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voor aan boord!

0183 - 502 184
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Levering, onderhoud, revisie, service en
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nieuwe en gebruikte DIESELMOTOREN.
Gespecialiseerd in CATERPILLAR,
CUMMINS en DETROIT DIESEL.
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Er komt een nieuwe pensioenregeling voor binnenvaartpersoneel. (foto Leona Fotograﬁe)
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REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
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+31 (0) 85-4861360

De pensioenregeling voor varend
personeel in de binnenvaart
gaat op de schop. Demissionair
minister Wouter Koolmees van
SZW trekt de verplichtstelling
daarvan in. Op verzoek van
de sociale partners (CBRB,
Koninklijke BLN-Schuttevaer
en vakbond Nautilus) en het
bestuur van het pensioenfonds
gebeurt dat pas op 1 januari
2025.
Dat geeft de werkgevers, werknemers en het bestuur van het
bedrijfspensioenfonds de gelegenheid om een nieuwe regeling op

te tuigen. Die is straks vrijwillig
voor werkgevers en voldoet bovendien meteen aan de Pensioenwet,
die op 1 januari 2027 ingaat.

Te lage organisatiegraad
Die aanpassing is sowieso noodzakelijk. “De huidige regeling die
we hebben, mag door de verandering van het pensioenstelsel niet
meer. Op die datum moeten we
dus sowieso een andere regeling
hebben”, legt Ingrid Blom uit,
beleidsadviseur Sociaal bij CBRB
en BLN-Schuttevaer.
Het percentage werknemers in
dienst bij binnenvaartonder-

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

DE SCHEEPVAART
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Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers hebben met succes
om tijd gevraagd. Dat stelt hen in
de gelegenheid om een nieuwe
regeling op te stellen, die dan tot
en met 31 december 2024 nog
verplicht is.

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

CBRB, BLN-Schuttevaer, Nautilus

Peulenstraat 151, Hardinxveld-Giessendam
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DAMENMC.COM

Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl

Moed is de
eerste stap...
Dordrecht: Coaching/counseling
Zuid-Spanje: Verdiepings- en relaxreizen
www.bertslurink.nl - info@bertslurink.nl

Compacte LED navigatieverlichting

KEERKOPPELING
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Dolderman
keerkoppeling
service

www.visscherscheepsrep.nl
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Bewezen Kwaliteit

+31 164 212420
sales@woeurope.com

nemers en rederijen die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie is te laag. Dat moet minimaal
55 procent zijn om een pensioenregeling voor de hele sector verplicht te stellen.
Het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid toetst die organisatiegraad periodiek. De binnenvaart voldoet al jaren niet aan
dat representativiteitscriterium –
het was deze keer onder de 50 procent – maar de verplichting bleef
van kracht. Na de toets van vorig
jaar zet Koolmees er nu alsnog een
streep door. De binnenvaart is de
eerste sector waarvoor dat gebeurt.

www.venteville.com
Tel. 010 414 04 11
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Friesland neemt elektrisch inspectieschip in gebruik
“De zorgen over het klimaat
hebben zich deze zomer
opgestapeld. Friesland gaat al
jaren voor duurzaamheid en
circulariteit. Onze keuze voor dit
inspectieschip laat zien dat we
het niet bij woorden laten.” Dat
zei gedeputeerde Avine FokkensKelder op 25 augustus toen ze in
Franeker de doop verrichtte van
het nieuwe inspectievaartuig: de
PW10.
De PW10 is een volledig elektrisch
schip met een lengte van ruim
15 meter. Het schip vaart CO2neutraal dankzij de elektrische
voorstuwing. De accu’s worden
’s nachts bijgeladen, met groene

stroom. Daarnaast zitten er tien
zonnepanelen op het dak van de
stuurhut. Het vaartuig is geschikt
om in de toekomst over te schakelen op waterstofaandrijving.

Stalen casco
Een warmtepomp regelt het klimaat in de stuurhut. Er wordt zelfs
gebruik gemaakt van aquathermie:
hierbij wordt het vaartuig verwarmd of gekoeld door gebruik te
maken van warmte en kou uit het
oppervlaktewater. Twee energiebuffervaten zijn goed voor de
opslag van het verwarmde water.
De toegepaste materialen zijn
zoveel mogelijk op basis van
duurzaamheid geselecteerd. Er is

Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder doopte de PW10 op 25 augustus. (foto’s Provincie Friesland)

De voor het interieur gebruikte materialen zijn duurzaam.

gekozen voor een casco van staal
omdat dit een lagere CO2-footprint heeft dan alternatieven als
aluminium. Voor het leidingwerk
is recyclebaar kunststof toegepast.
Het interieur en de vloeren zijn
afgetimmerd met bamboe omdat
dat zeer snel groeit. Voor de bekleding zijn ecologische materialen
gebruikt en voor het plafond gerecycled plastic van petflessen.

Fries product
Provincie Friesland zet de PW10 in
tijdens watersportevenementen,
bij calamiteiten en voor inspectie,
handhaving en begeleiding van
de beroeps- en recreatievaart. Het
ontwerp van het nieuwe vaartuig
is gemaakt door Vripack uit Sneek,
Scheepswerf Talsma in Franeker
heeft het schip gebouwd, samen
met Friese onderaannemers.

“Als scheepswerf zijn we enorm
trots op dit prachtige schip”, aldus
Gerard Cnossen van Scheepswerf
Talsma. “We laten zien dat we
als Friese scheepsbouwers onze
kennis en ervaring kunnen
benutten om deze duurzame vaartuigen nu en in de toekomst te
bouwen.”

Rotterdam kiest
slimme afvalcontainers
voor de binnenvaart

“Stel Deltacommissaris
voor de Maas aan”

Havenbedrijf Rotterdam
houdt begin september een
aanbesteding voor de levering
van 92 nieuwe afvalcontainers
voor de binnenvaart in het
haven- en industriegebied.

DOOR NOUD VAN DER ZEE

De nieuwe afvalcontainers vervangen de huidige grijze bakken die specifiek bestemd zijn
voor binnenvaartschippers. De
nieuwe afvalcontainers zullen
voorzien zijn van een vulgraadmeter, toegangscontrole en een
containermanagementsysteem.
Dat moet voorkomen dat de

afvalbakken door derden worden
gebruikt, zoals nu op veel plaatsen gebeurt. Daardoor zijn ze
vaak overvol.
Het Havenbedrijf streeft ernaar
dat straks gebruik wordt gemaakt
van de binnenvaart-app van Parkline Aqua, maar zegt ook open te
staan voor andere oplossingen.
Onderdeel van deze aanbesteding is een proef met inzameling
van glas en papier op drie nog te
bepalen locaties.
Later worden ook de afvalcontainers voor truckchauffeurs
en recreanten vervangen.

(foto Ries van Wendel de Joode)

Er moet een Deltacommissaris
voor de Maas komen. Iemand
die de regie op zich neemt en in
contact staat met alle betrokken
partijen, inclusief de inwoners
van Limburg. Daarvoor pleit
een ‘Maascollectief’ van negen
hoogleraren en juristen in een
open brief aan de Limburgse
Commissaris van de Koning,
Johan Remkes.
Het initiatief komt van Arno
Korsten, honorair hoogleraar
Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Maastricht, emeritus hoogleraar Bestuurskunde aan de Open
Universiteit Nederland. De bestuurskundige had eerder zitting
in een expertpanel van de Maaswerken en was lid van de Raad van
het Openbaar Bestuur.
De verontruste professoren en
juristen zijn van mening dat bezinning nodig is op de toekomst
van het stroomgebied van de
Maas. Het beleid schiet tekort en
de samenwerking tussen verantwoordelijke partijen, zoals het
ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, de provincie Limburg,
Waterschap Limburg en de landelijke Deltacommissaris, is niet
adequaat, vinden ze.
Arno Korsten: “Het dossier van de
Maas is te versnipperd. Niemand
van de genoemde partijen is echt
aanspreekbaar. Bij wie moet je
zijn als je in Wessem woont en er
is iets aan de hand met de dijk?

De Maas is niet meer van de burger. Het is neergelegd in stukken,
in een soort systeemtaal. Ik las
onlangs in een vakblad dat de
rivieren in Nederland uit balans
zijn. Daar kan ik niets mee. Het
is de hoogste tijd, dat we in samenhang scenario’s maken. Wat
betekenen het IPCC-rapport, de
Green Deal en de veranderende
weersomstandigheden? Moeten
we het accepteren dat Valkenburg
weer onder kan lopen of leggen
we bijvoorbeeld een kanaaltunnel aan?”

Gezag
De groep rond Korsten stelt nog
een ander beleidsveld aan de orde:
de ruimtelijke ordening in Nederland. Wie geeft toestemming om
restaurants te bouwen langs de

Maas in Limburg? Hoe zit het met
lozingen in de Maas en wat wordt
er over de grens in België gedaan?
Volgens Korsten moet het veel breder aangepakt worden.
De groep briefschrijvers komt
met een aantal aanbevelingen: de
aan te stellen Deltacommissaris
voor de Maas moet aanhaken bij
de rijkscommissaris, die de Maas
er nu naast doet. De provinciale
commissaris gooit stenen in de
vijver en hij moet gezag hebben.
Zwakke plekken in het waterbeschermingssysteem moeten aangepakt worden. Het vroege waarschuwingsstelsel
moet scherp
gehouden worden. De commissaris van de Maas moet ook met de
buurlanden gaan praten. Hij moet
lastige vragen durven stellen en
tegenwicht bieden.

