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Stockholm start eerste
containerlijndienst
Dé verwarming
voor aan boord!

0183 - 502 184
www.stuurhuizen.com

+31 (0)117 - 401 500

Bewezen Kwaliteit

(078) 682 12 14

+31 164 212420
sales@woeurope.com

WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

De Emelie Deymann kan 208 TEU per keer vervoeren. (foto Reederei Deymann)

Levering, onderhoud, revisie, service en
reparatie van de meest voorkomende,
nieuwe en gebruikte DIESELMOTOREN.
Gespecialiseerd in CATERPILLAR,
CUMMINS en DETROIT DIESEL.
078-6122952 / 06 25027173

www.simase.nl

Zweden ontdekt de
containerbinnenvaart. Deze
maand start een lijndienst
tussen Stockholms nieuwe haven
Norvik en het circa 100 kilometer
landinwaarts gelegen Västerås.
De dienst wordt uitgevoerd door
Reederei Deymann.
De Duitse rederij zet daarvoor het
containerschip Emelie Deymann
in. De route loopt via het Mälarenmeer. De eerste binnenvaartshuttle
in Zweden moet helpen de congestie op het drukke wegennet in
de regio en de CO2-uitstoot te verminderen.

Sleutelrol voor
scheepvaart

www.visscherscheepsrep.nl

Tel. 0031 (0)184-496363

De lijndienst is een initiatief van
Ports of Stockholm. Er wordt gestart met twee afvaarten per week.
De Emelie Deymann is 110 meter
lang, heeft een capaciteit van 208
TEU en een geringe diepgang.
“De nationale strategie voor

SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

Nieuwe containerterminal
De Norvik-haven ligt dicht bij
Zwedens grootste consumentenregio en is aan de oostkust de
best toegankelijke vanaf zee. De
aanleg begon in 2016 en de door
Hutchison Ports geëxploiteerde

be 2
sc 4/
hi 7
kb
aa
r

KEERKOPPELING
DEFECT?

vrachtvervoer van Zweden is gebaseerd op de toekomstvisie van
de scheepvaart die een sleutelrol
speelt bij het creëren van modern,
efficiënt en duurzaam vervoer”,
zegt Pia Berglund. Ze is nationaal
coördinator voor binnenvaart en
shortsea bij het Zweedse Transportagentschap.
“De vrachtpendeldienst tussen
Stockholm Norvik en Västerås
komt overeen met de strategie
van de overheid. Dit is een belangrijke stap in de overgang van
minder wegvervoer naar meer vervoer over water, en het is vooral
verheugend dat het een schip
betreft dat op onze binnenwateren
opereert.”

containerterminal opende zijn
poorten in 2020. De introductie
van de nieuwe binnenvaartdienst
biedt de mogelijkheid om goederen zo duurzaam mogelijk tot
dicht bij hun eindbestemming
te vervoeren. Nicklas Ebersson,
marketingmanager Cargo bij Ports
of Stockholm zegt: “We zijn erg
positief over de binnenvaart. Dit
biedt ons een unieke kans voor
efficiëntere transportopties in de
regio Stockholm, minder opstoppingen op onze wegen en extra
service voor onze klanten.”

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

Kobelt motorbedieningen,
schroefasremmen, trek-/
duwkabels & MJP waterjets
Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl

Dordrecht: Coaching/counseling
Zuid-Spanje: Verdiepings- en relaxreizen
www.bertslurink.nl - info@bertslurink.nl

dealer

• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN
+31 (0) 85-4861360

T: 0184-612933 • E: notaris@interwaert.nl

www.interwaert.nl

Peulenstraat 151, Hardinxveld-Giessendam

Moed is de
eerste stap...

Marine Power Drechtsteden B.V.
24 UURS
STORINGSDIENST

DE SCHEEPVAART
SPECIALISTEN!

DAMENMC.COM

Marble Automation
Keteldiep 6 8321 MH Urk
Tel: +31 (0) 527 687 953
www.marbleautomation.com
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Groningse werven bouwen
samen ‘ontluisschip’
voor Schotse zalmkweker

(foto Jan Johan ten Have)

Brug blijkt toch te laag
Op vrijdagochtend 30 april is een motorschip tegen de Albert Schweitzerbrug in Alphen aan den Rijn gevaren. Daarbij
zijn de stuurhut en de radarmast beschadigd. Er raakte niemand gewond. De brug over de Oude Rijn wordt maar
beperkt bediend wegens werkzaamheden. De schipper dacht onterecht dat de doorvaarhoogte voldoende was voor
zijn schip. Een patrouillebout van vaarwegbeheerder Zuid-Holland was snel ter plekke voor assistentie (foto Media-TV)

DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

Bij Pattje Waterhuizen ging op
maandag 3 mei in de stromende
regen de Camilla Eslea te water.
Het casco werd er gebouwd
voor buurman GS Yard, die het
bouwproject uitvoert voor en
in nauwe samenwerking met
Nauplius Workboats.

Coenbrug gaat niet meer open
DOOR EVERT BRUINEKOOL

De Coenbrug in Zaandam is defect. Op 4 mei viel een van de
brugkleppen met een harde klap
naar beneden; de ander bleef open
staan. Het wegverkeer over de A8
heeft geen last meer. Na onderzoek blijkt de scheepvaart minstens voor weken en misschien wel
maanden gestremd te blijven.
Schepen met een kruiplijn tot

6,80 meter kunnen gewoon onder
de brug door. Maar alle speciale
transporten en schepen die zijn
aangewezen op de staande mastroute kunnen niet passeren.
Het alternatief is, indien dat nautisch mogelijk is, omvaren over
zee of het IJsselmeer. Jachten kunnen door onderhoud aan bruggen
op de Nauernasche Vaart tot 25
mei namelijk ook geen gebruik

maken van die route.
De Coenbrug was in maart en
april al vijf weken gestremd voor
groot onderhoud. Daarna was
de brug over de Zaan “al weken
onbetrouwbaar”, vertelt regiocoördinator Andries de Weerd
van Koninklijke BLN-Schuttevaer.
“Enkele transporten met silo’s
hebben daar uren stremming gehad in de afgelopen weken. Daar

is onderzoek naar gedaan maar
geen aannemer kon de oorzaak
vinden.”
Door het incident op 4 mei is de
oorzaak nu gevonden, maar De
Weerd vreest dat Rijkswaterstaat
maanden bezig zal zijn om de grote schade te herstellen. “Het gevolg
is imagoschade voor goederenvervoer over water: een hoofdtransportas voor weken afgesloten.”

De Groningse opdrachtgever is
als ontwikkelaar van bijzondere
werkschepen gespecialiseerd in
onder meer vaartuigen voor
de Schotse en de Noorse zalmindustrie.
De 35 meter lange en 14 meter brede Camilla Eslea is een zogeheten
de-licing vessel en bestemd voor
Mowi Scotland, de grootste leveranciers van kwalitatief hoogwaardige Schotse zalm en een van de
grootste zalmkwekers ter wereld.
In opdracht van eigenaar Inverlussa Marine Services op Isle of Mull
wordt het diesel-elektrisch aangedreven schip uitgerust met een
complex ontluizingssysteem. Dit
innovatieve Thermolicer-systeem
ontluist de zalm door de vis door
een warmwaterbad te halen.
Bij deze ontwikkeling is onder
meer rekening gehouden met
een zo laag mogelijk brandstofverbruik.

CCR: daling door corona was minder groot dan gevreesd
De afname van de
vervoersprestaties als gevolg
van de coronacrisis is minder
groot dan begin 2020 werd
gevreesd toen de pandemie
uitbrak. Dat stelt de CCR in
haar jongste Market Insight,
op basis van de cijfers over
de eerste negen maanden van
2020. De vervoersprestaties
(in tonkilometers) op de EUbinnenwateren daalden 8,1
procent in vergelijking met
dezelfde periode van 2019.

vervoer over de Rijn en heeft
zodoende grote invloed op dit
ladingsegment.
Vloeibare lading daalde met 7
procent. Containers gingen met
5 procent achteruit.
In Nederland was de daling bij
droge bulk 6 procent en bij natte
bulk 3 procent. Het containervervoer liet een stijging van 2 procent zien. “Ook in België lag het
containervervoer op een hoger
peil dan in de eerste drie kwartalen van 2019”, aldus de CCR.

Voor de passagiersvaart werden
de eerste, negatieve prognoses
wél werkelijkheid. De activiteiten
kwamen in 2020 vrijwel volledig
tot stilstand. In het segment van
de riviercruises stelt de CCR een
daling van 90 tot 95 procent in het
aantal gasten vast.

Brandstofprijzen
De olieprijzen daalden als gevolg
van de pandemie. Dat was merkbaar aan de brandstofprijzen voor
de binnenvaart. Tussen het eerste

en het tweede kwartaal van 2020
namen die met 32 procent af.
“Toen de Europese economie aan
het einde van het tweede en begin van het derde kwartaal weer
wat aantrok, stegen zij weer (met
17%). Tussen het derde en vierde
kwartaal liepen de brandstofprijzen weer met 3% terug.”
De CCR gaat op basis van verschillende prognoses voor 2021 uit van
een lichte prijsverhoging. Gasolie kost dit jaar naar verwachting
gemiddeld 5 tot 7 procent meer.

De Centrale Commissie voor de
Rijnvaart brengt het bulletin met
de marktanalyse elk half jaar uit,
in samenwerking met de Europese
Commissie.
In de twee grootste binnenvaartlanden, Duitsland en Nederland,
was de daling respectievelijk 11,9
en 6,8 procent. Voor de Rijn ging
het om een afname van 11 procent. In de Donaulanden viel de
transportprestatie 9 procent lager
uit.

Klappen voor
staalindustrie
Droge lading over de Rijn moest
het meest inleveren: 13 procent.
Dat hing vooral samen met de
klappen die de staalindustrie
kreeg. Deze afnemers zijn goed
voor een kwart van het totale

Droge lading moest op de Rijn het meest inleveren door de coronacrisis. (foto Janvier)

“Ook andere kosten in de binnenvaart zullen vermoedelijk in 2021
licht stijgen. De enige uitzondering vormen de kapitaalkosten,
waar een lagere rentevoet en een
lagere verzekeringswaarde van de
schepen een daling zouden kunnen opleveren.”

Frankrijk
In het rapport is een hoofdstuk
opgenomen over Frankrijk. “In
dit land vormen zand, stenen en
bouwmaterialen het grootste vervoerssegment in de binnenvaart.
De vervoersprestatie toont een
stijgende lijn. Ook dit segment
bleef in maart en april 2020 niet
verschoond van de gevolgen van
de Covid-19-crisis, maar de vervoersprestatie herstelde al vrij
snel in de loop van mei en juni en
bereikte alweer snel hetzelfde
niveau als voor het begin van de
crisis.”
Landbouwproducten vormen het
op een na grootste segment in
Frankrijk. De transportvraag daarvan wordt in grote mate bepaald
door de oogstresultaten. In 2019
vielen de oogsten goed uit, maar
in 2020 was het oogstseizoen
minder rooskleurig, hetgeen het
vervoer van graan in 2021 negatief zal beïnvloeden, voorspelt de
CCR.
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Onderzoek staalindustrie en Havenbedrijf Rotterdam:

Waterstof vervangt steenkool en gaat
via pijpleiding
Thyssenkrupp Steel en HKM
onderzoeken samen met
Havenbedrijf Rotterdam
de mogelijkheid om
toeleveringsketens voor
waterstof op te zetten. In hun
transitie naar klimaatneutrale
staalproductie willen ze op
termijn waterstof als vervanger
inzetten voor steenkool
als energiebron voor hun
hoogovens.
Waterstof zou dan wel weer via
Rotterdam naar het Ruhrgebied
moeten worden aangevoerd, maar
niet over water, zoals nu met de
kolen gebeurt. De Duitse bedrijven kijken naar pijpleidingen.

Al decennia importeren thyssenkrupp Steel en HKM (Hüttenwerke
Krupp Mannesmann) steenkool,
ijzererts en andere grondstoffen
via hun eigen terminal in Rotterdam, waarvandaan het met eigen
duwkonvooien en per spoor verder
wordt getransporteerd naar hun
hoogovens in Duisburg.

Minder lading over water
Samen kijken de partijen nu naar
de mogelijkheden om waterstof te
importeren via Rotterdam en die te
vervoeren via nieuw aan te leggen
transportleidingen tussen Rotterdam en Duisburg. Daarmee zou de
binnenvaart veel lading verliezen.
De samenwerking kan bovendien

als voorbeeld gelden voor andere
initiatieven, aldus Havenbedrijf
Rotterdam, en zo het vervoer over
water nog harder treffen.
Het Havenbedrijf zet breed in op
waterstof. “De import van grote
hoeveelheden waterstof is nodig
als Europa en Duitsland de CO2uitstoot willen verminderen en in
2050 klimaatneutraal willen zijn,
en tegelijkertijd een sterke industriële basis willen behouden.”

Extra pijpleidingen
De drie partners zijn het erover
eens dat nieuwe, grensoverschrijdende infrastructuur nodig is om
de energietransitie te ondersteu-

nen. Er is volgens hen met name
behoefte aan extra pijpleidingen.
“Een concrete en aanzienlijke
vraag naar waterstof vanuit de
staalindustrie als alternatief voor
steenkool, en de mogelijkheid om
CO2 op te slaan, kunnen fungeren
als stimulans voor het verwezenlijken van deze infrastructuur”, aldus
Havenbedrijf Rotterdam.
“De samenwerking tussen Rotterdam als de grootste haven van
Europa en Duisburg als staalhoofdstad van Europa kan een
signaaleffect hebben voor het opzetten van toeleveringsketens voor
de energietransitie, en zo bijdragen
aan een belangrijk duurzaam Europees industrie- en logistiekcluster.”

Werkendam in het hart geraakt door brand
De Werkendamse gemeenschap is
in het hart geraakt door een grote
brand op zondag 2 mei. Daarbij
zijn drie mensen omgekomen
die woonden in een appartement
boven Hoogendoorn Maritieme
Betimmeringen en Interieurbouw.
Dat bedrijf liep eveneens grote
schade op. Het kantoorgedeelte is
geheel verwoest.
De politie heeft het onderzoek
afgerond. De oorzaak is niet achterhaald, maar er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een
misdrijf. De slachtoffers zijn drie
mannen van 21, 31 en 53 jaar uit
Litouwen, die in Nederland werkten (niet bij Hoogendoorn MBI,
maar bij een bevriend bedrijf).
De nabestaanden van de slachtof-

fers zijn in kennis gesteld en de lichamen zijn overgedragen aan de
families.
De brand in de woning werd even
voor 08.00 uur gemeld. Direct
rukten de hulpdiensten met groot
materieel uit. Voor een gecoördineerde inzet werd al snel GRIP 1
afgekondigd. De brandweer zette
meer dan 200 brandweerlieden en
33 voertuigen in, waaronder blusvoertuigen, hoogwerkers en een
drone. Ook werd gebruik gemaakt
van een blusboot.
De brand breidde zich uit naar
het bedrijf eronder en naar een
naastgelegen appartement. Daarin
woonde Corné Hoogendoorn, een
van de drie directeuren, met zijn
gezin. Zij konden zich tijdig in
veiligheid brengen.

Donderdag 6 mei hingen door
heel Werkendam vlaggen halfstok en waren rouwbanieren gehesen ter nagedachtenis aan de
slachtoffers. Een crowdfundingactie voor de nabestaanden heeft
binnen een week dankzij bijna
duizend donaties al meer dan
43.000 euro opgebracht. De familie Hoogendoorn steunt deze actie
(zie pagina 13). Ze bedanken alle

betrokken instanties en hulpdiensten voor hun inzet. “Ook hartelijk dank voor alle hulp en medeleven van onze familie, vrienden,
personeel, leveranciers, zakelijke
relaties, Gemeente Altena en onze
dorpsgenoten. Mede dankzij de
grote betrokkenheid die wij hebben ervaren vinden we de moed
om samen de schouders eronder
te zetten en door te gaan.”

Volgende editie op 26 mei
De volgende Binnenvaartkrant verschijnt een dag later dan normaal. Dat heeft te maken met Pinksteren op 23 en 24 mei. Daardoor
wordt de krant een dag later gedrukt. Die editie verschijnt zodoende
op woensdag 26 mei.

