte zich
op nationaal en internationaal
niveau sterk voor de binnenvaart. Onder zijn leiding kreeg de
grootste schippersvereniging van
het land meer invloed bij landelijke en lokale overheden, bij
havenbedrijven en Rijkswaterstaat. Hij was ook mede-initiatiefnemer van het Centraal Overleg Vaarwegen om de lobby voor
vaarweginvesteringen en -onderhoud, samen met de verladers en
waterbouwers, kracht bij te zet-

ten. Toen het COV in 1989 van
start ging, was Van Dorsten de
eerste voorzitter.
Van Dorsten was tot 1997 voorzitter van KSV Schuttevaer, de
organisatie die later opging in
Koninklijke
BLN-Schuttevaer.
Hij werd opgevolgd door oudminister Jan Terlouw, die hij zelf
daarvoor had benaderd.
Voor zijn inzet was hij al eerder
geridderd. In 1992 werd hij benoemd tot Officier in de Orde
van Oranje-Nassau. In dat jaar
ook zag de containerterminal
in Meppel het levenslicht, nu
onderdeel van MCS. Van Dorsten was een van de grondleggers
daarvan.

Nu de nagelstudio’s weer open
mogen, komt alles goed. “Daar hebben we allemaal baat bij”, voegde
demissionaire Mark raadselachtig
toe aan die aankondiging. Tenzij hij
ook nog een afspraak had staan om
zijn nagels bij te vijlen, doelde hij
natuurlijk op de kappers, want die
mogen ook open.
Inderdaad, we zien er allemaal
ongekapt en woest uit tegenwoordig. Ik vind dat één van de aardige
aspecten van corona. Doet niemand
pijn (behalve de kappers dan) en het
is weer eens wat anders. Met wapperende haren en een mondkapje
op lijken we allemaal bankrovers.
Het avontuur lacht ons tegemoet.
Werken op een binnenschip is ook
zonder mondkapjesplicht een avontuur, zeker als je ook nog eigenaar
bent van dat prachtige vaartuig en
je moet dagelijks de worsteling aan
met je bevrachter, je bank, je familie,
de werf, laagwater, stremmingen
en de onredelijke overheidsinstanties die je het hemd van je lijf vragen en je vervolgens om de oren
slaan met nieuwe privacywetgeving
en nog meer regels voor het schip
en het varen – wat je toch je hele
leven al hebt gedaan zonder brokken te maken.
Raadselachtig voor mij als relatieve
leek zijn de plannen om de vaarwegen geschikt te maken voor laag
water. Uitdiepen van een rivier?
Echt? Herinner je je ene Archimedes? Er kon wel meer water in zijn
bad, maar dat kwam er niet door de
bodem te verlagen. Wat wel werkt
is dieper en smaller maken. Dan
heb je meer diepte met dezelfde
hoeveelheid water. De Waal is in de
jaren ’90 zoals de ASV terecht opmerkte, veel te breed gemaakt om
die vermaledijde zesbaksduwvaart
de ruimte te geven en nu is het er
te ondiep en dat is niet ﬁjn voor een
hoofdtransportas waar zo’n beetje
de helft van de Europese binnenvaart overheen moet.
Dit soort keuzes is hartstikke lastig
voor een ministerie. Kijk, achterstallig onderhoud aan sluizen of oevers
is iets dat je niet (op tijd) hebt
gedaan. Zeg maar een passieve
daad. Je hebt de besteding van onze
belastingcentjes uitgesteld. Als je
dat op een zeker moment inloopt,
dan kan je dat worden vergeven.
Dat je met diezelfde centjes een
rivier te breed hebt gemaakt en
je moet die van onze centjes weer
smaller maken, daarvoor ontvang
je zoals de Engelsen zeggen geen
'Brownie points'. Daarom is dat een
moeilijke beslissing. Bijna net zo
moeilijk als toegeven dat je de terrassen weer open laat gaan zodat
de mensen weer rustig een pilsje
kunnen drinken in het zonnetje.
Toch gaat dat binnenkort gebeuren,
want VVD en CDA willen die Brownie points graag binnenhalen vóór
de verkiezingen.

EÉN POT NAT
DOOR

MICHEL
GONLAG
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RP Tankschiffahrt AG

We verwelkomen je graag in ons team!

Wie zijn wij?

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

Wie zoeken we?

We zoeken kapiteins voor wie varen op de Rijn een uitdaging is.
Kapiteins voor wie het werk op het water vrijheid en afwisseling betekent
in combinatie met verantwoordelijkheid nemen.
Heb je groot vaarbewijs, Rijn- & Radarpatent en ADN-certificaat?

Nautische Crew gezocht!

Heb je een ADN C-certificaat? Nog beter!
Spreek je goed Duits of Engels en heb je ervaring in de tankvaart?

Dan ben je diegene die we zoeken!

Geef A-ROSA een gezicht en word deel van ons team op de Rijn.
Als kapitein, navigator, stuurman of matroos: aan boord van de
A-ROSA cruisevloot verbinden onze teamgeest, passie en vooral
het verlangen naar het schip - “Schöne Zeit”.

We bieden jou een plek waar je mening gewaardeerd wordt en

Meer informatie op www.a-rosa.de/karriere of tel.: +41 81 - 254 38 50

Wij bieden een compleet pakket met Zwitserse arbeidsvoorwaarden.

Wat bieden we?
je impact kan hebben.

A-ROSA Reederei GmbH • Kasernenstr. 92 • CH-7000 Chur • jobs@a-rosa.de

We vergoeden o.a. jouw menage- en jouw reisgeld.
We zorgen dat je je verder kan ontwikkelen en leiden je op.

Wil je meer informatie?

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

Hoeykens B
T. 0031 (0)654 72 42 87
hoeykens@shipmail.nl

ONZE
VOORDELEN !!!!!
• Werkzekerheid
• Sociale zekerheid

Containervaart Aquapolis

• Goede condities

ENTHOUSIASTE KAPITEIN GEZOCHT !!!!!

• Moderne schepen
met nette woning

• Rijnpatent tot min. Mannheim
• Radar-, ADNR en Marifoonpatent
• Roken in de woning en stuurhut verboden
(alleen buiten)

• Goede werksfeer
• Vrije tijd, werktijd
en loon in overleg

GEVRAAGD:
VKV Service is nog op zoek naar

MATROZEN, STUURMANNEN
EN KAPITEINS
met kennis en ervaring in de duwen sleepvaart. Zo hebben wij nog
diverse plekken beschikbaar in onze
vloot. Onze duw en sleepboten zijn
voornamelijk werkzaam in één van de
grootse havens ter wereld “The Port
of Rotterdam”. Onze vloot bestaat uit
negen sleep- en/of duwboten, diverse
pontons, bakken en werkschepen.

Onze werkzaamheden zijn zeer divers.
Zo houden wij ons bezig met het
transporteren van alle soorten bokken,
kranen en pontons. Begeleiden wij bij
het in- en uitdokken van de diverse
scheepswerven. Het assisteren van
zeeschepen, maar ook op het gebied
van opslag en bevrachtingen zijn wij
24/7 inzetbaar voor onze klanten.

PROFIELSCHETS
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

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

We zijn opzoek naar gemotiveerde en
flexibele teamplayers. Heren die bereid
zijn om net dat beetje extra te geven
voor zijn collega’s. Een goede mentaliteit
en uithoudingsvermogen zijn hierbij een

vereiste. Door weer en wind kunnen
jouw collega’s op je vertrouwen en jij op
hen. Wij hanteren een 7/7 vaarschema,
reiskosten en menage vrij. Solliciteren
ook mogelijk als zzp’er.

Ben jij uit het juiste hout gesneden en heb je interesse of vraag
naar meer informatie?
Neem dan contact met ons op via 0614589315
en/of stuur ons een mail met jouw vragen of sollicitatie naar
personeel@vkvservice.nl.
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Deseo vaart semi-autonoom tussen Antwerpen
en Zeebrugge
Op 15 februari zijn testvaarten
gestart met een op afstand
bestuurd schip tussen de havens
van Antwerpen en Zeebrugge.
De Deseo vervoert containers
tussen Zeebrugge en Antwerpen,
ondersteund door het Seafarcontrolecentrum aan de wal.
Varen met een gereduceerde
bemanning, gecombineerd met
ondersteuning van een SCC (Shore
Control Center) is de eerste stap
naar autonome vaart, aldus de initiatiefnemers. De Blauwe Cluster,
het Agentschap Innoveren &
Ondernemen, departement MOW
en het agentschap voor Maritieme
dienstverlening en Kust ondersteunen dit project. Vlaanderen wil pionier te zijn in innovaties op de

waterweg en dit project sluit aan
bij hun toekomstvisie.

Ingrijpen
Seafar ontwikkelde de technologie
om schepen te automatiseren
en vanuit een gecentraliseerd
controlecentrum aan te sturen. De
operators in het controlecentrum
hebben hightech systemen op basis van kunstmatige intelligentie,
sensorfusie en objectdetectie ter
beschikking.
Het bedrijf maakt geautomatiseerde en autonome vaart mogelijk
door de operaties van het schip
vanuit het Shore Control Center
in Antwerpen te volgen en waar
nodig door menselijke tussenkomst in te grijpen. De veiligheid
zou minstens gelijkwaardig zijn

De Deseo tijdens de eerste testvaart. (foto’s Seafar)

aan conventionele binnenvaart.
“Seafar is een Europese pionier in
de ontwikkeling en operationele
integratie van state-of-the-art technologieën voor semi-autonome
vaart”, aldus CEO Louis-Robert
Cool. “Als innovatieve speler in
de binnen- en scheepvaartsector
wil Seafar een accelerator zijn naar
efficiënt en duurzaam varen.”

Deseo

Het Shore Control Center van Seafar in Antwerpen.

De Deseo, een containerschip dat
geschikt is voor de estuaire vaart,
is eigendom van Patrick Hermans.
Hij is via zijn andere bedrijf,
Wennick, ook verantwoordelijk
voor de exploitatie van het schip:
van de bemanning tot en met innovatieve projecten aan boord.
Daarmee hoopt hij een voor-

sprong te nemen in het invoeren
van semi-autonoom varen en de
impact op de bemanningsstructuur en regelgeving, aangezien
het vinden van geschikt personeel
steeds lastiger wordt. Hij wil zijn
jarenlange ervaring in de binnenvaart koppelen aan nieuwe innovaties en bijdragen aan dit project
om de beoogde voordelen voor de
sector.

Vergunning
Departement MOW, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit
en De Vlaamse Waterweg hebben
een vergunning verleend om de
technologie en processen te testen.
Met het oog op de veiligheid – ook
voor andere vaarweggebruikers –
gelden er wel voorwaarden voor

de testvaarten. Zo vaart een ervaren bemanning mee die de controle meteen kan overnemen als
dat nodig is. De Westerschelde is
immers een van de drukst bevaren
rivieren ter wereld.
Minister Lydia Peeters van Mobiliteit en Openbare Werken juicht de
proef toe. “Innovaties met betrekking tot automatisering in de binnenvaart helpen de sector vooruit
en we willen hier met Vlaanderen
een voortrekkersrol in opnemen.
Het project geautomatiseerd varen
biedt namelijk een antwoord op
de mobiliteitsuitdagingen van de
toekomst. Het sterkt onze maatschappij om op zo’n een vooruitstrevende manier te digitaliseren
en te innoveren.”

OP DE RADAR
Implementatie Smart Shipping
Het Nederlands Forum voor Smart Shipping (SMASH!), brengt partijen
in de scheepvaart samen om smart shipping te implementeren en zo
de concurrentiepositie van de sector te versterken. Een groot aantal
partijen is in Nederland bezig met smart shipping en ontwikkelingen op
het gebied van autonome schepen. Door samenwerking op nationaal
en internationaal niveau kunnen initiatieven verbonden worden en
wordt het ook mogelijk een groter bereik te realiseren. SMASH! brengt
marktpartijen, overheden en kennisinstellingen samen om dat te doen.
Als samenwerkingspartner draagt het EICB bij aan deze missie.
Hoe worden verbindingen gelegd?
“Één van de manieren om verbindingen te leggen is via de Matchmaking
Events. Tijdens deze events worden smart shipping projecten gepresenteerd
die op zoek zijn naar partners. Op 9 februari heeft het eerste Matchmaking
Event plaatsgevonden. Tijdens het event heeft Marinminds het Autonome
Pont project gepitcht en MARIN het CAPE (Collision Avoidance Performance
Evaluation) project.”

Autonome Pont
Waar hebben de partijen behoefte aan?
“Het EICB was de moderator in de break-out sessie voor de autonome
pont. De ambitie binnen dit project is om een veilige en duurzame
fietspont te realiseren met lage exploitatie- en beheerkosten én een eigen
attractiewaarde. Vanuit het project was er vooral behoefte aan een match
op het gebied van de techniek, governance en op economisch vlak. Diverse
deelnemers gingen in op het verzoek en er kwamen meerdere matches
tot stand. Uit de discussie bleek dat een autonoom fietspont een geschikte

proeftuin kan zijn voor smart shipping toepassingen. Een fietspont is vrij klein
in omvang en opereert over het algemeen in een relatief gecontroleerde
omgeving. De technische en juridische bottlenecks voor een pilot zijn ook
relatief laag. De opgedane kennis en ervaring met de autonome fietspont
kan heel goed toegepast worden in de binnenvaartsector. De potentie voor
opschaling is dan ook groot.”

CAPE
“Het CAPE betreft een projectvoorstel waarin diverse publieke en private
partijen samen tot een model komen om prestaties van Collision Avoidance
(CA) systemen te kunnen evalueren. Het autonomiseren van verkeer op
het water is complex en het is daarom belangrijk om dit samen met alle
industriepartners op te pakken.”
Hoe worden de systemen getest?
“Op basis van Automatic Identification System (AIS) gegevens wordt er
een database van testscenario’s opgesteld. CA systemen worden in een
simulatie omgeving aan deze realistische scenario’s blootgesteld. Middels
een geautomatiseerd systeem worden de prestaties op het gebied van
veiligheid en efficiency vervolgens geëvalueerd. Daarnaast wordt getoetst
of in overeenstemming met het zeeaanvaringsreglement wordt gehandeld.
Het vinden van de industrie standaard voor criteria en weegfactoren om het
gedrag van een CA systeem te kwantificeren is een belangrijk onderdeel
van dit project.”
Salih Karaarslan
Projectmanager bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart
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KI C KE R / ZO E KE R TJE
Kleine advertentie met een verzoek, aanbod of mededeling. Kicker plaatsen?
Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl of geef uw tekst op via onze website.

OP ZOEK NAAR
SCHIPPERS
Profiel
Groot vaarbewijs
VHF certificaat
Ervaring
Radar is een plus

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

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 !

Te koop: Travel Vision Q6S Sat. Ant.
gereviseerd voor div. satellieten geschikt
€1850,- Tel: 06-54903323

Wij bieden
Een vaste job, dynamisch team,
marktconform loon en
extra legale voordelen.

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

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

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

Te Koop Gevraagd :
Aggregaten, Scheepsmotoren etc.
Ook loop en sloop motoren.
Defecten geen probleem.
E: vemodieselmotoren@live.nl
T: 0031-6551 868 23

NEXTVESSEL.COM
Gezocht enkele oudere binnenvaart tankers
van 1200 tot 1800 ton.

Meer informatie
Telefoon: (0032) 489 78 97 20
E-mail: Sarah.Leten@seafar.eu
www.seafar.eu

SEAFAR.EU

Gezocht :
Schipper en Matroos
Voor mvs Graveland
85x9,50m. Nette woning.
Vaargeb. NL, B.
Dagvaart, weekend vrij.
Nadere Info:
Vonk bv, tel 026-4432402

Kleurrijke, actieve vrouw v 73 is op zoek naar
levensgenietende schipper. Samen genieten,
maar ook meehelpen aan boord is geen
probleem. Hond (Bordercollie 13 jr) wil graag
mee! Lijkt u het leuk kennis met mij te maken?
Mail/bel me. Joyce Sinnecker,
joycesinnecker@gmail.com, 06-52065349.

Kickers

U ZOEKT PERSONEEL?
ADVERTEREN IS JUIST NU BELANGRIJK!

Makkelijk, kort en bondig, gunstig geprijsd,
overzichtelijk, speciaal gedeelte in de krant,
telefonisch door te geven....

Adverteer nu!