Extra opruimactie
Na de overstromingen in juli
is veel afval achtergebleven op
de oevers van de Maas. Meer
dan 2.000 vrijwilligers deden
14 augustus een extra ingelaste
opruimactie onder de vlag van
Maas Cleanup. Met prikstokken,
handschoenen en vuilniszakken
gingen zij aan de slag.
“We komen de meest bizarre
dingen tegen”, aldus oprichter Huub Waterval van Maas
Cleanup. “Van koelkasten tot

autobanden en grof vuil. Voorrang geven we nu aan het weghalen van plastic. Want hoe langer dit blijft liggen, des te meer
het kruimt. Kleine deeltjes stromen de zee in en komen zo uiteindelijk op ons bord terecht.”
Op 18 september doen vrijwilligers weer een grote schoonmaakactie. Dan is het World
Cleanup Day en vindt ook de
jaarlijkse Maas Cleanup Day
plaats.
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Mijnbouwonderneming RAG
Aktiengesellschaft en de Duitse
vaarwegbeheerder WSV hebben
een overeenkomst gesloten
over het stabiliseren van de
Rijnbedding nu het ontginnen
van steenkool in en rond
Duisburg is stopgezet.

en de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart zitten op één lijn en werken
al aan een plan. Het streven is om
de nieuwe regeling in te laten gaan
ruim vóór het einde van de verplichtstelling.

Door de jarenlange mijnbouw in
de regio is de rivierbodem tussen
Duisburg en Wesel steeds verder gedaald. Er moest regelmatig
extra sediment worden aangebracht. Beide partijen hebben hiertoe de afgelopen jaren nauw samengewerkt en nu ook afspraken
gemaakt hoe ze de Rijnbedding op
lange termijn gaan stabiliseren.

Voor de werkgevers en vakbonden in de binnenvaart tellen twee
speerpunten in de nieuwe pensioenregeling die ze in ieder geval
goed willen regelen: een levenslange pensioenuitkering die zorgt
voor een passend inkomen en een
nabestaandenpensioen dat past
bij de afspraken uit het Pensioenakkoord.
“Op dit moment kent Nederland
een lappendeken aan afspraken
voor het nabestaandenpensioen.
Daar wil de nieuwe wet meer eenheid in brengen, en ons doel is

Rivierbedding
De WSV heeft op basis van onderzoek door de Bundesanstalt für
Wasserbau und Gewässerkunde
(BAW) een plan gemaakt. RAG is
bereid hier eenmalig 15 miljoen
euro in te investeren.
Door de intensieve steenkoolwinning is de rivierbedding tussen
Duisburg en Wesel met ongeveer 9
meter gezakt. Vooral de kolenmijn
in Walsum heeft hier een grote rol
in gespeeld.
Al sinds de jaren 70 nemen RAG
en de WSV gezamenlijk tegenmaatregelen. In de jaren 80 hebben ze hier de eerste afspraken
over gemaakt. RAG heeft bijvoorbeeld een bijproduct van de steenkoolontginning ter beschikking
gesteld voor de bodemstabilisatie,
die door de WSV is uitgevoerd.
Na het stilleggen van de mijn in
Walsum in 2008 kwamen beide
partijen overeen de situatie eerst
grondig in kaart te brengen om
daarna concrete acties te ondernemen.

Vrijwillig voortzetten

daar bij aan te sluiten.”
Als de overgang naar de nieuwe
pensioenregeling tijdig, dus vóór
1 januari 2025, lukt, kunnen
werkgevers er vervolgens samen
met hun werknemers voor kiezen
de regeling vrijwillig voort te zetten. Ongeacht of ze wel of niet lid
zijn van een branchevereniging. In
dat geval kan de pensioenopbouw
gewoon doorlopen. Blom: “Ze
hoeven daar dan niets voor te
doen. Dat kan soepel verder, onder dezelfde voorwaarden.”
Een werkgever mag vanaf die datum ook kiezen voor een andere,
of zelfs volledig nieuwe, eigen
regeling. “Die ruimte is er, maar
het is niet eenvoudig”, weet Blom.
“Het pensioen is onderdeel van
de arbeidsvoorwaarden.” Als een
bedrijf die wil aanpassen, moet
dat in overleg met de werknemers
(vakbonden of OR). Er zit bovendien veel werk aan vast.

Het bedrijfspensioenfonds blijft
sowieso de pensioenen die al
zijn opgebouwd beheren en de
al ingegane pensioenen maandelijks uitkeren. Voor de nieuwe
pensioenregeling speelt het pensioenakkoord een belangrijke rol.
In de nieuwe wet staat dat voor
alle werkenden een ‘beschikbare
premieregeling’ gaat gelden. De
pensioenopbouw gebeurt dan in
een persoonlijke spaarpot en er
komt meer flexibiliteit. Maar de
opbrengst is onzeker – en de uiteindelijke uitkering ook.
“We gaan een regeling opstellen
waar de branche in de toekomst
mee vooruit kan”, aldus Blom.
“Door dat komende jaren goed te
regelen, willen we voorkomen dat
werkgevers en werknemers door
de nieuwe Pensioenwet gedwongen worden om zelf de veranderingen door te voeren.”

Staking op het Duitse spoor –
binnenvaart staat paraat
In Duitsland hebben het
personen- en goederenvervoer
op het spoor weer last gehad
van stakingen. GDL, de vakbond
voor Duitse machinisten, riep
op zaterdag 21 augustus op het
werk stil te leggen. De vakbond
eist van de Deutsche Bahn een
hogere coronapremie voor
machinisten.
Diverse
transportorganisaties,
waaronder binnenvaartorganisatie
BDB, reageerden op de stakingsaankondiging. De BDB benadrukte dat het belangrijk is voor

logistieke ketens dat het trimodale
vervoerssysteem blijft draaien.
“Binnen een trimodaal systeem
kan iedere vervoersmodaliteit
haar troeven uitspelen. Zo voorkomen we dat beschadiging van
infrastructuur, stakingen en andere uitzonderlijke situaties de logistieke ketens verstoren, wat een
bedreiging is voor de economie en
industrie.”
De binnenvaart is volgens BDBvoorzitter Martin Staats een
“betrouwbare partner” die op korte, middellange en lange termijn
meer goederen kan vervoeren.

Het gaat er volgens Staats niet om
het spoor in deze stakingsperiode
klanten af te snoepen. Wel is de
staking een goede aanleiding om
samen na te denken over betere
logistieke concepten, vindt hij.
Ook de organisatie voor expeditie en logistiek (DSLV) adviseerde
verladers bulkgoederen zo veel
mogelijk met binnenschepen
te vervoeren om bottlenecks te
voorkomen. Volgens Deutsche
Bahn hebben tijdens de eerste stakingsperiode in de eerste helft van
augustus circa 300 goederentreinen vertraging opgelopen.

Oude Maas gestremd na aanvaring tankers
Maandagochtend 23 augustus
is de Oude Maas tussen Rhoon
en Hoogvliet gestremd geweest,
nadat rond 06.00 uur twee
tankers kop-op-kop waren
gevaren. Dat gebeurde ter hoogte
van het Spui. Er raakte niemand
gewond.
De tankers waren beide geladen:
het ene schip met bitumen, het
andere met biodiesel. Er is geen
lading ontsnapt. Eén van de schepen maakte wel water. Daar zijn
pompen voor ingezet. Meerdere
boten van brandweer, Zeehavenpolitie, de havendienst en KNRM
waren snel ter plaatse.
Beide tankers liepen forse schade
op aan het voorschip. Ze lekten
ieder gasolie. Om verspreiding te
voorkomen zijn er oliebooms omheen gelegd.
Om 10.30 uur werd de stremming
opgeheven. De passerende scheepvaart werd de rest van de dag nog
wel gereguleerd.

Lange tijd leek het erop dat binnenvaart en wegvervoer samen zouden
optrekken om de vervoersproblemen van de toekomst op te lossen.
Zelfs het spoor mocht meedoen in
de nieuwe synchromodale vergezichten. Op multimodale knooppunten
werden rationele keuzes gemaakt
welke modaliteit op welk moment
voor welk vervoer het optimale
genot voor de verlader opleverde.
Als volwaardig speler in dit synchromodale spel lachte de toekomst de
binnenvaart toe. Alles zou immers
gebeuren door een eerlijke verdeling
op basis van ‘zo groen mogelijk’, ‘zo
transparant mogelijk’ en ‘zonder manipulatie door de overheid’.
Nu de toekomst eenmaal is begonnen, worden de partners weer tegen
elkaar uitgespeeld. In een proces van
vele jaren groeiden binnenvaart en
wegvervoer naar een zeker onderling
evenwicht, gebaseerd op de kostprijs
van varen met een binnenschip en de
kostprijs van rijden met een truck.
Een evenwicht dat de laatste dertig
jaar was gaan schuiven, heel licht
in het voordeel van de binnenvaart.
Veel te weinig natuurlijk want het
relatief veel lagere gebruik van fossiele brandstoffen door de binnenvaart
had maatschappelijk gezien een
enorm voordeel moeten bieden.Maar
goed, het ging wel de goede kant op.
Totdat bepaalde politici en ambtenaren in paniek raakten en wanhopig
op zoek gingen naar een groot gebaar voor de vergroening. Dus werd
de oude discussie van stal gehaald
over de dieselaccijnzen, die het wegvervoer wel en de binnenvaart niet
hoeft te betalen. We gaan die accijnzen ook de binnenvaart opleggen en
de opbrengst daarvan stoppen we in
een vergroeningsfonds voor de binnenvaart. Dat is ook eerlijker voor
het wegvervoer, toch?
En daar ging het evenwicht tussen
die twee bedrijfstakken eraan, opgeofferd aan de dadendrang van
ambtenaren en politici die de klok
hebben horen luiden maar nauwelijks geïnteresseerd zijn in de locatie
van de klepel. Weg met het voordeel
voor de binnenvaart dat zo zorgvuldig was opgebouwd. Een voordeel
dat broodnodig was omdat de binnenvaart een maatschappelijk verantwoorde vervoerswijze is.
Nog even over die vergroening. Dat
wordt veel te gemakkelijk genoemd
als men bedoelt dat de natuur er
beter van wordt en het klimaat stabieler. Meer kooldioxide in de atmosfeer heeft inderdaad grote nadelen;
het betekent dat het warmer wordt.
Het klimaat verandert, wordt onberekenbaar en de zeespiegel stijgt,
maar de aarde wordt niet minder
groen. Bomen en planten zijn dol op
kooldioxide. In dat opzicht zou het
dus beter een ontgroeningsfonds
kunnen worden genoemd. Sowieso
een betere naam voor een fonds dat
is opgericht door een groepje onnozele ambtenaren.