Chris van Eijmeren:
van binnenvaartdocent tot Ridder
Chris van Eijmeren, ouddocent van het KOF en het
Scheepvaart- en Transport
College in Rotterdam is
benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau. Hij ontving
de koninklijke onderscheiding
maandag 26 april uit handen
van burgemeester Ahmed
Aboutaleb.
Het STC maakt nog altijd dankbaar
gebruik van zijn expertise, onder
meer voor de ondersteuning van
vakdocenten.
'Binnenvaartprof'
Van Eijmeren heeft zijn uitgebreide kennis van de binnenvaart, vaarwegen en kunstwerken ook buiten en na zijn werk
in het onderwijs beschikbaar
gesteld. Onder meer als vrijwilliger
bij Vereniging De Binnenvaart. Hij
is bijvoorbeeld mede-organisator
van de maritieme studiereizen van
de vereniging. Op museumschip
René Siegfried geeft hij geregeld
lezingen.

Chris van Eijmeren (links) ontving de onderscheiding in het Rotterdamse stadhuis uit handen van burgemeester
Aboutaleb en in het bijzijn van zijn echtgenote. (foto Vereniging De Binnenvaart)

Het was ook Vereniging De Binnenvaart die hem had voorgedragen voor de koninklijke onderscheiding. Chris heeft een enorme
kennis van de binnenvaart, rivieren, kanalen, sluizen, scheepsliften en dergelijke, wereldwijd”,
motiveert voorman Jos Hubens
dat.
”Kennis breidt hij door middel
van diverse onderzoeken vrijwel
dagelijks uit. Alles wat Chris aan

kennis heeft, deelt hij met enorm
enthousiasme en onuitputtelijke
energie, met een ieder die het
horen wil. Voor onze stichting
en Vereniging De Binnenvaart is
Chris van Eijmeren van onschatbare waarde.”

Verzet tegen brug
Van Eijmeren is ook actief binnen
de Stichting Bewonersbelangen
De Veranda Rotterdam. Daar stelt

hij zijn nautische kennis in dienst
van de inspraak bij de plannen
voor een nieuwe oeververbinding
tussen Kralingen en RotterdamZuid. Hij waarschuwt voor de
onveilige situatie die voor de binnenvaart ontstaat indien voor een
brug wordt gekozen. Hij pleit, met
eigen onderzoeken terdege onderbouwd, voor een tunnel. De Rotterdamse gemeenteraad buigt zich
binnenkort over de plannen.

Revolutie
Verduurzaming, vergroening, klimaatneutraal en emissievrij, elektrische aandrijving of op waterstof?
Wat een geitenwollensokkensamenleving is dit eigenlijk geworden. Dat
was toch pak hem beet dertig jaar
geleden ondenkbaar. Toen waren we
veel nuchterder. Het klimaat besprak
je hooguit als je het over je vakantiebestemming had (Zweden of toch
maar Italië?), een sigaretje rokend
bij de koﬃemachine. Dat waren nog
eens tijden. De Koude Oorlog was net
overgewaaid en er gingen stemmen
op om de geschiedenisboekjes maar
dicht te slaan. Het was afgelopen. En
ze leefden nog lang en gelukkig.
Ergens is dat nog waar ook. Mensen
zijn tegenwoordig gemiddeld veel
ouder als ze sterven en Nederland
staat vaak samen met de Scandinavische landen en Zwitserland in het
lijstje van de landen met de gelukkigste mensen. Maar er wordt nog
steeds bijna dagelijks geschiedenis
geschreven. Dan hebben we het even
niet over de persoonlijke miskleunen
van premier Rutte of die van het hele
kabinet dat braaf aan het handje van
het Outbreak Management Team duizenden ondernemers in de vernieling
rijdt. Over een jaar of twintig zal in
de geschiedenisboekjes staan dat
het coronabeleid veel te moeilijk was
voor politici om inhoudelijk verantwoording over af te leggen.
In grote lijnen heeft de geschiedenis in dertig jaar enorme sprongen
gemaakt, juist op het gebied van de
geitenwollensokken. Je kan namelijk
zeggen wat je wilt (en dat is gelukkig inderdaad nog steeds het geval)
maar we zijn ons collectief superbewust geworden van de noodzaak
van een schoner milieu én van het
voorkomen van klimaatverandering
(dat zijn twee verschillende zaken,
wat met name politici veel te moeilijk vinden en nogal eens door elkaar
halen als ze het hebben over klimaatneutraal of emissieloos varen).
Je kunt rustig spreken van een revolutie. Eigenlijk zijn de veranderingen
niet bij te benen. Als je in 1991 een
nieuw schip kocht, werd je – net als
nu, sommige dingen veranderen niet
– verondersteld dertig jaar in de toekomst te kunnen kijken omdat je een
beetje hypotheek nodig had voor je
investering. Door de ongelooﬂijke
blunders van de banken een jaar of
twaalf geleden zijn ze (de banken)
daar ook nog eens veel strenger bij
geworden. Als de recente geschiedenis ons iets heeft geleerd, is het wel
dat je zeker geen dertig jaar in de toekomst kan kijken.
Tenslotte: in de openingszin staat
opzettelijk een foutje, want met
name politici drukken zich zo uit.
Wie op basis van waterstof wordt
voortgestuwd, vaart elektrisch, alleen wordt de waterstof gebruikt
als vloeibare opslag van energie in
plaats van een batterij. Tja, je moet
politici niet vragen naar de inhoud.
Veel te moeilijk.

EÉN POT NAT
DOOR
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RP Tankschiffahrt AG

Wir möchten Sie in unserem Team
willkommen heißen!

Wer sind wir?

Wir sind ein Binnenschifffahrtsunternehmen mit 17 Tankschiffen
der Größe zwischen 2500 und 4200 Tonnen.
Die Schiffe sind für den Transport von Mineralölen ausgerüstet.

Wen suchen wir?

Wenn Sie Schiffsführer sind, für den das Fahren am Rhein eine
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Herausforderung ist, ein Schiffsführer, für den das fahren am Rhein Freiheit
und Abwechslung bedeutet in Kombination mit Verantwortung zu
übernehmen, dann sind sie unser Mann!
Sind Sie im Besitz eines großen Schifferpatentes, Radar- und Funkpatent
und haben sie ein ADN-Zertifikat B oder C? Haben Sie Erfahrung in der
Tankschifffahrt?

Dann sind Sie unser Mann!
Wir setzen wohl voraus das sie Deutsch oder Englisch sprechen.

Was bieten wir an?

Wir bieten Ihnen einen Job an als Aufgestellte Mitarbeiter.
Wir bieten ein Komplettpaket mit Schweizer Bedingungen an.
Ihre Menage und Reisegeld werden entgeltet.
Wir sorgen dafür, daß Sie sich weiter bilden und entwickeln können.

Haben wir Sie neugierig gemacht?

We zijn voor ons mts 125 x 11.40, op zoek naar een

kapitein
• Als kapitein ben je verantwoordelijk voor bemanning en schip
• Systeemvaart 14/14
• ADN-C of bereid dit zsm te behalen
• Rijnpatent tot Mannheim
• Ervaring is een vereiste
• Ordelijk - stipt - leiding kunnen geven - oog voor veiligheid technisch onderlegd
• Onder Zwitserse condities
• Bedrijfswagen ter beschikking woon/werk verkeer
Wij ontvangen graag uw cv samen met uw motivatie en referenties per
email naar birgit.dekoning@dk-shipping.ch

Mailen Sie Ihre Fragen und Details an: jobs@ippersonal.ch

dk-shipping.ch

marine

Flexibel & betrouwbaar!

AXXAZ Marine

Binnenvaart medewerkers

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

Bel voor meer informatie:

Staffing Solutions

+49 8362 9263300

AXXAZ Marine

Mail
info@axxaz.eu

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

Web
www.axxaz.eu
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Nieuwe tegenslag bij geplande verruiming van
Wilhelminakanaal in Tilburg
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Het project om het
Wilhelminakanaal in Tilburg
beter bevaarbaar te maken,
heeft opnieuw te maken met
een flinke tegenslag. Uit een
onderzoek door MARIN blijkt
dat een gedeelte van het kanaal
(project Fase 1,5) verbreed en
verruimd moet worden. Dat
levert een vertraging op van
minstens één tot vijf jaar. Het
werk aan dit deel van het kanaal,
tussen Sluis III en de haven
Loven wordt daardoor ook veel
duurder. De gemeenteraad van
Tilburg vergadert dinsdag 17 mei
over de kwestie.
De gemeente Tilburg werkt samen
met Provincie Noord-Brabant
en Rijkswaterstaat aan het beter
bevaarbaar maken van het Wilhelminakanaal bij de Brabantse stad.
Sluis III is nagenoeg klaar en op
dit moment wordt gewerkt aan de
voorbereidingen voor de herbouw
van Sluis II. En dan is daar nog
project Fase 1,5.

Haven Loven
Fase 1 is de verruiming van het
westelijk deel tot vaarklasse IV. De
gemeente Tilburg wil aansluitend
het oostelijk deel meenemen, zodat de grotere schepen (tot 105
meter) kunnen doorvaren naar de

haven Loven. Nu kunnen ze bijvoorbeeld Vollenhoven Olie op
industrieterrein Kraaiven en de
Barge Terminal Tilburg van GVT
op Loven nog niet bereiken.
In 2012 is met het Rijk afgesproken dat Fase 1,5 zou worden gerealiseerd door Provincie
Noord-Brabant en Tilburg. In een
kosten-batenanalyse ging men ervan uit dat de toenmalige kanaalbreedte en damwanden behouden
konden blijven Beide partijen zouden 50 procent van de kosten op
zich nemen: 23,5 miljoen euro.
Het Rijk doet mee, omdat het Wilhelminakanaal rijkseigendom is
en Rijkswaterstaat deze vaarweg
beheert. Insteekhaven Loven is in
bezit van de gemeente.
Het plan was om dit kanaaltraject
te verdiepen. Maar afgelopen najaar meldde Rijkswaterstaat dat er
nieuwe damwanden nodig waren.
Er moest een nieuw onderzoek
komen. De uitslag daarvan is nu
bekend.

Onvoldoende ruimte
Verbreding van het kanaal en verruiming van de bocht zijn noodzakelijk, adviseert onderzoeksinstituut MARIN. Met de huidige
kanaalbreedte kunnen klasse IVschepen niet veilig naar haven
Loven varen. Met name de combinatie met de recreatievaart wordt

dan problematisch. Beperking van
de recreatievaart wordt niet wenselijk beschouwd; daarvoor vindt
men de recreatievaart te belangrijk. Een dergelijke stremming zou
ook niet te handhaven zijn.
De oorspronkelijke plannen uit
2012 voldoen niet aan de inmiddels geldende Richtlijnen Vaarwegen
2020. Tot slot is ook de capaciteit
te beperkt met de oorspronkelijke
oplossing. Er is gewoonweg onvoldoende ruimte om de groeiende
vervoersvraag tot 2040 volledig op
te vangen.
Als vaarwegbeheerder heeft Rijkswaterstaat nu gesteld dat de dienst
de grotere schepen dan niet kan
toelaten op dit deel van het Wilhelminakanaal.

Tegenvaller
Dan is er dus een grotere ingreep
nodig. De nieuwe aanpassingen
zijn niet opgenomen in de inhoudelijke en financiële plannen
van Fase 1,5. Het wordt niet alleen duurder, er is ook een nieuwe
ruimtelijke procedure vereist.
“Dat is een grote tegenvaller voor
Tilburg en Noord-Brabant. Ze
hadden elk al 11,5 miljoen euro
gespaard voor de verdieping van
het kanaal. Maar als het moet zoals Rijkswaterstaat het wil, wordt
het fors duurder”, oordeelt Mario
Jacobs, die tot en met april wet-

houder was in Tilburg. Hij informeerde de gemeenteraad: “De
nieuwe inzichten leveren vertraging op. Als alles gunstig uitpakt
circa een jaar. Maar het kan ook
vijf jaar worden.”

Verdiepen én verbreden
De plannen zijn dus niet van
tafel. In maart hebben provincie,
gemeente en Rijk afgesproken dat
de oude plannen van 2012 geactualiseerd worden op basis van de
nieuwe inzichten. Een volledige
opwaardering naar een klasse IVvaarwegprofiel tot aan Loven blijft
nodig. Naast verdieping betekent
dat ook verbreding van het kanaal.
Dit najaar zal een besluit genomen worden.
Tilburg en Noord-Brabant nemen
het initiatief voor een nieuwe
maatschappelijke kosten-batenanalyse. Die analyse gaat eind 2021
naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Jacobs sprak
twee maanden geleden nog met
minister Cora van Nieuwenhuizen en is hoopvol gestemd: “Wij
hebben als betrokken partijen de
ambitie om Loven het knooppunt
te maken voor vrachtvervoer over
water en spoor. Dit blijft overeind
staan.”
De kanaalgebonden bedrijven in
Tilburg hebben in oktober 2020
aan de bel getrokken bij het mi-

nisterie over de problemen met
Fase 1,5. Een woordvoerder van de
bedrijven reageert zeer teleur
gesteld op de nieuwe tegenslag:
“We zitten al vijf jaar met Rijks
waterstaat aan tafel. En nu zegt
deze instantie: ‘We zien wat we
van plan waren, toch niet zitten.’”

Op een andere manier
De betrokken overheden willen
meer vervoer over water en spoor
in plaats van via de weg op de
corridor Rotterdam-Venlo. De
trimodale ontwikkeling in de
Tilburgse haven en op bedrijventerrein Loven moet daar een
belangrijke bijdrage aanleveren.
Een ontsluiting met een klasse IVvaarweg blijft daarom het doel.
Toch vraagt de gemeente Tilburg
zich af of dat doel naast volledige
opwaardering eventueel op een andere manier bereikt kan worden.
Dus zonder kanaalverbreding en
bochtverruiming. Gedacht wordt
aan een combinatie van minder
ingrijpende infrastructurele aanpassingen, innovatief gebruik van
de vaarweg en andere logistieke
concepten. Op grond van de nieuwe informatie gaan de gemeente
Tilburg en de ontwikkelaar van
het trimodale kavel op de kop van
de haven Loven praten over de vervolgstappen voor dit gebied.

Binnenvaartorganisaties samen op koers

Bureau Voorlichting Binnenvaart

Expertise- en InnovatieCentrum
Binnenvaart

Bureau Telematica Binnenvaart

Als voorlichtingsbureau fungeert het Bureau
Voorlichting Binnenvaart (BVB) als dé raadgever
over de binnenvaart. Dagelijks wordt het BVB
gebeld met uiteenlopende verzoeken en vragen
vanuit verschillende hoeken. Waaronder over
logistieke onderwerpen, het werken in de
binnenvaart en vraag om promotiematerialen.

EICB levert onafhankelijk onderzoek en advies
op diverse innovatiegebieden, waaronder
digitalisering en vergroening. Ook is het
team actief binnen meerdere internationale
onderzoeks- en beleidsprojecten die bepalend
zijn voor de toekomst van de binnenvaartsector.

Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) is het
onafhankelijke kennis- en ontwikkelcentrum
op het gebied van ICT rondom binnenvaart,
vaarwegen en logistiek. Daarbij gaat het naast
ICT ook over telematica, automatisering,
mobiele communicatie en datagebruik.

Contactgegevens:
info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl
010 412 9151
www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

Contactgegevens:
info@eicb.nl
010 798 9830
www.eicb.nl

Contactgegevens:
bureau.telematica@binnenvaart.org
010 206 0606
www.binnenvaart.org
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FAMIL IEB ER ICHTEN

KI CKE R / ZOE KE R TJE

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

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

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

“Wees niet verdrietig, ik heb een mooi leven gehad”
Liefdevol van ons heengegaan onze zorgzame vader,
trotse opa en lieve levenspartner

Janus Romeijnders

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

echtgenoot van

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

levenspartner van

Riet van Thiel-Claesens
* Wormer, 12 augustus 1925

† Maasbracht, 24 april 2021

Drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen
1946-1947-1948-1949

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

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

Kickers

Makkelijk, kort en bondig, gunstig geprijsd,
overzichtelijk, speciaal gedeelte in de krant,
telefonisch door te geven....
sales@binnenvaartkrant.nl
Tel: Rica 06 11 36 34 93 | Ken 06 11 36 35 19

U ZOEKT PERSONEEL?

Adriën en Mariet Romeijnders - Drenth
Vivianne en Sander, Férence, Thijmen
Dimitri en Vera, Sabeau, Farice
Fabiënne en Martijn, Fayen, Jorrit
John en Marja Romeijnders - Rovers
Kevin en Marloes, Jaylen, Thom
Wendy en Ruud, Stijn, Veerle
Familie Romeijnders
Familie van Bussel

ADVERTEREN IS JUIST NU BELANGRIJK!
VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN!

Correspondentieadres:
Kruchterhoek 1, 6051 EB Maasbracht
Door de huidige maatregelen zal het afscheid in besloten kring plaatsvinden.