Slecht zicht in deze
donkere dagen?

sales@binnenvaartkrant.nl
Tel: Rica 06 11 36 34 93 | Ken 06 11 36 35 19

Wij adviseren u graag in de keuze
voor een nieuwe radar

www.unicef.nl/doneren

- SWISS
- JRC
- FURUNO
Tijdelijk met een interessante inruilprijs voor uw oude radar

NOVIO

NAUTIC

www.novionautic.nl | 024 7110020 | info@novionautic.nl

Ook voor al uw andere nautische
apparatuur kunt u bij ons terecht

BINNENVAARTKRANT

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

Al m
dan 50eer
een be jaar
grip

T: 0032475519908 | Skyeshipping@hotmail.com

DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH
HYBRIDE / FULL ELECTRIC AANDRIJFSYSTEMEN

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

Boegschroefinstallaties
en Voortstuwingssystemen
WWW.VERHAAR.COM

Dé maritieme
verzekeringsspecialist
Telefoon: 010 - 411 9595
Kijk op www.overvliet.nl
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Primeur: Vink diesel hermotoriseert
drinkwaterboten Evides met eerste
MAN Stage V-motoren
Evides Waterbedrijf heeft twee
van zijn drinkwaterboten laten
uitrusten met Stage V-motoren
van MAN. De DWS 10 en DWS
11, bekende verschijningen in
het Rotterdamse havengebied,
zijn de eerste schepen in
Nederland die ermee rondvaren.
De verkoop en installatie werden
verzorgd door Vink diesel.

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

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

Adres

Het eerste schip kreeg de nieuwe
motor begin december. Het tweede volgde eind januari. “Uit het
ene kwam een Guascor-motor, uit
het andere een Mercedes. Beide
schepen zijn hier bij ons op de wal
gezet en voorzien van MAN’s, type
D2676LE487. Die hebben een
vermogen van 290kW bij 1800
toeren“, zegt Stenn Hertgers.
“Doordat ze minder vermogen
hebben dan 300 kW, ontbreekt een
roetfilter. Voorzien van ‘slechts’
een SCR-systeem halen deze
motoren wel de Stage V-norm”,
aldus de salesmanager motoren
bij Vink diesel. Het bedrijf in Sliedrecht verlengde afgelopen december het dealercontract met MAN.

Vaarpatroon
De MAN-motor leent zich goed
voor het vaarprofiel van de drinkwaterboten. “Vergelijkbaar met

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

Redactie, Nieuws
Een van de drinkwaterboten met Stage V-motor. (foto Evides)

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

bunkerschepen. Een grillig vaarpatroon: deellast-vollast, aan-uit,
veelvuldig schakelen en op kleine
ruimte manoeuvreren.”
Een bijkomend voordeel was dat
de pomp om het drinkwater te verpompen vóór de motor geschroefd
kon worden. “Je mag bij deze
motor namelijk 100 procent van
het vermogen aan de voorzijde
van de krukas afnemen.”
Vink diesel voorzag de DWS 10 en
DWS 11 ook van nieuwe keerkoppelingen: Twin Disc MGX 5114DC, met quickshift-technologie, in

De MAN D2676LE487. (foto MAN)

combinatie met de afstandsbediening EC300. Hertgers: “Daarin zit
een automatische trolling-functie
waarmee je rustig en gecontroleerd
kunt varen met weinig schroeftoeren en je op de vierkante meter
kunt manoeuvreren.”

MAN komt eind 2021 met een
zwaardere vermogens, aldus Hertgers. 6-cilinder-motoren tot 412
kW en de 12 cilinder tot 882 kW.
Deze varianten zijn naast het SCRsysteem ook voorzien van een
roetfilter.

Schoonste norm

Euro VI-motor

In totaal heeft Evides vijf drinkwaterboten. De DWS 12, DWS 14
en DWS 15 beschikken over een
CCR2-motor van MAN. “Die hebben wij ook al eerder ingebouwd
en ze voldoen prima.
Vandaar dat de klant nu weer heeft
gekozen voor dit merk. Vanuit
het oogpunt van duurzaamheid
en maatschappelijke verantwoordelijkheid was de uitdrukkelijke
wens dat de motoren aan de laatste emissie-eis, dus Stage V, zouden
voldoen.”
“MAN is de enige motorfabrikant
die zelf Stage V-motoren heeft
ontwikkeld en ze op dit moment
af-fabriek kan leveren. Het is een
zuinige common rail-motor, op basis van bewezen techniek. Met een
compacte nabehandelingsinstallatie, waardoor de motor prima is in
te passen, in iedere machinekamer.
Het is een kwestie van plug & play.”

Begin 2017 had Vink diesel ook
al een primeur op Stage V-gebied.
Toen werden de eerste gemariniseerde DAF/PACCAR Euro VI
motoren geplaatst. Daarvoor groeit
de interesse, vertelt Hertgers. “We
zetten er steeds meer weg. Er zijn
ook al andere bedrijven die ze bij
ons bestellen en zelf inbouwen.
De wat afwachtende houding
van de markt vindt Hertgers heel
begrijpelijk; CCR2 is nu eenmaal
niet te vergelijken met Stage V.
“Als we een paar jaar verder zijn
dan is uitlaatgasnabehandeling
net zo geaccepteerd als dat het nu
al is in het wegvervoer.
De tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen
die 30 januari jongstleden van
kracht werd, geeft hopelijk het
laatste zetje om het vergroeningsproces in de binnenvaart echt op
gang te brengen.”

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

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

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

Vormgeving
vormgeving@binnenvaartkrant.nl
Colinda van Iperen
Liene Jouwsma-Tomase

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

Duitse openbare havens zitten aan grens van hun capaciteit

verantwoording voor foutieve of
onvolledige informatie vermeld in de
leverancierslijsten.

Veel binnenhavens in Duitsland
lopen tegen hun grenzen aan.
Hun capaciteit is (bijna) volledig
in gebruik.
Het Bundesamt für Güterverkehr
(BAG) heeft in opdracht van het
Duitse verkeersministerie een
schriftelijke enquête gehouden
onder 69 openbare binnenhavens.
Zo wil men inzicht krijgen in hoe
de havens met hun ruimte omgaan
en of ze de komende jaren willen
en kunnen uitbreiden.
Er is onderscheid gemaakt
tussen ‘grotere havens’ met een
oppervlakte van minimaal 30
hectare en ‘kleinere havens’
van minder dan 30 hectare.
In grotere havens wordt de
infrastructuur over het algemeen
intensiever benut dan in kleine.

Ongeveer een derde van de
havens heeft de komende jaren
uitbreidingsplannen. Ze willen met
name
investeren
in
de
infrastructuur
voor
containeroverslag. Ook gaan de
havens hun verkeersinfrastructuur
en opslagruimte uitbreiden.

Walstroom

Verder blijkt dat het walstroomnetwerk in Duitse binnenhavens
veel gaten vertoont; bijna de helft
van de bevraagde havens heeft
geen walstroominstallaties en
slechts vijf havens bieden op al
hun ligplaatsen walstroom aan.
Ruim de helft van de havens gaat
de komende jaren in vaste of
mobiele walstroominstallaties
investeren. Het BAG stelt ook
vast dat veel havens maar
moeilijk de milieuvoorschriften

kunnen naleven. Vooral de
regelgeving rond waterkwaliteit,
bescherming van fauna en flora
en geluidsoverlast is lastig.
Rijnhavens en kleinere havens
hebben daar minder moeite
mee dan havens in andere

vaargebieden en grotere havens.
In de openbare havens zijn
meestal
de
deelstaten
en
gemeenten verantwoordelijk voor
de haveninfrastructuur. Private
havens van bedrijven zijn in het
onderzoek niet meegenomen.

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt zonder
voorafgaande toestemming van de
uitgever. Dat geldt voor de volledige
inhoud van zowel de papieren als

ADVERTENTIE

de online versie van deze editie. Het
auteursrecht berust bij Uitgeverij

OnnOdig stilliggen kOst geld

Riomar en/of de betreffende auteurs en

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

www.binnenvaartkrant.nl

Be l v a n A n d e l 0 1 0 4293316
Van Andel zorgt al ruim 80 jaar
voor de juiste spanning aan boord!
www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl

fotografen.

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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UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!

UW
ONS STREVEN
STREVEN NAAR
NAAR PERFECTIE!
PERFECTIE!
UW VISIE
VISIE IS
IS ONS

WWW.SHIPVISION.NL
Volg ons op  
WWW.SHIPVISION.NL
Aan- en verkoop | Nieuwbouw binnenvaart | NieuwbouwVolg
zeevaart
ons op  
Afbouw begeleiding | Bemiddeling
Aan- en verkoop | Nieuwbouw binnenvaart | Nieuwbouw zeevaart
Afbouw begeleiding | Bemiddeling

VOOR POTENTIËLE KLANTEN ZIJN WE OP ZOEK NAAR SCHEPEN VAN 110 X 10.50
VOOR POTENTIËLE KLANTEN ZIJN WE OP ZOEK NAAR SCHEPEN VAN 110 X 10.50

TE KOOP GEVRAAGD

MTS 110 x 11.40
3500m³
Afmetingen : 110 x 9,50 x 2,99
Splendor
TonnageKetel
: 2200 en spiralen
Bouwjaar :: 2006/1998
Afmetingen
110 x 9,50 x 2,99
Hoofdmotor
:: Fabr.
4000, 1550 Pk,
Bj. 2008
Tonnage
2200 MTUvanaf
bouwjaar
2000
Splendor
min

Bouwjaar : 2006/1998
Hoofdmotor : Fabr. MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008

Livia
Nieuwbouw
Afmetingen
: 54.98 x Tanker
7.25 x 2.65
Livia
Tonnage
Afmetingen: 699 : 110 x 11.40 x 3.65

Bouwjaar
Afmetingen
54.98: x2021
7.25 x 2.65
Bouwjaar :: 1963
Hoofdmotor
:: Fabr.
Bam 12 M816, 700 Pk,
Tonnage
699 : Deutz,
10 Centertanks
Type ladingtanks
Bj.
1981
Bouwjaar
:
1963
Fabr.
Heatmaster
B.V.
Ketelinstallatie :
Hoofdmotor : Fabr. Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
Bj. 1981

IN PRIJS VERLAAGD
TE KOOP GEVRAAGD

TE KOOP GEVRAAGD

MTS 110 x 11.40 min
3500
m³ min
MTS 110
x 11.40
New spiralen
York3500
City en
m³ketel
Afmetingen : 105 x 10.48 x 3.17
bouwjaar
vanaf 2000
Tonnagespiralen
: 2305 en ketel
Bouwjaar : 1995
bouwjaar vanaf 2000
Hoofdmotor : Caterpillar 3512 C, 1835 Pk,
Bj. 2019 mei

Nieuwbouw
duwboot
Duos

Afmetingen : 54.99
7.24
x 2.64
Afmetingen
: 19 x 10
meter
Nieuwbouw
duwboot
Bouwjaar
: 2020
Tonnage
: 698
Bouwwerf
Maasbracht
Bouwjaar : 1963
Afmetingen
:: Tinnemans,
19 x 10 meter
Levering
conditie
InGM
overleg
V12, 360 Pk, Bj.1997
Bouwjaar
:: 2020
Hoofdmotor
: Fabr.
Prijs
:: Tinnemans,
€ 2.685.000,-Bouwwerf
Maasbracht
Levering conditie : In overleg
Prijs
: € 2.685.000,--

Merwestraat 4a, 4251 CR Werkendam
Telefoonnummer: +31 (0) 183 50 54 33
Jan
Ruijtenberg,
mobiel:
(0) 651 14 53 39
Merwestraat
4a, 4251
CR +31
Werkendam
Dolf
Cornet, mobiel:
+31
Telefoonnummer:
+31
(0)(0)
183646
50 92
54 12
33 80
e-mail:
info@shipvision.nl
Jan Ruijtenberg,
mobiel: +31 (0) 651 14 53 39
Dolf Cornet, mobiel: +31 (0) 646 92 12 80
e-mail: info@shipvision.nl

YC6C Serie
Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

€ 77.500,- excl. btw
Vermogen

706 kW – 960 hp

Toerental

1350 R/Min

Compressie

14.5:1

Brandstofsysteem

Mechanisch

Configuratie

6 cilinder, lijnmotor

Boring x slag

200 x 210 mm

Inhoud

39.58 L

Gewicht

4700 kg

Certificaat

CCR2

Onder voorbehoud van
tussentijdse prijswijzigingen en typfouten

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

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

CONTACT: Arjan Wesselingh - Telefoon: +31(0) 683 905 488 - E-mail: info@cjc.dk

Minder motorschades door schone en droge brandstof
Olie- en brandstoffiltratie

Ontwikkelingen op het gebied van
brandstoffen volgen elkaar snel, vele
worden gedreven om de belasting
op het milieu te verlagen. Maar er zijn
ook veel vragen zijn over de nieuwe
brandstoffen, zoals toenemend bioaandeel (FAME) of gevoeligheid voor
de veroudering.
CC Jensen adviseert met een
eenvoudige oplossing om te komen
wat belangrijk is: Het realiseren en
behouden van schone en droge
brandstof die moderne motoren
vereist.
Brandstof behoeft continue aandacht,
dit begint direct na het bunkeren om
veroudering te voorkomen. Bacteriën
hebben (condens-)water nodig om te
overleven in brandstof en produceren
een slijmvormige gel met mogelijke
vervolgschades aan pompen of
injectoren maar veroorzaken ook
verstopte filters van de motor of
corrosie in tanks. Waterdruppels in
brandstof veroorzaken ook schades
aan pompen en injectoren.

Diesel met bio-toevoeging trekt meer
water aan en is meer gevoelig voor
veroudering. Echter gebruik van diesel
met bio-aandeel hoeft geen probleem
te zijn.
Biociden als toevoeging kunnen de
bacteriën doden, echter deze neemt
niet de belangrijke oorzaak weg
namelijk de watervervuiling. Gebruik
van biociden is te voorkomen door
continue het water uit de brandstof te
verwijderen.
Onze Filterseparator creëert een
actieve circulatie in tanks zodat
continue vuil en water uit brandstof
wordt verwijderd. Schone en droge
brandstof is hierdoor beschikbaar voor
de motor.
Het afgescheiden water wordt
automatisch of handmatig afgetapt
en geeft direct inzicht hoeveel water
per tijdseenheid uit de brandstof is
verwijderd.

Wij staan voor u klaar om
u te adviseren.
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Maßnahmen
Die Instandhaltung und der Ausbau der
Wasserstraßeninfrastruktur erfordert laut
Initiative jährlich 1,5 Milliarden Euro. Das
ist mehr als derzeit vorgesehen. Die Verteilung der Mittel für die Wasserstraßen sollte
transparenter werden. Bisher fließt nur ein
geringer Teil davon in Erhalt und Ausbau.
Im Budget sind außerdem Mittel für
wasserwirtschaftliche Maßnahmen und
Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung
enthalten. Zudem werden die Mittel, die
der Binnenschifffahrt dienen, nicht
getrennt von denen, die in erster Linie der

Seeschifffahrt zugutekommen.
Die Initiative fordert
darüber hinaus die Aufstellung eines Bewertungssystems
für den Zustand der Wasserstraßen
einschließlich seiner Bauwerke und
Anlagen nach qualitätsgeprägten Kriterien. Es sollten Zielwerte formuliert werden
für etwa Verfügbarkeit, Ausfallzeiten, Befahrbarkeit, Abladetiefe, Durchfahrtshöhen
und Schleusenbetriebszeiten.
Schließlich sollte ein Beirat „Wasserstraßen“ gegründet werden unter Beteiligung der wesentlichen Akteure.
„Ohne eine effiziente Umsetzung angemessen hoher Finanzmittel über einen längeren
Zeitraum wird sich eine signifikante
Verbesserung des Zustands der
Wasserstraßeninfrastruktur und eine sich
daran anschließende Sicherung dieses
Zustands nicht einstellen“, schlussfolgern
die Organisationen.

E
IT

Zunächst müsse der Gewährleistungsauftrag
des Bundes gesetzlich festgelegt werden,
einschließlich konkreter Aufgaben von
Bund und Verwaltung. Für die Wasserstraßeninfrastruktur müsse außerdem ein
Finanzierungsplan mit einer Laufzeit von
10 Jahren erstellt werden. Dieser sollte jährlich evaluiert, aktualisiert und fortgeschrieben werden.

SE

Um den Binnenschiffstransport zu stärken,
brachte die Bundesregierung 2019 den
Masterplan Binnenschifffahrt auf den Weg.
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer
betonte damals die Bedeutung einer guten
Wasserstraßeninfrastruktur. Ein Drittel aller
Schleusen in Deutschland ist jedoch über
100 Jahre alt und müsste dringend modernisiert werden. Gleichzeitig ändern sich
wesentliche Rahmenbedingungen: In

Zukunft dürfte es häufiger zu längeren
Niedrigwasserperioden kommen.
Zwischen 2019 und 2023 sieht der Investitionsplan des Bundesverkehrsministeriums
4,8 Milliarden Euro für Instandhaltung,
Ausbau und Neubau der Wasserstraßeninfrastruktur vor. Das reicht aber nach Ansicht
der Initiative System Wasserstraße nicht aus.
Im Gegensatz zur Schieneninfrastruktur
hat der Bund gegenüber der Wasserstraßeninfrastruktur keine gesetzlichen Verpflichtungen.
Die Gesetzgebung sieht nur vor, dass der
Staat die Bundeswasserstraßen durch eigene
Behörden verwaltet. Eine reine Verwaltung
reicht aber nicht aus, um eine bestimmte
Qualität zu erhalten bzw. zu schaffen.
Außerdem fehlt ein langfristig angelegtes
Programm zur Festlegung und Zusicherung
einer notwendigen FinanzmittelAusstattung der Wasserstraßeninfrastruktur.
Um aus der Sackgasse herauszukommen,
stellen Industrie- und Binnenschifffahrtsorganisationen acht Maßnahmen vor.