EÉN POT NAT
DOOR

MICHEL
GONLAG
Een van de twee tankers. (foto Media-TV)
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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.

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
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?

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

BINNENVAARTPERSONEEL
RECHTSTREEKS VAN

TMLG

TMLG

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

Tussenpe
ussenperson
sonen

bemiddelaar

U
TEVREDEN
CLIËNT

DIRECTE COMMUNICATIE. EENVOUDIGERE EN GOEDKOPERE OPLOSSING
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Bedrijfsleven pleit voor meer investeringen in spoor-, weg- en vaarwegeninfrastructuur

Veel huiswerk voor nieuwe verkeersminister
Duitsland
Wie na de Bondsdagverkiezingen
op 26 september dan ook
de verkeersportefeuille in
handen krijgt, hij of zij zal
moeten doorpakken. Dat stelt
de belangenorganisatie voor
groothandel, buitenlandse
handel en dienstverlening
(BGA). Volgens bestuurslid
Carsten Taucke, CEO van de
Nagel-groep, moet er meer
geïnvesteerd worden in spoor-,
weg- en vaarwegeninfrastructuur.
“Een deel van onze huidige
transportproblemen hebben we
zelf veroorzaakt.”
De tweede helft van dit jaar wordt
volgens Taucke pittig voor het
bedrijfsleven. Het is oppassen geblazen dat vooral kleine en middelgrote bedrijven niet ten onder gaan aan de gevolgen van de
coronapandemie. Juist deze bedrijven hebben het ook moeilijk
met de strenge eisen die aan de
verduurzaming van transport worden gesteld.

Meer vervoer
Het bedrijfsleven zal volgens
Taucke nog maanden last hebben
van de problemen in de zeevaart.
Grote rederijen zetten minder
schepen in, waardoor het tekort

aan containers wereldwijd oploopt. De prijs per zeecontainer
stijgt sterk, veel lading komt met
vertraging aan. Onvoorziene gebeurtenissen, zoals de blokkade
van het Suezkanaal, zetten de situatie verder op scherp.
De komende jaren zal het vervoer
nog toenemen. Het Duitse Bundesverkehrswegeplan gaat uit van
38 procent meer goederenvervoer
in 2030. Ondanks alle modal
shift-initiatieven zal een groot
deel hiervan op de weg belanden.
Daarmee blijft de vrachtwagen in
Duitsland een grote speler met (in
2030) nog steeds een aandeel van
ruim 80 procent in de modal split.
Net als de zeevaart wordt ook het
wegvervoer duurder. Een groot
pijnpunt is volgens Taucke het
slechte management van wegwerkzaamheden in Duitsland. Dat
leidt tot lange files.
Ook spoorvervoer moet weer betrouwbaarder worden. Niet alleen is het Duitse spoornet op
veel plaatsen verouderd, het is
de afgelopen twintig jaar ook
gekrompen doordat zo’n 6.000
kilometer spoor is stilgelegd. Dit
maakt spoorvervoer voor veel
bedrijven niet aantrekkelijk. In
2019 kwamen de overheid en de
Deutsche Bahn overeen miljarden

Een schip vaart Sluis Rothensee in. (foto Heiko Küverling)

in spoorinfrastructuur te investeren. Volgens Taucke is dat voldoende om een einde te maken
aan de ‘krimp’, maar er komt geen
kilometer spoor bij.

Faire kans voor
binnenvaart
Verder pleit Taucke voor meer
investeringen in binnenvaartinfrastructuur. Binnenvaart moet
net als spoor- en wegvervoer ook
een faire kans krijgen om te ver-

duurzamen. Dit vereist volgens
hem een open debat: “Het demoniseren van diesel als brandstof of
eenzijdig inzetten op e-mobiliteit
is niet de juiste weg.”
Als kortetermijnoplossing stelt
hij voor het maximaal toegelaten
gewicht van vrachtwagens van 40
naar 44 ton te verhogen. Dit mag
in Duitsland nu alleen in gecombineerde transportketens. “Alleen
hierdoor zouden de emissies nog
enorm kunnen dalen.”

Genoeg te doen dus voor de
nieuwe verkeersminister. Taucke:
“Naast de coronagerelateerde problemen hebben we veel vervoersproblemen zelf veroorzaakt. Denk
aan de slechte infrastructuur. Die
moeten we dringend aanpakken,
net als de verduurzaming van de
transportsector. Handel en distributie kunnen niet functioneren
zonder goederenvervoer. De Duitse verkeerspolitiek moet meer wil
tonen om dingen aan te pakken.”

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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KI C KE R / ZO E KE R TJE
Kleine advertentie met een verzoek, aanbod of mededeling. Kicker plaatsen?
Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl of geef uw tekst op via onze website.
A. de Groot Olietransport is opzoek naar een gemotiveerde

STUURMAN (met vaarbewijs) & (leerling) MATROOS
Heb jij interesse om in een kleinschalig bedrijf te werken onder
Nederlandse condities en goede arbeidsvoorwaarden stuur dan de cv naar:
info@adegroot-stavoren.nl of bel 0514-681433
Systeemvaart week op week af, binnenlands vervoer van minerale oliën, kost,
inwoning en reizen vrij.

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

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

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

Gezocht: dieselmonteur, besturingstechnicus
voor service en onderhoud aan boord van
schepen, binnendienst productie medewerker.
Leuk team en doorgroeimogelijkheden. Bel
ABATO en vraag naar Martijn 088-2228600.

U ZOEKT PERSONEEL?

Gevraagd: kapitein of koppel voor mvs 5x8,20m
Vaargebied: België (beperkt NL)
Ideaal voor startende ondernemer.
Overname v.h. schip is mogelijk met vast werk
en zonder eigen vermogen.
Inlichtingen: +31 611 370447 of
+32 475 499448

www.vlootschouw.nl
www.binnenvaartvlog.nl
Particulier Initiatief Logistieke Samenwerking (P.I.L.S bv) is een zelfstandig
onderdeel van VAN DE GRAAF & MEEUSEN GROEP en heeft als doel de
ﬁnanciering van binnenvaartschepen tussen 600 en 1500 ton te verzorgen
waarbij dezelfde schepen worden geëxploiteerd door
VAN DE GRAAF & MEEUSEN RIVERTRANSPORT, een ander onderdeel van
de groep.
Beide genoemde bedrijven opereren onafhankelijk en zijn in die hoedanigheid beide degelijk te noemen.

Voets Shipment bv

DUW- SLEEP- EN TRANSPORTWERK
HANDEL IN ZAND EN GRIND

Schipper en
Matroos/Stuurman

  
    
 
   
  


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

  
 
     

Gevraagd op duwboot

WIJ ZOEKEN EIGENAREN OF
ZIJ DIE HET EIGENDOM VAN EEN SCHIP AMBIËREN

Wir suchen für unsere Tankschiﬀe per sofort
Schiﬀsführer, welche folgende Qualiﬁkationen
bieten:
• mindestens Patent bis Mannheim
• Tankschiﬀfahrtserfahrung von Vorteil
• Radarpatent
• ADN-Schein

waarbij onze bedrijven de ﬁnanciële kant alsmede de exploitatie verzorgen
en u - als eigenaar van een vaartuig - het management aan boord volledig
voor uw rekening neemt.
Daarnaast kunt u rekenen op een totaal ondersteuning van
VAN DE GRAAF & MEEUSEN GROEP. Wij ambiëren een totaal samenwerking met als doel een win-win situatie te bewerkstelligen met voor alle
betrokkenen een bevredigend resultaat.
Indien bovenstaande u aanspreekt kunt u contact opnemen
+31 (0)180 487120 / bevrachtingen@vdgm.nl

 

Unser Fahrgebiet erstreckt sich zwischen den
ARA-Häfen und Birsfelden sowie den Nebenﬂüssen des Rheins, wie Main und Mosel und dem
Nordwestdeutschen Kanalgebiet.
Wir bieten interessante Schweizer Sozialleistungen, bspw. 100% Pensionskassenvergütung
durch den Arbeitgeber, Krankenkassenversicherung sowie eine Krankentaggeldversicherung (BU
+ NBU) und fachspeziﬁsche Weiterbildungskurse
(u.a. Übernahme von Kurskosten) an.