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

www.binnenvaartkrant.nl
www.binnenvaartvlog.nl

Hét vakblad met het grootste bereik

Kwaliteitsschepen
uit Groningen

Te koop
aangeboden
Motorschip

86m x 9,50m x 2,65m
 050 - 369 21 00

 info@gsyard.nl

 www.gsyard.nl

Info: 078-6812866

Partner gezocht
voor overname
motorschip
1500 ton

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



QUALITY - SERVICE
INNOVATION - SUSTAINABILITY

Gevraagd kapitein voor
nieuwbouw tanker
Systeem 14/14
Loon in overleg
Rijnpatent tot Manheim + ADN
Tel: +31-622602039

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

www.WindeX.net

THE POWER
TO TURN YOUR WORLD

360°

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

Tel. 078-6812866

Nanengat 17 • 3356 AA Papendrecht
+3178 615 22 66 • info@veth.net
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Rotterdam: groei overslag bevestigt
herstel na corona
In de haven van Rotterdam is
in het eerste kwartaal 115,8
miljoen ton overgeslagen. Dat is
3 procent meer dan in dezelfde
periode vorig jaar. Daarin ziet
Havenbedrijf Rotterdam een
volgende stap in het herstel na
de daling van 2020 als gevolg
van de coronapandemie.
De meeste toename was te zien in
de overslag van biomassa (36,7
procent), kolen (25,2 procent)
en minerale olieproducten (19,7
procent). Ook werden er fors
meer containers afgehandeld: 4,5
procent. Dalingen waren er bij
LNG (26,8 procent), agribulk (8,6
procent) en overig nat massagoed
(2,8 procent).

Turbulente tijden
“Het toegenomen overslagvolume
in het eerste kwartaal geeft over

het geheel genomen een positief
beeld”, stelt CEO Allard Castelein
van Havenbedrijf Rotterdam.
“Voor ondernemingen in handel
en logistiek blijven het evenwel
turbulente tijden. De meest actuele uitdaging is de logistieke afhandeling na de Suez-stremming.
Havenbedrijf Rotterdam zet daarbij alles op alles om zijn klanten
bij te staan, bijvoorbeeld met een
real-time overzicht van aankomsttijden op alle deepsea terminals.”
Inmiddels zijn vrijwel alle door
de blokkade vertraagde schepen
afgehandeld. Het Suez-overleg tussen alle betrokken organisaties is
vorige week opgeheven.
De overslag van biomassa nam toe
als gevolg van sterk opgevoerde
bijstook in de Amer 9-centrale in
Geertruidenberg. Bij kolen was
sprake van een sterke vraag naar
energiekolen als gevolg van de

koude winter. Ook een aantrekkende vraag naar cokeskolen was
positief voor de kolenoverslag. De
stukgoedoverslag nam toe door
groeiende vraag naar non-ferro en
staal.
De overslag van olieproducten
groeide vooral door meer af- en
aanvoer van stookolie en gasolie.
Zo had het laden van twee mammoettankers (VLCC) met stookolie voor transport naar Singapore
een gunstig effect op de cijfers.

Containers
Bij containers steeg het aantal TEU
met 4,5 procent. Dat de overslag
gemeten in tonnen licht daalde
(0,7 procent), verklaart Havenbedrijf Rotterdam door een stijging van het aantal lege containers
en een gemiddeld lager gewicht
per container. Er was met name
een sterke toename van consu-

mentengoederen die per container
uit het Verre Oosten werden vervoerd.
De volumedaling bij LNG werd
veroorzaakt door geringere importen. Hogere prijzen in Azië zorgden ervoor dat transport naar die
markt aantrok.
De daling bij agribulk kan worden
toegeschreven aan ruime voorraden. Binnen het segment overig
nat massagoed groeide de overslag van biobrandstoffen licht.
De overslag van plantaardig massagoed en chemie daalde daarentegen.
De roro-overslag (+3,4 procent)
lag in het eerste kwartaal op een
normaal niveau. Dat vindt het
Havenbedrijf opmerkelijk: roro
speelt zich met name af naar en
van het Verenigd Koninkrijk en
door Brexit was daar juist een daling verwacht.

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

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

Door hogere prijzen voor LNG in Azië ging er minder van het vloeibaar gas naar Rotterdam. (foto Tekst & Toebehoren)
Advertenties worden geplaatst
volgens onze leveringsvoorwaarden,

Nuchtere heldendaad van stuurman Marko
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Marko Rakuljic redde
donderdagavond 22 april in in
Arnhem een jonge drenkeling
uit de ijskoude Rijn. Het maakte
van de nuchtere stuurman van
partyschip Jules Verne de held
van de week in het tv-journaal in
zijn vaderland Kroatië.
De Jules Verne lag afgemeerd in
Arnhem nabij de Mandelabrug.
Rakuljic was aan boord met eigenaar
Constant Geerling van Constant in
Beweging, de rederij die eigenaar is
van het schip. De 35-jarige stuurman hoorde tumult op de kade en
zag iets in het ijskoude water.
“De politie stond op de kant te kijken. Marko kwam echter direct in
actie en roeide met een vlot naar
de drenkeling,” vertelt Geerling.

Gewoon handelen
“De vanaf de brug in de Rijn belande drenkeling hield zich aan de
toegeworpen boei vast van cruiseschip de Zonnebloem. Hij was in-

middels zwaar onderkoeld”, zegt
Geerling. “Je kon aan zijn reactie
zien dat Marko een rustige, ervaren
schipper is die weet te handelen.”
Hij bracht de jongen die van
de brug was gevallen naar de
kant. Met de hoogwerker van de
brandweer werd de drenkeling
op de kade getild. Vervolgens
ontfermden de politieagenten en
ambulancemedewerkers zich over
de zwaar onderkoelde man. Die
maakt het inmiddels goed.
Rakuljic kreeg daags na de redding
voor zijn heldhaftig optreden een
bos bloemen van de politie. Hij
vond zijn actie eigenlijk heel normaal, vertelt Geerling. “Een mens
in nood die help je toch.”
Waar Rakuljic zich echter wel over
verbaast, is dat iedereen op de
kant stond te kijken.
“Niemand kon iets doen door het
koude water. Het zou handig zijn
als er achterin de kofferbak van
een politieauto een overlevingspak ligt, dan kan je de drenkeling
gewoon redden.”

Televisie
Als klapstuk voor de held werd er
in zijn vaderland een filmpje op in
het tv-nieuws uitgezonden. Niet
alleen in Arnhem is hij een held,
ook in Kroatië.

“Je ziet aan alles wat je ook aan
reddingsmiddelen aan boord hebt,
er moet iemand gewoon adequaat
optreden”, stelt Geerling.

gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam
onder nr. 24241388.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor
eventuele fouten in de geplaatste
advertentie bij telefonisch doorgegeven
teksten. Tevens dragen wij niet de
verantwoording voor foutieve of
onvolledige informatie vermeld in de
leverancierslijsten.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt zonder
voorafgaande toestemming van de
uitgever. Dat geldt voor de volledige
inhoud van zowel de papieren als
de online versie van deze editie. Het
auteursrecht berust bij Uitgeverij
Riomar en/of de betreffende auteurs en
fotografen.

www.binnenvaartkrant.nl

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

BINNENVAARTCIJFERS
Marko Rakuljic is stuurman bij Constant in Beweging. (privéfoto Facebook)

www.binnenvaartcijfers.nl
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Gevraagd

FREELANCE JOURNALISTEN
voor de Binnenvaartkrant

Werk je in of met de sector binnenvaart of heb je daarin gewerkt en heb je een
vlotte pen, dan zou schrijven voor de Binnenvaartkrant goed bij jou kunnen passen.
We zoeken freelance journalisten voor het district Groot Rotterdam die graag willen
samenwerken met een professioneel team dat elke twee weken een mooie krant
aflevert aan vele duizenden in de binnenvaart en verwante sectoren.
Wat strekt tot aanbeveling?
- kennis van en zeker ook belangstelling voor de Rijn- en binnenvaart en verwante
sectoren als visserij, recreatie vaart, bagger, shortsea en offshore.
- Een vlotte pen
- Goede kennis van Nederlands, Engels en Duits
- Representatief
- Je bent woonachtig in of rondom Rotterdam

Geïnteresseerd of wil je meer informatie? Stuur een mail naar
karin@binnenvaartkrant.nl

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
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.

For our fleet consisting of Alemannia, Amethyst Classic, Crucevita, Lady Diletta, Switzerland,
VistaSky, Travelmarvel Polaris, Travelmarvel Vega and soon Travelmarvel Capella we are looking for
motivated candidates for the following positions starting June/July 2021

Für unsere Flotte bestehend aus Alemannia, Amethyst Classic, Crucevita, Lady Diletta,
Switzerland, VistaSky, Travelmarvel Polaris, Travelmarvel Vega und bald Travelmarvel Capella
suchen wir ab Juni/ Juli 2021 motivierte Kandidaten für folgende Positionen

1st Captain (m/f)
2nd Captain (m/f)

1. Kapitän (m/w)
2. Kapitän (m/w)

Riverman Cruises GmbH is a Swiss shipping company with own ships and those we manage.
Our ships sail for different tour operators on the rivers Rhine, Moselle, Neckar, Main and Danube.

Riverman Cruises GmbH ist eine Schweizer Flusskreuzfahrtreederei mit eigenen Schiffen
und solche, die wir im Management betreuen. Unsere Schiffe fahren für unterschiedliche
Reiseveranstalter auf den Flüssen Rhein, Mosel, Neckar, Main und Donau.

Our management team includes people with many years of practical experience in the river cruise
industry. We offer an entrepreneurial management that always strives to support the ship’s crew
in achieving our common goals.
At the same time, we encourage the crew to take initiative and work independently on board.
Recognizing ambitions and offering appropriate perspectives is an essential part of our employee
philosophy.
We offer:
• Unlimited Swiss contracts incl. social security and payment of CH withholding tax
• Fair salaries in line with industry standards
• Regulated time off according to agreement
• Personal support / interested contact persons

Unser Managementteam verfügt über Menschen mit langjähriger Praxiserfahrung in der
Flusskreuzfahrtbranche. Wir bieten ein unternehmergeführtes Management, welches stets
bestrebt ist, die Schiffsbesatzung zu unterstützen in der Erreichung unserer gemeinsamen Ziele.
Gleichzeitig fördern wir die Eigeninitiative und das selbständige Arbeiten der Crew an Bord.
Ambitionen zu erkennen und entsprechende Perspektiven zu bieten ist ein wesentlicher Teil
unserer Mitarbeiterphilosophie.
Wir bieten:
• Unbefristete Schweizer Verträge inkl. Sozialversicherung und Abgabe der CH-Quellensteuer
• Faire branchenübliche Gehälter
• Geregelte Freizeitregelung nach Absprache
• Persönliche Betreuung / interessierte Ansprechpartner

We have aroused your interest and you would like to become part of our dynamic company?

Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie möchten gerne Teil unserer dynamischen Firma werden?

Please send your application including CV, passport / ID and patents or shipping book by mail to:
claudia.ehrich@river-man.ch

Schicken Sie bitte Ihre Bewerbung inklusive Lebenslauf, Reisepass / ID und Patente bzw.
Schifferdienstbuch per Mail an: claudia.ehrich@river-man.ch

Riverman Cruises GmbH | Oberwilerstrasse 40b | CH-4106 Therwil | +41 61 271 23 96

www.river-man.ch
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Rotterdam ist auch dabei, ein System für den
Transport und die Speicherung von CO2 einzurichten: Porthos. Dies wird als Speicher für
CO2 für die Erzeugung von blauem Wasserstoff im Rahmen des Projekts H2morrow steel
betrachtet. Auch Thyssenkrupp Steel ist dabei
ein Partner.

Zusätzliche Pipelines
Die Partner sind sich einig, dass neue grenzüberschreitende Infrastrukturen erforderlich
sind, um die Energiewende zu unterstützen.
Ihrer Ansicht nach besteht ein besonderer
Bedarf an zusätzlichen Pipelines. „Eine
konkrete und signifikante Nachfrage nach
Wasserstoff aus der Stahlindustrie als Alternative zur Kohle und die Möglichkeit, CO2
zu speichern, können als Anreiz für die Realisierung dieser Infrastruktur dienen“, so die
Rotterdamer Hafenbehörde.

Der Rückgang der Verkehrsleistung
aufgrund der Corona-Krise ist geringer
als Anfang 2020, beim Ausbruch der
Pandemie, befürchtet. Das meldet die
Zentralkommission für die Rheinschifffahrt
(ZKR) in der jüngsten Ausgabe von Market
Insight, die auf die Zahlen für die ersten
neun Monate 2020 basiert.

Das von den Hutchison-Häfen betriebene Terminalcontainer in Norvik nahm 2020 den Betrieb
auf. (Foto Ports of Stockholm/Per-Erik Adamsson)

Schwedens erster Binnenschifffahrtsshuttle dürfte dazu beitragen, das überlastete
Straßennetz zu entlasten und die CO2Emissionen zu senken. Angefangen wird mit
zwei Abfahrten pro Woche. Die 110 Meter
lange Emelie Deymann hat eine Kapazität
von 208 TEU und einen geringen Tiefgang.

von den Hutchison-Häfen betriebene Terminalcontainer in Norvik nahm 2020 den
Betrieb auf. Mit dem Binnenschiffsshuttle
können Container ganz in der Nähe ihrer
Endbestimmung abgeliefert werden.
Nicklas Ebersson, Marketing Manager
Cargo bei Ports of Stockholm: „Wir stehen
der Binnenschifffahrt sehr positiv gegenüber.
Sie bietet uns eine einzigartige Gelegenheit,
unsere Straßen zu entlasten und gleichzeitig
die Dienstleistung an unsere Kunden zu
erhöhen.“

Schlüsselrolle für die Schiﬀfahrt
„In Schwedens nationaler Gütertransportstrategie spielt die Schifffahrt eine Schlüsselrolle bei der Schaffung eines modernen, effizienten und nachhaltigen Transports“, so Pia
Berglund auf der Internetseite von Ports of
Stockholm. Sie ist nationale Koordinatorin
für Binnenschifffahrt und Küstenschifffahrt
im schwedischen Verkehrsministerium.
„Der Shuttledienst zwischen Stockholm
Norvik und Västerås ist genau auf die
Strategie der Regierung abgestimmt. Dies ist
ein wichtiger Schritt beim Übergang vom
reduzierten Straßentransport zu mehr Transport auf dem Wasser. Es ist besonders erfreulich, dass es sich um ein Schiff handelt, das
auf unseren Binnenwasserstraßen verkehrt.“
Der Hafen von Norvik liegt in der Nähe der
größten Verbraucherregion Schwedens und
ist vom Meer aus am besten erreichbar. Das

Demnach ist die Verkehrsleistung (in
Tonnenkilometern) auf den europäischen
Wasserstraßen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,1 Prozent zurückgegangen.
Die ZKR veröffentlicht diese Marktanalyse
alle sechs Monate in Zusammenarbeit mit
der Europäischen Kommission. In den
beiden größten Binnenschifffahrtsstaaten
betrug der Rückgang 11,9 Prozent (Deutschland) und 6,8 Prozent (den Niederlanden).
In den Donaustaaten lag die
Verkehrsleistung 9 Prozent niedriger. Für
den Rhein wurde ein Rückgang von 11
Prozent beobachtet.

Krise in der Stahlindustrie
Die Trockengüterbeförderung auf dem
Rhein hat am meisten verloren: 13 Prozent.
Dies war vor allem auf die geringe Nachfrage in der Stahlindustrie zurückzuführen,
die etwa 25 Prozent des gesamten Rhein-

WWW.TMLG.EU

SCHIFFSBESATZUNG DIREKT VON

TMLG

TMLG

Wir haben in unserer
Datenbank mehr als
1200 Matrosen,
Steuermänner
und Kapitäne

Schon heute erprobt thyssenkrupp den
Einsatz im Hochofen. Im Hintergrund:
Hochofen 8 in Duisburg Hamborn.
(Foto thyssenkrupp Steel Europe)

„Die Zusammenarbeit zwischen Rotterdam
als größtem Hafen Europas und Duisburg als
Stahlhauptstadt Europas kann einen Signaleffekt für den Aufbau von Lieferketten für die
Energiewende haben und damit zu einem
wichtigen nachhaltigen europäischen Industrie- und Logistikcluster beitragen.“

ZKR: Rückgang durch Corona
war geringer als erwartet

Schweden entdeckt die Binnenschiﬀfahrt: Container-Shuttle ab Stockholm

In Schweden wird noch in diesem Monat
der erste Binnenschifffahrts-ShuttleService eingeführt. Das Schiff der Reederei
Deymann wird über den Mälarsee den
neuen Hafen Stockholm Norvik mit
dem 100 Kilometer weiter landeinwärts
gelegenen Hafen Västers verbinden.