E
CH
TS

Ohne beständige Investitionen in
die Wasserstraßeninfrastruktur kann
die Binnenschifffahrt nicht wachsen
und verliert die Industrie zunehmend
das Vertrauen diesen Verkehrsträger.
Als Initiative System Wasserstraße
fordern 16 Verbände daher in einem
8-Punkte-Plan eine auskömmliche
Finanzierung der Wasserstraße. Außer
den deutschen Binnenschifffahrtsund Binnenhafenverbänden hat auch
Koninklijke BLN-Schuttevaer den Plan
unterschrieben.

EU
D

Binnenschiﬀfahrt und Industrie erstellen
8-Punkte-Plan für deutsche Wasserstraßen

Hafen Rotterdam spürt Corona-Eﬀekte beim Umschlag
Die Erholung des Gütervolumens in
der zweiten Jahreshälfte 2020 hat den
Umschlagsrückgang des Rotterdamer
Hafens auf 6,9% begrenzt. Das meldet die
Hafenbehörde, Port of Rotterdam. Der
Gesamtumschlag belief sich auf 436,8
Millionen Tonnen, fast 33 Millionen
Tonnen weniger als 2019.
Der Umschlag ging im ersten Halbjahr
um 9,1 Prozent zurück. In der zweiten
Jahreshälfte betrug der Rückgang „nur“ 4,6
Prozent. Die Volumenveränderungen waren größtenteils auf die Corona-Rezession
zurückzuführen. Überdurchschnittliche
Volumenrückgänge gab es bei Eisenerz
(-24,5%), Kohle (-22,8%), Rohöl (-10,2%)
und Mineralölprodukten (-11,9%).
Im Containergeschäft beschränkte sich der
Rückgang auf 1,2% (Tonnen) und 3,2%
(TEU). Es wurden 6,9 Millionen TEU umgeschlagen. Seit dem Sommer haben sich die
Containervolumina wieder stark erholt. Das
umgeschlagene Volumen lag sogar höher als
in der zweiten Jahreshälfte 2019.
Positive Entwicklungen gab es beim Umschlag von Agribulk (+4,8%) und Biomasse
(+108,3%). Die finanziellen Ergebnisse des
Rotterdamer Hafens waren besser als 2019,
hauptsächlich infolge von einmaligen Einnahmen und Kosteneinsparungen. Das

Nettoergebnis belief sich auf 351,7 Millionen € (2019: 238,9 Millionen €).
Allard Castelein, Geschäftsführer des Hafenbetriebs Rotterdam: „Die Einstellung,
mit der sich das Rotterdamer Hafenbetriebsleben tagtäglich für unsere starke Konkurrenzposition und unsere Vorreiterrolle
einsetzt, stimmt mich für die Zukunft des
Hafens sehr zuversichtlich. Hier wird das
Geld von morgen verdient und daher
investiert der Hafenbetrieb selbst in den
kommenden fünf Jahren voraussichtlich
etwa 1,5 Milliarden Euro in die Energiewende, die Digitalisierung und die
Infrastruktur. Damit sind wir ein Startmotor
für Arbeitsplätze, Einkommen und Wohlstand für die Niederlande. Durch unsere
Entscheidungen und das entschlossene
Handeln der lokalen, regionalen und nationalen Behörden, kann das Potenzial dieses
Rotterdamer Startmotors maximal genutzt
werden, und wir können dazu beitragen,
die Ertragskraft der Niederlande zu verbessern.“

Energiewende
Der Umschlag von trockenen Massengütern
(63,8 Millionen Tonnen) ist im Vergleich
zu 2019 (74,5 Millionen Tonnen) stark
zurückgegangen. Das Angebot an Eisenerz
und Kokskohle ging vor allem durch die
stark verminderte deutsche Stahlproduktion

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

Die Zahl der umgeschlagenen Container war in der zweiten Jahreshälfte 2020 etwas höher als
in der zweiten Jahreshälfte 2019. (Archivfoto Tekst & Toebehoren)

zurück. Auch der Umschlag von Energiekohle verzeichnete einen Rückgang. Die
Energiewende ist spürbar.
Der Umschlag von flüssigem Massengut
betrug 192,0 Millionen Tonnen (2019:
211,2 Millionen Tonnen). Der Umschlagsrückgang von Rohöl wurde durch eine

geringere Nachfrage nach Ölprodukten
verursacht. So sank die Nachfrage nach Kerosin, weil es wegen der Corona-Pandemie
kaum Flüge gab. Die Raffinerien haben den
Nachfragerückgang durch eine geringere
Produktion und eine Reduktion der Kapazitätsauslastung aufgefangen.

Deutsche öﬀentliche
Binnenhäfen sind fast voll
Viele öffentliche Binnenhäfen in Deutschland stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen.
Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG)
befragte im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums 69 öffentliche Binnenhäfen
schriftlich zu deren aktueller Flächennutzung, Auslastungsgraden von Infra- und
Suprastrukturen sowie geplanten Veränderungen, zur Ausstattung von Liegestellen im
Hafen mit Landstrom sowie zu Herausforderungen bei der Einhaltung von Umweltvorschriften.
In den „größeren Häfen“ (ab 30 Hektar)
fällt die Inanspruchnahme von Infra- und
Suprainfrastrukturen höher aus als in den
„kleineren Häfen“. Etwa ein Drittel der Befragten Häfen planen eine Erweiterung ihres
Hafenareals in den nächsten Jahren. Die
geplanten Flächenerweiterungen
sollen in hohem Maße der Vergrößerung
von Containerumschlagsflächen bzw.
Umschlagsanlagen, ferner der Ausweitung

von Verkehrsinfrastrukturen, Lagerflächen
sowie Gewerbe- und Industrieflächen
dienen.

Landstrom
Das Angebot von Landstrom in öffentlichen
Binnenhäfen ist lückenhaft, in vielen Häfen
nicht existent. Fast die Hälfte der Häfen
bieten zurzeit keinen Landstrom an ihren
Liegestellen an. Lediglich fünf Binnenhäfen
haben eine vollständige Landstromversorgung aller Liegeplätze. Mehr als die Hälfte
der Häfen planen in den nächsten Jahren
Investitionen in Landstromanschlüsse.
Das BAG berichtet ferner, dass es für viele
Häfen schwierig ist, die Umweltvorschriften
einzuhalten. Dies gilt insbesondere für die
Einhaltung von Lärmgrenzwerten sowie Auflagen zum Tier- und Artenschutz
thematisiert. In der Zukunft wird insbesondere die Einhaltung der Wasserschutzrichtlinien problematisch.

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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Wij feliciteren Fam. De Vries met mts Pendolari
en wensen hen en bemanning een behouden vaart

Nieuwland Parc 307,
2952 DD Alblasserdam

info@emsbv.nl
www.emsbv.nl

(foto: EMS)

OSO. Sterk staaltje
vakmanschap

Wij bedanken familie De Vries voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen mts Pendolari een goede vaart.
Wij verzorgden de complete E-installatie.

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

Wij feliciteren
familie De Vries van harte
met mts Pendolari

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

Partner in afbouw, technisch onderhoud en scheepsreparatie

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

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

Wij feliciteren
familie De Vries
met hun m.t.s. “Pendolari”
WIJ FELICITEREN FAM DE VRIES MET MTS PENDOLARI
EN WENSEN HEN EN DE BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART

APPROVED

ATEX ZONE 0

+31 (0)10-411 9595
Vierlinghstraat 49A 12 - 4251 LC Werkendam

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

www.dwpumps.nl

WWW.OVERVLIET.NL
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Aan boord van mts Pendolari ‘forens’ je eerste klas
DOOR JOHAN DE WITTE

Met de Forens, daarna Forens II
die zo’n tien jaar geleden van de
helling rolde, is al veel gependeld
tussen terminal en bestemming.
Niets verroest of versleten, zelfs
in uitstekende conditie, maar de
business vraagt om verkoop…
Je maakt een stap en dan? Galle
Makelaars heeft een 135 x 17,50
meter Chinees casco in de aanbieding. Bepaald geen kleintje, maar
de grootte past het Scheepvaartbedrijf Forens BV als een jas. Het
komt rond!
Stefan en Wimke de Vries -Smedeman, alweer tien jaar aan boord
bij de ‘forens-bv’, krijgen van
Stefans ouders de kans om het
roer van de firma over te nemen.
De afbouwkade voor de Pendolari (Italiaans voor Forens) ligt
bij De Waal Machinefabriek in
Werkendam. Jaap Oonincx van
OSO Scheepsonderhoud, ook
bekend van Liquid Control Trading
en Dutch Well Pumps, is met zijn
team prominent van de partij bij
de afbouw, Mark Roodhart houdt
als G&R Scheepsbouw en turnkey
leverancier van het schip dagelijks
de vinger aan de pols. Dus weet je
zeker dat het goed komt!

Een machtig schip
De bijna overlopende rivier tilt het
mts Pendolari als een reus boven
de kaai. Model, laswerk, Scheldehuid en verdubbelingen geven
zich bloot. Het is een puntgaaf
Chinees casco dat via de Beringstraat aan dek van een deepsea
carrier de 15.500 kilometer tussen
Oost-Azië en Rotterdam in 28
dagen aflegde. De zeeroute langs
de rand van de wereld, waar Willem Barentsz aan het einde van de
16e eeuw naar op zoek was, ligt
nu kwetsbaar bloot als het zomert.
IJsberg mijdend en een oppertje
van Noorse Fjorden voor een iets
te stijve wester maar nog ineengekrompen door de poolwind,
kwam het casco eerst bij het binnenlopen van de Waterweg tot zijn
135 meter lengte.
Een machtig schip als je over dek
loopt, de machinekamers induikt
of de schitterende royale verblijven bekijkt. De stuurhut is de
droom van elke kapitein, hoewel
tankvaart verre is van dromerij.
Er moet gewerkt worden. De ijver
spat van opbouw en boeiingen, zo
glad als een autodeur, af. Plamuur
en schuurpapier zijn hier niet in
de kast gebleven. Het signaal is
zoals te doen gebruikelijk bij de
firma: marineblauw!
De afbouwonvriendelijke sneeuw
die er aan komt, betekent opruimen en dichtmaken! Volgens afspraak maakt Stefan de Vries tijd
vrij voor een interview. “Laten we
naar ons bouwkantoortje lopen,
Wimke wil er ook bij zijn”, zegt
hij.
Stonden jullie aan de Hoek toen
de casco’s binnen liepen?
“Natuurlijk wilden we dat niet
missen.”
Kan je omschrijven wat er door

De Pendolari slalomt gracieus door het Vuile Gat. (foto Johan de Witte)

je heen ging als je slechts door
rapporten, films en foto’s bent
geïnformeerd en dan oog in oog
staat met je schip?
“Eindelijk kunnen we beginnen,
dachten we allebei. Na anderhalf
jaar aflossen en in de weer met van
allerlei was dat wel een momentje.
Ook het besef dat je ouders dit
mogelijk hebben gemaakt en wij
daar eigenaar van worden, komt
op zo’n moment wel heel erg
binnen. Het maakt ons dankbaar
en trots.”
Wanneer je Stefan naar de ins & outs
van afbouw vraagt, zegt hij: “Het
is niet moeilijk op voorwaarde dat
je een totaalconcept hebt en met
professionele mensen werkt. Mark
Roodhart bijvoorbeeld bouwt
niet zijn eerste schip en staat 100
procent achter je. OSO kent de
binnenkant van techniek, levert
met de ladingpompen eigen productie en werkt met uitstekende
vakmensen. En natuurlijk heeft De
Waal het roersysteem en schroefassen geleverd.”
“EMS installeerde met zijn mensen
het elektrisch systeem, maar als je
met name kijkt naar medewerker
Danny Dijkema… een jonge specialist in zijn werk die er plezier
in heeft om je te helpen, vinden
we dat super. Ook de jongens van
Artco Painting hebben ons respect:
met plamuren en verven in dit seizoen maak je niet elke dag een
‘schilderij’, maar het ziet er fantastisch uit.”

ren wilden passen wanneer we er
een beroep op deden.”

De Interieurzusjes
Bij Wimke en haar zus Inge sluimerde al langer de wens om een
interieurstyling-bedrijf te beginnen. Ze hadden beiden hun opleiding achter de rug en hun plan
was: aan de Pendolari hangen we
het label ofwel ‘visitekaartje’ van
ons bedrijf. Volgens Stefan zijn ze
geslaagd.
Wimke: “Eerst en vooral ging het
om samenwerking met de timmerlieden van Combinatie Interieurbouw uit Hardinxveld. Dat ging
echt super! Het zijn vaklui die plezier hebben om een plus te geven
aan hetgeen we wilden realiseren.
Als Interieurzusjes, wilden we onderscheidend en duurzaam zijn,
ambiance creëren, hier en daar een
luxe accent en onderhoudsvrij.”

Galle & Roodhart Scheepsbouw B.V.
Levering compleet schip
O.S.O. Oonincx Scheepsonderhoud B.V.

Rondje schip
De telefoon roept deze sympathieke ondernemers weer naar de
werkvloer. Zelf lopen we nog even
over het schip en we zien allround
kwaliteit. We stuiten op twee
Caterpillars 3512 als voortstuwing
in de gigantische machinekamer.

De Combinatie Interieurbouw Reinders

Lees verder op pagina 14 >>

Overvliet Assurantiemakelaars B.V.

De Waal Machinefabriek B.V.
Stuwa Schroefasinstallatie met schroe-

chinekamers

fasrem, Stuwa Schroefasseals, EasyFlow

Artco Painting B.V.
Schilder en coatingwerk
Asto Shipyard
Diverse RVS werkzaamheden
Berger Maritiem Sales & Service V.O.F.
CFD geoptimaliseerde scheepsschroef
VICUSdt
Beerens Handelsonderneming B.V.
Voorsierradarmast type Jumbo, achtersierradarmast type Compromis, stuurhuistrap,
heklichtbeugel type Millennium XL, stel
alu boordlichtvleugels in doosmodel XL,
BX woningdeuren, Davit WLL 500 kg incl.

OMRU Scheepsramen
Scheepsramen

De volledige betimmering

Projectbegeleiding en inbouwen ma-

CE-keur, alu geuzenmast type Kroonstad,

Hoe was het met de kijkers,
Wimke?
“Ja, er komt nogal eens iemand.
Dat past niet altijd, maar ik vind
het plezierig om te laten zien waar
we enthousiast over zijn. We zijn
ook dankbaar dat corona ons op
de werkvloer niet geraakt heeft en
je moet ook maar geluk hebben
dat vrienden op onze drie kinde-

Met open inbouwkasten en op
elkaar afgestemde pastelkleuren
is een warme sfeer gecreëerd die
verrast. Met een knipoog naar
Stefan, want een betere opdrachtgever konden de dames zich voor
dit project niet wensen.

Het leidingwerk is van De Jong’s
Pijpleidingfabriek uit Sliedrecht,
dat eveneens in het gerenommeerde rijtje thuishoort.
Management betekent ook zuinig
aan doen. Precies daarom lijkt de
Pendolari uitgerust met een Heatmaster thermische verwarmingsketel. We zien een autokraan en
spudpaal van Misti. Er is voorbereiding voor een katalysator
en filter. Twee kopschroeven van
Verhaar met C18-motoren houden
het voorschip van deze indrukwekkende tanker in bedwang.
Nog maar net bij Tiengemeten
aangekomen slalomt de 8.000 ton
massa gracieus door het Vuile Gat.
De stuureigenschappen zijn optimaal.

Aan mts PENDOLARI leverden onder andere:

CFD geoptimaliseerde scheepsschroef

Was dat nodig Stefan?
“Plamuren niet, verven wel. Wanneer de basis goed is, heb je er plezier van en het betaalt zich terug.
Misschien ben ik hierin ook wel
een beetje fanatiek.”

Wat is het meest onderscheidend?
“We noemen het onze kokosnotenwand. Klinkt apart, en dat
is het ook. Het geeft veel sfeer. We
kozen voor ‘Big Croco’ duurzame
vinylwandbekleding in de gangen
en verblijven.”

Verzekering
Reintjes Benelux bvba
2x WAF 665 L met een reductie van

Roersysteem, Stuwa Stuurmachine en

5,044:1

leidingwerk

Speedheat Breda

Dijvler Materiaal B.V.
2 x Boegankerlier, achterankerlier, ankers,

Vloerverwarming
Stam Constructie

ankerdraden en koppellieren
DJPS De Jong’s Pijpleidingfabriek B.V.