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

Das Arbeits- und Freizeitverhältnis ist 1:1 in einem
festen Schichtsystem von 3 Wochen an Bord + 3
Wochen Freizeit.

www.WindeX.net

PONTON ROMA TE HUUR / TE KOOP
Lengte
Breedte

41.60m
9.50m

Diepte
3.25m
Laadvermogen 1051.966 TON

Het ponton is uitgerust met 2 hydraulische spudpalen van 11 meter
(450 mm x 15 mm) en een 40kva generator.
Het is tevens voorzien van een 360graden
van Tiem boegschroef, 250kw type Daf ws315.
Meer informatie?
Bel: 06-53665906

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Melden Sie sich unter +41 41 511 23 25
oder senden Sie uns eine E-Mail
mit Ihren Unterlagen an info@neco.ch

Gezocht schipper, kapitein of koppel
Wij zijn op zoek naar startende ondernemers in de binnenvaart,
als schipper, kapitein of koppel voor motorvrachtschepen tot 85 m.
Vaargebied België-Nederland.
Door uw inzet kan u eigenaar worden van één van deze schepen.
Wij verzorgen het financiële aspect alsmede de exploitatie.
Wij beschikken over eigen lading zodat uw inzet voor de toekomst
is verzekerd.
Info: Theo Moons +31 611 370447 of +32 475 499448
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Schippers vinden boetes in Antwerpse
haven veel te hoog
In de haven van Antwerpen
staan hoge boetes op het
onbemand achterlaten van
een schip. Binnenschippers
hebben het daar moeilijk
mee, temeer omdat zij door
het tekort aan ligplaatsen en
de strenge veiligheidsregels
steeds moeilijker van boord
komen. In september gaan
sectorvertegenwoordigers en
de directie van Havenbedrijf
Antwerpen hierover in gesprek.
Volgens artikel 3.2.8 van de
Havenpolitieverordening
(van
kracht sinds 20 december 2020)
moeten schippers die op een ligplaats in de Antwerpse haven liggen altijd bemanningsleden aan
boord hebben om indien nodig
onmiddellijk te kunnen verhalen.
Bjorn De Backer (ms Tresor) zag
dit onlangs over het hoofd. “Wij
kwamen op een zaterdag vanuit
Straatsburg in Antwerpen aan.
De losinstallatie zei dat wij alvast
mochten afmeren op kaai 484,
in afwachting van het lossen op
maandag. ’s Zondags wilden wij
familie bezoeken, die we lang niet
meer hadden gezien. We waren
nog maar net vertrokken, toen we
gebeld werden met het verzoek
om te verhalen. Op onze ligplaats

moest een coaster kunnen afmeren. We hebben onmiddellijk
rechtsomkeer gemaakt en waren
een half uur later weer aan boord.
Ik heb excuses aangeboden aan de
loods en een andere ligplaats gezocht.”

van de haven en ook havengeld
betalen? Alles lag vol toen we op
zondag terugreden om te verhalen. We hebben uiteindelijk een
plaatsje kunnen vinden, maar een
familiebezoek zat er niet meer in.”

Gedupeerd

“Veel schippers vinden de hoogte
van deze boetes een echt probleem”, zegt Sabrina Kegels van de
Algemene Schippersbond. “Men
wil dat schippers direct verhalen
als hierom wordt gevraagd. Vandaar de verplichting om aan boord
te blijven. Zo zien de bevoegde
instanties het. Ieder kwartier is
tijdverlies. Schippers zijn echter
ook maar mensen, die na een lange reis weleens van boord willen.
Sinds ‘9/11’ is dit steeds moeilijker
geworden. De veiligheidsregels in
havens zijn vanaf toen herbekeken
en verstrengd.”
“In Antwerpen zijn nog maar vijf
plaatsen over waar je direct aan
de kade ligt. De rest is met
hekwerken afgesloten. Zonder
toestemming van de losinstallaties
kom je er niet in of uit. Ik hoorde
onlangs van een schipper die daardoor pas met veel vertraging hulp
van een ambulance heeft gekregen."
"Wij kaarten dit als Algemene

Drie weken later kreeg De Backer
een boete van 1.000 euro voor
zijn inbreuk op de Havenpolitieverordening. “Dat vind ik erg veel
geld. Wij hadden immers van de
losinstallatie toestemming gekregen om al op zaterdag af te meren
op kaai 484. Uiteindelijk was het
zelfs zo dat op maandag de coaster
moest verhalen om óns te kunnen
laten lossen. Het voelt een beetje
dubbel.”
Een telefoontje hierover met de
bevoegde dienst ervaarde De
Backer als onbeleefd en bedreigend: “We kregen te horen een gevaar in de haven te vormen door
het onbemand achterlaten van
ons schip. En dat de boete een volgende keer zelfs kan oplopen tot
2.500 euro.”
“Ik voel me eerlijk gezegd de dupe
van het algemeen bekende tekort
aan ligplaatsen voor binnenschepen. Terwijl wij toch een aanzienlijke bijdrage leveren aan de groei

Opgesloten

Schippersbond steeds vaker aan
tijdens overleggen met de instanties. Bijvoorbeeld in de werkgroepen infrastructuur en dienstverlening van het Havenbedrijf
Antwerpen. Dan krijgen we echter
te horen dat men niet terugkomt
op de regelgeving en de hoogte
van boetes.”

Terecht
In een reactie laat het Havenbedrijf
Antwerpen weten dat de vraag
naar meer auto-afzetplaatsen en
ligplaatsen voor de binnenvaart
bekend én terecht is. “We zijn
permanent op zoek naar bijkomende plaatsen waar dit veilig
kan. Dergelijke projecten nemen
jammer genoeg tijd in beslag.”
“De voorbije jaren hebben we wel
enkele projecten kunnen realiseren
zoals de wachtplaatsen ter hoogte
van het Reigersbos en de autoafzetplaatsen aan de Kieldrechten Zandvlietsluis..”
“Op het structureel ‘Permanent
Overleg Binnenvaart’ hebben de
binnenvaartorganisaties een bijkomend gesprek met onze directie
gevraagd, onder meer over dit thema. Dat overleg komt er midden
september. We zullen het gesprek
daar en dan met de vertegenwoordigers van de sector aangaan.”

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

Shipspotters treuren niet om wegblijven nieuwe Rotterdam
Begin juli was de jaarlijkse vaartocht van de World Ship Society
Rotterdam. Zaterdag 21 augustus was er een bonustocht. Die
dag zou namelijk de nieuwe
Rotterdam afmeren bij de Cruise
Terminal. Het alweer zevende
schip met die naam in de lange
historie van de Holland America
Line was 29 juli opgeleverd door
de Italiaanse werf Fincantieri.

Ken Rijkers - Commercieel manager
Rica Adjis - Accountmanager

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

Drukwerk
Koninklijke BDU
Grafisch Bedrijf bv.
Advertenties worden geplaatst
volgens onze leveringsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam

Maar de Wilhelminakade bleef
leeg. De Rotterdam was nog
steeds in Italië; naar de achtergrond voor de gewijzigde vaarplannen kon het bestuur van WSS
Rotterdam alleen maar gissen.
De extra vaartocht door het
Rotterdamse havengebied werd
echter niet geschrapt. Tot vreugde
van de WSS-leden.
De ruim honderd shipspotters
aan boord van de Smaragd II zien
altijd wel iets dat hen boeit. Met
de camera’s van begin tot eind in
de aanslag.

Genoeg moois
Als je meer dan zeven uur
rondvaart, kom je genoeg
moois tegen, zelfs op een rustige zomerse zaterdag. Van
opstapplaats
Vlaardingen
ging het onder meer naar de
Botlek, de Eemhaven, Waalhaven,
Maashaven, onder de Erasmus-,
Willems- en Van Brienenoordbrug door en, met nog een blik in
de opvallend lege Wiltonhaven,
weer terug naar Vlaardingen.
Natuurlijk lag die andere Rotter-

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

WSS-leden maken foto’s van de Rolldock Sun die bij Mammoet lag. (foto Tekst & Toebehoren)

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

dam, ‘het ss’, wél op zijn inmiddels vertrouwde plek aan het 3e
Katendrechtse Hoofd. Maar toen
de Smaragd II de grand old lady
passeerde, zat (bijna) iedereen
binnen, aan de lunch.
Geen probleem, want ‘nummer
5’ hadden de schepenliefhebbers
natuurlijk al lang geleden, en
ongetwijfeld ook al meerdere
keren, gefotografeerd.

ADVERTENTIE

van zowel de papieren als de online
versie van deze editie. Het auteursrecht

OnnOdig stilliggen kOst geld

Be l v a n A n d e l 0 10 4293316

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

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

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
www.binnenvaartcijfers.nl
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UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!