E
IT

Gemeinsam wollen die Partner die Möglichkeiten des Wasserstoffimports über Rotterdam sowie den möglichen Bau von Pipelines
zwischen Rotterdam und dem Stahlwerk von
thyssenkrupp Steel und HKM in Duisburg
erkunden. Dies würde zu einem großen Ladungsverlust in der Binnenschifffahrt führen.
Die Zusammenarbeit kann bereits als Beispiel für andere Initiativen genutzt werden,
so die Rotterdamer Hafenbehörde, die bereits
den Import von Wasserstoff aus verschiedenen Ländern und Regionen untersucht.
Grüner Wasserstoff ist eine nachhaltige Alternative zu Kohle, Öl und Erdgas. „Der Import
großer Mengen Wasserstoff ist notwendig,
wenn Europa und Deutschland bis 2050 die
CO2-Emissionen reduzieren und die Klimaziele erreichen wollen, während gleichzeitig
eine starke industrielle Basis erhalten bleibt.“

SE

Thyssenkrupp Steel und HKM (Hüttenwerke Krupp Mannesmann) benötigen
für den Wandel zu einer klimaneutralen
Stahlproduktion immer mehr Wasserstoff,
um Stahl zu produzieren. Seit Jahrzehnten
importieren die beide Unternehmen Kohle,
Eisenerz und andere Rohstoffe über ihr
eigenes Terminal in Rotterdam, von woraus
die Güter mit Binnenschiffen und über die
Schiene weitertransportiert werden zu den
Hochöfen in Duisburg.

Nicht mehr über Wasser

E
CH
TS

Die deutschen Stahlunternehmen
thyssenkrupp Steel und HKM prüfen
gemeinsam mit dem Hafenbetrieb
Rotterdam die Möglichkeit, internationale
Lieferketten für Wasserstoff aufzubauen.
Diese würden zwar über Rotterdam laufen,
aber nicht über die Wasserstraße, wie es
bisher bei Kohle und Eisenerz der Fall ist.

EU
D

Wasserstoﬀtransport durch Pipelines –
Schlag für die Binnenschiﬀfahrt
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transports ausmacht und schwer unter der
Pandemie gelitten hat. Die Flüssiggüterbeförderung ging um 7 Prozent und der
Containertransport um 5 Prozent zurück. In
den Niederlanden betrug der Rückgang bei
Trockengütern 6 Prozent, bei Flüssiggütern
3 Prozent, während der Containertransport
um 2 Prozent stieg. Der Containertransport
verzeichnete auch in Belgien im Vergleich
zu den ersten drei Quartalen 2019 ein höheres Niveau.
Beim Passagierverkehr wurden die ersten
Verlustschätzungen durch die Entwicklungen im Jahr 2020 bestätigt. Wie Anfang
2020 erwartet, kam der Passagierverkehr im
Jahr 2020 nahezu vollständig zum Erliegen.
Bei den Flusskreuzfahrten wurde ein Rückgang der Fahrgastzahlen um 90 bis 95
Prozent beobachtet.

Treibstoﬀpreise
Mit dem durch die Pandemie bedingten
Rückgang der Ölpreise fielen die Treibstoffpreise (Gasöl/Diesel) zwischen dem ersten
und zweiten Quartal 2020 um 32 Prozent.
Zwischen dem zweiten und dritten Quartal
stiegen sie wieder (um 17 Prozent), parallel
zur teilweisen Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa. Zwischen
dem dritten und vierten Quartal sanken die
Ölpreise um 3 Prozent.
Auf der Grundlage verschiedener Prognosen
für 2021 erwartet die ZKR, dass die Treibstoffpreise in der Binnenschifffahrt 2021 um
5 bis 7 Prozent steigen werden, parallel zu
den Ölpreisen. „Andere Kosten in der Binnenschifffahrt werden im Jahr 2021 voraussichtlich in begrenztem Maße steigen, mit
der einzigen Ausnahme der Kapitalkosten,
bei denen sinkende Zinssätze und Versicherungswerte der Schiffe zu einem Rückgang
führen werden.“

SIE
ZUFRIEDENER
KUNDE

DIREKTE KOMMUNIKATION, EINFACHERE UND KOSTENGÜNSTIGERE LÖSUNG

WIR SIND NONSTOP FÜR SIE DA.

KÖTTER WERFT GmbH
Industriestraße 2, 49733 Haren
T: +49 (0)5932 71033
E: info@koetter-werft.de
www.koetter-werft.de
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Valentino is eerste tanker van type Moneymaker 2.0
DOOR JAN HOEK

In 1967 startte de nog steeds actieve Frans
van Tiem op een locatie in Beneden-Leeuwen
zijn bedrijf De Gerlien van Tiem. In 1993
verhuisde het familiebedrijf naar de huidige
locatie in Druten. Twee jaar later werd gestart met de afbouw van riviercruiseschepen
en alle typen binnenvaartschepen. Voor de
vele activiteiten beschikt de scheepswerf aan
de Waal, ter hoogte van kilometerpaal 903,
over een grote eigen haven met lange aanlegkades, een volledig droogdok, drie stevendokken, twee werkpontons, zeven torenkranen en twee grote loodsen.

Uitstekende sfeer
De grootte van de eigen haven komt goed
uit, want op dit moment liggen er veertien schepen voor onderhoud, reparatie en
nieuwbouw. De nieuwbouw betreft maar
liefst zeven tankers die in opdracht van
vijf verschillende opdrachtgevers turnkey
worden afgebouwd. Daaronder bouwnummer 357, de 3.264 ton metende Valentino voor de broers Peter en Jorico van
den Oever van VDO Maritiem. Voor hen
wordt momenteel ook gewerkt aan de afbouw van de Invasion. Beide schepen gaan

vooral mineralen vervoeren voor Unibarge
Rotterdam.
In de ruime vergaderzaal van scheepswerf De Gerlien van Tiem is anderhalve
meter afstand houden geen enkel probleem. Dat komt goed uit, want ik heb
daar een gesprek met Peter van den
Oever en projectmanager Eric Rietveld van
De Gerlien van Tiem over de nieuwe tanker
Valentino. Met op de achtergrond een stille
getuige: het fraaie borstbeeld van Frans van
Tiem, hem aangeboden door het personeel ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het
familiebedrijf. Een waar kunstwerk, gemaakt
door de vrouw van een van de vakmensen
die bij De Gerlien van Tiem op de loonlijst
staat.
De sfeer aan de vergadertafel is uitstekend.
De heren bevestigen daarmee dat de afbouwperiode prima is verlopen en dat de
Valentino geheel volgens afspraak is opgeleverd. Een puike prestatie in een tijd dat het
coronavirus het nieuws bepaalt.

Meewerkend eigenaar
Peter van den Oever heeft de gehele periode meegemaakt en was zes dagen per
week op de scheepswerf in Druten te vin-

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

Damen Marine Components

Hoogendoorn MBI BV

Besturingssysteem: type SP2700

Volledige betimmering achterwon-

De Gerlien van Tiem B.V. –

Stuursysteem: type Van der Velden®

ing & stuurhuis

Scheepsreparatie – Nieuwbouw

4DWKK Roeren: 2x 2 sets (4) type

Ontwerp, bouw en levering casco

Van der Velden® HD Straalbuis: 2x

Afbouw compleet schip
ADS van Stigt

Ø1516 mm type Optima

2x Masson Marine keerkoppeling

De Waal Machinefabriek

type MM W4400 reductie 4,448:1

Stuwa Schroefasinstallatie met

incl.

schroefasrem

- Centa elastische koppeling

Stuwa Schroefasseals

Stuurhuis incl. hefgeleidekokersysteem
Marﬂex B.V.
10 x cargo pompen
Mostert Pijpleidingen B.V.

Boegankerlier, Achterankerlier,

Promarin Propeller- und Marine-

- Trailingpomp

Ankers, Ankerdamkettingen en

technik GmbH

Afbouw- en varen verzekering
Blokland Non-Ferro B.V.

Dik den Hollander Maritiem B.V.
Foresta Trading B.V.

Blommaert BVBA

- volledige pakket F.T. VICTOR

• Voormast type Improval

dienstpompen

(D-model, naar voor klappend)

Lees verder op pagina 12 >>

1500mm, 5 blades, skew design
PSI Piping
Dekleidingwerk
RAFA Scheepsramen B.V.
Van Tiem Elektro
Complete elektrische installatie

≈ 200 m³/u

• Set boordlichtvleugels type

- F.T. Gasolie trimpomp
- F.T. Smeeroliepompen

• Aluminium davit met handlier

- F.T. Smeerolie-haspelsets

Cuijpers Services B.V.

- F.T. Hydrofoor met luchtgekoelde

10 tanks en 1 slobtank gestraald en

De Valentino is het eerste schip van het type
Moneymaker 2.0, een eigen ontwerp van
RensenDriessen Shipbuilding. De tanker
meet 125 x 11,45 meter en is een dubbelschroever.

Scheepsramen

- F.T. TTK ballast/stripping ejectors

• Heklichtbeugel Nordica
Portello

Dubbelschroever

2 main propellers, diameter

Ankerdraad
Stoffering woning en stuurhuis

Beunkoelers

Samen met Jorico richtte hij in 1999 VDO Maritiem AG op. Het hoofdkantoor is gevestigd
in het Luxemburgse Contern. In zijn spaarzame vrije tijd is Peter van den Oever muzikant
én voorzitter van de raad van bestuur van de
circa 150 leden tellende Koninklijke Harmonie De Voortgang Sint Cecilia in het Belgische
Neeroeteren/Maaseik. Over veelzijdigheid
gesproken.

voor en de machinekamer achter

- PTO type 0 t.b.v. het stuurwerk
Business Capital Insurance B.V.

den. Niet als CEO in het nette pak, maar
als meewerkend eigenaar in een zichtbaar
gebruikte werkoverall. Volgens Eric Rietveld
is hij een man die weet wat hij wil en weet
waarover hij praat.
De broers Van den Oever kenden De Gerlien
van Tiem van diverse reparatieklussen en
daar hielden zij een goed gevoel aan over.
“We hadden een Chinees casco en een Roemeens casco gekocht bij RensenDriessen en
waren op zoek naar een afbouwwerf. Op de
beurs in Gorinchem hadden we prima gesprekken op de stand van De Gerlien van
Tiem en al snel stond voor ons vast dat we
onze schepen door hen wilden laten afbouwen. Het goede voorgevoel is in Druten helemaal waargemaakt”, concludeert een contente Peter van den Oever.

Leidingwerk in de machinekamer

Dijvler Materiaal B.V.

- Elektrische bediening

Kampers Shipyard B.V.

Afbouwen met uitzicht op de Waal. (foto Jan Hoek)

frequentieregelaar

-Databesturingssysteem
Veth Propulsion B.V.
1 Veth Jet, type 4-K-1300V (441
kW / 1800 rpm)
WindeX Engineering B.V.
Airconditioning, overdruk-

geconserveerd

installatie, RVS klaproosters,
Ventilatoren

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Een behouden vaart
Business Capital Insurance

Wij wensen
VDO MARITIEM
NEDERLAND B.V.
veel succes en
een behouden vaart met
het mts VALENTINO.
Plaza 6
4782 SK Moerdijk

Uw partner voor al uw zakelijke
verzekeringsvraagstukken:
• Aansprakelijkheid
• Binnenvaart
• Transport
• Goederen
• Werkmateriaal
• Wagenpark
• Personele verzekeringen
T +31 (0) 168 393 100 • E bci@bcinsurance.nl
F +31 (0) 168 393 101 • I www.bcinsurance.nl

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
bouw en levering casco van mts Valentino mogen
verzorgen voor VDO Maritiem Nederland B.V.
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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Groot onderhoud aan
grote sluis Evergem
De Vlaamse Waterweg is
op 4 mei begonnen met
werkzaamheden aan de grote
sluis in Evergem. Schippers
moeten in de komende maanden
rekening houden met een
verminderde schutcapaciteit
bij de sluis in de Ringvaart om
Gent.

De generatorsets van 135 kVA voldoen aan de nieuwste EU Stage V-regelgeving. (foto Jan Hoek)

Valentino in de vaart voor VDO Maritiem
Vervolg van pagina 11 >>

Dat heeft (vooral) als voordeel dat
met de kleinere diepgang langer
doorgevaren kan worden tijdens
extreem laag water.
De voortstuwing komt van twee
Caterpillars 3508 met een uitlaatgasbehandeling-voorbereiding.
Het kostte de nodige moeite om
de dieselmotoren via de opening op het achterdek in de machinekamer te krijgen. Dat lukte
slechts door demontage van tal
van onderdelen, waarna de noodzakelijke assemblage volgde.

De geslaagde werfproefvaart maakte duidelijk dat elk onderdeel van
de Caterpillars op de juiste plek
was teruggezet. De kleine generatorsets (van 135 kVA) voldoen aan
de nieuwste EU Stage V-regelgeving.
De Valentino beschikt over acht
gecoate tanks van 380 kuub elk.
De Marflex-pompen hebben een
capaciteit van 100 kuub per uur.
Dankzij de lichte, vierkante en
door De Gerlien van Tiem ontworpen spudpaal – met telescopisch
uitschuifbare palen – ligt het schip
stabieler dan wanneer er gebruik
wordt gemaakt van ankers.

No nonsense
De Gerlien van Tiem heeft
zich ook bij de afbouw van de
tanker Valentino laten zien als een
no-nonsensebedrijf, dat elke afspraak nakomt.
Dat is een prettige wetenschap
voor de eigenaren van de volgende
nieuwbouwtankers die in Druten
worden afgebouwd. Projecten die
de veelzijdigheid tonen van De
Gerlien van Tiem; tankers met afmetingen van 85, 110, 120 en 125
meter, waaronder een LNG-voortgestuwde tanker.

De binnenvaartsluis in Evergem
ligt aan de zuidkant van het Gentse havengebied. De grootste van de
twee binnenvaartsluizen gaat een
grondige opknapbeurt tegemoet.
Daarbij vernieuwt De Vlaamse
Waterweg essentiële onderdelen
van de deuren in de grootste binnenvaartsluis van Vlaanderen (230
meter lang en 25 meter breed).
Jaarlijks passeren er circa 10.000
schepen en 16 miljoen ton lading.
De werkzaamheden gebeuren in
drie fases. Begin mei start de vernieuwing van de verankeringen
van de opwaartse en de afwaartse
deuren en de middendeuren. De
sluis blijft operationeel maar de
schutcapaciteit vermindert tijdelijk als de buitendeuren aan de
beurt zijn. In juli is de sluis één
dag volledig gestremd voor het afkoppelen en afvoeren van de middendeuren.
In een tweede fase worden onder
meer de benedendraaipunten van
alle buitendeuren vervangen. Dat
kan alleen na droogzetting van
de grote sluis. Volgens de huidige
planning zal deze sluis daardoor
van 1 oktober tot 1 november volledig buiten dienst zijn.
In de derde fase – die op zijn
vroegst in november begint – krijgen de hydraulische en elektromechanische delen van de deuren een

grondige revisie. Dat gaat gepaard
met een stremming van maximaal
één dag per deurvleugel voor de
demontage van de onderdelen en
ook weer een dag per deur voor de
montage.

Hinder
De Vlaamse Waterweg treft maatregelen om de hinder voor de
binnenvaart zoveel mogelijk te
beperken, meldt North Sea Port.
De kleine sluis blijft tijdens de
activiteiten volledig beschikbaar.
De vaarwegbeheerder zal tijdens
de stremmingsperiodes 24 uur per
etmaal doorwerken.
Maar tijdens de stremming van de
Grote Sluis kunnen er wachttijden
optreden, waarschuwt North Sea
Port, “omdat de capaciteit van
de kleine sluis niet voldoende is
om de huidige tonnages vlot te
schutten. Voor kleinere binnenvaartschepen kan omvaren via
Merelbeke en de Zeeschelde naar
Antwerpen een optie zijn.”

Poort naar het zuiden
Het werk aan de sluis in Evergem
is voor North Sea Port van belang.
De sluis is de poort naar het zuiden en ligt op de belangrijkste
verbinding voor de binnenvaart
tussen Gent, Terneuzen en Vlissingen en het zuidelijke achterland in
Oost- en West-Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk tot Parijs
en het Seinebekken.
De binnenvaart is voor North Sea
Port van doorslaggevend belang,
zo stelt het havenbedrijf: “Vervoer
over het water tekent voor 58%
van het volume in het verkeer tussen het achterland en de haven.
North Sea Port zet hard in op deze
duurzame transportmodus.”