Hoogglans gepolijst railingwerk met rvs

Pijpleidingen t.b.v Laad-/Los en Dam-

draad aan dek, hoogglans gepolijste bord-

pretour, incl. de installatie van overige

frames tegen railing, hoogglans gepolijste

dekleidingen, compleet met tankver-

uitlaten voor en achterschip, hoogglans

warmingsinstallatie en RVS tankspiralen

gepolijste luchtinlaat paddenstoel, diverse

Dutch Well Pumps B.V.

inrichtingen stuurhuis en diverse RVS
werkzaamheden

Deepwell ladingpompen

Verhaar Omega B.V.

EMS Group B.V.

Twee (2) Verhaar Omega Boegschroefin-

Complete E-installatie
Hoveko B.V.

stallaties type kanalen 31130S1400-4k

rechte RVS roeftrap met haaks bovenbordes

Complete tankmeting- en alarmering,

(schroefdiam 1400mm) horizontale op-

en leuning en blauwe kegels

alsmede druk- en temperatuurmeting met

stelling, 393 kW bij 1800 omw/min. en

behulp van TMS STaR systeem

één (1) Schroefcompressor Atlas Copco

Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
ClimaLogic B.V.

Kampers Shipyard B.V.

MAS GA18 FF op 500L Lloyds ketel

Stuurhuis incl. hefgeleidekokersysteem en

Airconditioninginstallatie, overdrukin-

bedieningshuis

stallatie, machinekamerventilatie en RVS

Liquid Control Trading BV

afsluitbare roosters

Machinekamerpompen

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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Wij wensen
familie De Vries
veel succes met het
mts Pendolari

Galle Makelaars. Intermediair bij aanen verkoop van binnenvaartschepen.

MEER DAN

75

Galle Makelaars is voor velen een ter zake kundige en betrouwbare

JAAR KENNIS EN
ERVARING IN
SCHEEPSMAKELAARDĲ

partner wanneer het om de aan- en verkoop van binnenvaartschepen
gaat. Ons grote aanbod is altijd in beweging. Bent u op zoek naar een
scheepsmakelaar voor de aan- of verkoop van een binnenvaartschip,
neem dan contact met ons op.

Biesboschhaven Noord 12 | 4251 NL Werkendam | T. +31 (0)183 50 70 40 | E. mark@gallemakelaars.nl
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Pendolari: een afbouw uit het boekje
Vervolg van pagina 11 >>

Het schip houdt zich heel rustig
tijdens de extreme proeven. Topsnelheid 20,5… erg netjes. De
volle gang erin, achteruit en binnen 340 meter stil, de paling uit de

grond! Rondje om de as.
We houden Mark Roodhart in de
gaten die zich focust op de decibels. Hier mag zelfs met 50,9 in
het stuurhuis en 55,5 in de woonkamer worden geslapen, hoewel
dat voor de roerganger zeker niet

van toepassing is! Zijn glimlach,
en die van Stefan, zijn vaarwaterbreed als blijkt dat de acht slaapkamers records neerzetten tussen
43,1 en 52 decibel. Extreem laag!
De perfect ontworpen VicusDTschroeven hebben hier ook zeker

aan bijgedragen.
Hoe hebben jullie dat voor elkaar
gekregen?, vragen we Bart Reinders
van Combinatie Interieurbouw.
Hij antwoordt: “Massa en volume spelen een grote rol. We kre-

gen de vrijheid niet zuinig te zijn
met isolatie, hier en daar hebben
we materiaal extra volume gegeven. Belangrijk is elk contact met
het casco te vermijden. We hadden ook het geluk om met dikke
ramen van OMRU te kunnen
werken. Het is een optelsom van
materiaal, vakwerk en ervaring,
pas dan wordt het een succes.”
Overigens had OSO Scheepsonderhoud met de twaalf ladingpompen van Dutch Well Pumps
eveneens succes: 3.420 m3/u
loscapaciteit. Volgens insiders is
dat een record.

De gigantische machinekamer. (foto Johan de Witte)

Tevreden? praaien we Roodhart
van Galle Makelaars nog even. “Ja
zeker. Een afbouw uit het boekje.
Met dank aan alle onderaannemers en leveranciers, die ondanks
de grote drukte, een prestatie van
formaat geleverd hebben. Met
slechts vier nuttige, maar vooral
gezellige bouwvergaderingen en
duidelijke communicatie aan
boord is alles vlekkeloos verlopen.”
“De samenwerking met de familie De Vries was heel prettig. Het
zijn professionals in wat ze doen:
duidelijk, helder en zeer correct.
We hebben er mét elkaar, niemand uitgezonderd, een prachtig
en kwalitatief hoogwaardig schip
van gemaakt!”

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

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

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

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

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

info@djps.nl
www.djps.nl

Wij wensen
mts Pendolari
een behouden
vaart!

13

2 maart 2021

2 maart 2021

HET BLIJFT IN DE FAMILIE

15

Familiebedrijf is drijvende kracht achter binnenvaart
Transport met schepen heeft
Nederland in de vorige eeuw en
ver daarvoor groot gemaakt. Talloze ondernemers uit die tijd legden de basis voor familiebedrijven waarvan de kleinkinderen en
achterkleinkinderen nu nog steeds
varen met voedsel, olie en goederen.
Het grootste deel van de binnenvaartondernemingen zijn familiebedrijven. Zo’n 75 procent,
schat Bureau Voorlichting Binnenvaart. Nederland – ook het land
met de grootste West-Europese
binnenvaartvloot en de meeste
scheepstypen – heeft veel oude
schepen die nog steeds varen, al
doen de meeste dat nu vooral als
monument. Van zeilschepen als
de dorstense aak, tjalk, skûtsje,
klipper tot bijvoorbeeld praam,
turfeiker, waterschip en trekschuit.

Schaalvergroting
Aan het begin van de 20e eeuw
ontstonden de beurtveren en luxe
motors die steden bevoorraadden.
Het zeilschip verloor in die eeuw
langzaam terrein aan het motorschip. Veel veranderde. Ook de
manier van transport, zand laden
door beugelen, olie ging in vaten en
later tankers, stukgoed in containers.
Het familiebedrijf veranderde ook
gaandeweg, door schaalvergroting
en nieuwe inzichten. Zo ook de
manier van overdragen van het
bedrijf aan de kinderen, die meestal binnen het bedrijf opgroeiden
en een passie voor de vaart meekregen. De kosten van schepen
liepen op van enkele honderden
guldens vroeger tot miljoenen
euro’s nu. De risico’s en de bedrijfsvoering veranderden ingrijpend.
In 1971 werd om die reden Stichting Abri Administratiekantoor opgericht vanuit de toenmalige Christelijke Bond van Ondernemers
in de Binnenvaart (CBOB), nu
onderdeel van Koninklijke BLNSchuttevaer. Stichting Abri is al
vijftig jaar een specialist voor de
administratie, jaarrekeningen en
de fiscale aangiftes van scheepvaartbedrijven en familiebedrijven. Maar ze doen veel meer dan
alleen de administratie; ze bege-

Interviewserie: Het blijft in de familie
Het Nederlandse bedrijfsleven
stoelt op ondernemende families. Voor de binnenvaart geldt
nog sterker dat het familiebedrijf
de stuwende kracht is.
In de serie ‘Het blijft in de familie’ onderzoekt journalist Evert
Bruinekool wat de bepalende
factoren voor succes zijn. Wat
maakt familiebedrijven zo sterk?
Hoe werken verschillende generaties samen? Wat kunnen ze van
elkaar leren? En Wat zijn de valkuilen?

leiden de schipper-eigenaar bij tal
van bedrijfstechnische vraagstukken. Zoals de overdracht van het
familiebedrijf.
“Wij hechten veel waarde aan een
gedegen advisering en meedenken met de ondernemer”, vertelt
adviseur Wim Onderdelinden.
Sinds 12 januari is hij geen directeur meer van Stichting Abri. Hij
is met pensioen. Sinds 1974 heeft
hij veel schippers begeleid bij
bedrijfsovernames. Bij Abri is het
stokje overgenomen door Remco Meinders en Lucien de Boer.
Onderdelinden is nog af en toe
actief in het bedrijf en werkt nog
steeds voor een aantal familiebedrijven.
De vraag is altijd ‘verkoop je je
bedrijf op de markt of zorg je voor
een familie-opvolging’. Bedenk op
tijd wat je wil en onderzoek de

De aftrap gebeurt met een inventarisatie van de positie van
familiebedrijven in de binnenvaart. Welke ontwikkeling hebben ze doorgemaakt? Daarvoor
ging Evert Bruinekool langs bij
Wim Onderdelinden, de nestor
van Stichting Abri die tientallen
jaren binnenvaartondernemers
adviseerde.
Deze serie is mede mogelijk
gemaakt door het Steunfonds
Freelance Journalisten.

Naast de technische zaken kunnen
kinderen overdracht zien als een
verdeling van de erfenis: de kans
is reëel dat er ruzie ontstaat indien
één het bedrijf ‘krijgt’. Het gaat
immers om geld. Ouders houden
van hun kinderen en willen geen
ruzie. Dat zijn allemaal complexe
problemen die je kunt vermijden
door goede communicatie en
overleg binnen de familie. “Neem
alle kinderen eerlijk mee in dat
traject. Houd niets achter”, adviseert Onderdelinden.

Minder waard
“De andere kant is dat vader nog van
zijn oude dag wil genieten. Je kunt
tegenwoordig het schip niet meer
als pensioen zien.”
Vroeger bracht een kempenaar al
snel 500.000 gulden op. “Die tijd
is voorbij, het schip kan zijn boek-

Wim Onderdelinden over de ﬁnanciële consequenties van
bedrijfsoverdracht: “Er kan weleens te weinig overblijven voor de oude
dag van vader.”

Vader kan daarentegen, als er
genoeg overblijft, een lening aan
zijn opvolger verstrekken, waardoor hij alsnog inkomsten (aflossingen en rente) genereert nadat
hij gestopt is met varen.
De waarde van het bedrijf zit

“Houd niets achter voor de andere kinderen”
mogelijkheden. “Het is moeilijk
zelf over je bedrijf te oordelen”,
legt Onderdelinden uit. “Neem
daar een betrouwbare adviseur
voor in de hand, die het klappen
van de zweep kent. De bank, fiscus, waarde en ondernemersplannen, in alles moet je vakkundig
begeleid worden. Tegenwoordig
worden er veel zwaardere eisen
gesteld dan vroeger.” Er is ook een
gedegen ondernemersplan met
risico-en-kansenanalyse nodig.

waarde wel bijna verloren hebben
door alle afschrijvingen: 5 procent
op het casco, 10 voor de motor en
20 voor de inventaris”, zegt Onderdelinden. “Dit houdt in dat de fiscus om de hoek komt kijken en de
verkoop van het bedrijf als winst
ziet.” Dat kan stevig oplopen, ook
als er nog hypotheek openstaat.
Die hypotheek kan de overdracht
dan onaantrekkelijk maken. “Er
kan weleens te weinig overblijven voor de oude dag van vader.”

volgens Onderdelinden ook in
ondernemerschap: je moet je onderscheiden. Het draait niet alleen
om de jaarrekeningen. “Wij weten
soms meer over de familie van de
ondernemer om ons werk goed
te kunnen doen dan die familieleden.” Als voorbeeld noemt
hij de vader van een schipper die
het bedrijf eind zeventiger jaren
net overgenomen had. “Heb je
gehoord hoe goed mijn zoon het
doet; hij bouwt een nieuw schip.”

Terwijl de zoon later zegt dat zijn
vader “het eigenlijk een te groot
risico vindt dat ik een hypotheek
neem van een miljoen”.
Aan een overname – ook binnen
de familie – worden de laatste
jaren veel meer eisen gesteld. Na
de kredietcrisis werden banken
terughoudend met hypotheken
op schepen, ook als zoon of dochter het schip koopt. “70 procent
is echt het wel het maximum dat
ze nu willen lenen”, zegt Onderdelinden. “Vóór de crisis ging het
soms de 90 procent te boven.”
Dat maakt overname nu veel
moeilijker. Maar er zijn nu andere
vormen om aan geld te komen.
Crowdfunding, de Binnenvaart
Krediet Unie, achtergestelde leningen van de familie of van senior.
“Er zijn ook oud-bankiers die een
soort intermediair zijn geworden.
Zij schrijven een rapport en kennen mensen die geld hebben en
bereid zijn tegen een leuk rendement geld te lenen.”

Tips

Nederland telt nog veel oude schepen. De meeste daarvan varen nu vooral als monument. (foto’s E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

Overdracht binnen de familie is
doorgaans complexer dan verkoop aan een buitenstaander. Het
is verstandig vroegtijdig te beginnen, met hulp van een vertrouwde
adviseur. Om een verscheurde
familie te voorkomen is open
communiceren het belangrijkst.
Je moet natuurlijk ook nog een
geschikt familielid vinden, iemand die verstand heeft van varen
en het bedrijf. Vervolgens praten
en informeren over de risico’s en
gevolgen. Niet door een roze bril
naar het bedrijf kijken… Dat geldt
voor beide generaties. Laat het
bedrijf altijd door een expert taxeren en beoordelen. Ook als kinderen moet je naar de werkelijke
waarde kijken. Met deze stappen
kan de familie nog jaren genieten
van het familiebedrijf. Samen.

2 maart 2021

16

Zorgen bij Duitse passagiersvaart: Onderhoud vaarwegen
seizoenstart ook dit jaar in gevaar Oost-Nederland voor
vijf jaar aanbesteed
bied melden bedrijven omzetdalingen tot 90 procent. Veel spelers in de sector vrezen voor hun
voortbestaan. We hebben dringend perspectief nodig.”

Seizoenstart

(foto KD)

De passagiersvaart heeft
dringend perspectief nodig, nu
de start van het seizoen nadert.
In Duitsland zouden onder
meer musea binnenkort weer de
deuren kunnen openen, maar
over cruises en vaartochten is
nog niets beslist. Veel bedrijven
in de sector zijn bang de
lockdown niet te overleven.
De Duitse minister van Economische Zaken, Peter Altmaier, sprak
onlangs vertegenwoordigers uit
diverse sectoren op een videoconferentie. Veel branches hebben zekerheid nodig over de toekomst,
nu er geen duidelijk stappenplan
klaarligt om uit de lockdown te
komen.

Besmettingsrisico
Ook de passagiersvaart weet niet
wanneer ze eindelijk weer kan
doorstarten. Binnenvaartorganisatie BDB noemt dit onbegrijpelijk,
aangezien bedrijven in deze sector
vorig jaar al goed werkende hygiene- en afstandsconcepten hadden
uitgewerkt. Het besmettingsrisico
aan boord is bijzonder klein, vindt
de BDB.
“De passagiersvaart is door de
coronamaatregelen in de grootste economische crisis sinds de
Tweede Wereldoorlog beland”,
stelt BDB-vicevoorzitter dr. Achim
Schloemer, bestuurslid bij de KölnDüsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG (KD).
“Onafhankelijk van hun vaarge-

Het aantal coronabesmettingen
per 100.000 inwoners per zeven
dagen bedraagt in Duitsland nu
57. Bij een waarde onder de 35
zijn volgens de regering verdere
versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk. Onder
meer musea zouden dan weer de
deuren mogen openen.
Dat wil de passagiersvaart ook,
temeer omdat het seizoen altijd in
maart begint. Vorig jaar kon het
seizoen door de coronamaatregelen niet tijdig van start gaan. De
bedrijven hebben het opgelopen
omzetverlies in de rest van het jaar
niet meer kunnen goedmaken.
Terwijl er geen inkomsten zijn, lopen de vaste kosten voor personeel
en scheepsonderhoud gewoon
door.

Afgelast
Ook vaartochten naar aanleiding
van evenementen konden vorig
jaar niet plaatsvinden. Dat dreigt
dit jaar opnieuw te gebeuren.
vuurwerkspektakel Kölner Lichter
op de Rijn, gepland voor 10 juli
2021, is al afgelast.

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

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

FKH ACCU’S

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

Werkendam 0183 67 80 30

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!

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

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52

Heijmans en Strukton doen de
komende vijf jaar het onderhoud
aan de rivieren en kanalen in
Oost-Nederland. Rijkswaterstaat
heeft de opdracht daarvoor op
12 februari vergund.
Het gaat om vast onderhoud. De
opdracht is verdeeld over twee
percelen. Boven-Rijn, Waal en
het Maas-Waalkanaal (perceel 1)
gaat naar Heijmans. Neder-Rijn,
Lek, IJsseldelta en Twentekanalen
(perceel 2) gaat naar Strukton.
Ze beginnen in de tweede helft
van dit jaar. Het project loopt vijf
jaar, met een verlengingsmogelijkheid van drie jaar.