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

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

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

VOOR
SCHEPEN VAN
VAN 110
110 XX 10.50
11.40
VOOR POTENTIËLE
POTENTIËLE KLANTEN ZIJN WE OP ZOEK NAAR SCHEPEN
IN JS D
I G
PR LAA
R
VE

Splendor
Con Dios
Afmetingen
: 110 x 9,50 x 2,99
Splendor
Tonnage
Afmetingen : : 2200
105 x 9.50 x 3.12

Bouwjaar
Afmetingen
110
x 9,50 x 2,99
Tonnage :: : 2006/1998
2.127
Hoofdmotor
Tonnage
2200
Bouwjaar :: : Fabr.
1986MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008
Bouwjaar
Hoofdmotor: : 2006/1998
Cummins Qsk38M1 (CCR2)
Hoofdmotor : Fabr.
1550 Pk, Bj. 2008
1.420MTU
pk, 4000,
Bj. 2019

Livia
Splendor
Afmetingen
: 54.98 x 7.25 x 2.65
Livia
Tonnage
Afmetingen: : 699
110 x 9.50 x 2.99
Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage ::
Hoofdmotor
Tonnage
Bouwjaar ::
Bouwjaar
Hoofdmotor:
Hoofdmotor :

54.98
x 7.25 x 2.65
: 1963
2.200
Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
699
: Fabr.
2006/1998
1981MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008
1963
: Bj.
Fabr.
Fabr. Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
Bj. 1981

TE KOOP GEVRAAGD

MTS 110 x 11.40 min
3500
m³ min
MTS 110
x 11.40
Mystique
spiralen
3500en
m³ketel
Afmetingen : 62.00 x 8.20 x 2.47
bouwjaar
2000
spiralen
en ketel
Tonnage
: 780 vanaf
Bouwjaar : 1958
bouwjaar
vanaf
Hoofdmotor
: Fabr. Deutz,
850 Pk,2000
Bj. 2003
(revisie 10-2018)

Sleephopperzuiger Caroline mbs
Bouwjaar 1965
L: 51,85m x B: 6,91m x D: 2,99m
Laadvermogen: 689 ton
Hoofdmotor: Scania 630 PK
Nieuwe Zandpomp:
motor Scania V8 420 PK
Boegschroefmotor: Scania 320 PK
Reserve onderdelen:
Bagema Zandpomp 40/40 - Waaier Slijtplaten (voor en achter) - Jetpomp

E: Lodev@skynet.be
T: +32 495 38 74 58 (Lode V.)
+32 475 47 34 62 (Werner L.)

IN JS D
I G
PR LAA
R
VE

TE KOOP GEVRAAGD

TE KOOP

Nieuwbouw
duwboot
Kasbah

Afmetingen : 110
x 10.50
x 3.20
Afmetingen
: 19
x 10 meter
Nieuwbouw
duwboot
Bouwjaar
: 2020
Tonnage
: 2.507
Bouwwerf
Maasbracht
Bouwjaar : 1989
Afmetingen
:: Tinnemans,
19 x 10 meter
Levering
conditie
InABC,
overleg
Hoofdmotor
: Fabr.
type 6 MDZC-800-173A,
Bouwjaar
:: 2020
Prijs
:: Tinnemans,
€ 2.685.000,-1.500
Pk, Bj. 1989
Bouwwerf
Maasbracht
Levering conditie : In overleg
Prijs
: € 2.685.000,--

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

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

WEGENS VERNIEUWING EN UITBREIDING VAN ONZE VLOOT
BIEDEN WIJ DUWBAKKEN TE KOOP AAN:
• Met aluminium schuifluiken, bouwjaar 1980 en 1981:
8 stuks - 85,50 x 11,40 m - GT ca. 2685
• Met aluminium schuifluiken en kopschroef, bouwjaar 2004:
1 stuk - 76 x 11,40 m - GT ca. 2958
• Open, bouwjaar 1993:
1 stuk - 76,50 x 11,40 m - GT ca. 2758
• Open, bouwjaar 1988:
1 stuk - 76,50 x 11,40 m - GT ca. 2835
• Open, bouwjaar 1978:
1 stuk - 76,50 x 11,40 m - GT ca. 2231
• Green Mystery financiering mogelijk
Met stapelluiken, bouwjaar 1963
740 ton, 1150 m3, 62 x 7,50 x 2,52 m

VOOR VERDERE INFORMATIE EN SPECIFICATIES KUNT U CONTACT OPNEMEN MET:
MITCHEL VAN DE GRAAF, +31 180 487 120, MGRAAF@VDGM.NL
MICHIEL SMIT, +31 10 4144 189, SMIT@SR-UL.NL

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

+31 (0)76 303 05 50

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

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS

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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Ein Schiff auf dem Neckar. (Foto Stadtblick Stuttgart)

Güterverkehr nimmt zu

Probleme der Seeschiﬀfahrt
Carsten Taucke befürchtet, dass Unternehmen in den kommenden Monaten
durch die derzeitigen Probleme in der Seeschifffahrt weiter unter Druck geraten: „Der
Kapazitätsabbau in der Linienschifffahrt
verschärft das ohnehin bestehende Ungleichgewicht angesichts der eingeschränkten Verfügbarkeit von Containern. Während
die Frachtraten steigen, werden auch die
Wartezeiten immer länger. Immer wieder
wird angemeldete Fracht nicht mitgenommen und kommt nicht rechtzeitig an. Wenn
dann noch unvorhersehbare Ereignisse, wie
die Havarie im Suezkanal, hinzukommen,
sind Lieferengpässe unvermeidbar.“

„Machen wir uns nichts vor: Die Verkehrsleistung wird in den kommenden Jahren
weiter erheblich zunehmen. Der Bundesverkehrswegeplan geht bis 2030 von einem
Wachstum im Güterverkehr um 38% aus.
Der Hauptträger des gesamten Transportaufkommens wird trotz Bemühungen
um Verkehrsverlagerung auch in den kommenden Jahren die Straße sein. Das Bundesverkehrsministerium geht davon aus,
dass 2030 rund 84% des gesamten Transportaufkommens auf der Straße
erbracht wird.“
Dass momentan auch im Straßengüterverkehr die Preise stark ansteigen, liegt laut
Taucke unter anderem am schlechten
Baustellenmanagement in Deutschland.

Kontrolle auf Ladungssicherung
während der Fahrt
Ab dem 1. September wird die
Hafenmeisterei in Rotterdam bei
Verstößen gegen die neuen Vorschriften
zur Ladungssicherung während der Fahrt
eingreifen. Man kann also eine Anzeige
bekommen.
Seit April ist es für alle Seeschiffe verboten,
Container und andere Ladung während der
Fahrt zu sichern. Der Hafenbetrieb hat das
Gewerbe darüber informiert. Nun soll also
auch gehandhabt werden. „Diese Maßnahme steht im Einklang mit unserer Politik,

Sicherheit und Ordnung im Hafen zu gewährleisten. Das Sichern der Ladung während
der Fahrt beeinträchtigt die
Sicherheit der Besatzung und damit auch
die Sicherheit auf dem Wasser im Hafen“,
sagt Hafenmeister René de Vries.
Gemäß der Hafenverordnung dürfen Besatzungsmitglieder im Rotterdamer Hafen nur
am Kai Ladung sichern, wenn das Schiffe
kürzer als 170 Meter ist. Auf längeren
Schiffen muss die Ladungssicherung von
Spezialunternehmen mit einer Genehmigung durchgeführt werden.

WWW.TMLG.EU

SCHIFFSBESATZUNG DIREKT VON

TMLG

WW W.T MLG.EU

TMLG

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

SE

Industrie- und Handelsunternehmen
stehen laut Taucke vor immensen
Herausforderungen. “Wir müssen aufpassen, dass gerade die mittelständischen
Betriebe nicht von den Auswirkungen der
Corona-Pandemie zerrissen werden oder
auf dem steinigen Weg zur vollständigen
Dekarbonisierung des Verkehrssektors auf
der Strecke bleiben.“

E
CH
TS

Wer nach der Bundestagswahl am
26. September an die Spitze des
Bundesverkehrsministeriums kommt
wird kräftig anpacken müssen. Das geht
hervor aus einer Veröffentlichung des
BGA (Bundesverbandes Großhandel,
Außenhandel und Dienstleistungen).
BGA-Präsidiumsmitglied Carsten
Taucke (CEO Nagel-Group) fordert eine
Stärkung aller Verkehrsträger und mehr
Gestaltungswillen in der Verkehrspolitik.
„Es gibt neben den coronabedingten
Ursachen auch zahlreiche hausgemachte
Probleme.“

EU
D

Auf den kommenden Bundesverkehrsminister
wartet eine Menge Hausaufgaben

V rmittlu
Ve
tlungsagentu
genturen
en

V rmittler
Ve
tler

Dies führe zu langen Staus.
Die Bahn müsse zuverlässiger werden: „Das
Schienennetz ist nicht nur an vielen Stellen veraltet, sondern seit der Bahnreform
1994 auch kürzer geworden. Über 6000
Trassen-Kilometer sind mittlerweile stillgelegt. Für den Großhandel und andere
Wirtschaftszweige ist der Transport auf der
Schiene derzeit schlichtweg unattraktiv. Mit
den geltenden Haushaltsplänen kann die
Schrumpfung des Schienennetzes lediglich
gestoppt, nicht aber umgekehrt werden.“

Oﬀene Technologiedebatte
Darüber hinaus spricht sich Taucke für
Maßnahmen zur Stärkung der Binnenschifffahrt aus. Alle Verkehrsträger sollten
einen Beitrag für mehr Klimaschutz leisten

Intelligente Abfallbehälter für die Binnenschiﬀfahrt
Anfang September wird der Rotterdamer
Hafenbetrieb die Ausschreibung für die
Lieferung von 92 neuen Abfallbehältern
für die Binnenschifffahrt im Hafen- und
Industriegebiet durchführen.
Die oberirdischen Abfallbehälter werden
mit einer Füllanzeige, Zutrittskontrolle und
einem Behältermanagementsystem ausgestattet. Sie ersetzen die bisherigen grauen

Behälter, die speziell für Binnenschiffer
gedacht sind aber häufig auch von nichtSchifffern genutzt werden, was dazu führt,
dass sie oft überfüllt sind.
Der Hafenbetrieb will künftig die Binnenschifffahrts-App von Park-line Aqua nutzen,
ist aber auch offen für andere Lösungen.
Teil dieser Ausschreibung ist ein Versuch
mit dem Einsammeln von Glas und Papier
an drei noch zu bestimmenden Standorten.