(foto Paul Hermans)

Duitse vaartrechten
verdwijnen uit de wet
(foto WSV)

‘Slimme’ tonnen op de Elbe
De Duitse vaarwegbeheerder
heeft op meerdere locaties in
de Elbe AIS-tonnen gelegd.
Hun positie kan via het AISsignaal continu gemonitord
worden. Daarnaast kan op
basis van het signaal de actuele
doorvaarthoogte van onder
meer de Marien-brug in Dresden
worden bepaald.

De Elbe stroomt in Dresden relatief snel en in bochten onder bruggen door, wat voor vrachtschepen
de nodige nautische uitdagingen
oplevert. Naast de vertrouwde
scheepvaartborden op de oever
kunnen digitale signalen een nuttig hulpmiddel voor schippers
zijn.
De ton aan de Marien-brug blijft
tot eind 2022 liggen. Zo lang gaat

het duren om de data te analyseren
en de ervaring van deelnemende
schepen in kaart te brengen.
Bij het project zijn vracht- en
passagiersschepen
betrokken.
Ook de Tsjechische vaarwegbeheerder neemt deel. De AIStonnen hebben een wat slankere
vorm dan de traditionele tonnen. Ook nabij Maagdenburg en
Lauenburg liggen AIS-tonnen.

Op de Duitse nationale vaarwegen
hoeven schippers sinds 2019 geen
vaartrechten meer te af te dragen,
maar wettelijk gezien is de overheid nog steeds verplicht die te
innen.
Daar komt verandering in als het
parlement een wetsvoorstel goedkeurt waardoor de verplichting
voor binnenschepen om vaartrechten te betalen definitief uit de
wet verdwijnt.
Alleen voor het Noord-Oostzeekanaal wordt een uitzondering
gemaakt, al hoeven schepen ook
daar wegens de coronacrisis al een
jaar geen vaartrechten betalen.

Moezel
De enige echte uitzondering is nu
nog de Moezel, waar wél vaartrechten moeten worden afgedragen. Aangezien de Moezel een
internationale rivier is, kan Duitsland via de Moezelcommissie
alleen samen met de andere
Moezelstaten tot afschaffing van
de vaartrechten besluiten.
De onderhandelingen hierover
zijn lopende. Op de Rijn geldt
dankzij de Akte van Mannheim
van oudsher geen tol of andere
bijdrage.
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Op zondag 2 mei is een deel van ons pand in Werkendam door een verschrikkelijke
brand verwoest. Dit heeft een grote impact, zeker omdat er hierbij 3 mensen
zijn omgekomen. Ons medeleven en condoleances gaan allereerst uit naar de
nabestaanden van de overledenen. Met ons personeel hebben wij hierbij ook
stilgestaan, al is het verlies nog moeilijk te bevatten.
Er is een crowdfundingsactie opgestart met als doel ons en de nabestaanden
van de slachtoffers financieel te steunen. Het geld dat hiermee wordt ingezameld
schenken wij volledig aan de nabestaanden van de slachtoffers. U kunt ook doneren
via onderstaande QR-code.
Wij bedanken alle betrokken instanties voor hun adequate inzet. Veel dank ook voor
de hulpdiensten waaronder politie en brandweer voor het geweldige werk dat ze
hebben verricht.
Ook hartelijk dank voor alle hulp en medeleven van onze familie, vrienden, personeel,
leveranciers, zakelijke relaties, Gemeente Altena en onze dorpsgenoten. Mede dankzij
de grote betrokkenheid die wij hebben ervaren vinden we de moed om samen de
schouders eronder te zetten en door te gaan.

Hoogendoorn-MBI

Familie Hoogendoorn
Dick en Hanneke
Stefan en Sylvia, Dean en Boyd
Corné en Lotte, Esmée en Novi

Donaties slachtoffers brand:
getfunded.nl/campagne/
15774-help-familie-hoogendoorn

Beatrixhaven 35
4251 NK WERKENDAM

T +31 (0)183 308 383
info@hoogendoorn-mbi.nl

www.hoogendoorn-mbi.nl
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DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

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

Wij zijn actief in het transport van minerale oliën, bulkchemie, fuelcomponenten
en biobrandstoffen.
Ons vaargebied is Nederland, België,
Frankrijk en de Rijn (met zij-rivieren en
kanalen).

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

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.

DUTCH BARGING SERVICES BV
Jan Verbergt & Koen Geeraerts
TEL.:

Gelieve contact op te nemen met
Johann de Koning op +31 786 299
490 of +32 473 960 763.

+31 (0)76 303 05 50

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

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS

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
SCHEPEN VAN
VAN 110
110 XX 10.50
11.40
VOOR POTENTIËLE
POTENTIËLE KLANTEN ZIJN WE OP ZOEK NAAR SCHEPEN
NIEUW

NIEUW

Splendor
Cygnus: 110 x 9,50 x 2,99
Afmetingen
Splendor
Tonnage
Afmetingen : : 2200 110 x 11.45 x 3.42

Bouwjaar
Afmetingen
110 x 9,50
x 2,99
Tonnage :: : 2006/1998
3.020
Hoofdmotor
Tonnage
2200 MTU
Bouwjaar :: : Fabr.
20074000, 1550 Pk, Bj. 2008
Bouwjaar
Hoofdmotor: : 2006/1998
Mitsubishi, S16 R-MPTA,
Hoofdmotor : Fabr. MTU
1550
Pk, Bj. 2008
16004000,
Pk, Bj.
2007

Livia
Imago : 54.98 x 7.25 x 2.65
Afmetingen
Livia
Tonnage
Afmetingen: : 699 80 x 8.20 x 2.67
Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage ::
Hoofdmotor
Tonnage
Bouwjaar ::
Bouwjaar
Hoofdmotor:
Hoofdmotor :

54.98 x1.165
7.25 x 2.65
: 1963
699 Deutz,
: Fabr.
1959 Bam 12 M816, 700 Pk,
1981
1963
: Bj.
Cummins QSK 19, 811 Pk,
Fabr. Deutz,
Bam 12 M816, 700 Pk,
Bj. 2020
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
Benza
spiralen
3500en
m³ketel
Afmetingen : 84,99 x 9,57 x 3,30
bouwjaar
2000
spiralen
en ketel
Tonnage
: 1.512 vanaf
Bouwjaar : 2013
bouwjaar
vanaf
2000
Hoofdmotor
: Fabr. Volvo
Penta, 2x
D13-500,
500 Pk / 368 Kw

Nieuwbouw
Linquenda duwboot

Afmetingen : 109.94
Afmetingen
: 19 x x1010.55
meterx 3.18
Nieuwbouw
duwboot
Bouwjaar
: 2020
Tonnage
: 2.503
Bouwwerf
Maasbracht
Bouwjaar : 2001
Afmetingen
:: Tinnemans,
19 x 10 meter
Levering
conditie
In overleg
Hoofdmotor
: Caterpillar
3512B, (Koprevisie
Bouwjaar
:: 2020
Prijs
€ 2.685.000,-in:: 2016)
Bouwwerf
Tinnemans,
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

BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht
TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl
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Suez-blokkade en corona remmen
containeroverslag Bazel
Het tekort aan lege containers
en de wachttijden voor
binnenschepen bij de
zeehaventerminals spelen
de containerterminals in de
Zwitserse Rijnhavens parten. De
containeroverslag bleef er in het
eerste kwartaal 5 procent onder
het niveau van dezelfde periode
vorig jaar. Prognoses voor de
rest van het jaar zijn vanwege de
coronacrisis en de effecten van
de Suez-blokkade moeilijk te
geven, aldus Port of Switserland.
Qua overslag liggen de Zwitserse
havens na het eerste kwartaal met
ruim 1,25 miljoen ton bijna 3
procent onder het resultaat van
het eerste kwartaal 2020. De exportvolumes zijn lichtjes gestegen,
de (veel grotere) importvolumes
gedaald.
De verschillende havens laten
uiteenlopende
ontwikkelingen
zien. In de haven van Muttenz,
gespecialiseerd in minerale olie
en vaste bulk, nam de overslag
met ruim 8 procent toe, maar in
Birsfelden is 15 procent minder
overgeslagen.
De containeroverslag bleef met
27.309 TEU onder de verwachtingen. Vooral januari en februari waren zwak. Maart was beter,
al zijn deze resultaten niet echt te
vergelijken met vorig jaar, toen in
die maand de coronapandemie
uitbrak. Bovendien liepen veel binnenschepen eind februari 2021 ver-

is nog steeds erg laag doordat de
activiteiten in de luchtvaart slechts
weer beperkt zijn opgepakt. Doordat bedrijven in Zwitserland hun
medewerkers verplicht vanuit huis
werken, is er ook weinig vraag
naar benzine en diesel. De overslag van stookolie ligt ongeveer op
het niveau van vorig jaar. Het is nu
afwachten of bedrijven en consumenten na de relatief koude winter hun voorraden de komende
maanden weer aanvullen.
Een enigszins verrassend coronaeffect is dat er momenteel amper
biodiesel wordt vervoerd. Biodiesel wordt voornamelijk vervaardigd uit frituurolie. Aangezien de
horeca nog gesloten is, is er veel
minder frituurolie beschikbaar.
(foto Port of Switzerland)

traging op in de zeehavens, waardoor hun lading door het Zwitserse
Havenbedrijf pas in maart in de
statistieken zijn opgenomen.

Problemen bij binnenvaart
Vertragingen en verschuivingen
in de zeehavens vormen momenteel weer een groot probleem. De
aankomsttijden van zeeschepen
veranderen regelmatig. Daardoor
moeten binnenschepen in Antwerpen en Rotterdam soms lang
wachten.
Door de nawerkingen van de blokkade in het Suezkanaal zal de situatie zich naar verwachting in het

tweede kwartaal verder verergeren.
Daarnaast is er aan de Bovenrijn
momenteel een tekort aan lege
containers. Vooral het vervoer van
goederen met een lage waarde, zoals hout, loopt hierdoor vertraging
op. Voor dergelijke producten is
het commercieel niet interessant
om bij andere partijen lege containers te huren.
Zeerederijen doen hun best om
meer lege containers naar Bazel
te brengen, maar het zal nog even
duren voor er weer voldoende
aanbod is. De export van volle
containers vanuit Bazel daalde in
het eerste kwartaal met 5 procent,

de import met 17 procent.
Hoe de containeroverslag zich in
de loop van het jaar verder zal ontwikkelen, is volgens Port of Switserland lastig te voorspellen. Het
is onder meer afhankelijk van de
coronacrisis en het tempo waarin
de extra congestie in de zeehavens
als gevolg van de Suez-blokkade
wordt opgelost.

Weinig vraag
naar brandstof
Ook bij de brandstoffen is het
corona-effect duidelijk zichtbaar.
De import daalde met 6 procent.
De vraag naar vliegtuigbrandstof

Havenfeest weer afgelast
Ongeveer gelijktijdig met de kwartaalcijfers maakte het Zwitserse
Havenbedrijf bekend dat het voor
september geplande havenfeest
niet doorgaat. De actuele coronasituatie laat een bijeenkomst van
een dergelijke omvang niet toe.
De organisatoren betreuren dat het
feest nu al voor het tweede jaar op
rij vanwege corona niet kan doorgaan. De voorbereidingen zijn
stopgezet en worden begin 2022
weer opgepakt. Daarnaast plant
het Havenbedrijf volgend jaar of
in 2023 een groot jubileumfeest
naar aanleiding van het 100-jarig
bestaan van het eerste havendok
in Kleinhüningen doorgaat.

Cruisevaart in Main-Donaugebied komt
pas in 2022 weer op koers
Via een online enquête heeft
de universiteit van Passau de
stemming gepeild in en rond
de cruisevaart in het Rijn-MainDonaugebied. 122 bedrijven met
een directe of indirecte relatie
tot de sector hebben hieraan
deelgenomen. Opvallend: de
‘waterkant’ is positiever dan
bedrijven aan de wal.
Vanzelfsprekend is de stemming
in de sector niet opperbest. Veel
ondernemers zijn onzeker en ergeren zich aan de huidige coronasituatie. De omzetdaling in 2020
was enorm. Scheepseigenaren en
rederijen verloren gemiddeld 88
procent van hun omzet. Ongeveer
twee derde van alle cruiserederijen
veranderde bij het begin van de
pandemie van reisgebied om toch
nog zoveel mogelijk reizen te kunnen aanbieden.

Overnames en fusies
Ruim de helft van alle ondervraagde rederijen beoordeelt de huidige
situatie nog steeds als negatief. Bij
de bedrijven aan wal die deels afhankelijk zijn van de cruisevaart,
zoals hotels en horeca, is zelfs 74
procent negatief over de huidige
situatie.

Ondernemers komen uit de enquête als verzekerd, vastberaden
en kalm naar voren, hoewel ze nog
steeds zwaar getroffen zijn door de
coronabeperkingen. Zowel touroperators als rederijen verwachten
dat de crisis zal leiden tot overnames en fusies in de sector.
Knelpunten worden vooral op de
landzijde verwacht in de vorm van
beperkte toegang tot toeristische
hotspots of een tekort aan buscapaciteit. Er zouden de komende
jaren ook wel eens te weinig gidsen kunnen zijn voor rondleidingen. Los van corona vrezen cruisevaartbedrijven een tekort aan
ligplaatscapaciteit als walstroom
in de toekomst verplicht wordt
gesteld.
Wat de passagiers betreft, zullen
eerst de gasten uit Zwitserland,
Duitsland en Oostenrijk terugkeren en daarna ook andere Europese cruiseliefhebbers. Passagiers
uit de Verenigde Staten, Australië
en Azië zullen pas later terugkeren.
Voor gasten die intercontinentaal
reizen zal een cruise in Europa
naar verwachting vanaf 2023 fors
duurder worden, wat ook te maken
heeft met de beperkte vliegcapaciteit. De prijzen zullen echter ook
voor passagiers uit Europa stijgen.

Vooral de varende ondernemers
gaan uit van prijsverhogingen.
Over het algemeen zien cruisevaartrederijen de vraagontwikkeling positiever in dan de bedrijven
aan de wal. De zakelijke verwachtingen voor het seizoen 2022 zijn
overwegend positief. Desondanks
zijn personeels- en investeringsplannen voor 2022 meestal neutraal of kunnen bedrijven er nu
nog niets over zeggen. Het gros
van de ondervraagde bedrijven
verwacht een toename van het
aantal reserveringen voor 2022,
maar ongeveer een derde verwacht
ook annuleringen. De sector zal
op z’n vroegst in 2022 weer kunnen aanknopen bij de goede resultaten uit 2019.

Reisbeperkingen
Naast tijdelijke veranderingen zal
de coronapandemie in de cruisevaart hoogstwaarschijnlijk ook
leiden tot fundamentele veranderingen, waaronder algemene
hygiëneregels aan boord en aan de
wal, wellicht in combinatie met
een vaccinatiecertificaat. Verder
verwacht de sector dat excursiegroepen in de toekomst kleiner
zullen zijn. Walbedrijven en rederijen zullen wellicht intensiever

Betere tijden voor de cruisevaart in Passau: in mei 2019 arriveerde
de 135 meter lange en 22 meter brede AmaMagna er voor het eerst.
(foto bayernhafen)

contact met elkaar moeten hebben
om aan alle voorwaarden en maatregelen te voldoen.
De enquête is uitgevoerd door
het Centouris-instituut van de
universiteit van Passau. De haven
van Passau ontving vorig jaar 138
cruiseschepen. Dat was ruim de
helft minder dan een jaar eerder.
Ondanks de problemen door corona blijft de havenkoepel Bayernhafen investeren in de cruisesector. In Passau wordt het aantal
ligplaatsen met walstroom verder
uitgebreid. Sectorvertegenwoordi-

ger IG River Cruise hoopt dat de
nationale beperkingen voor de
cruisevaart snel verleden tijd zijn.
Veel bedrijven stonden al in de
startblokken voor het nieuwe seizoen maar kunnen door de reisbeperkingen binnen Europa niet van
wal steken.
Als dit nog lang zo doorgaat zullen er volgens IG River Cruises
bedrijven omvallen. “Tragisch, temeer doordat we zulke goede hygiëneconcepten hebben. Eigenlijk
kun je aan boord van onze schepen helemaal niet besmet raken.”
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De meest efficiënte manier om tanks te stralen en te conserveren:
de Strahl-O-Matic van Muehlhan.
De Strahl-O-Matic heeft een complete installatie aan boord om alle straal- en conserveringswerken aan uw
(ballast-) tanks uit te voeren zonder de noodzaak voor een kade of scheepswerf. Het schip is voorzien van
alle benodigde generatoren, compressoren, pompen, straalsets en zelfs ons eigen grit-recycling systeem.
Hierdoor sparen we vervoerskosten, werken we efficiënt en is uw schip snel weer inzetbaar.
Interesse?
Neem contact met ons op!