Baggeren
Het werk van Heijmans en Strukton richt zich vooral op het baggeren, het onderhouden van
oevers en kribben en de groenvoorziening bij kanalen. Dit is
nodig voor een vlotte en veilige
doorstroming.
Tijdens het gunningsproces keek
Rijkswaterstaat niet alleen naar
een goede prijs-kwaliteitsverhouding. In de uitvraag lag extra
nadruk op aandacht voor duurzaamheid en het verder ontwikkelen van informatiesystemen

die Rijkswaterstaat gebruikt voor
beheer (assetmanagement).
Rijkswaterstaat zoekt partijen die
oplossingen kunnen aandragen
voor de lange termijn. Daarom
woog bij de eindbeoordeling de
kwaliteit voor 80 procent mee en
de prijs voor 20 procent.

Duurzame aanpak
Een CO2-reductie van 50 procent tijdens de werkzaamheden
is het minimumdoel. Maar de
aannemers moeten ook aandacht
schenken aan stikstofreductie en
duurzaam werken.
Heijmans scoorde het beste op
het criterium duurzaamheid. Het
bedrijf werkt samen met partner
Martens en Van Oord, die beschikt over een vloot die grotendeels op alternatieve brandstoffen
vaart.
Informatie over de toestand van
het areaal moet op elk moment
beschikbaar zijn voor alle betrokkenen. Naast het onderhoud buiten ligt daarom grote nadruk op
het op orde brengen van areaalinformatie in beheersystemen. Op
dit onderdeel scoorde Strukton
het beste.
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Gezeul met een ‘dood schip’
Onder een dreigende lucht passeert de Amazon. Drie sleepboten houden haar in bedwang,
de Fairplay III en 27 vóór en de
Fairplay X achter. De pijpenlegger
van McDermott is op weg naar de
Sleipnir in het Calandkanaal, die
het nodige hijswerk gaat verrichten om het pijpenlegsysteem te
vervangen.
Het nieuwe systeem van het J-Lay
type heeft een maximumcapaciteit van 1.500 ton, waarbij met dit
innovatieve ontwerp van Royal
IHC ultra-deep gewerkt kan worden: tot een waterdiepte van
3.500 meter.
De rigoureuze modificatie van de
Amazon is al meer dan anderhalf
jaar aan de gang en er kwam heel
wat gezeul aan te pas. Eerst ging
ze naar Huisman in de Wiltonhaven, vervolgens naar Damen
Shiprepair en toen weer terug
naar Huisman.

TEKST EN FOTOGRAFIE: CEES DE KEIJZER

Daarna naar Damen Verolme
Botlek Kade 6 en via Dok 6 weer
terug naar Kade 6. Vervolgens
werd verhaald naar Westerstuw
Waalhaven N/Z.
Ruim een jaar later ging het richting Europoort om op de Heeremalocatie het pijpenlegsysteem te
vervangen. De klus was in twee
dagen geklaard, waarna ze weer
terugging naar Westerstuw.

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

Ooit begon McDermott in 1923 in
Texas met de bouwopdracht voor
vijftig houten boortorens. Men
maakte furore tijdens de Texaanse oliehausse en na de Tweede
Wereldoorlog in de offshore in de
Golf van Mexico. In 1969 werd de
eerste stap gezet op de Noordzee
olievelden.
Frappant genoeg is de, naast de
Sleipnir liggende, Thialf in 1985
in opdracht van McDermott
gebouwd als DB 102 (Derrick
Barge). In 1997 nam Heerema het
kraanschip over dat in tandem
14.200 ton kan tillen.
Medio 2019 werd, met 20.000
ton, de Sleipnir de grootste.

Zie www.wssrotterdam.nl

AE Sensors introduceert XBinclinometer voor onderwater
De XB-inclinometer van Seika is
voorzien van een geheel RVS (V4A
zoutwaterproof) behuizing en
heeft beschermingsklasse IP68. AE
Sensors brengt hem op de markt
voor onderwatertoepassingen tot
minimaal 1.000 meter diepte. Hij
is verkrijgbaar in zowel 1- als 2assige uitvoering. De nauwkeurigheden zijn beter dan 0,1 procent
FS. Er zijn ook actief temperatuur
gecompenseerde
uitvoeringen,
waarbij elke temperatuurverandering live gecorrigeerd wordt door
een ingegoten PT100.
De zeer robuuste roestvaststalen
opnemer is volgens AE Sensors uitstekend geschikt voor onder meer
(zee)scheepvaart, baggerindustrie,
kranen en hoogwerkers en vrachtwagens. Speciaal voor offshore-,
bagger- en duikbedrijven is er

een uitvoering voorzien van een
Subconn-onderwaterconnector.
Deze is bij een eventuele kabelbreuk eenvoudig los te koppelen
zodat men de kabel kan vervangen
(zelfs onderwater) en de opnemer later weer aan kan sluiten. De
standaarduitvoering is voorzien
van een RVS PG9 wartel.
Ook kan in deze behuizing een
inclinometer samen met een versnellingsopnemer
gemonteerd
worden. Dit kan gewenst zijn bij
toepassingen waar men zowel de
inclinatie als de versnelling in dezelfde richting wil bewaken of de
hoekmeting wil corrigeren. Bijvoorbeeld bij het hijsen van zware
en belangrijke objecten en standmetingen van zuigbuizen.

www.aesensors.nl

Verkiezingen: partijen positief over binnenvaart
Op 17 maart zijn in Nederland
de Tweede Kamer-verkiezingen.
Niet alle partijen besteden in
hun verkiezingsprogramma
aandacht aan de binnenvaart,
maar degene die dat wél doen
zijn overwegend positief.
Terugkerende doelen zijn:
verschuiving van lading van
de weg naar het water (en
spoor), betere verbindingen en
onderhoud, maar ook dat de
sector een bijdrage moet leveren
aan verduurzaming. Aan de ene
kant is er hulp in de vorm van
subsidie op schonere motoren,
aan de andere duikt ook het idee
van een dieselaccijns weer op.
De VVD schrijft: “Veel goederen
kunnen uitstekend over water
worden vervoerd. Dat scheelt in
het aantal vrachtwagens op de weg.
Wij stimuleren de binnenvaart om
dit op een duurzame manier te
doen, bijvoorbeeld met kortingen
op havengelden.” Zodra Varend
ontgassen verboden is, moet de
overheid ontgassen via ontgassingsinstallaties mogelijk maken,
vindt de grootste regeringspartij.
“Vanuit de Rotterdamse haven
moeten er goede vaarverbindingen met het achterland zijn. Het is
daarbij belangrijk dat er voldoende ligplaatsen zijn. Bedientijden
van sluizen en bruggen moeten
beter op elkaar en op het verkeer
op de weg en het spoor worden afgestemd. Zo heeft iedereen zo min
mogelijk vertraging.”

Transparante

marktordening
Het CDA vindt dat ondernemers
in de binnenvaart volop de ruimte
moeten krijgen en een waardevolle bijdrage leveren aan de verschuiving van vrachtverkeer naar
het water. “Wij pleiten voor een
transparantere marktordening met
meer onderhandelingskracht voor
de schipper en hogere tarieven die
meer in verhouding staan tot de
investeringen die schippers doen.
Ook van de binnenvaart vragen we
een bijdrage aan het terugdringen
van de stikstofuitstoot.”
D66 pleit voor (overheids)investeringen in een emissieloze maritieme sector. “Dat doen we door
in te zetten op alternatieve brandstoffen en energiedragers. We subsidiëren schonere scheepsmotoren voor binnenvaartschepen. We
realiseren walstroomvoorzieningen voor zee- en binnenvaartschepen op strategisch logische plekken in Europa.”
D66 wil afspraken met de andere
Rijnlanden aanpassen “om accijns
te kunnen heffen op binnenvaart
en een prijs te vragen voor (lucht)
vervuiling. Daarnaast verplichten
we in de binnenvaart een verlaging
van de CO2-uitstoot van tenminste 40 procent per kilometer in
2030.”

Ligplaatsen
De ChristenUnie vraagt aandacht
voor de vaarwegen: “De bevaarbaarheid van de vaarwegen wordt
bedreigd, doordat de waterstand
te vaak te laag is. Er komt een plan

(foto Emiel de Lange)

om de vaarwegen in de toekomst
bevaarbaar te houden.”
Ook pleit de partij voor investeren in hoge bruggen, brede sluizen, diepe kanalen. Zoals extra
sluiskolken om de wachttijden te
reduceren. “Bij vervanging worden bruggen verhoogd om vierlaagscontainervaart te faciliteren
op de Twentekanalen, de Maas
en het Amsterdam-Rijnkanaal. De

zeesluis bij Delfzijl wordt verbreed
en verlengd zodat dit geen flessenhals meer is in de binnenvaartroute Lemmer-Delfzijl.”
Over
verduurzaming
schrijft
ChristenUnie: “Ook binnenvaart
en andere scheepvaart moet schoner en zuiniger worden. De overheid zorgt voor heldere normen en
ondersteunt de sector. Er is hierbij
oog voor de positie van zelfstan-

dige binnenvaartondernemers. ”
Tot slot vraagt de partij om goede
ligplaatsen voor de binnenvaart.
“Het Rijk neemt het initiatief om
samen met decentrale overheden
en de sector een goed landelijk ligplaatsbeleid te ontwikkelen voor
zowel overnachters als schepen die
langer (moeten) blijven liggen.”
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T H E N E XT G EN ERAT IO N

M O NEY M A KE R
De volledig verbeterde 110m MoneyMaker heeft meer
draagvermogen een hogere snelheid en is volledig geoptimaliseerd

YOUR SHIP. OUR SOLUTION

voor een STAGE V aandrijflijn. Een dubbelschroever is optioneel.
De MoneyMaker 1.2 is leverbaar vanaf juni 2021.

SC H E E PS K E N M ER KEN

DRA AGV E R M O G E N

E N K E L SCH RO EVE R

D U B B E LSCH RO EVE R

Model

MoneyMaker I.2

T= 2,00 M

1250 ton

1285 ton

L x B x D (m.)

110,00 x 11,45 x 4,65

T= 2,50 M

1850 ton

1885 ton

Minimale diepgang (m)

1,20

T= 2,80 M

2210 ton

2240 ton

Cargo

No. tanks: 8

Kruiplijn in ballast (m)

4,20

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.

Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht (NL)

T: +31 (0)78 - 619 12 33

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

Het vernieuwde

Mijn-SAB.nl
is online

Log nu in met uw bestaande
inlogcodes en bekijk uw
eigen gegevens
Account aanvragen
via ‘Mijn-SAB.nl’

Lichtenauerlaan 202 - 220
Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000
Mail: casco@gebrsluyter.nl
www.gebrsluyter.nl
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Kades Prinses Amaliahaven
worden verlengd
Er komt meer ruimte voor
containeroverslag op de Tweede
Maasvlakte. Het Havenbedrijf
Rotterdam laat 2.400 meter aan
kades en grondkeringen
aanleggen in de Prinses
Amaliahaven.
De uitbreiding maakt een extra
jaarlijkse overslag van 4 miljoen
TEU mogelijk. Dat betekent een
capaciteitsstijging van ongeveer 28
procent ten opzichte van het jaartotaal van 2020.
Er komt ook 160 meter aan wachtplaats voor binnenvaartschepen.
Aan de Prinses Amaliahaven zijn
containerterminals APM Terminals en RWG gevestigd. Zij hebben
nu respectievelijk 1.500 en 1.700
meter kade. De aanleg van de nieuwe diepzee- en binnenvaartkades
stelt deze bedrijven in staat om op
termijn de overige terreinen rond
deze haven verder te ontwikkelen.
Beide terminaloperators hebben
hier al opties voor getekend.
De opdracht is gegund aan een

De nieuwe kades komen aan weerszijden van de Prinses Amaliahaven.
(illustratie Havenbedrijf Rotterdam)

bouwconsortium van HOCHTIEF,
Ballast Nedam en Van Oord. De
nieuwbouw komt aan weerszijden
van de ongeveer 2.500 meter lange haven. In totaal gaat het om
1.825 meter diepzeekade, 160
meter binnenvaartkade en 360
meter aan grondkeringen. Het eerste
deel wordt eind 2022 opgeleverd.
Uiterlijk half 2024 is het hele
project gereed.

“We beperken de hinder voor de
omgeving door bouwmaterialen
grotendeels over het water aan te
voeren”, zegt Ronald de Geus, managing director van Ballast Nedam
Infra Projects.
“Zo zorgen we ervoor dat de operationele processen van de containerterminals tijdens de uitvoering
van het project altijd door kunnen
gaan.”

Gerwil-Sliedredge verbindt
Urk en Sliedrecht
Louwe Hakvoort en René
Boer zijn een nieuw maritiem
uitzendbureau gestart onder
de naam Gerwil-Sliedredge. Ze
maken daarmee een verbinding
tussen Urk, waar Gerwil Crewing
is gevestigd, en Sliedrecht waar
het nieuwe kantoor is geopend.
De afstand van ruim 130
kilometer tussen het vissersdorp
en het baggerdorp is geen issue.
René Boer staat aan het roer van
het Sliedrechtse kantoor GerwilSliedredge. Zijn komst maakt het
voor Gerwil Crewing mogelijk
om uit te breiden op het gebied
van bagger, windenergie en offshore. Gerwil-Sliedredge is sinds
1 maart operationeel vanuit het
kantorenpand aan de Prisma in
Sliedrecht.

Samenwerking
Louwe Hakvoort, eigenaar van
Gerwil Crewing, is enthousiast over de samenwerking: “Een
kantoor in het maritieme hart van
Nederland. Toen René beschikbaar kwam, zag ik direct een kans

die ik niet heb laten lopen. We
zijn het gesprek aangegaan en verwachten elkaar goed te kunnen
aanvullen, waarbij het kantoor op
Urk zal zorgdragen voor de gehele
back-office.”

Perfecte match
René Boer, oud-baggeraar en
ervaren consultant in de baggerwereld, is blij met zijn nieuwe
stap. De afgelopen jaren werkte
hij bij verschillende maritieme
uitzendbureaus. De kans om nu
in samenwerking met Louwe iets
voor zichzelf te beginnen, greep
hij met beide handen aan.
“Toen Louwe mij benaderde om
samen te werken, voelde dat direct goed. De gedachte om iets
voor mijzelf te beginnen heb ik al
vaker gehad. Mijn kracht ligt echter bij de samenwerking en het
onderhouden van relaties en niet
bij de administratieve taken die
daarbij komen kijken. Doordat
het kantoor op Urk hier gespecialiseerd in is, zorgt dit voor de
perfecte match.”

ADVERTORIAL

Standtijd van keerkoppelingen verlengd
voor Watertaxi!
Dagelijks verzorgen de
kenmerkende zwart-met-gele
Maastaxi’s het vervoer van
duizenden mensen over de
Rotterdamse wateren. Den Hartog
B.V. & Reinplus Vanwoerden Bunker
B.V. werken in een goede relatie
samen om de scheepvaart op
de Nederlandse binnenwateren
dagelijks van smeermiddelen te
voorzien. Dit heeft zich vertaald in
een test met de Mobil SHC 627.
De keerkoppelingen van de
Maastaxi’s krijgen het zwaar te
verduren. Krachtige motoren en
de hele dag door schakelen tussen
voor-, achteruit en neutraal. Dit
zorgde ervoor dat, op basis van
monsteruitslagen, de olie in de
koppelingen vaak ververst moest
worden.

de koppelingen waren voor het
onderhoudsteam van Watertaxi
Rotterdam niet bevredigend.
De olie in de ZF keerkoppelingen
werd verwisseld na 250 draaiuren.
De olie die gebruikt werd was een
minerale SAE 30 olie. Volgens de
uitslagen van de MobilServ monsteranalyses bevatte de smeerolie
na 250 draaiuren excessief veel
slijtagedelen. Hierbij moet gedacht
worden aan IJzer (Fe), Koper (Cu) en
Tin (Sn). Ook had de smeerolie een
branderige geur. Er is uiteindelijk
een test uitgevoerd met de MSTX
8, de MSTX 9 en de MSTX 10. Deze
schepen draaien met Cummins
dieselmotoren en, zoals gezegd, ZF
keerkoppelingen. De testolie was
een synthetische tandwielkastolie,
de Mobil SHC 627.

Gegevens

Mobil SHC 627

De Maastaxi’s varen met ZF
305-3 keerkoppelingen. De
standtijden van de smeerolie van

Na ruim 2.000 draaiuren op de
Mobil SHC 627 vertonen de
oliemonsters een prachtig beeld.

De olie ziet er optisch nog als nieuw
uit, ruikt niet verbrand en bevat
significant minder metaaldeeltjes.
Het eerste meetpunt laat zien dat
na 250 draaiuren met de minerale
SAE 30 olie veel koperdeeltjes
in de olie aanwezig zijn. Op dit
moment is de overstap gemaakt
naar Mobil SHC 627. Het tweede
en het derde meetpunt tonen
dat na 2.000 uren draaien met de
synthetische Mobil SHC 627 de nog
aanwezige metaaldeeltjes worden
opgeruimd. Ook toont dit aan dat
er bij het gebruik van Mobil SHC
627 aanzienlijk minder slijtage
optreedt. Bij alle meetpunten is de
olie ververst.