Meyer eröﬀnet Kompetenzzentrum für
nachhaltige Schiﬀsantriebe in Rostock
Die Meyer-Gruppe, bekannt für
die Konzeption und den Bau von
Kreuzfahrtschiffen, hat auf der NeptunWerft in Rostock ein Kompetenzzentrum
für Spezialschiffe eröffnet. Dort sollen
technische Lösungen entwickelt werden,
die Spezialschiffe klimafreundlicher
machen.

SIE
ZUFRIEDENER
KUNDE

DIREKTE KOMMUNIKATION, EINFACHERE UND KOSTENGÜNSTIGERE LÖSUNG

+421 948
311 043
info@tmlg.eu
WIR SIND NONSTOP FÜR SIE DA.

können. „Dies wird nur mit Technologieoffenheit in der Diskussion um alternative
Antriebstechnologien gelingen. Die
Verteufelung von Dieselkraftstoff oder
einseitige Bevorzugungen von E-Mobilität
sind nicht zielführend.“
Sein Fazit: „Es gibt neben den coronabedingten Ursachen auch zahlreiche
hausgemachte Probleme, die es dringend
anzupacken gilt, wie beispielsweise die
marode Infrastruktur. Hinzu kommt die
Zukunftsaufgabe Dekarbonisierung.
Die Politik hat eine Menge Hausaufgaben
zu erledigen. Wir brauchen dringend
mehr Gestaltungswillen in der Verkehrspolitik, andernfalls gerät Deutschlands Wohlstand mittel- und langfristig ins
Hintertreffen.“

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

Laut Christian Pegel, Infrastrukturminister
in Mecklenburg-Vorpommern, hätte Meyer
dafür keinen besseren Standort wählen
können. „Das technische Know-how in
und um Rostock, das maritime Netzwerk
von kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie die Standorte der
Fraunhofer-Gesellschaft, der Universität
Rostock und natürlich der Überseehafen
bieten beste Voraussetzungen für Innovationen auf diesem Spezialgebiet.”
„In einem wasserreichen Küstenland
mit vielen Häfen wie MecklenburgVorpommern ist die Entwicklung emissionsarmer und -freier Antriebe für die
Schifffahrt eine wichtige Zukunftsaufgabe.
Rostocker Ingenieure haben schon bewiesen, dass sie gut darin sind, neue Lösungen
für diese Schiffstypen zu entwickeln.“

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

Wie alles wil weten over

DE BINNENVAART
kijkt op de websites van de

www.binnenvaartkrant.nl

www.vlootschouw.nl
VLOOTSCHOUW

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

BINNENVAARTCIJFERS

www.binnenvaartvlog.nl

www.binnenvaartcijfers.nl
Een coproductie van de Binnenvaartkrant
en het Bureau Voorlichting Binnenvaart
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Mts Capibara:
prominent met Stage V

(foto Johan de Witte)

DOOR JOHAN DE WITTE

Het type ECO-NOMY van Gebr. De Jonge
uit Kladovo, afgebouwd door Breko
Shipbuilding & Repair heeft al heel wat
lookalikes. Het model, de functionaliteit
evenals de reputatie met zijn afmetingen
overal te kunnen komen waar water staat,
maken het model populair. Met Stage Vmotoren en nabehandelingssysteem zelfs
prominent!
GSK aan de Antwerpse Boterhamvaart leverde deze 86 x 9,60 meter grote tanker aan
VdB Energie Baasrode. GSK-baas Gino de
Bruyne en de eigenaar van VdB Energie, Filip
Van de Bossche, delen de passie om er met
het gezin en camper op uit te trekken. Filip,
zelf niet aan het roer van een schip maar
hij heeft al wel eens schepen gehad, is een
succesvolle brandstofleverancier in Baasrode
en gooide in een vakantiemomentje een
balletje op of Gino voor hem een nieuwe
tanker kon realiseren van bescheiden afmetingen. Er kwam een deal!

Nele Winckelmans, al twintig jaar echtgenote en onmisbare ‘rechterhand’ van Filip,
zocht een unieke naam uit de wereld van
fauna, flora en etymologie, et voilà: de
kiel van de Capibara was gelegd. Benny
Bonheure van Antwerp Chartering gaat zorgen dat de Capibara in beweging komt en
blijft.
Door de jaren heen is Van den Bossche
Energie uitgegroeid tot een belangrijke
lokale energieleverancier. Ze zijn erin geslaagd om het familiale karakter van het
bedrijf te behouden. Iets waar ze heel trots
op zijn! VdB heeft in Baasrode 13.000 m3
tankopslag waarin de bulk uit schepen en
vrachtwagens wordt opgeslagen en in de
regio gedistribueerd. Eerder heeft de firma
twee tankers gehad, waarvan er één in
Rupelmonde van drogeladingschip was omgebouwd tot tanker. Na enkele jaren zijn
beide echter verkocht.

Afmetingen:
86 x 9,60 meter
Thuishaven:
Baasrode

Breko Shipbuilding & Repair
Afbouwwerf

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

Groenendijk & Soetermeer
Lek- en stabiliteitsberekening
Heatmaster B.V.

Services B.V.

producten alsmede voor zware

800 kW ladingverwarmingsinstal-

stookolie bij een maximale werk-

latie door middel van thermische

Levering casco
Alphatron Marine BV
Compleet nautisch pakket

druk van 6 bar en aangedreven
door drukvaste 63kW ABB elektro-

olie geleverd
Hoveko B.V.

Berger Maritiem Sales & Service

motoren.

Complete tankmeting- en alarmer-

V.O.F.

Naast de ladingpompsystemen

ing, alsmede druk- en temperat-

Twee CFD geoptimaliseerde

heeft EPS ook de strippomp unit

uurmeting met behulp van TMS

scheepsschroeven

geleverd met een capaciteit van
ca. 13m3/uur bij 6 bar, is tevens

Twee CFD geoptimaliseerde

voorzien van een ABB elektromo-

scheepsschroeven

tor. Alle pompsystemen zijn ATEX

C-Systems B.V.

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

men, type HC 180, geschikt voor
het verpompen van zowel lichte

Beunkoelers

Wij feliciteren VdB Energie
van harte met mts Capibara

Bornemann ladingpompsyste-

Gebr. de Jonge Shipbuilding

Blokland Non-Ferro B.V.

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

ENI / Europanummer:
06105725

Hoofdmotor:
2 x Scania DC-13
312A Stage
V motoren

Aan mts CAPIBARA leverden onder andere:

VICUSdt

Lees verder op pagina 12 >>

Eigenaar:
VdB Energie

uitgevoerd en voorzien van Pt100’s
voor de vereiste temperatuur-

STaR systeem
Inland Shipping
Exploitatie
PSI Pijpleidingen
Dekleidingwerk en
machinekamers
Verhaar Omega B.V.

monitoring.

De complete elektrische installatie,

De pompsystemen zijn geschikt

Eén (1) Verhaar Omega

stalen custom build lessenaar,

voor installatie in ATEX zone 1

Boegschroefinstallatie type

automatische pompbediening in

IIB T4.

VBS1200sr (schroefdiam

EXd dekbehuizing en complete

Door toepassing van alleen

1200mm), verticale opstelling

PLC installatie

A-klasse componenten heeft EPS

282 kW bij 1800 omw/min.

pompsystemen geleverd met een

en bediening wegafhankelijk

Besturingssysteem: type SP2700,

hoge mate van betrouwbaarheid

incl. omschakeling Pomp/

stuursysteem: Van der Velden®

en bedrijfszekerheid.

Damen Marine Components

3DWKK incl. hydrauliekunit en
roeren: “Aqua-Logic” drie-roerensysteem

Boegschroefbedrijf
W&O Europe

Exho B.V.

Appendages geleverd voor de

Bemanning
Foresta Trading B.V.

machinekamers

Volledige pakket F.T. VICTOR

Willemsen interieurbouw &

Boegankerlier, achterankerlier,

dienstpompen, 2x F.T. ballast/

scheepsbetimmering B.V.

ankers, ankerdamkettingen en

stripping ejector ≈ 200 m³/u per

ankerdraad

stuk, gasolie trimpomp, smeerolie

Dijvler Materiaal B.V.

Betimmering van de stuurhut
WindeX Engineering B.V.