Muehlhan belooft en maakt waar
Specialisten in staalconservering, steigerbouw en rope access

Interesse in een afspraak? Bel 010-4264960

www.muehlhan.nl

staalconservering - steigerbouw - rope eccess

WWW.TMLG.EU

BINNENVAARTPERSONEEL
RECHTSTREEKS VAN

TMLG

TE HUUR / TE KOOP

Ponton: Bouwjaar 2017. L. 41.60 m. Br. 9.50 m. Lege diepgang: 0.57 m.
Geladen diepgang: 3.24 m. Laadverm: 1052 ton. Van Tiem kopschroef
360 gr/375 p.k. Hatz generator 40 KVA.
2 spuds van elk 11.00 m. met hydraulische lier. Dekbelasting 10 mt/m2.

TMLG

We hebben meer dan
1200 matrozen,
stuurmannen
en kapiteins in
onze database.

Tussenpe
ussenperson
sonen

bemiddelaar

U

Nieuw scheepsattest(SI-R) en meetbrief.

TEVREDEN
CLIËNT

2 Spudpaalkantelaars: met 2 hydropacks incl. 2 spuds van elk 12.00 m.
(doorsnede 610 mm).

DIRECTE COMMUNICATIE. EENVOUDIGERE EN GOEDKOPERE OPLOSSING

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

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

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

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

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

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

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn
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Huzarenstukje bij Tinnemans Floating Solutions

Meer dan 80 procent van alle binnenvaartschepen in de haven van Stade maakt al gebruik van de PortSpot-app om zich aan te
melden. De app is twee jaar geleden door
Niedersachsen Ports gelanceerd om de administratieve rompslomp bij het melden te
reduceren.

DOOR NOUD VAN DER ZEE

Alle dokken zette directeur Jan Tinnemans
van scheepswerf Tinnemans Floating
Solutions afgelopen week in om de 135
meter lange Vios droog te zetten.
Het containerschip werd twee jaar geleden afgebouwd door het Maasbrachtse bedrijf. De Vios vaart altijd door zout of brak
water, tussen Antwerpen en Gent. Het
gasolieverbruik was de laatste tijd behoorlijk gestegen – tot 1.700 liter meer per week
dan eerst. Ook de snelheid was met 2 kilometer per uur teruggelopen. Dus moest er
iets aan de hand zijn.
Een trotse Jan Tinnemans vertelt: “Na het
droogzetten hebben we het euvel snel
gevonden: hardnekkige aangroei van zee-

Melden via app is succes

(foto Noud van der Zee)

pokken. Die heeft ons personeel verwijderd
met een 500 bar sterke hogedrukspuit. Daarna heeft firma Verbunt een zelfslijpende antifouling aangebracht.”

Tinnemans Floating Solutions leverde met
de klus het bewijs dat de scheepswerf in
Maasbracht ook de grootste binnenvaartschepen voor een werfbeurt kan ontvangen.

Via de app kunnen schippers snel en eenvoudig hun aankomsttijd, de duur van het
verblijf in de haven, de lading en de ligplaats
doorgeven. Ruim 170 schippers hebben de
app gedownload en maken er permanent
gebruik van. Dat is ongeveer een derde van
alle binnenschepen die regelmatig in de havens van Brake, Cuxhaven, Emden en Stade
komen laden en lossen.

Nieuwe zwaaikom bij Oldenburg
Op de Hunte, een zijrivier van de
Weser, is nabij Oldenburg een nieuwe
zwaaikom voor zeeschepen tot 110
meter en binnenschepen tot 135 meter
in gebruik genomen. Dit maakt het
scheepvaartverkeer tussen de haven van
Oldenburg en de Weser vlotter en veiliger.
Tot nu toe moesten schepen die in Oldenburg kwamen lossen en laden, de haven
deels achteruit varend weer verlaten. Of
wachten tot bruggen opengingen. Dat leverde vertragingen en onveilige situaties op.
Sowieso waren er in en rond de haven van
Oldenburg te weinig mogelijkheden voor
schepen om te keren. Daarom sloten de

bondsregering en de stad Oldenburg in
2011 een akkoord over de aanleg van een
nieuwe zwaaikom. De stad stelde het terrein
beschikbaar en de overheid verzorgde de
planning en bouw. De zwaaikom heeft een
doorsnede van 165 meter. Schepen kunnen
er omkeren en dan naar de Weser varen.
De haven van Oldenburg is een van de
grootste binnenhavens in Nedersaksen. Via
de Hunte is hij verbonden met de Weser, en
daardoor met de zee. De Hunte vormt voor
de binnenvaart samen met het Kustkanaal
de verbinding tussen de havens aan de
Midden- en Beneden-Weser en de Rijnhavens en de Eems.
“Oldenburg is een goed voorbeeld hoe we

COMFORTABEL
WERKEN OP DE BESTE
STUURSTOELEN
Ook dit voorjaar blijft het
beursseizoen uit.
Desondanks geeft Hoenderop
speciale beurskorting op
stuurstoelen. Vraag uw dealer
of bunkerstation voor meer
informatie.
Wilt u proefzitten? Maak een
afspraak, bezoek onze showroom
en profiteer van deze actie.
Tijdens uw bezoek zorgen wij
voor uw veiligheid en nemen alle
COVID-19 maatregelen in acht.
Deze actie geldt van 10 tot 23 mei 2021.

via het water goederen in het binnenland
kunnen krijgen”, aldus de Duitse verkeersstaatssecretaris Enak Ferlemann. “Deze
nieuwe zwaaikom levert de scheepvaart veel
voordelen op en stimuleert milieuvriendelijk vervoer.” Met de opening van de zwaaikom is de verruiming van de Hunte voorlopig afgerond.

Verdieping van Weser
Het bedrijfsleven in Oldenburg hoopt dat
er nu ook snel stappen worden gezet rond
de verdieping van de Buiten- en BenedenWeser. Daarover wordt al twintig jaar gediscussieerd. De Duitse Weserhavens hebben
de verdieping op de politieke agenda ge-

Nu bij ons verkrijgbaar
Nu
bij ons X15,
verkrijgbaar
Cummins
373 - 447 kW
Cummins X15, 373 - 447 kW
Worden verwacht
Worden verwacht
Cummins
B4.5
B4.5
Cummins QSK38
Cummins QSK38
Bel voor advi
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B01
el80vo-or
48ad
vies
7 28
4
0180 - 487 28
4

Cummins Stage V
Cummins Stage V

Motoren voor de binnenvaart
Motoren voor de binnenvaart
Met de Stage V-motortechnologie van Cummins en onze kennis van de
Met de Stage V-motortechnologie
Cummins
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van bij
de
binnenvaartmarkt
kunnen we een van
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Scania Stage V motoren. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor
Scania
Stage
V
motoren.
Neem
gerust
vrijblijvend
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met
ons
op
voor
advies.
advies.

Kijk voor ons hele assortiment
stuurstoelen ook op www.hoenderop.nl

Hoenderop BV | Boelewerf 3 | 2987 VD Ridderkerk
0180 - 460 760 | info@hoenderop.nl
adv_Binnenvaartkrant.indd 1
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kregen omdat ze bereikbaar moeten blijven
voor grotere zeeschepen.
Een eerder besluit van de WSV is door de
rechter afgewezen na klachten van milieuorganisaties. Begin dit jaar liet de vaarwegbeheerder weten de bestaande plannen in de
prullenbak te gooien en helemaal opnieuw te
beginnen. Het publiek zal ditmaal veel sneller worden betrokken bij het planproces.
Felix Jahn, directeur verkeer, scheepvaart en
havens bij de handelskamer in Oldenburg:
“De verdieping van de Beneden-Weser tot
Brake is een van de grootste vaarwegprojecten in onze regio. Onze regionale agrarische
bedrijven zijn aangewezen op de import van
veevoeder via de haven van Brake.”

Member of the TEUSVLOT Group
Member of the TEUSVLOT Group

Diesel Motoren Service B.V.
Kaartenmakerstraat
3 B.V.
Diesel Motoren Service
2984
CB Ridderkerk 3
Kaartenmakerstraat
2984 CB Ridderkerk
T +31 (0)180 487 284
E
info@dieselmotorenservice.nl
T +31
(0)180 487 284
IE www.dieselmotorenservice.nl
info@dieselmotorenservice.nl
I www.dieselmotorenservice.nl
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POST MARINE HEATING STAAT
VOOR KORTE LEVERTIJDEN,
GOEDE SERVICE DOOR
GEMOTIVEERDE VAKMENSEN EN
BOVENAL EEN SCHERPE PRIJS!
Nederlands fabrikaat van DUURZAME KWALITEIT

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

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

Rentabiliteit met een plus Blue-Line

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

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

Productie in eigen fabriek

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

info@postmarineheating.com
www.postmarineheating.com

SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

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

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

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

www.carronmarine.be

24/7 vakkundige en betrouwbare dienstverlening
Omdat uw schip altijd door moet kunnen varen
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Stage V-certificaat voor ABC's medium speed-motoren
Anglo Belgian Corporation
heeft het officiële EU Stage
V-certificaat ontvangen voor zijn
DZC-motoren. ABC is voor zover
bekend de eerste motorfabrikant
van medium speed-motoren die
deze certificatie behaalt.
Stage V is de nieuwe emissie
regeling volgens EU2016/1628.
Deze beperkt de uitstoot van
onder andere stikstofoxides en
partikels (roet) tot zeer lage waardes. Voor nieuwe hoofd- en hulpmotoren met een vermogen boven
de 300 kW is de Stage V-norm op 1
januari 2020 in werking getreden.
Deze verordening geldt voor alle
nieuw te plaatsen binnenvaart
motoren, bij nieuwbouw en hermotorisering.

Als eerste
Yannick Loulidi, ontwikkelingsingenieur bij ABC, is blij met de
certificering: “Als Belgisch bedrijf
mogen we erg fier zijn om als
eerste in dit segment een Stage Vcertificaat te halen. Het was een
leuke uitdaging om het complete
project te doorlopen. Voor EU

(foto Anglo Belgian Corporation)

Stage V moeten we niet enkel voldoen aan bepaalde emissie-eisen
maar zijn er nog heel specifieke
eisen aan de controle van het systeem.”
“Daarbij komt ook nog een opvolging van de motoren tijdens
de productie en implementatie
in het veld. Ons grote voordeel is
dat we productie, ontwikkeling en
testen op dezelfde locatie doen.

Dit zorgt ervoor dat we met een
heel korte keten werken die ons in
staat stelt snel te reageren indien
nodig. Dit is een gezamenlijk project dat door heel ABC gedragen is,
van de mensen van assemblage tot
de proefdraaiers. Iedereen binnen
ABC werkte er aan mee dat we dit
fantastische resultaat bereikten!”
De EU stage V-motoren voor de
binnenvaart zijn verdeeld in de

categorieën IWP (voortstuwing)
en IWA (hulpmotoren). ABC heeft
voor beide een Stage V oplossing,
met motoren tot 4000 kW.
“Doordat de motor en het nabehandelingssysteem perfect op
elkaar afgestemd zijn, is er naast
de sterke emissiereductie ook
nog een aanzienlijke extra brandstofbesparing”, stelt het Vlaamse
bedrijf.

In Gent zien ze ook de zeevaart
als potentiële markt voor de Stage
V-motoren. “Voor deze schepen
gelden momenteel nog minder
strenge emissienormen, echter
sommige operatoren kiezen er
bewust voor om hun emissies verder te verminderen. Dankzij deze
ontwikkeling kunnen zij voldoen
aan de strengere ULEV-richtlijn
(Ultra Low Emission Vessel).”

in lastig bereikbare of ondiepe
gebieden. Ook kan zij, waar nodig,
stenen storten als er ergens iets
opgevuld moet worden. Met de
spudpalen in de bodem kan zeer
nauwkeurig gepositioneerd worden en zo nodig op één paal rondgedraaid worden. De palen zijn 25
meter.
Het schip van A.J. Van Vliet & Zn.
uit Ouderkerk aan den IJssel stamt
uit 1965, is 820 ton en 55 meter.
De baggercomputer is voorzien
van digitale bodemkaarten en
men werkt al meerdere jaren in
opdracht van het Havenbedrijf
Rotterdam. Met een nieuwe motor,
met een roetfilter en katalysator
voor de uitlaatgassen, werd geïn
vesteerd in duurzaamheid, waarmee het schip zo’n 85 procent
schoner werkt en een Green
Award-certificaat verkreeg.

en dat was een primeur. De lengte
is 135 meter en haar hopper
inhoud 5.900 m³.
De bunkercapaciteit voor LNG
is 325 m³ (130 ton), wat ruimschoots voldoende is om een week
te kunnen varen. Het schip werd in
secties gebouwd door Barkmeijer
Shipyards in het Friese Stroobos.
De assemblage vond plaats bij
Royal Niestern Sander in Delfzijl
en de afbouw in Harlingen. De
bouwkosten bedroegen 50 miljoen euro.

van 1960 is inmiddels gesloopt bij
SSN (Scheepssloperij Nederland)
in ‘s Gravendeel, waar men slopen,
in contrast met de bedrijfsnaam,
netjes recyclen noemt.
De naamgeving van de Empressa
is van een andere orde. Onder toevoeging van een s is de naam afgeleid van het Spaanse woord voor
onderneming. Maar hoe dan ook
hebben beide schepen gemeen
dat ze bijdragen aan verbetering
van de luchtkwaliteit en dat is een
goede zaak.

De Ecodelta is de ecologische vervanger van de bekende Rijndelta
en de naamgeving spreekt voor
zichzelf. De bejaarde Rijndelta

TEKST: CEES DE KEIJZER

LNG en Green Award
De Empressa schiet het Breeddiep
in en tussen haar spudpalen door
is de opvarende Ecodelta te zien.
Die komt terug van ‘stort’ en gaat
een nieuwe vracht baggeren. Het
op diepte houden van vaarwegen en havenbekkens is een continu proces en in het Rotterdamse
havengebied gaat het jaarlijks om
zo’n 11 miljoen ton baggerspecie.
‘Stort’, formeel ‘loswal’ geheten, is
de aanduiding voor aangewezen
vakken voor de kust waar rivier- en
havenslib, mits niet verontreinigd,
geloosd mag worden.
Verontreinigde baggerspecie, zoals
bijvoorbeeld met PFAS (poly- en

perfluoralkylstoffen), wordt afgevoerd naar de Slufter en komt daar
via een persleiding met een aansluiting in de zuidwesthoek van de
Mississippihaven. De Slufter, met
een capaciteit voor 150 miljoen
m³, is sinds 1987 in gebruik en
zou naar verwachting in 2008 vol
zijn. Door verbetermethoden van
de industrie is de capaciteit nog
maar voor een derde benut.
Beide schepen houden zich bezig
met baggeren. De Ecodelta als
sleephopperzuiger voor het grotere werk en de Empressa met
kraan en grijper voor precisiewerk

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

B e l van And e l 010 42 9 3 3 1 6

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

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

De Ecodelta van Van der Kamp uit
Zwolle heeft een 5-jarig contract
met het Havenbedrijf en vaart
op ‘schone’ LNG. Ze kwam begin
2019 als eerste Nederlandse sleephopperzuiger op LNG in de vaart

FOTOGRAFIE: ARJAN ELMENDORP
& DICK SELLENRAAD AEROVIEW

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

11 mei 2021

20

Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

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

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

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

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

Stuurwerkpompen
leverbaar uit voorraad

Stuurhuiskeuringen

Nieuw of revisie van cilinders

/Beerensbvwerkendam
/company/beerensbv

WWW.BEERENSBV.NL

Scheepsbouw
zit in ons
DNA

Nieuwbouw

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

Meer weten?
Markweg Zuid 2A
4794 SN Heijningen

0167 - 52 45 65
buycktechniek.nl

Re ﬁt

Reparatie

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

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

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

breejen-shipyard.nl

scheepsbelet tering
Wist u dat u bij letterbastion ook uW
stuurhut kunt laten Wrappen?

naamborden

|

scheepsWimpels

Website
WWW.letterbastion.nl

|

scheepslogo’s

telefoonnummer
078 7440 444

|

koplogo’s

|

Allround specialist in
scheepselektrotechniek

Wapenschilden

e-mail
info@letterbastion.nl

24/7
service

De Grote Kranerweerd 10
8064 PE Zwartsluis

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

info@snijderscheepselektro.com
www.snijderscheepselektro.com
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Een betrouwbare accu is goud waard
Accu’s. Ze zien er allemaal hetzelfde uit: een plas�c doos met een
posi�eve en een nega�eve pool. Maar er zijn wel degelijk grote
kwaliteitsverschillen. Het is goed om daar bij de aanschaf bij s�l te
staan. Want een goedkope accu kan je veel ellende bezorgen en op
hoge kosten jagen. Hoe dat precies zit vertelt Dick van Vugt van
Van Vugt Electrotechniek uit Werkendam.
Van Vugt Elektrotechniek is gespecialiseerd
in elektrotechniek in zowel de binnenvaart
als oﬀshore branche. Dick staat aan het
hoofd van het bedrijf dat zijn vader 50 jaar
geleden hee� opgericht. Er is in die �jd
veel veranderd, maar een ding is hetzelfde
gebleven. Dick: “Al sinds de oprich�ng
werken we bij voorkeur met Nederlandse
Centurion accu’s. Voor zover ik weet
hebben we er nooit een terug moeten
halen. Dat is bij andere accu’s wel anders.”