Advies

Vervang de minerale SAE 30
olie voor de Mobil SHC 627. De
synthetische Mobil SHC 627 zal
beter bestand zijn tegen de zware
belasting van de keerkoppelingen.
Ook zal deze olie de tandwielen
beter beschermen bij piekbelasting
en derhalve beter beschermen
tegen slijtage.

Verwachte besparingen

Het gebruik van Mobil SHC 627
heeft kort samengevat geresulteerd
in:
• Minder slijtage en ongeplande
uitval keerkoppeling;
• Verlengde verversingsinterval van
minimaal 8 keer zo lang;
• Positieve MobilServ uitslagen na
500, 1.000, 1.500 en 2.000 uur;
• Minder onderhoudskosten en
afgewerkte olie;
• Besparingen in oliekosten:
- Huidig aantal verversingen per
jaar: 14;
- Voorgesteld aantal verversingen
per jaar: 1,75.

Resultaat

Het advies om over te stappen op
Mobil SHC 627 heeft geleid tot
het omzetten van tot nu toe drie
Maastaxi’s naar de Mobil SHC 627.
Watertaxi Rotterdam bespaart
hierdoor per jaar € 2.209,-!
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Wij feliciteren
de familie Somers
met hun
m.t.s. “Smaragd”

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
bouw en levering compleet schip van mts Smaragd
mogen verzorgen voor Somtralux S.A.
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.
www.rensendriessen.com
+31 (0)10-411 9595

WWW.OVERVLIET.NL

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

THE CONNECTION
SPECIALIST

‘ Wij wensen het mts Smaragd
een behouden vaart. ’
Wij verzorgden de complete afbouw en danken
R. Somers N.V. voor hun vertrouwen!
Bakkersdam 1a • 5256 PK Heusden • The Netherlands • T. +31 (0)416 665500

• info@teamcoshipyard.nl • www.teamcoshipyard.nl
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RensenDriessen Shipbuilding maakt met levering
mts Smaragd Somtrans-kwartet vol
DOOR JAN HOEK

“Wij hebben reeds vele tankschepen bij
RensenDriessen Shipbuilding besteld en gebouwd. En tot dusver zijn de schepen veelal
bij TeamCo afgebouwd. Niet alleen is de
kwaliteit van hun werk zeer goed, ook de
samenwerking tussen de bedrijven en met
onze mensen verloopt steeds vlot en collegiaal. Ook voor onze volgende opdrachten
gaan we weer naar TeamCo.”
Dat schreef Ronald Somers in 2017 in
Celebration Magazine, dat was uitgegeven ter
gelegenheid van het 10-jarig bestaan van
TeamCo Shipyard, de toen recent behaalde
ISO-certificering en de oplevering van het
nieuwe kantoor in Heusden. Dat bleken
geen loze woorden van de Somtrans-directeur, want met de overdracht van de tanker Smaragd, bouwde TeamCo Shipyard in
opdracht van RensenDriessen in twee jaar
tijd maar liefst een kwartet XXL-tankers af
voor de in Antwerpen gevestigde rederij. De
andere zijn de Somtrans LNG, Briljant en
Diamant. Deze tankschepen zijn een fonkelnieuw en state-of-the-art ontwerp uit de
koker van RensenDriessen Shipbuilding.
Het ontwerp werd in nauw overleg tussen
de ontwerpers en met Ben Grootenboer en

Ronald Somers vormgegeven. Tankschepen
van 135 x 22,80 x 5,50 meter, die worden
voortgestuwd door twee ABC-motoren (type
8DZC van elk 2.400 pk bij 1.000 toeren).
En ook nu bouwt RensenDriessen aan twee
nieuwe opdrachten voor Somtrans. Dit
worden twee tankers van 135 x 18 meter,
specifiek ontworpen voor het transport op
laagwater. Om zo de bevoorrading naar het
Duitse achterland voor haar opdrachtgever te
allen tijde te garanderen. Projectnaam: Low
Water Runners. Nadat de casco’s vanuit Roemenië en China in Nederland per zeeschip
aankwamen en waren gelost ging de sleep
naar de afbouwwerf.

XXL
Het leek er even op dat in de industriehaven
aan de Maas bij Heusden een gigantisch
werkeiland van 135 x 45 meter was gebouwd.
Oudere inwoners van Heusden dachten wellicht aan de tijd dat scheepswerf Verolme
tussen 1954 en 1999 op die locatie schepen
bouwde met laadvermogens tot 20.000 ton.
Bij nader inzien bleekt het ‘werkeiland’ twee
naast elkaar gelegen nieuwbouw Somtranstankers te zijn. Het maakt duidelijk wat een
spraakmakende klus TeamCo Shipyard in

Aan mts SMARAGD leverden onder andere:
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Ontwerp, bouw en levering compleet schip
TeamCo Shipyard B.V.
De complete afbouw

Den Breejen Shipyard
Dik den Hollander Maritiem B.V.
Complete stoffering en inrichting
woning en stuurhuis, inclusief

ABC, Anglo Belgian Corporation

speciale marmoleum vloeren,

N.V.

raambekleding en zonwering,

Hoofdmotoren.
ADS van STIGT
2x Masson Marine keerkoppeling
type MM W18000 reductie 3,407:1
incl.:

Overvliet Assurantiemakelaars
B.V.

Schroefasinstallatie

Verzekering
RuGotech Pijpleidingen B.V.

Scheepsreparatiebedrijf B.V.
Ankerlieren
Koppellieren
Koproerkleppen

- Elektrische bediening

EPS European Pump Services B.V.

Spudpalen

- PTO type 0 t.b.v. stuurwerk

Een Bornemann/EPS ladingpomp

Autokraan

- ADS bedieningssysteem gebaseerd

unit, geschikt voor het verpompen

op de ZF CruiseCommand, incl.

van 100m3/uur lichte producten,

brugpaneel met MC2000 bedien-

chemicaliën en olieproducten.

ingshendel.
Alphatron Marine B.V.

Bunkerkraan 30 mtr. 2 x 10 inch
Verhaar Omega B.V.
- Eén (1) Verhaar Omega

Een Bornemann/EPS ladingpomp

Boegschroefinstallatie type kanalen

unit, geschikt voor het verpompen

31130S-4k (schroefdiam 1300mm)

van 50m3/uur lichte producten,

horizontale opstelling, 393kW bij

Berg Maritieme Meetsystemen

chemicaliën en olieproducten.

1780 omw/min.

B.V.

De pompsystemen worden

- Eén (1) Verhaar Omega

- Installatie tankinhoudsmeting en

aangedreven door drukvaste ABB

Boegschroefinstallatie type

elektromotoren in combinatie met

VBS1200sr (schroefdiam

de door EPS geleverde frequen-

1200mm) horizontale opstelling,

tieregelaars.

393 kW bij 1780 omw/min.

De door EPS geleverde pompsys-

- Bediening wegafhankeli-

Alu davit

temen zijn voorzien van temperat-

jk incl omschakeling Pomp/

Heklichtbeugel type Nordica

uurbewaking en geschikt voor

Voormast type Improval XL

installatie in ATEX zone 1 G IIB T4.

Compleet Nautisch pakket

tankalarmeringen
- Gasdetectie systeem voor stuurhuis en woning
Blommaert BVBA

Stuurhuttrap

Foresta Trading B.V.

Dakradarmast type Futura

- Volledige pakket F.T. VICTOR

Damen Marine Components

Boegschroefbedrijf.
Appendages voor de dekleidingsystemen en het ballastsysteem
Werkina Werkendam B.V.

dienstpompen
- 2x F.T. TTK ESHv 150-200-250

De complete elektrische instal-

ballast/stripping ejector ≈ 300

latie inclusief 2-draads databes-

Van der Velden® 2DWK Monitor-

m³/u

turing, monitoringsysteem met

ingssysteem: type BOSS™ ECO Roeren: 2x 2 sets (4 stuks) type Van
der Velden® HD Straalbuis: 2 stuks
type Optima Schroeven: 2 stuks

- F.T. Frequentie geregelde hydro-

touchscreenbediening, compleet

foor met luchtgekoelde regelaar

nautisch pakket, camerasysteem,

- F.T. hydrofoor voor technisch

complete airco installatie, satellietsysteem,tankmeetsysteem, Ecdis

water

Inland Viewer en AIS installatie

type FLEX Tunnelsysteem: 2 stuks

- F.T. smeerolie haspelsets

type Van der Velden® FLEX Tunnel

- F.T. voorsmeer/carter pompen

incl. besturing en hydrauliek.

- F.T. gasolie trimpompen

- Airconditioning

Kampers Shipyard B.V.

- Overdrukinstallatie

De Leeuw en van Vugt B.V.
Scheepsinterieurbouw
Complete betimmering
De Wit Bunkering NV
Levering Mobil smeerolie en
gasolie

WIJ FELICITEREN FAM SOMERS MET MTS SMARAGD
EN WENSEN HEN EN DE BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART

W&O Europe

SP2700 Stuursysteem: 2 stuks type

Besturingssysteem: 2 stuks type

Lees verder op pagina 25 >>

Brughoogtedetectiesysteem

en bedtextiel, huishoudpakket,

Deepwell ladingpompen

De familie Somers bevaart al vijf generaties lang de Europese binnenwateren en is
daarmee de oudste binnenvaartfamilie in
Antwerpen. Eind 19e eeuw vervoerde de
familie met houten schepen goederen op de
Schelde en Rupel; twee eeuwen later doen
ze dat op nagenoeg alle bevaarbare Europese
binnenwateren met een vloot bestaand uit
veertig binnenvaarttankers.

Sensor Maritime
Van Wijk Machinefabriek en

Dutch Well Pumps B.V.

twee jaar tijd geklaard heeft met de afbouw
van maar liefst vier van deze XXL-tankers.
De alom bekende Romeinse cijferreeks
begon met het eerste Somtrans-schip in
1975, het jaar waarin het bedrijf werd opgericht in een kantoortje in Antwerpen. Meestal zijn de tankers van Somtrans voorzien van
Romeinse cijfers, maar na de overname van
Vinotra werden ook bij nieuwbouw van
de bunkerschepen namen van edelstenen
gebruikt. Zo werd in 2017 bij TeamCo
Shipyard de tanker Robijn afgebouwd.

Complete dekleiding systeem

bankstellen en stoelen, matrassen
tapijt en hoekbank stuurhut.

(foto’s Media Creators)

WindeX Engineering B.V.

Stuurhuis incl. hefgeleidekoker-

- RVS Klaproosters

systeem

- Ventilatoren

Nassau Scheepsbenodigdheden
BVBA
Levering volledige scheepsinventaris

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

APPROVED

ATEX ZONE 0

Vierlinghstraat 49A 12 - 4251 LC Werkendam

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

www.dwpumps.nl

werkendam

DAMEN MARINE COMPONENTS

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

SALES & SERVICE

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

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

maritiem

Foto: Media Creators

Wij wensen FAMILIE SOMERS een behouden vaart met mts SMARAGD
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Drukke en spannende afbouwperiode met mooi resultaat
Vervolg van pagina 23 >>

Het is zonder meer bijzonder dat
een familiebedrijf zo’n spraakmakende groei doormaakt, zeker als
je beseft dat Ronald Somers pas in
1984 zijn eerste tanker uit de vaart
kocht, de 80 meter lange Somtrans. Vier jaar later liet de rederij
de eerste nieuwe tanker bouwen:
de Somtrans II. In 1994 nam Somtrans de Stolt Tolerantie (Somtrans
IV) over, de eerste dubbelwandige
tanker van de Somtrans-vloot.

De samenwerking tussen Ronald
Somers en George Rensen is destijds ontstaan. Samen hebben zij
de fundatie gelegd voor een lange
en prettige samenwerking die in
de laatste jaren verder is geïntensiveerd en wordt voortgezet tussen
beider opvolgers Caroline Somers
en Wim Driessen.

Bridgescout en
FLEX-tunnel
De Smaragd beschikt over veertien tanks van 1.000 kuub elk.

Oonincx leverde de veertien laad-/
lospompen met een capaciteit van
200 kuub per uur van het eigen
merk Dutch Well Pumps.
Een innovatie aan boord van
de Smaragd is de door Sensor
Maritime in Vught ontwikkelde
Bridgescout, een brughoogtedetectiesysteem dat de veiligheid
aan boord verhoogt en de kapitein
alert houdt. Het systeem begint
vanaf 500 meter tot een object
met het maken van een meting
met behulp van een nauwkeurig

laser-scansysteem. Mocht er onvoldoende doorvaarhoogte zijn,
dan komt er op een paneel in de
stuurhut (een rood scherm) een
waarschuwing met tijd en afstand
tot het object, plus een gesproken
alarm en een buzzer. De schipper
dient na de meldingen de stuurhut
te laten zakken tot de Bridgescout
aangeeft dat er voldoende doorvaarhoogte is.
Een Flaircamera in de machinekamer laat de opwarming van de
hoofdmotoren zien.
Zowel de bij TeamCo Shipyard
afgebouwde LNG Somtrans, Briljant, Diamant als de Smaragd
zijn uitgerust met een compleet
manoeuvreersysteem van Damen
Marine Components (DMC).
Onderdeel daarvan zijn vier vergrote HD-profielroeren waarbij elke set is voorzien van een
onafhankelijk werkende stuurmachine type 2DWK, een SP2700besturingssysteem en twee in
de scheepsromp geïntegreerde
inklapbare tunnelsystemen van
Van der Velden. Anders dan een
conventioneel tunnelsysteem kan
deze FLEX-tunnel ingetrokken
worden wanneer deze operationeel gezien niet nodig is.
Tests door het onderzoeksinstituut
DST in Duisburg maakten duidelijk dat deze tunnel een aanzienlijk grotere operationele efficiëntie oplevert. Door de verbeterde
watertoevoer naar de propellers

kunnen deze gigantische Somtrans-tankers ook bij lage waterstanden langer operationeel blijven.

1.600 tankwagens
Ben Grootenboer begon ruim
dertig jaar geleden als kapitein
bij Somtrans. Hij kwam na zes
jaar aan de wal en werd superintendent. Sinds 21 jaar is hij
ﬂeetmanager bij de rederij.
Hij zegt na de afbouw van de Smaragd: “Het was de afgelopen twee
jaar een drukke en spannende
afbouwperiode, met als resultaat
vier heel mooie schepen. Met
de mensen van RensenDriessen
Shipbuilding, Rommerst Shipdesign en TeamCo Shipyard zijn
duidelijke afspraken te maken en
ze staan echt achter hun werk.
Dat wij met Somtrans al negen
schepen in Heusden hebben afgebouwd maakt duidelijk dat wij
het een zeer goede afbouwwerf
vinden.”
“Aanvankelijk stond de Vinotra 10
model voor de vier tankers. Uiteindelijk bleef alleen de afmeting van
135 x 22,85 meter in stand en hebben we een compleet nieuw vooren achterschip ontworpen en het
middenschip verhoogd. Het totale
laadvermogen van de vier tankers
is meer dan 50.000 ton en houdt
daarmee zo’n 1.600 tankwagens
van de weg. Dat is mooi, want vervoer over water is nog steeds de
beste weg.”

Hoofdrol voor data
Na middenkolk volgen ook west- en oostkolk

Reparatie nivelleerschuiven sluis
Sambeek duurt tot januari
Op 18 februari is Heijmans in
opdracht van Rijkswaterstaat
begonnen aan de reparatie
van de nivelleerschuiven van
de kolken van sluis Sambeek.
Het werk en de daarmee
samenhangende hinder voor de
scheepvaart duurt tot januari
2022.

behoren en veroorzaakten storingen.
“Dit wordt nu aangepakt. Om
te voorkomen dat hetzelfde probleem ook optreedt in de deuren
van de andere twee sluiskolken,
vernieuwen we daar preventief
ook de nivelleerschuiven.” Aldus
Rijkswaterstaat.

De middenkolk van sluis Sambeek is al tien maanden buiten
bedrijf. De nivelleerschuiven in de
sluisdeuren waarmee de kolk
gevuld en geledigd wordt, werkten vorig jaar april niet meer naar

Stremmingen
De werkzaamheden aan sluis
Sambeek vinden om de beurt in
de drie kolken van het complex
plaats. De kolk waaraan gewerkt
wordt is dan gestremd. Er blijven

dus steeds twee kolken beschikbaar. Er is begonnen met de middenkolk
.
Globaal ziet de planning er als
volgt uit:
• middenkolk: van 18 februari
tot en met mei gestremd
• westkolk: van 19 juni tot en
met september gestremd
• oostkolk: van 24 september tot
en met januari 2022 gestremd
Deze planning kan wijzigen als
werkzaamheden eerder klaar zijn
of langer duren als gevolg van
hoogwater of onvoorziene omstandigheden.