EPS European Pump Services

haspelsets, F.T. Hydrofoor met

Airconditioning, overdruk

B.V.

luchtgekoelde frequentieregelaar

installatie, RVS Klaproosters en

en F.T. Smeeroliepompen

ventilatoren

Twee stuks 250m3/uur EPS/

ZIE WWW.VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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Type C met toekomstperspectief
Vervolg van pagina 11 >>

Is deze tanker bedoeld voor eigen
aanvoer?, vragen we aan de sympathieke Filip Van de Bossche.
“Wanneer nodig zullen we dat zeker doen, maar hij wordt in de reguliere markt geëxploiteerd door
Antwerp Chartering. Expertise voor
bevrachting ontbreekt ons, evenals maritieme medewerkers. Exho
zorgt voor de crew aan boord.”
“Ons idee voor deze nieuwbouw
is dat de oliehandel in België
groeiende is maar tegelijkertijd
onder druk staat. We zoeken
met deze nieuwe tanker verbreding van onze oliebusiness zoals
met alternatieve brandstoffen en
chemie. Ook onze onafhankelijkheid van eigen aanvoer versterken
we ermee.”
Door uitstel van de wetgeving
had u nog CCR2-motoren kunnen
plaatsen. Is de keuze voor Scania
Stage V bewust gemaakt?
“Zeker, je switcht ondanks het
prijskaartje mee naar vergroening.
We kijken naar de toekomst en

Ruim en clean

ralen. PSI installeerde zoals gebruikelijk een blitse leidingstraat.
De tanks zijn gecoat met Hempels Galvosil 15700. Heatmaster
leverde een thermische ketel van
80 kW.
Voor de twee Bornemann-pompen
en de Verhaar-boegschroef staan er
in voor- en achtermachinekamer
John Deere’s als energiebronnen.
We zien een betimmering van
Willemsen met een chic zwart gespoten stalen lessenaar die oogt
als kunststof.

De Capibara is een type C met
toekomstperspectief. Voor de
voortstuwing zijn er twee Scania
DC-13 312A Stage V-motoren.
Daarnaast nog twee John Deere
Stage V-generatorsets. De Scania’s
steken nauwelijks boven de fundatie uit, met nog een generator
in het midden. Ook de driemaal
verdikking van katalysator, filter
en demper in de uitlaatleiding is
bij dit relatief kleine vermogen,
bescheiden van afmeting. In de
machinekamer is het ruim en
clean…. Een klasse-installatie!
Er zijn vijf centertanks met spi-

Na een geslaagde proefvaart op
4 augustus was de Capibara ‘er
van tussen’ met de vlag van Breko
Shipbuilding & Repair en die van
Antwerp Chartering in de mast!
De capibara, ook wel waterzwijn
genoemd, is een knaagdier. Deze
tanker lijkt er geenszins op!
Overigens zwemt de capibara
rond in Zuid-Amerika, met neusgaten, ogen en oren boven op
zijn kop, zodat het dier ook tijdens
het zwemmen kan ruiken, zien
en horen. Daarin heeft deze Capibara toch overeenkomsten.

duurzaamheid. Een nieuw schip
moet je van de laatste techniek
voorzien, ons milieu verdient dat.”
Is dit uw eerste nieuwbouw?
“Ja, en dat is een toffe ervaring.
Een vriend en oud-kapitein van
ons helpt met de afbouw details.
Overigens, wat Alex Mutsaars en
het Breko-team presteren is vakwerk. Het is een plezier om met
die mensen samen te werken.”

(foto Johan de Witte)

Is ammoniak de toekomstige scheepsbrandstof? Bijzondere lading: garages
Vanuit Deggendorf zijn onlangs
64 prefab-garages naar het
Limburgse Wanssum gebracht.
De producent, Garagenbau
Laumer, koos voor het eerst voor
vervoer per binnenvaart.
Het ms Alliance bracht de garages in twee lagen naar Wanssum,
waarna ze de laatste kilometers
over de weg aflegden naar de montagehal.
Laumer maakt op drie productielocaties in Duitsland zo’n 7.000
garages per jaar en wilde de transportketen
milieuvriendelijker
maken. Zo kwam het bedrijf in
de haven van Deggendorf terecht.
Logistiek bedrijf DonauHafenGe-

sellschaft en de Preymesser-groep
verzorgden de overslag en het
transport.
Preymesser heeft aan de Donau,
de Main en Rijn trimodale overslaglocaties en voerde het transport per schip uit. Dit leverde
een besparing van 80.000 vrachtwagenkilometers dwars door
Duitsland.
Na deze eerste positieve ervaring
met binnenvaart wil Laumer in de
toekomst nog meer garageboxen
via het water gaan vervoeren, op
voorwaarde dat de klant in de
buurt van een vaarweg gevestigd
is. De volgende scheepstransporten, naar Krems in Oostenrijk, zijn
al ingepland.

Op deze testmotor aan de universiteit van Rostock kunnen de onderzoekers experimenten uitvoeren. (foto FVTR)

Het Duitse ministerie van
Economische Zaken ondersteunt
een onderzoek naar het
gebruik van ammoniak als
brandstof voor binnenschepen.
Het project draagt de naam
‘AmmoniakMotor’.
De deelnemers zijn FVTR (Forschungszentrum für Verbrennungsmotoren und Thermodynamik Rostock), de universiteit van
Rostock en softwareontwikkelaar
LOGE Deutschland. Ze gaan si-

muleren hoe ammoniak precies in
een motor verbrandt en op basis
daarvan strategieën ontwikkelen.

Testmotor
FVTR zal de komende twee jaar
wiskundige modellen en simulatieprocedures opstellen. LOGE
Deutschland gaat modellen ontwikkelen voor de chemische
reacties die optreden bij de verbranding van ammoniak. Op een
testmotor bij de universiteit van
Rostock kunnen experimenten

worden uitgevoerd.
Ammoniak is een kleurloos, giftig gas met een sterk prikkelende
geur. Het wordt onder andere ingezet als meststof in de landbouw.
Bij de verbranding valt het uiteen
in stikstof en water. Zelfs bij lekkages wordt geen CO2 uitgestoten.
Ammoniak is minder goed ontvlambaar dan aardgas en verbrandt ook trager. Naar de toepassing ervan als brandstof voor
motoren is nog maar weinig onderzoek gedaan.

Meyer opent kenniscentrum
De Meyer-groep uit Papenburg,
bouwer van grote cruiseschepen,
heeft op de Neptun Werf in Rostock een competentiecentrum
voor scheepsontwerp geopend dat
oplossingen gaat ontwikkelen om
schepen duurzamer te maken.
Christian Pegel, minister voor in-

frastructuur in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, is blij met
het initiatief en de keuze voor Rostock. “Met zijn uitgebreide maritieme netwerk van kleine en middelgrote bedrijven, de aanwezigheid
van het Fraunhofer-instituut en een
universiteit is Rostock als kennisrij-

ke zeehavenstad een ideale locatie
voor innovatie op dit gebied.
Voor Mecklenburg-Vorpommern
met zijn vele havens is de ontwikkeling van emissieloze scheepsaandrijvingen een toekomstgerichte
activiteit.”

(foto Politie Rijnland-Palts)

Nieuwe hoofdcommissaris
voor waterpolitie St. Goar
Met Steffen Lübke heeft de
waterpolitie in St. Goar een
nieuwe hoofdcommissaris. Zijn
voorganger is eerder dit jaar met
pensioen gegaan.
Lübke werkt al twintig jaar bij de
waterpolitie in St. Goar, waar hij
in 2001 begon aan een opleiding.
Vervolgens ging hij er aan de slag
als administratief medewerker.
Hij coördineerde in die tijd onder
meer de inzet van collega’s in de
buitendienst. Tien jaar geleden

kreeg hij leidinggevende taken bij
de waterpolitie in St. Goar, Bingen
en Koblenz.

Aanvaringen
Als nieuwe hoofdcommissaris in
St. Goar gaat hij zich vooral focussen op het managen van ongevallen op de Rijn. Zoals bekend
gebeuren op de Midden-Rijn bij
St. Goar de meeste aanvaringen.
Een ander belangrijk speerpunt
van Lübke is het motiveren en opleiden van zijn team.
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Richard Greiwe onderzoekt haalbaarheid van plannen

Idee voor complete riviercruisepakketten
op binnenvaartschepen
zorgen voor complete reispakketten, waarbij wij voor de touroperator de gehele reis regelen”, legt
Richard uit. Al in 1987 viel het
hem op dat de woning voorop
doorgaans relatief veel ruimte
heeft. Hij vroeg zich af of daar niet
iets mee gedaan kon worden. Hij
parkeerde destijds het idee en ging
verder met wat op dat moment in
opmars was: bungalowparken.
“Wij kijken dus echt wat er op dat
moment in opkomst is. We maken
gebruik van de kansen”, aldus
Charito. Richard denkt dat de tijd
rijp is om juist nu riviercruises per
binnenvaartschip op te zetten. De
toerist wordt volledig ontzorgd en
is weg van de grote massa, dus veilig op reis in coronatijden.

DOOR BIANCA EGGING-MEIJER

Richard Greiwe mag dan een
pensioengerechtigde leeftijd
hebben, dat weerhoudt hem
er niet van een nieuw idee te
lanceren: riviercruisepakketten
op binnenschepen. Volgens hem
is het een gat in de markt. “Juist
in deze coronaperiode.” Zijn
vrouw Charito werkt mee aan
de plannen, want: “Ik wil echt
niet achter de geraniums gaan
zitten.”
Richard heeft van 1971 tot 1987
bij Neckermann Reisen gewerkt
en kwam in 1973 naar Nederland. Hij heeft Duitse roots en zijn
vrouw Charito Cubaanse. Hoe
verschillend hun achtergrond ook
is, ze delen één grote passie: toerisme. Beiden hebben jarenlange
ervaring in de toeristenbranche.
Toen Richard en Charito in 1996
gingen samenwerken, kwamen hun
interesses samen in de producten.
Zo is reisorganisatie Turmundo
hun
gezamenlijke
‘kindje’.
Momenteel ligt dat stil vanwege
politieke obstakels. Ze hebben
met plezier samengewerkt. “Ik heb
bijvoorbeeld een pakket samengesteld waarmee toeristen een reis
per trein in Cuba konden maken.
Charito komt vervolgens met een

Richard Greiwe denkt dat de tijd rijp is voor zijn idee: de toerist wordt volledig ontzorgd en kan weg van de grote
massa veilig op reis in coronatijden. (foto BEM Communicatie)

idee om salsadanslessen in Cuba
toe te voegen. Ik regel, zij denkt
mee en zorgt voor het entertainmentgehalte”, aldus Richard.
Ze willen iets doen met die gezamenlijke interesse voor toerisme
en gebruikmaken van hun netwerk
in die branche. Een product dat
inspeelt op de huidige coronatijd:
veilig reizen, weg van de massa en

een unieke reiservaring. Een nieuw
idee werd geboren: riviercruises
per binnenvaartschip.