Slechte accu’s beschadigen elektrische
apparatuur aan boord
“Tijdens ons werk lopen we tegen een
aantal problemen aan die vooral worden
veroorzaakt door slechte kwaliteit accu’s.
Een voorbeeld daarvan is de schade die
buisjesplaat trac�eaccu’s bij het laden
kunnen veroorzaken aan de randapparatuur.
Wil je die accu’s tot 29/30 Volt volladen,
dan heb je meer dan 30 Volt laadspanning nodig, met uitschieters naar 31 Volt.
En dat is link. Zeker bij oudere schepen
zonder stabilisator is de kans groot dat
je �jdens het laden de elektrische randapparatuur beschadigt. Met de vlakplaat
trac�eaccu’s van Centurion heb je dit
probleem niet. Die laad je met iedere
acculader zonder problemen vol met
28,5 Volt, zonder schadelijke uitschieters.
De vlakplaataccu’s verbruiken overigens
ook veel minder water. En als je ze al moet
bijvullen, dan kan dat heel eenvoudig via
de goed bereikbare pluggen.

Nooit meer s�lliggen door startproblemen
“Een veel voorkomend probleem bij startaccu’s is dat het startvermogen na verloop
van �jd sterk afneemt. Dat is bijzonder
schadelijk voor je startmotor: een te lage

start gee� te weinig toeren waardoor er
te veel spanning op de startmotor komt te
staan. Daar kan die startmotor niet tegen,
die gaat kapot. Mijn ervaring is dat de
startaccu’s van Centurion feller starten en
het langer volhouden. Hierdoor komt de
motor direct op gang en gaat het in een
keer goed. En als enige ter wereld hee�
Centurion een startaccu met een koudstart
van 1650 Ampère. Ik heb hem wel eens
doorgemeten en kwam zelfs op 1800
Ampère uit. Het is de perfecte startaccu
voor de zware scheepsmotoren (meer dan
500 pk) van Mitsubishi en Caterpillar die
vaak wat moeilijker starten.”

Weglopen in plaats van wegvallen
“Een goede accu leveren is ook eigenbelang voor mij als plaatser. Als wij een
accu leveren, dan plaatsen wij hem tot in
de machinekamer. Het zijn loodzware
dingen, dus dat doe je liever in een keer
goed voor een langere �jd. En zoals ik
al zei kan een slechte accu veel schade
veroorzaken. Ik ben kort in zee gegaan met
een andere acculeverancier, dat hee� me
veel ellende opgeleverd en klanten gekost.
Schippers moeten zich ook realiseren
dat een dag s�lstand door een kapo�e,
goedkope accu per saldo veel meer kost
dan de meerprijs van een goede accu. Bij
de verkorte DIN test waarbij de accu 3 cycli
wordt doorgemeten, lijken de resultaten
van andere merken op die van Centurion.
Maar na die 3 cycli valt het vermogen bij
die andere accu’s heel snel weg. Je kunt
er nauwelijks op an�ciperen waardoor je
motor plotseling niet meer start. Dat wil
je echt niet hebben. Centurion startaccu’s
vallen niet weg, maar lopen weg. Dat gaat
heel geleidelijk waardoor je ze �jdig kunt
vervangen. Je bent nooit te laat en ligt
nooit s�l.”

Trac�eaccu’s met calcium ter
vervanging generator-set
“Wij merken dat als de prijs van gasolie
s�jgt, schippers hun generator-set willen
vervangen door een set trac�eaccu’s. Dat
wordt waarschijnlijk nog versterkt doordat elektrisch de toekomst hee�. Om de
generator-set te vervangen heb je sterke
trac�e accu’s nodig. AGM-accu’s en gelaccu’s werken niet aan boord, die gaan in
no �me kapot. Gel kan niet tegen hi�e. In
plaats daarvan gebruiken wij de onderhoudsvrije trac�eaccu’s van Centurion met
calcium. Die kunnen prima tegen de hi�e,
zijn schokbestendig en hebben een veel
langere levensduur.”

Stabiele prijs
“Hoewel ik mijn klanten nooit hoor klagen,
zijn Centurion accu’s wel duurder dan
de accu’s van de meeste concurrenten.
Centurion doet niet mee aan prijsverlagingen en dat valt goed uit te leggen. Stel,
je verlaagt de prijs met een paar �entjes.

Centurion Ba�ery B.V.
Montageweg 1
6045 JA te Roermond

Enige �jd later s�jgt de prijs van lood.
Wat je ziet is dat veel accufabrikanten dan
minder lood gaan gebruiken om de marge
in stand te houden. Met als gevolg dat de
kwaliteit terugloopt. Door hier niet aan
mee te doen en de verkoopketen kort te
houden blijven prijs en kwaliteit bij Centurion in evenwicht.”

Al�jd een verse accu
“Accu’s binnen een schip moeten precies
dezelfde spanning te hebben. Dat kan
je alleen garanderen als ze uit dezelfde
batch komen. Met accu’s a�oms�g uit
een grote opslag is dat vrijwel onmogelijk.
Bovendien weet je niet hoe lang ze daar
al staan, de kans is groot dat je een oude
accu koopt. Centurion houdt geen grote
voorraden aan, doet alleen aan directe
levering. Zo heb je al�jd verse accu’s uit
dezelfde batch met dezelfde spanning. En
ik heb zelf een voorraad droog voorgeladen Centurion accu’s staan die ik vlak voor
de levering met zuur afvul. Hoe vers wil je
het hebben?”

+ 31 475 32 41 47
sales@centurionba�ery.nl

www.centurionba�ery.nl
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4G 5G

info@frontierbv.com / tel: 024 366 0012 / www.frontierbv.com

21.450,22.450,24.550,25.550,26.450,-

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

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

38.700,77.500,-

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

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

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

GUMETA H. Maes GmbH | Südstr. 9 | D-66780 Rehlingen-Siersburg
Tel. + 49 (6835) 3094 | Fax + 49 (6835) 670 57 | E-mail: info@gumeta.de
www.gumeta.de
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Familie Kornet: een geboren schippersfamilie
De familie Kornet is het varen
met de paplepel ingegoten:
Bas werd geboren in 1950,
zoon Chris in 1975. Chris heeft
ondertussen zijn zoon Martijn
(2003) als matroos aan boord
van de Navigatie, die zijn vader
gegarandeerd gaat navolgen.
Het varen zit de uit Werkendam
afkomstige familie Kornet in de
genen. Bas zat met vier broers in
het schippersleven. Hij was de
jongste van acht kinderen. Vier
van zijn broers en een zus varen
ook. Zijn vader voer vanaf 1932
met de Maria, een luxe motor
waarop Bas op zijn negentiende
ging varen. Zesenhalf jaar voer hij
met de Maria, tot 1975. Vooral op
de Belgische kust in de estuaire
vaart. “Toen waren die regels soepeler.”

Kustvaart
In 1971 trouwde hij en kwam zijn
vrouw ook aan boord wonen.
“Eigenlijk ben ik nooit een echte
binnenvaartschipper geweest, ik
voer vaker aan de kust”, vertelt
Bas. “Van Vlissingen buitenom
naar Zeebrugge en later naar
Oostende.”
In 1975 verhuisde hij naar een
67-meter-schip, de Transitorius.
Daarmee voeren ze zelfs naar
Duinkerken.
“Als mijn vrouw zwanger was,
werden de kinderen bij haar moeder thuis geboren. Maar tijdens de
geboorte was ik erbij.” De familie
zit al vele generaties in de scheepvaart. “Misschien wel zeven. Mijn
grootvader Gijsbert Kornet liet in
1928 een nieuwe spits bouwen, de
Voor den Tijd.”
In die tijd was het gemakkelijker.
Er waren geen regels en ook in
de zeevaart waren er geen vaartijden. Hij voer met zijn vrouw en
een matroos. “We zaten in een BV
met vijf broers en één zwager, met
zeven schepen.”
Ze zijn allemaal gestopt, Bas als
laatste in 1990. “De schepen zijn
overgegaan naar de kinderen van
een broer die op coasters wilden

Drie generaties in het stuurhuis bijeen: vader Bas, zoon Chris en kleinzoon Martijn. (foto’s E.J. Bruinekool Fotograﬁe)
gaan varen. Mijn zoon Chris zei
na negen maanden: ‘Pa, dat is niks
voor mij, ik wil in de binnenvaart.’
Chris is toen bij een oom gaan
varen in de binnenvaart.”

Liever binnenvaart
Chris kreeg de smaak te pakken en
voer enkele jaren bij zijn zwagers
en oom aan boord. Vervolgens
haalde hij zelf zijn papieren en
hij begon in 1997 met een eigen
schip de Navigatie (ex-Christiaan,
gebouwd door zijn opa). Zijn
vader steunde hem daarbij. Na een
grote verbouwing aan het schip
trouwde Chris met Marga van
Maastricht, de dochter van een
vrachtwagenchauffeur, van wie
ook veel familie vaart. Ze gingen
samen aan boord wonen.
“In 2003 kochten wij een nieuwbouwschip van een neef (Chris
Kornet, Concordia Shipyards) en
verkochten we mijn eerste schip.
Na vijftien maanden kon ik een
goede deal sluiten en verkocht ik
die Navigatie weer. Wij bestelden
een nieuw schip en een casco van
hetzelfde type.”

Vier schepen met de naam Navigatie: van 1.800 via 3.000 en 3.200
naar de 4.000 ton van het huidige
prachtexemplaar van 135 meter.
Een verschil in varen tussen Bas en
Chris zit hem vooral in het aantal
schepen: “Als er bij mijn vader één
stil lag, was het niet zo erg. Maar
als je in je eentje stil ligt, dan heb
je geen brood op de plank.”
Zijn vader heeft hem met de start
van het bedrijf financieel gesteund. Dit was anders dan een
bedrijf overnemen. “Het nadeel
van dit vak is dat de kinderen altijd naar een internaat gaan. Chris
had last van heimwee”, vertelt Bas.
“Hij heeft het er niet naar zijn zin
gehad, ondanks de goede zorg van
het internaat.”
Ook de kinderen van Chris gaan
naar het internaat. “Maar wat er
ook gebeurt, op vrijdag komen
de kinderen naar boord”, zegt hij.
“Tegenwoordig is dat door de auto
aan boord een stuk makkelijker.”
Bas is vanaf zijn achtste op een
internaat geweest en ging daarna
gelijk twee jaar naar de binnen-

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?
Voor deze aflevering stapt Evert Bruinekool aan boord van de Navigatie
van Chris en Marga Kornet op het moment dat het schip wegens onbalans van de schroef in het dok lig bij Asto Shipyard in Raamsdonksveer.
Chris’ vader Bas en zoon Martijn, die als matroos werkt op de Navigatie, zijn ook aanwezig.
Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Steunfonds Freelance
Journalisten.

vaartschool. De twee oudste kinderen van Chris werken aan de wal
en de jongste zit nog aan boord,
terwijl zijn zus op het internaat
zit.”

Martijn weet wat hij wil
Martijn Kornet, de middelste
zoon, is achttien jaar en vaart
inmiddels samen met zijn vader.
Hij is twee jaar geleden aan boord

De Navigatie in het dok bij Asto Shipyard om een onbalans in de schroef te verhelpen.

gekomen en bezig met zijn schipperspapieren. Daarvóór heeft hij
de lts gedaan. Al op jonge leeftijd
kluste hij aan boord van schepen
en voer hij op het Volkerak terwijl
zijn vader op de bank zat.
Hij wil graag een eigen schip. Maar
hij denkt er niet aan het schip van
zijn vader over te nemen. “Dat is
over een paar jaar achterhaald”,
legt Chris uit. “Oude techniek
moet je niet aan je kinderen overdoen.” En Martijn vult aan: “Een
135-meter heeft een beperkt vaargebied. Ik wil liever beginnen op
een schip dat overal heen kan
en zelf iets opbouwen. Met een
80-meter of zo.”
“Ik weet nog niet wat ik zal doen
als ik morgen het schip kan verkopen”, zegt Chris. “Ik weet niet
hoe het te doen, maar we moeten
naar groen. De voortstuwing is gewoon nog een vraagteken. Batterijcontainers komen nog niet van
de grond. Soms zit er een enorm
kapitaal achter, zoals Shell bij die
veertig schepen op LNG bij Concordia Damen. Dat kan je als particulier niet. En een waterstofschip
van 10 miljoen euro met 4 miljoen
subsidie… Of dat de oplossing is,
weet ik ook niet. Met die subsidie
krijg ik het ook voor elkaar. Maar
is dat onze toekomst? Dat wij van
de overheid afhankelijk worden
om te varen? Ik weet het nog niet,
maar ik houd alles bij. Ik weet
zelfs niet wat ik mijn kinderen
moet adviseren.”
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Zonnige start voor Agnieta W
Familie Bosman uit Vreeswijk
heeft de Agnieta W in de vaart
genomen. De 135 meter lange
en 11,45 meter tanker beleefde
22 april een in alle opzichten
zonnige proefvaart. Het
laadvermogen is 3.490 ton.

pendages voor het ballastsysteem
en in de machinekamers.
Van Alphatron Marine komt het
nautische pakket, met daarin
onder meer de nieuwe JMR-611
radars en een AlphaRiverTrackPilot. De Inland ECDIS-viewer is
Tresco Navigis van Tresco Engineering.
Werkina Werkendam deed de
complete elektrische installatie
inclusief 2-draads databesturing,
monitoringsysteem, de nautische
apparatuur, camerasysteem, airconditioning, satellietsysteem, tankmeetsysteem en AIS-installatie.
WindeX Engineering leverde de
airconditioning en de overdrukinstallatie.

De Agnieta W is een type MoneyMaker 3.0, een doorontwikkeld model dat van de tekentafel
van RensenDriessen Shipbuilding
komt. Het innovatieve bedrijf uit
Zwijndrecht liet het casco bouwen
in Rusland en bracht de afbouw
onder bij preferred partner Dolderman in Dordrecht. Handig is dat
ze vanuit het kantoor van RensenDriessen aan de overkant van de
Oude Maas de vorderingen met
eigen ogen konden volgen.
De voortstuwing gebeurt met twee
Caterpillars 3508C. Ze worden in
toom gehouden met twee WAF
563-keerkoppelingen van Reintjes
Benelux.
Damen Marine Components is
mee aan boord met het Van der
Velden-besturingssysteem,
type
4DWKK, 2 x 2 HD-roeren en
twee Optima-straalbuizen. De
beunkoelers zijn afkomstig van
Blokland Non-Ferro. Mourik EGP
leverde M-EGP Systems.
Dolpower zorgt voor energie
dankzij drie generatorsets. De

Beerens
Handelsonderneming
leverde onder andere de voorsierradarmast, dakradar- en heklichtbeugel, de stuurhuistrap en de BXwoningdeuren. De ramen zijn van
RAFA Scheepsramen.
(foto Dockmarks)

Stamford-generators zijn respectievelijk uitgerust met een
Caterpillar van 595 kVA, en John
Deere’s van 135 en 70 kVA. De
boegschroefinstallatie is geleverd
door Verhaar Omega, met daarbij
onder meer een schroefcompressor van Atlas Copco.

De elf ladingpompen zijn geleverd
door Marflex. PSI Pijpleidingen
installeerde het dekleidingwerk en
het thermische olie-leidingwerk in
de machinekamers.
Foresta Trading leverde een volledige pakket F.T. Victor-dienstpompen, F.T. TTK-ballast-/strippingejectors, een F.T. gasolietrimpomp,

F.T. smeeroliepompen en F.T.
smeerolie-haspelsets.
Berg Maritieme Meetsystemen
zorgt voor de juiste informatie
dankzij tankinhoudmeting en
tankalarmeringen,
gasdetectiesysteem en leidingtracing op de
dampretour- en de stripleiding.
W&O Europe tekende voor de ap-

DBS Scheepsservice monteerde
de aluminium vloeren. Kampers
Shipyard bouwde het stuurhuis
en het hefgeleidekokersysteem.
Hoogendoorn MBI deed de betimmering van de achterwoning
en het stuurhuis.
Dik den Hollander Maritiem
verzorgde de stoffering van de
woning en het stuurhuis, inclusief
de raambekleding en zonwering.