Sluis Belfeld
Aan sluis Belfeld voert Rijkswaterstaat sinds oktober 2020 dezelfde
werkzaamheden uit.
Dat duurt tot en met oktober dit
jaar. Ook hier zijn de drie kolken
van de sluis om de beurt gestremd,
waardoor er steeds twee kolken
beschikbaar blijven.

Data spelen een belangrijke rol vandaag de dag. Je hoeft alleen maar
het nieuws op televisie of in de krant
te volgen om berichten te zien en te
horen waarbij data een grote rol
spelen. Voortdurend worden we op
de hoogte gehouden over de data
met betrekking tot het aantal inentingen die inmiddels gegeven zijn
tegen Covid-19. Daarvoor speelde al
een tijdje de aﬀaire rondom de kinderbijdragetoeslag.
Als het niet gaat om het tellen van
het aantal betrokkenen, dan gaat
het wel over de bijkomende kosten
die ermee gemoeid gaan. Kortom,
data geven ons inzicht en tonen ons
mogelijkheden en onmogelijkheden
om onder meer dingen te ontwikkelen en te verbeteren.
Na maandenlange voorbereiding is
nu, na het nieuwe databasesysteem,
ook het vernieuwde ‘Mijn-SAB’
online. Als je al een account hebt,
dan kun je met de oude gegevens
inloggen om toegang te krijgen in je
eigen bedrijfs- en scheepsgegevens.
Ook kun jij je eigen bunkeringen en
afvalafgiften bekijken, maar ook de
bijbehorende facturen downloaden.

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

Sluis Sambeek. (foto Beeldbank Rijkswaterstaat)

Later dit jaar wordt het ook mogelijk
om exports te maken van je eigen
afvalafgiften
voor
statistische
milieudoelen.
Wegens de strenge veiligheidseisen zal bij de eerste keer inloggen
in het vernieuwde ‘Mijn-SAB’
gevraagd worden om een nieuw
wachtwoord op te geven.
Heb je nog geen account of ben je je
wachtwoord vergeten? Dan kun je
deze (opnieuw) aanvragen via
www.mijn-sab.nl.

DAMEN MARINE COMPONENTS

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

SALES & SERVICE

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS

Foto: Maritime Filming Group
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Familie De Jonge-Deen maakt overstap

Van drogeladingschip Vacando naar
motortankschip Vacando
DOOR JAN HOEK

Na een succesvolle proefvaart kon onlangs
de door Asto Shipyard afgebouwde
3.400 ton metende Vacando worden
overgedragen aan de eigenaren Maarten
de Jonge en zijn echtgenote Joyce Deen.
Daarmee stapt de familie De Jonge van
drogeladingschip Vacando over naar
motortankschip Vacando.
Hun kinderen, die binnenkort naar school
gaan, zijn voor de eigenaren/ouders Maarten en Joyce de reden van deze overstap:
iets meer vrije tijd en vanuit thuishaven
Alblasserdam varen in het nabijgelegen
ARA-gebied.
Het drogeladingschip is via RensenDriessen
verkocht en vaart tegenwoordig met de
nieuwe eigenaar K. Wijbenga uit Balk verder onder de naam Spirit. RensenDriessen
Shipbuilding heeft daarnaast in opdracht
van de klant ook het casco van de tanker
Vacando gebouwd op hun ‘thuiswerf’
Santierul Naval in Orsova. De Roemeense
werf heeft in de scheepvaartbranche een
uitstekende naam opgebouwd, waarmee de
levering van een kwalitatief hoogwaardig
casco is gegarandeerd.

Burando

de in 2007 via Concordia Werkendam geleverde en bij Shipyard Jooren compleet, dus
inclusief casco, gebouwde Vacando is met
de nieuwbouwtanker vervangen door elf
ladingtanks van 380 kuub. Dat betekende
dat de diepgang van 3,70 naar 5,85 meter
ging. Hiermee is door de bouwers de maximale afmeting voor dit type schip gerealiseerd.
De elf ATEX-gecertificeerde pompen
(Marflex Deepwell Pump Double, MDPD80)
hebben een capaciteit van 100/110 kuub per
uur. De enkeltraps centrifugale deepwellpomp maakt gebruik van het oliegesmeerde
aandrijfprincipe.
Konutherm leverde een thermisch olie
systeem voor verwarming van de vloeibare
lading in de elf tanks. Dat is een verantwoorde aanschaf aangezien het verwarmingssysteem zich kenmerkt door kwaliteit,
bedrijfszekerheid, hoge efficiency en, niet
onbelangrijk, een nagenoeg onderhoudsvrije levensduur. Bovendien vergroot het
systeem de transportmogelijkheden van de
mineralen.
Dat is in dit geval voor Burando Maritime
Services, de in Rotterdam gevestigde onestop-ship dienstverlener voor de maritieme
olie- en gasindustrie.

Aan mts VACANDO leverden onder andere:
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Ontwerp, bouw en levering casco
Asto Shipyard

Complete E-installatie

Besturingssysteem: type SP2700

EOC Schepenverzekering

incl. roerstandaanwijzer type

Afbouwwerf
SC Santierul Naval Orsova S.A.

RI2700, stuursysteem: type Van

Verzekering

der Velden® 2DWK, roeren: een

Hoveko B.V.

set (2 stuks) type Van der Velden®

Complete tankmeting- en alarme-

XR, straalbuis: Ø1822 mm type

ring, alsmede druk- en tempera-

ADS van STIGT bedieningssysteem

Optima, hydro spoiler: type Van der

tuurmeting met behulp van TMS

gebaseerd op de ZF CruiseCom-

Velden® XR-B

Bouw casco
ADS van STIGT

mand, inclusief brugpaneel met
MC 2000 bedieningshendel
Alphatron Marine B.V.

STaR systeem
Kampers Shipyard B.V.

DBS Scheepsservice

systeem

en inbouw machinekamer

JMR-611 radars met seastate functie,
JLR-21 GPS-kompas, Alphaline MFM

Scheepsreparatie – Nieuwbouw

Berger Maritiem Sales & Service

Stuurhuis incl. hefgeleidekoker-

Alluminium vloer en achterschip
De Gerlien van Tiem B.V. –

Konutherm B.V.
Het complete thermische olie
ladingverwarmingssysteem

Vierkante spudpaal type SV 900

Liquid Control Trading B.V.

De Leeuw en van Vugt B.V.

V.O.F.
Twee CFD geoptimaliseerde
scheeps¬schroeven

Scheepsinterieurbouw

Machinekamer pompen
Marflex B.V.

Complete betimmering
Den Breejen Shipyard

VICUSdt
Twee CFD geoptimaliseerde
scheeps¬schroeven
Blommaert BVBA

11 x cargo pompen
RAFA Scheepsramen B.V.

Schroefasinstallatie
Dolpower B.V.

Ramen
RuGotech Pijpleidingen B.V.

Generatorset 1, vermogen 70kVA,

Stuurhuttrap, dakradarmast type

Stage V, John Deere motor, type

Futura, boordlichtbakken type Isis,

4045T, Stamford generator, type

heklichtbeugel en voormast type

UC224

Improval wit gelakt

Generatorset 2, vermogen 70kVA,

Burando Barging

Zowel het drogeladingschip als de tanker
hebben als afmetingen 110 x 11,45 meter.
De capaciteit van 208 TEU aan boord van

EMS Group B.V.

Damen Marine Components

Complete dek leiding systeem
W&O Europe
Appendages voor de dekleidingsystemen en het ballastsysteem
Veth Propulsion B.V.

Stage V, John Deere motor, type

Bevrachting

4045T, Stamford generator, type

1 Veth Jet, type 4-K-1300 met

UC224

E-motor (392 kW / 1800 rpm)

Lees verder op pagina 29 >>
ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Dé specialist in scheepsverzekeringen

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

Wij feliciteren familie
De Jonge-Deen van harte
met mts Vacando
Stormsweg 8
2921 LZ Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

r
180 jaa n
e
is
n
n
ke
g
ervarin

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

Nieuwland Parc 307,
2952 DD Alblasserdam

info@emsbv.nl
www.emsbv.nl

OOK DE VACANDO GAAT
VAREN ONDER DE EOC VLAG!
Net als 3.600 andere ondernemers kiest
het MTS Vacando ervoor om voortvarend
verzekerd te zijn bij EOC. Wij wensen de
Vacando een GOEDE VAART!

24/7 K
BEREI
BAAR

(foto: EMS)

Wij bedanken familie De Jonge-Deen voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen mts Vacando een goede vaart.
Wij verzorgden de complete E-installatie.

088 6699500

eoc.nl

@EOCverzekering
/EOCverzekering
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SHIPYARD ORSOVA
SHIPYARD ORSOVA WENST FAMILIE
DE JONGE-DEEN VEEL SUCCES EN EEN
BEHOUDEN VAART MET HET MTS VACANDO
Tufari Street, no. 4,
Orsova, 225200, Mehedinti,
ROMANIA

BURANDO

T. +40 252 362 399
E. office@snorsova.ro
W. www.snorsova.ro

L e a d i n g i n maritime services

Burando Barging feliciteert
familie De Jonge-Deen met het

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
bouw en levering casco van mts Vacando
mogen verzorgen voor Vacando V.O.F.

MTS Vacando
en wenst de bemanning een voorspoedige
en behouden vaart

Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.
www.rensendriessen.com

Burando Barging
Arie den Toomweg 37
3089 KA Rotterdam
The Netherlands

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

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

Het team van Asto Shipyard
wenst MTS Vacando een voorspoedige
en behouden vaart!

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

f
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Elektronisch melden voor ADN-schepen verplicht op
Vlaamse vaarwegen
Sinds 1 maart is digitaal melden
verplicht op Vlaamse vaarwegen
voor schepen die gevaarlijke
goederen vervoeren. De Vlaamse
regering heeft daarvoor onlangs
haar deﬁnitieve goedkeuring
gegeven. Schippers met ADNlading moeten voortaan
hun reis- en ladinggegevens
elektronisch melden.
De komende tijd worden schippers nog niet bekeurd als ze niet
voldoen aan de elektronische

meldplicht, zo maakte De Vlaamse Waterweg bekend.
“Omwille van de snelle invoering
zal er een tolerantietermijn zijn
van zes maanden om iedere binnenvaartondernemer de kans te
geven zich aan te passen aan de
nieuwe regelgeving. Tot 31 augustus 2021 zal er nog geen handhaving gebeuren op de digitale
meldplicht. Zo krijgt iedere binnenvaartondernemer de nodige
tijd om zich aan te passen aan de
nieuwe regelgeving door meldsoft-

ware aan boord te halen als hij dit
nog niet heeft.”
“Als vaartuigen met ADN-goederen het Vlaamse Gewest binnenvaren of een reis aanvatten vanaf
een ligplaats in het Vlaamse Gewest, is het in het kader van de
veiligheid essentieel dat dit aan
De Vlaamse Waterweg nv wordt
gemeld. Die informatie en de gegevens over de aard en hoeveelheid, oorsprong en bestemming
van de gevaarlijke goederen en

Nieuwe Vacando is een tanker
Vervolg van pagina 27 >>

In de machinekamer kwam als
hoofdmotor weer een Caterpillar
type 3512, maar ging het aantal
pk’s van 1.775 pk naar 1.600 pk.
Maarten de Jonge maakte bijna
vijftien jaar geleden kennis met
Asto-directeur Karst van der Wiel.
“Dat was met de bouw van de
Vacando in 2007. Ik heb daar een
goed gevoel aan overgehouden en
toen onze nieuwbouwplannen
serieuzer werden, ben ik met Karst
om tafel gaan zitten. Na een prettige afbouwperiode in Raamsdonksveer kan ik stellen dat mijn
positieve gevoel van destijds mij
niet in de steek heeft gelaten”, stelt
een contente De Jonge.
Dat is eigenlijk niet verwonderlijk,
want bij Asto Shipyard wordt struc-

tureel geïnvesteerd in het contact
met de klant. Persoonlijke aandacht,
veelzijdig maatwerk, oog voor detail en altijd een marktconforme
prijs zorgen voor een terugkerende
klantenkring. Daarbij wordt bij de
afbouw samengewerkt met toonaangevende onderaannemers.
Zo leverde Kampers de stuurhut,
Veth de boegschroef en Misti de
autokraan. EMS deed de elektrische
installatie. De Vancando was
daarmee niet het eerste binnenvaartschip, want EM zorgde al op
ruim 115 nieuwbouwschepen voor
de inbouw van de complete elektrische installatie. Voor de strakke
betimmering zorgde Vermeer
Zwijndrecht. De Gerlien van Tiem
leverde op het achterschip de in
2011 geïntroduceerde vierkante
spudpaal: onderhoudsvriendelijk

waardoor er weinig storing kan optreden.
Onverwachte reparaties komen
voor een schipper of rederij sowieso nooit uit. Dan is het een prettige wetenschap dat Asto Shipyard
direct kan schakelen en reparaties
snel en vakkundig uit te voeren.
Van kleine storingen voor de elektricien tot een kopschade of hermotorisering. Met 450 ton stevendokcapaciteit, een goed uitgeruste
kade van 150 meter en een steiger
van 110 meter is het bedrijf goed
bereikbaar voor de scheepvaart.
Daardoor kan er flexibel geschakeld worden tussen de nieuw- en
afbouw en de scheepsreparaties.
Met creatieve oplossingen worden
alle klanten zo weer snel in de vaart
geholpen. Door de vakmensen van
Asto Shipyard, to be exact.

de te volgen route zijn immers
belangrijk bij eventuele calamiteiten op en naast de waterweg. Als
die informatie beschikbaar is, kan
ze door de hulpdiensten worden
opgevraagd.”
Voor het opstellen en doorsturen
van de melding kan men bestaande meldsoftware gebruiken. Op
www.swing-platform.be staat een
overzicht van softwareaanbieders.
Digitaal melden maakt het meldproces voor de binnenvaart efficiënter. De Vlaamse overheid wil
de digitale meldplicht op termijn
invoeren voor alle schepen die in
Vlaanderen varen. De verplichting voor schepen met gevaarlijke
goederen is een eerste belangrijke
stap.

Nieuwe directeur voor HTAG-kantoor
Berlijn
Norman Dreher is op 1 maart gestart als directeur van de vestiging
van HTAG (Häfen und Transport
AG) in Berlijn. HTAG is een volledige dochter van de Keulse HGK
Integrated Logistics Group.
De 43-jarige Dreher heeft veel
ervaring in de logistiek. Hij
bekleedde de afgelopen acht jaar
een leidinggevende functie bij
een handelsbedrijf, waar hij verantwoordelijk was voor de in- en
verkoop van grondstoffen en
afgewerkte producten.

(foto PAL)

De afgezwakte wereldhandel als
gevolg van de coronapandemie
was ook in Luik voelbaar. De totale overslag per spoor, binnenvaart

Norman Dreher. (foto HTAG)

Gebruik van diesel met
bio-toevoegingen hoeft
geen probleem te zijn
Er zijn in de markt vragen over
het toepassen van diesel waaraan
bio-bestanddelen zijn toegevoegd.
Een belangrijke motivatie voor
het gebruik van bio-toevoegingen
is het verlagen van de CO2uitstoot.

en wegvervoer daalde ten opzichte
van 2019 met 9 procent naar 19,2
miljoen ton.
Het vervoer over water, dat hierin
een aandeel van bijna driekwart
heeft, daalde met 12 procent naar
14 miljoen ton.
Ondanks de lockdown bleef de
haven voor 100 procent operationeel. Wel is de omzet voor het
eerst in tien jaar afgenomen (met
7,5 procent). Daar stond tegenover

(illustratie De Vlaamse Waterweg)

ADVERTORIAL

Luik doorbreekt grens van 100.000 TEU

De containeroverslag in de
haven van Luik is vorig jaar met
20 procent gegroeid tot 115.921
TEU. Het was de eerste keer dat
de containerterminals in de
Waalse stad de grens van 100.000
TEU doorbraken.

Meer informatie op www.visuris.
be/adnmeldplicht

dat er verder geïnvesteerd is onder
meer spoorinfrastructuur. Hierdoor kwamen in december 2020
de eerste containers per spoor aan
in Trilogiport, het trimodale hart
van de haven.
Ook de komende drie jaar wordt
volop geïnvesteerd in de infrastructuur. Het havencomplex van
Luik is volgens de Nationale Bank
van België goed voor 7.858 directe
en 10.445 indirecte banen.

Bio-toevoegingen zullen vooral
bestaan uit FAME (Fatty Acid
Methyl Ester) dat wordt gemaakt
van plantaardige en/of dierlijke
vetten. Het maximaal toelaatbare
FAME-bestanddeel is vastgelegd
in brandstofspecificaties. Voor
EN590 mag het maximaal 7
procent bedragen. In de toekomst
zal dit percentage verhoogd worden.
Brandstof heeft continu aandacht
nodig. De esters die worden
gebruikt als bio-toevoeging kunnen goed water aan zich binden.
Om schades aan injectoren,
veroudering en bacteriegroei te
voorkomen is het belangrijk om
brandstof continu te filtreren om
het (condens)water te verwijderen. Ook is het essentieel om de
temperatuur van de brandstof bij
het filter op een minimale tempe-

ratuur te houden.
CC Jensen levert zijn filterseparator type PTU optioneel
met een module om de brandstof
op een minimaal vereiste temperatuur te brengen. Hierdoor
voorkomen wij verstoppingen
in het brandstofsysteem zonder
uw energiekosten te verhogen. In
combinatie met de hoogste vuilopnamecapaciteit in zijn klasse
dragen wij bij aan het verlagen
van de operationele kosten.
De filterseparator type PTU creeert een actieve circulatie in tanks
zodat vuil en water continu uit
brandstof worden verwijderd.
Schone en droge brandstof is hierdoor beschikbaar voor de
motor. En wij adviseren u graag
voor uw schip waarom het gebruik van diesel met bio-toevoegingen geen probleem behoeft te
zijn.

Arjan Wesselingh
CC Jensen
info.nl@cjc.dk
+31 (0)683 90 54 88
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SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV
“für alle Ihre Abwrackschiffe, Abwracktonnage
und andere treibende Objekte.”
+31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317

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

DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART
Vanwege uitbreiding van onze activiteiten is Bruinsma Freriks Transport op
zoek naar dubbelwandige tankschepen van 1000-5000t om onze vloot te
versterken.

Wij zijn actief in het transport van minerale oliën, bulkchemie, fuelcomponenten
en biobrandstoffen.

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

+31 (0)76 303 05 50

E-MAIL: operations@dbsbv.com

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

Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS

BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht
TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl
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Damen Marine Components laat de Ro-Ver manoeuvreren

“Het stuurt gewoon fantastisch”
Ruim een jaar vaart Jan Jansen
nu over de Rijn met zijn
nieuwe motortankschip RoVer. Voor het eerst heeft hij
een nieuwbouwschip laten
uitrusten met een compleet
manoeuvreersysteem van Damen
Marine Components (DMC)
en dat merkt hij dagelijks.
“Het verschil is heel duidelijk
merkbaar.”
Wanneer je hele dagen in de stuurhut doorbrengt, onderweg over de
Rijn tussen Nederland en Zwitserland voor het vervoer van minerale oliën, dan is het wel zo prettig als het sturen soepel verloopt.
Jan Jansen, oprichter en eigenaar
van Jansen Tankvaart in Lobith,
heeft dat in zijn in 2019 gebouwde Ro-Ver voor elkaar. “Het schip
manoeuvreert zeer goed, het gaat
bijna rond op z’n plaats zonder
nog vooruit te lopen”, legt hij uit.
“Dat wil wel zeggen dat je een heel
goed roerwerk hebt.”
Voor de nieuwbouw van de
Ro-Ver, zijn zesde schip alweer,
werkte Jansen samen met veel
verschillende leveranciers. Het
manoeuvreersysteem kwam bij
Damen Marine Components vandaan: twee Van der Velden HD
200 hydrodynamische profiel
roeren, een Van der Velden 2DWK
6080/60 stuursysteem en een
SP2700 besturingssysteem.
Best spannend, want daar had hij
zelf geen ervaring mee. Inmiddels

heeft hij de systemen uitgebreid
kunnen gebruiken in de praktijk
en praat hij er met aanstekelijk
enthousiasme over. “Het verschil
met vroeger is heel duidelijk merkbaar. Ik ben er meer dan tevreden
over en ik vind dat ook leuk om te
zeggen, want het is iets wat gezegd
mag worden.”

Manoeuvreerbaarheid
De Ro-Ver (genoemd naar zijn
dochters Róbin en Vera) blinkt volgens Jansen uit in manoeuvreerbaarheid. “Met weinig roeruitslag
reageert het schip al snel, zonder
dat ik m’n roeren dwars onder
het schip moet draaien, om het
zo uit te drukken. Het stuurt gewoon fantastisch en daar bespaar
ik uiteindelijk ook brandstof mee,
terwijl ik mijn snelheid behoud.”
Helemaal als een verrassing kwam
dat niet, want Jansen kende al
andere schepen met hetzelfde
type casco als de 110 meter lange
en 11,40 meter brede Ro-Ver. “Die
schepen reageren heel goed met
dit roerwerk. Dat gaf voor mij de
doorslag.”
Dat beaamt Cor de Wit, Service
Sales Manager van Damen Marine
Components in Hardinxveld-Giessendam. “Wij hebben heel goede
ervaringen met de hydrodynamische profielroeren die wij op deze
schepen hebben mogen plaatsen”,
vertelt hij.
“Het zijn al goed varende sche-

pen, en met volprofiel roeren
eronder is de manoeuvreerbaarheid enorm. Het komt erop neer
dat je eigenlijk zelden een stuurcorrectie nodig hebt, buiten de
stuurcorrecties die nodig zijn omdat er in de rivier nooit helemaal
honderd procent recht gevaren
wordt, en de wind waarmee je te
maken hebt.”
Wil je zo’n stuurcorrectie voelen,
dan moet je bijna je hand op de cilinder leggen, zegt hij. “Dat kleine
beetje correctie geeft zo veel stuurkracht, zo veel liftkracht dat je al
met een halve graad stuurcommando de kop van het schip ziet
gaan. Zo weinig verandering van je
roer heb je daarvoor nodig.”
Een roercorrectie remt normaal
gesproken het schip, wat brandstof kost. Bij een goed lopend
schip met goede roeren eronder
is dat probleem uit de wereld. De
roeren zijn dan niet continu aan
het sturen om het schip op koers
te houden.
Cor de Wit: “Met dit schip kom
je erachter dat je er bij wijze van
spreken haaks de bocht mee door
kunt, dat je het op de Rijn rond
kunt draaien waar je dat vroeger
niet durfde. De liftkracht van de
roeren is enorm. Een schipper als
Jan, een echte expert, merkt dat
meteen. Aan het einde van de rit
merk je dan ook nog eens dat je
wat het brandstofverbruik betreft
beter af bent en toch je snelheid

hebt behouden, omdat je zo weinig hebt hoeven te sturen.”

Gebruiksgemak
Behalve over de toegenomen
manoeuvreerbaarheid en stuurprestatie is Jan Jansen ook te spreken over het gebruiksgemak. “Het
omschakelen naar noodroeren,
het inschakelen van extra pompen, het functioneert allemaal
perfect. Alles is ook eenvoudig uit
te leggen aan anderen wanneer zij
met het schip moeten varen, het is
verre van ingewikkeld.”
Zelf had hij ook baat bij de uitleg
vanuit Damen Marine Components. “Het was prettig samenwerken met Cor de Wit en Leo van
Zon, echte binnenvaartmensen
met heel veel kennis en ervaring.
Ze hadden alle tijd voor me en als
ik een keer iets niet begreep, kon
ik dat gerust nog twee keer vragen.
Legden ze het me gewoon wéér
uit.”
“Alle afspraken zijn ook nagekomen. Geen uitstel van weken hier
en weken daar, maar gewoon volgens planning. En ik kan ze nog
altijd bellen met vragen. Laatst
wilde ik iets weten over het verwisselen van filters. Eén belletje naar
Cor en dan is het gelijk duidelijk.”
Meedenken met de klant is
standaard bij Damen Marine
Components, zegt Cor de Wit. “We
beginnen altijd met de belangrijkste vraag: wat is je vaarprofiel?
Wat wil je met het schip, wat is je

vaargebied? Aan de hand daarvan
brengen wij een advies uit.”
“In dit geval de hydrodynamische
profielroeren, omdat we van eerdere ervaringen met zusterschepen van dit casco al weten dat die
combinatie van HD-roeren en dit
casco heel veel plussen met zich
meebrengt. In een presentatie
hebben we Jan het verschil tussen
HD-roeren en andere roeren laten
zien. Met de nadruk op de hoge
roercoëfficiënt, oftewel de grote
liftkracht.”
Op een tanker van 110 meter lang
en 11,40 meter breed zitten normaal gesproken schroeven met
een diameter van 1.700 of 1.750
millimeter. “Dit type casco is bewust uitgevoerd met een grotere
schroefdiameter van 1.800 milli
meter, wat in combinatie met het
casco exact het goede resultaat
geeft. Tel daar dan ook nog eens de
grote motor bij op, want Jan wilde
een motor van 1.700 pk, en je hebt
precies het schip waar hij naar op
zoek was.”
Jan Jansen kan voorlopig vooruit
met zijn nieuwe Ro-Ver. Mocht
hij over een aantal jaren opnieuw
toe zijn aan een nieuwbouwschip, dan neemt hij de ervaringen
van het afgelopen project mee.
“En dan zou het heel goed kunnen zijn dat we weer met Damen
Marine Components in zee gaan.
Wat goed is, moet je niet veranderen.”

DAMEN MARINE COMPONENTS

REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS
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Mts Armada heeft een sterk imago
DOOR JOHAN DE WITTE

Kort voor zijn inspanning duikt
het schroevendok van Den Breejen
onder water… mts Armada nadert.
Nee, nee, het is geen hele vloot
maar een olietanker van jewelste.
Driftig spuugt de kopschroef ‘recht
zo die gaat’.
“Langzaam, langzaam”, klinkt een
portofoon. Een spring, sturende
loopdraad van het dok, duimstok
erbij, hydrauliek zoemt, tikkie vieren nog. Motoren stop! “Oké”,
klinkt het van de andere kant, hét
signaal om luchtdruk de ballasttanks in te blazen. Vrijwel direct
wordt de Armada opgetild.
Archimedes had proefondervindelijk vast in euforie verkeerd van
zo’n spektakel. De ballasttanks
snuiven als een gewichtheffer. In
nauwelijks elf minuten staat de
Armada droog. Een overbrugging
naar het dok wordt op z’n plek
getakeld. Gewoon? Vooruit, maar
terwijl je wacht om aan boord te
kunnen als je door corona net achter de geraniums vandaan komt, is
het cool om te zien. Het toont aan
dat de scheepsbouw en -reparatie
volop doorgaan!

Moneymaker
We stappen aan dek van een type
Moneymaker.
RensenDriessen
Shipbuilding verzorgde het ontwerp, de bouw en de levering van
het casco, dat in China is gemaakt.
Dolderman deed de afbouw. Marc

Gasten vangt ons op: “Of het druk
is? Amai, dat kan je wel zeggen.
Komaan, we gaan achter een tas
koffie.”
Lopend over het trunkdek nadat
we zo even de huid in de zon
amper zagen tekenen, wordt duidelijk dat de scheepsbouwkwaliteit van de Chinese werf top is.
Aan het “roer” van deze Armada
staan Marc en Natalie GastenGoeminne. De crew bestaat uit
vier Nederlandse kapiteins en vier
Roemeense stuurlui/matrozen. De
tanker wordt door Victrol 24/7 in
de markt gezet tussen Antwerpen,
Rotterdam en Birsfelden.
De Moneymaker is een technisch
en praktisch doorontwikkeld type
van het RensenDriessen in-house
team. Kennis en ervaring van de
praktijk en het functioneren van
een schip stapelen zich in de loop
der tijd.
Voor een aanvaardbare levertijd
en kwaliteit moet je op zoek. Het
team van RensenDriessen vond
deze combinatie in China. Met
medewerking en aandacht van de
tekenaar, scheepswerf, surveyor,
het afbouwteam en last but not
least de gratis survey van de eigenaar leidt dat tot een bijna volmaakt schip.

Goed afgewerkt schip
Als voortstuwing is er een 3512
Caterpillar, met Van der Veldenstuurwerk. Een Veth Jet houdt

De Armada in het schroevendok van Den Breejen. (foto Johan de Witte)

het voorschip in bedwang. Hier
en daar dubbel boeiingwerk waar
bolderkasten strokend in staan.
De Armada is een zorgvuldig en
goed afgewerkt schip.
Aan boord van deze ferme tanker
ligt het accent vooral op praktische
en duurzame equipment. De acht
gecoate tanks en een gelijk aantal
Marflex-deepwellpompen zijn gecombineerd met het tot op de millimeter uitgelijnd leidingsysteem
van RuGotech.

Hoogendoorn Scheepsbetimmeringen realiseerde een moderne,
eigentijdse lessenaar en betimmerde de verblijven met licht materiaal hetgeen een ruimtelijk effect
creëert. Er zijn twee identieke, luxe
keukens. Aan stoffering hangt het
label van Dick den Hollander. Aan
de inrichting die van Natalie.
Op excursie in de voormachinekamer zien we werk van Werkina
Electro die met hightech het schip
laat functioneren.

Terug in de Kampers-stuurhut
tussen de chic van Hoogendoorn,
maakt het panorama rondom duidelijk dat de Armada wat je noemt
op koers ligt.
De proefvaart bewijst het: geladen
met 2.500 ton 19,7 kilometer.
Ledig 23 kilometer, bij gereduceerd verbruik.
De Binnenvaartkrant wenst de
familie Gasten en de crew een
behouden vaart!

Aan mts ARMADA leverden onder andere:
Rensen-Driessen Shipbuilding

stuurhuis, incl. pvc vloeren en tapi-

B.V.

jt, zonwering en raambekleding,

Ontwerp, bouw en levering casco
Dolderman B.V.
Afbouwwerf en Caterpillar 3512C
en Caterpillar C18
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket

matrassen en bedtextiel, meubels

Marflex B.V.
8x cargo pompen
Reintjes Benelux bvba
1x WAF 665 L met een reductie

en vloerkleden
Dolpower B.V.

van 5,044:1

Generatorset 1, vermogen 531kVA,
Caterpillar motor, type C18, Stamford generator, type HC534

RuGotech Pijpleidingen B.V.
Compleet dekleidingsysteem incl.
spiralen

Berg Maritieme Meetsystemen

Generatorset 2, vermogen 135kVA,

Van Wijk Machinefabriek en

B.V.

Stage V, John Deere motor, type

Scheepsreparatiebedrijf B.V.

Installatie tankinhoudsmeting

6068A, Stamford generator, type

en tankalarmeringen, gasdetectie

UC274

systeem voor stuurhuis en woning

Generatorset 3, vermogen 70kVA,

Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
Damen Marine Components
Besturingssysteem: type SP2700,

Autokraan 17 mtr.
Veth Propulsion B.V.

Stage V, John Deere motor, type
4045T, Stamford generator, type

1 Veth Jet, type 4-K-1200
(392kW/1800rpm) met e motor
W&O Europe
Afsluiters voor de dekleidingsyste-

UC224
Foresta Trading B.V.

men en het ballastsysteem
Werkina Werkendam

stuursysteem: type Van der Velden®

Volledige pakket F.T. VICTOR

2DWK, roeren: een set (2 stuks)

dienstpompen, F.T. TTK ballast/

De complete elektrische instal-

type Van der Velden® HD en straal-

stripping ejectors ≈ 200 m³/u,

latie inclusief 2-draads databes-

buis: Ø1762 mm type Optima

F.T. Gasolie trimpomp, F.T. Smeer-

turing, monitoringsysteem met

oliepompen en F.T. Smeerolie-

touchscreenbediening, compleet

haspelsets

nautisch pakket, camerasysteem,

DBS Scheepsservice
Aluminium vloer en achterschip
en inbouw machinekamer
Dijvler Materiaal B.V.
Boegankerlier, achterankerlier,
ankers, ankerdamkettingen en
ankerdraad
Dik den Hollander Maritiem B.V.

Hoogendoorn MBI B.V.
Volledige betimmering achterwon-

complete airco installatie, satellietInland Viewer en AIS installatie

ing en stuurhuis
Kampers Shipyard B.V.

Een behouden vaart

systeem,tankmeetsysteem, Ecdis
WindeX Engineering B.V.

Stuurhuis incl. hefgeleidekoker-

Airconditioning en overdruk-

systeem

installatie

Complete stoffering woning en

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

www.vlootschouw.nl

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
bouw en levering casco van mts Armada
mogen verzorgen voor familie Gasten.
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.
www.rensendriessen.com
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com
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Standtijdverlenging
is de moeite waard

Standtijdverlenging
gerealiseerd bij
Watertaxi Rotterdam!
Nieuwsgierig hoe dat gegaan is?
Scan de QR-code en lees ons verhaal!
SCAN MIJ!

m a r i n e . d e n h a r t o g b v. c o m
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:
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

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

/company/beerensbv

WWW.BEERENSBV.NL

SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

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

Stuurwerkpompen
leverbaar uit voorraad

Stuurhuiskeuringen

Nieuw of revisie van cilinders

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

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

Allround specialist in
scheepselektrotechniek

Meer weten?
Markweg Zuid 2A
4794 SN Heijningen

0167 - 52 45 65
buycktechniek.nl

24/7
service

Sisalstraat 9
8281 JJ Genemuiden

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

info@snijderscheepselektro.com
www.snijderscheepselektro.com
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Marine Power Drechtsteden B.V.
CUMMINS X15 STAGE V
VANAF APRIL TE BESTELLEN

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

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

Marine Power Drechtsteden B.V.

official

dealer

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