Aan mts AGNIETA W leverden onder andere:
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Ontwerp, bouw en levering casco
Dolderman B.V.
Afbouw en Caterpillar 3508C (2x) Caterpillar C18
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket inclusief nieuwe JMR-611
radars en AlphaRiverTrackPilot
Beerens Handelsonderneming B.V.
Voorsierradarmast type Reintrade XL, dakradarbeugel
Aero, stuurhuistrap, heklichtbeugel met 3 vleugels in
Sting XL model, BX woningdeuren, alu boordlichtvleugels in D-model, geuzenmast Kroonstad en RVS verstelbare vlaggenstokhouder
Berg Maritieme Meetsystemen B.V.
Installatie tankinhoudsmeting en tankalarmeringen,
gasdetectie systeem voor stuurhuis en woning, leiding
tracing op damp-retour en strip-leiding
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
Damen Marine Components

Een behouden vaart

www.rensendriessen.com

Stuurhuis incl. hefgeleidekokersysteem
Marﬂex B.V.
11 x cargo pompen
Mourik EGP B.V.
M-EGP Emission Systems
PSI Pijpleidingen
Dekleidingwerk en thermische-olie leidingwerk
machinekamers
RAFA Scheepsramen B.V.
Ramen
Reintjes Benelux bvba
2x WAF 563 met een reductie van 4,546:1
Tresco Engineering bvba
Tresco NAvigis
Verhaar Omega B.V.
Een (1) Verhaar Omega Boegschroefinstallaties type
VBS1400sr-N (schroefdiam 1400mm), verticale op-

Velden® HD, straalbuis: 2x Ø1516 mm type Optima

stelling, 441 kW bij 1780 omw/min., bediening wegaf-

DBS Scheepsservice
Dik den Hollander Maritiem B.V.
Complete stoffering woning en stuurhuis, o.a. pvc
visgraat vloeren, raambekleding en zonwering, stoffering banken en hoofdborden / panelen, matrassen en
bed textiel

hankelijk incl. omschakeling Pomp/Boegschroefbedrijf
en een (1) Schroefcompressor Atlas Copco MAS GA11
FF op 500L Lloyds gekeurde ketel
W&O Europe
Appendages voor het ballastsysteem en de machinekamers
Werkina Werkendam
De complete elektrische installatie inclusief 2-draads

Generatorset 1, vermogen 595kVA, Caterpillar motor,

databesturing, monitoringsysteem met touchscreen-

type C18, Stamford generator, type HC534

bediening, compleet nautisch pakket, camerasysteem,

Generatorset 2, vermogen 135kVA, Stage V, John Deere

complete airco installatie, satellietsysteem, tankmeet-

motor, type 6068A, Stamford generator, type UC274
Generatorset 3, vermogen 70kVA, Stage V, John Deere
motor, type 4045T, Stamford generator, type UC224

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

Volledige betimmering achter woning & stuurhuis
Kampers Shipyard B.V.

der Velden® 4DWKK, roeren: 2x 2 sets (4) type Van der

Dolpower B.V.

Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.

F.T. Smeerolie-haspelsets
Hoogendoorn MBI B.V.

Besturingssysteem: type SP2700, stuursysteem: type Van

Alluminium vloer en achterschip

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
bouw en levering casco van mts Agnieta W mogen
verzorgen voor Frederika Vaart B.V.

trimpomp, F.T. Smeeroliepompen en

systeem, Ecdis Inland Viewer, en AIS installatie
WindeX Engineering B.V.
Airconditioning en overdrukinstallatie

Foresta Trading B.V.
Volledige pakket F.T. VICTOR dienstpompen, F.T. TTK
ballast/stripping ejectors ≈ 200 m³/u, F.T. Gasolie

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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Verhoog uw rendement
Verhoog de duurzaamheid van uw onderneming
Verlaag uw kosten

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

m a r i n e . d e n h a r t o g b v. c o m

27
11 mei 2021
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“Net als de vorige keer, wil ik het element ‘tijd’ aanpassen en de titels korter
“

Grote verslagenheid na verwoestende brand

Nieuwe veegarm-kraan gebouwd

In het maritieme cluster van Werkendam en omstreken heerst grote verslagenheid
na de verwoestende brand bij ons gewaardeerde lid Hoogendoorn Maritieme
betimmeringen en Interieurbouw BV. Wij voelen mee met de nabestaanden van de
slachtoﬀers, met de familie Hoogendoorn en met alle medewerkers.

TMS Technical & Maritime Services B.V. uit Werkendam heeft een nieuwe veegarmkraan gebouwd voor een multifunctioneel schip dat ook voor oliebestrijding op zee
kan worden ingezet.
Aan deze hydraulisch aangedreven kraan komt een veegarm die op het water
drijvende olie kan verzamelen, opvegen en verpompen naar het schip. De veegarm
wordt door middel van twee lieren over een bereik van 7 en 12,5 meter verplaatst.
De kraan wordt binnenkort naar Korea verscheept om daar op een schip
geïnstalleerd te worden.

2021 zou het jaar worden waarin het 60-jarig jubileum van Hoogendoorn MBI
zou worden gevierd. De realiteit is dat 2021 een zwarte bladzijde in de historie
van het familiebedrijf is geworden. Wij hebben er echter alle vertrouwen in dat
Hoogendoorn MBI er dankzij veerkracht, daadkracht en onderlinge samenhang
weer bovenop gaat komen.

Casco A-ROSA passagiersschip getransporteerd

Strakke romp en accommodatie superjacht

In Roemenië heeft Armaris bevrachtingen in opdracht van Concordia Damen het
casco van een A-ROSA passagiersschip getransporteerd. Over een afstand van
700 km werd het casco (135 x 17,50 m) met een duwboot en een sleper van de
werf in Turnu Severin naar Constanța aan de Zwarte Zee gebracht. In Constanța
is het schip op de afzinkbare Yacht Express geladen, die haar kostbare lading over
zee naar Rotterdam zal varen.

Van Noorloos Cascobouw B.V. heeft een strakke aluminium romp en accommodatie
voor een superjacht afgeleverd. Het is het vijfde casco op rij van de prijswinnende
serie ‘Mulder ThirtySix’. Het 36 meter lange schip is door Koek Transport- en
Sleepdienst over water vervoerd van de productielocatie in Hardinxveld-Giessendam
naar Mulder Shipyard in Zoeterwoude. Daar zal zij worden afgebouwd tot een
superjacht dat aan de hoogste eisen voldoet.
Nederlandse jachtbouwers spelen een belangrijke rol in de mondiale
superjachtenmarkt en staan bekend om hun vakmanschap en innovatie.

7 scheepswerven
17 maritieme toeleveranciers
13 maritieme dienstverleners

Kracht door samenwerking
werkendammaritimeindustries.nl











5 constructie- en waterbouwbedrijven
2.000 arbeidsplaatsen
34 landen

Alles aan boord.
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Een MEGA ervaring
in een mini-wereld!

Laat je inspireren bij Miniworld Rotterdam
Rotterdamse Architectuur in miniatuur

Let op: via onze webshop kunt u een kortingsticket kopen en een reservering maken:
https://miniworldshop.nl/. Zonder reservering geen toegang. Neem uw tickets en deze
advertentie mee. Beiden zijn nodig voor toegang met korting.

30%

Lezersa

anb

(op vert ieding
o
adverte on
ntie)

www.miniworldrotterdam.com

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

www.miniworldrotterdam.com
Weena 745 Rotterdam /5 min. lopen van R’dam CS
Binnenvaartkrant_130x92_winter_2020_RENE-SIEGFRIED.indd 1
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werkelijkheid
SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

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

FKH ACCU’S

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

www.modelbouwgroepdevel.nl

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

Contante betaling
Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem
E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com
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Staalcluster Steelport Maastricht breidt fors uit
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Staalcluster Steelport Maastricht
krijgt een forse uitbreiding
op het bedrijventerrein
Beatrixhaven. Een van de
oprichters van het cluster, Vogten
Staal, laat dit jaar een grote
nieuwe loods bouwen op het
middenterrein van het genoemde
industriegebied.
Industriegebied Beatrixhaven werd
zes jaar geleden door Maastricht en
de Limburgse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen
vrijgemaakt om ruimte te bieden
aan bedrijven uit de zwaardere milieuklasse.
Voor de uitbreiding heeft Vogten voor 7 miljoen euro bijna 6
hectare bouwgrond gekocht van
de gemeente. Met deze invulling
wordt de jarenlange opknapbeurt
van het bedrijventerrein voltooid.

Met het uitbaggeren van de havens, herstructurering en de aanleg
van P+R-station Maastricht-Noord
is de Beatrixhaven ook toekomstbestendig gemaakt.

Krachtenbundeling
In Steelport Maastricht werken in
een straal van 500 meter acht staalbedrijven samen. Nergens elders
in Europa vind je op zo’n compact terrein een vergelijkbaar aanbod. Het staalcluster bestaat naast
Vogten Staal uit Feyen Service
Centre Tata Steel, Laura Metaal,
Maas Staal, Tata Steel Multisteel
Service Centre, Steel Solutions,
Tata Steel Tubes en Zuid-Nederlandse Buizen.
Sinds 2015 bundelen die bedrijven hier hun krachten. Elk bedrijf
heeft zijn eigen specialisme op
het gebied van staalbewerking en
-verwerking, handel en distributie.

“De één maakt buizen, een ander focust zich op de bouw en
wij beitsen het staal en verwerken
rollen tot plaatstaal om het daarna
te knippen”, zegt Dennis Vogten,
medeoprichter van het cluster.
“We kopen deels gezamenlijk
staal, werven samen medewerkers,
stemmen opleidingstrajecten af,
doen aan kennisdeling en innovatie.”

Nieuwe staalfabriek
Vogten Staal wil op het nieuwe
perceel een tweede fabriek bouwen. Dennis Vogten zegt: “Het is
een complexe en grote investering.
Met deze uitbreiding kunnen we
met de nieuwste technieken op het
gebied van staalverwerking gaan
werken.”
De bouwwerkzaamheden gaan dit
najaar van start. De staalfabriek
moet eind 2022 klaar zijn.
Economiewethouder Vivianne He-

Stage V-certificaat voor
Steyr-motor

Met de
nieuwe
SE186E38
brengt Steyr
Motors
een motor
op de markt
die volledig
voldoet aan
de jongste
emissieregels. Met
het Stage V-certificaat is de
175 pk-motor geschikt voor
de kleine beroepsvaart, zo
maakt distributeur Padmos
Industrial & Marine Motors
bekend.
Steyr Motors is een Oostenrijkse
fabrikant. Naast de SE186 levert
het bedrijf 4- en 6-cilinder dieselmotoren van 120 tot 292 pk.

Compact en licht
Het nieuwe model heeft een compact en lichtgewicht design en
beschikt over een full power speed
range van 3300 tot 3850 toeren.
De 3,2 liter monoblock-motor
is leverbaar met een brede keuze
aan transmissies, drive adapters en

De Steyr SE186E38 voldoet aan Stage V SOLAS en EPA Tier 3. (foto Steyr Motors)

equipment. Naast de nieuwe, in
Europa verplichte Stage V-certificering heeft deze motor ook een
SOLAS- en EPA Tier 3-keuring.

Ook voor motorjachten
De Steyr-motoren worden in
de Benelux gedistribueerd door
Padmos Industrial & Marine
Motors uit Brouwershaven. Het
bedrijf richt zich met name op
het reddingswezen en de beroepsvaart. Maar COO Iman Padmos sluit voor de nieuwe motor
niemand buiten: “Naast dat deze
SE186 uitermate geschikt is voor

de beroepsvaart, is het vanzelfsprekend dat deze schone voortstuwingsbron ook goed en breed
toepasbaar is in motor- en zeiljachten."
Hij voegt er tot slot aan toe:
"Padmos Industrial & Marine
Motors draagt met deze nieuwe
motor en de Imansson elektrische motoren bij aan een groene
en duurzame maritieme toekomst.”

ijnen van Maastricht is blij met de
overeenkomst met Vogten Staal:
“De Beatrixhaven is heel belangrijk voor de economie en werkgelegenheid in Maastricht. Met deze
ontwikkeling krijgt het industrieterrein een flinke kwaliteitsimpuls.”

In hogere versnelling
De staalindustrie draait dit jaar
heel goed. De productie in de
auto-industrie, de kraan-, trucken trailerbouw zit in een hogere
versnelling. De vraag naar staal is
omhooggeschoten en de staalprijs
is meer dan verdubbeld.
Steelport Maastricht is geografisch
gezien strategisch gelegen tussen
de havens van IJmuiden, Rotterdam, Antwerpen en de binnenhaven van Duisburg. Het cluster
in Maastricht is goed voor ruim
600 banen en verwerkt in 2021

ongeveer 1,3 miljoen ton staal.
Dat wordt hoofdzakelijk aangevoerd met grote binnenvaartschepen. Vanuit Maastricht gaat
het bewerkte staal naar klanten in
geheel West-Europa.
Vogten Staal is sinds 1972 aan
de Beatrixhaven gevestigd. In de
bestaande fabriek worden grote
staalrollen
tot
halffabricaten
verwerkt.
In 2007 heeft Vogten bij deze
fabriek een laad- en loswal laten
aanleggen van 300 strekkende
meters. Over de volledige lengte
is een overkapping aangebracht
waardoor kranen ongehinderd
buiten kunnen rijden en de
lading, aangevoerd door vrachtschepen, binnen droog kunnen
opslaan.

Langsdammen zijn
geen oplossing!
In het binnenvaartmagazine van
BLN-Schuttevaer, Kade320 van
april 2021, staat een artikel over
langsdammen. Een jonge man
geeft daarin de resultaten en conclusies van zijn afstudeeronderzoek weer. Ik moet zeggen dat
ik nogal wat kritiek heb op het
onderzoek en zeker op de conclusies.
Dat de rivier in 150 jaar circa
2 meter is gedaald, kan ik wel
onderschrijven. Maar wat hij niet
vermeldt, is dat de sterkste daling
de laatste twintig jaar heeft plaatsgevonden: 60 tot 80 centimeter.
Dus de 130 jaar daarvóór ging
het stukken minder snel met de
bodemdaling. Wat hij niet vermeldt of niet onderzocht heeft,
is hoe het komt dat het de laatste
twintig jaar zo snel is gegaan.
De verbreding van de Waal eind
negentiger jaren van de vorige
eeuw en het wegstromen van
de hoeken in de Waal met
bodemkribben die ze nu ‘de
harde laag’ noemen, heeft ervoor
gezorgd dat er veel meer water
via de Waal wegloopt, waardoor
het Pannerdens Kanaal te weinig
water krijgt – en de IJssel en het IJsselmeer ook. Dit heeft de bodemerosie zeer zeker verergerd, zodat
we nu 4 centimeter per jaar verliezen.
De langsdammen hebben zeker
niet gezorgd voor vermindering
van de bodemerosie. Dat toont het

resultaat tot nu toe ook aan. De
stroomsterkte is toegenomen – dat
is ook logisch als je de rivier smaller maakt. Langsdammen remmen
de stroomsnelheid niet af, zoals
dwarskribben dat wel doen.
Mijn conclusie is: de stroomsnelheid gaat omhoog, dus meer
erosie. Een smaller zomerbed, dus
minder ruimte ook voor de jachtschippers. En dus minder veiligheid voor eenieder.
Dan wordt in het artikel gesproken
over een ontstane ondiepte, maar
er wordt niet bij verteld waar die
ondiepte zich bevindt. Tussen de
langsdammen zal het niet zijn, gezien de stroomsnelheid. Mijn vermoeden is, en dat wordt bevestigd
door leden van ons die daar regelmatig varen, dat het ondiep wordt
waar de rivier breed wordt. Daar
valt het sediment naar beneden.
Dat is waargenomen bij Brakel:
daar is een ondiepte gekomen die
er vroeger niet was. En daar zaten
we nou net niet op te wachten.
Nu kun je wel concluderen dat het
resultaat nu dan wel niet goed is,
maar op termijn vast wel. Maar ik
begrijp niet waar dat op gebaseerd
is. Dus, net als alle schippers die ik
erover spreek, ben ik zeer negatief
over de langsdammen.

Ger Veuger,
oud-schipper en
lid van de ASV-denktank
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Marine Power Drechtsteden B.V.
CUMMINS X15 STAGE V
NU 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