Kant-en-klare pakketten
Zo'n aanbieder bestaat al jaren:
via Binnenvaartcruises.nl kunnen
gasten meerdere dagen meevaren
met beroepsschepen. Er is keuze
uit vijftien schepen en sleepboten.

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

Richard heeft echter een andere
opzet in gedachten: hij is voornemens om kant-en-klare riviercruisepakketten aan te bieden aan
touroperators. Die verkopen ze via
hun kanalen aan toeristen.
Het idee wijkt af van bestaande
aanbieders van riviercruises. “Dat
zijn vaak bemiddelaars tussen binnenvaartschipper en toerist. Wij

Input nodig
Het is de bedoeling dat Richard
volgend jaar maart het product
lanceert. Eerst in Nederland en
Duitsland, daarna mondiaal. Hij
is van plan om zich op 21 en 22
september op de vakbeurs STL in
Kalkar verder te oriënteren.
Er zijn nog diverse zaken die hij in
kaart wil brengen. Daarvoor heeft
hij de hulp nodig van schippers
en andere geïnteresseerden. Zij
kunnen contact opnemen via
richard.greiwe@gmail.com.

SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

Vanwege uitbreiding van onze activiteiten is Bruinsma Freriks Transport op
zoek naar dubbelwandige tankschepen van 1000-5000t om onze vloot te
versterken.
Wij zijn actief in het transport van minerale oliën, bulkchemie, fuelcomponenten
en biobrandstoffen.
Ons vaargebied is Nederland, België,
Frankrijk en de Rijn (met zij-rivieren en
kanalen).
Tevens is BFT Tanker Logistics bv actief
betrokken bij duurzame initiatieven
zoals Vaporsol en de initiatiefnemer
voor het project “Don Quichot”, die
voor Greenpoint Rotterdam ingezet zal
worden.
Gelieve contact op te nemen met
Johann de Koning op +31 786 299
490 of +32 473 960 763.

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

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

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

31 augustus 2021

14

Wij wensen ERIC EN BIANCA veel geluk met hun BARBUDA

Foto: Eric Notterdaeme

Bedankt voor de aangename
samenwerking. Veel succes
met mvs Barbuda en een
behouden vaart gewenst!

VAN STAPPEN & CADA SCHEEPSELECTRO NV
Vosseschijnstraat, Haven 140
2030 Antwerpen

Telefoon: 03 326 70 90
www.vanstappen.eu

Wij leverden voor het MS BARBUDA
de aluminium overzakbare stuurhut op een nieuwe
stalen onderkuip.
Wij wensen de familie Notterdaeme-Westerlinck heel veel
geluk toe en een behouden vaart met het MS BARBUDA!

Team Bernaerts

Bernaerts

Scheepsherstellingen

Wij feliciteren familie Notterdaeme–Westerlinck
van harte met de ombouw van ms Barbuda
Elft bvba
+32 (0)3 541 8006
Tweede Havendok
Kaai 138
Boterhamvaartweg 2

Oostkaai 28-29, 2170 Merksem . Tel (+32)3 232 74 00
e-mail: info@bernaertsbvba.be . website: www.bernaertsbvba.be

2030 Antwerpen
www.elft.be
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Aan mvs BARBUDA
leverden onder andere:

Barbuda heeft
‘lessenaar van de toekomst’

Bernaerts BVBA Scheepsherstellingen
De aluminium overzakbare stuurhut op een nieuwe
stalen onderkuip
Blommaert BVBA
Aluminium stuurhuttrap met RVS gepolijste leuningen
en LED-verlichting en telescopische dakradarmast type
Europort met hydraulisch kantelbare vleugels, RVS
gepolijste D-model vleugels en kop en een gepolijste
koker
Elft BVBA
Interieur woning en stuurhut
Homeland Interieur
Zonwering en raamdecoratie
Tresco Engineering bvba
Tresco Navigis, Tresco RadarLink, Tresco TrackPilot &
SmartTracks en Tresco Conning systeem
Van Stappen & Cada NV Scheepselectro
De elektrische installatie

ZIE VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

(foto's Eric Notterdaeme)

Eric Notterdaeme en Bianca Westerlinck
hebben hun nieuwe Barbuda in de
vaart genomen, een gemoderniseerd
drogeladingschip met ‘de lessenaar van
de toekomst’ aan boord. Bij de ombouw
waren vrijwel uitsluitend Belgische
toeleveranciers betrokken.
Op hun vorige Barbuda hebben Eric en
Bianca vijftien jaar gevaren. Ze verkochten
het schip in 2020. De nieuwe Barbuda is
een omgebouwd schip van 86 meter. “Langer willen wij niet gaan, omdat we met z’n
tweeën willen blijven varen, zonder afhankelijk te worden van personeel. Dit schip is wat
breder dan het vorige en neemt meer tonnen
mee. Een nieuwe uitdaging.”

Overzicht en strakke lijnen zijn voor hem
belangrijk. “De tijd dat je 37 schermen en 60
knoppen in de lessenaar had, is voorbij. Wij
hadden vroeger veel instrumenten met een
eigen schermpje in de stuurhut. Daar wilde
ik van af. Ik wil alles via een paar schermen
kunnen uitlezen.”
Met de ambitie de ‘lessenaar van de toekomst’ te ontwerpen in samenwerking met
een Belgisch bedrijf, namen Eric en Bianca
contact op met Tresco. Ze zijn er al jaren
klant en staan er te boek als zeer vooruitstrevend. “Eric en Bianca hebben graag de
laatste nieuwe zaken aan boord”, zegt Ken
Hendrickx van Tresco. “Ze kiezen voor
veiligheid, comfort en duurzaamheid. Hun
visie strookt met de onze.”

Kaai 138

In één oogopslag

De ombouw vond plaats aan kaai 138 in Antwerpen, waar diverse toeleveranciers gevestigd
zijn. Het schip heeft onder meer een nieuwe
kuip met stuurhut gekregen. De woning ging
er tot op het fronthout uit en is vervangen
door een nieuwe. Ook is er een grotere, sterkere autokraan aan boord geplaatst.
“Op de spudpalen na is alles geleverd door
Belgische bedrijven”, vertelt Eric. De ombouw ging in april van start en was na zes
weken klaar. Een kwestie van goede planning
en voorbereiding.

Tresco bestaat 27 jaar en begon als aanbieder van een op GPS gebaseerd navigatieprogramma. Dit is inmiddels doorontwikkeld tot een volwaardige, integrale
navigatiemanager die veel meer doet dan
alleen de positie van het schip op de kaart
te tonen. Zo kunnen schippers vanuit het
Tresco-systeem via BICS hun reizen elektronisch melden.
In mei gingen Eric en Bianca om de tafel met
Tresco, Van Stappen & Cada. Het streven:
zo min mogelijk losse instrumenten met
een eigen scherm in de stuurhut. Tresco leverde een geïntegreerd systeem verdeeld over
drie schermen. Alleen de radar en de bochtaanwijzer hebben nog een eigen scherm. Met
één blik op het grote scherm krijgen Eric en

Overzicht en strakke lijnen
Wat de inrichting van de lessenaar betreft, houdt Eric er een eigen visie op na.

Bianca tijdens het varen alle informatie die
zij nodig hebben. Van de vaarsnelheid tot de
diepte, maar ook spudpalen en andere zaken
die niet aan navigatie gelinkt zijn. Wel zo
overzichtelijk.

‘Supercomputer’
“Vroeger waren veel instrumenten los aangesloten”, aldus Hendrickx. “Op de Barbuda wordt hun data door een soort ‘supercomputer’ verzameld en gedeeld met twee
andere computers die de bediening mogelijk
maken. Valt één van deze computers onverhoopt uit, dan neemt de andere het automatisch over. Daarmee is de beschikbaarheid
geborgd.”
“Ik heb eens een onderzoek gelezen waaruit
blijkt dat schippers tijdens het varen met elf
zaken tegelijkertijd bezig zijn. Komt er een
brug aan? Wat is de stand van de mast? Wat
zegt de radar en wat gebeurt er links en rechts
van mij? Door zoveel mogelijk informatie
te integreren op slechts een paar schermen
houd je makkelijker het overzicht.”

Tresco TrackPilot
met SmartTracks
Het totaalconcept aan boord van ms
Barbuda bestaat uit Tresco Navigis River met
een ankerwachtalarm-module, RadarLink
en het nieuwste Conningsyteem. In Tresco
Navigis is ook het laatste nieuwe product
geïntegreerd: Tresco TrackPilot.
“Een eerste stap in de richting van autonoom varen”, zegt Hendrickx. “We hebben
ons systeem aangesloten op de automatische

piloot. De schipper kan zelf een track invoeren. Indien dit niet aanwezig is, kan hij ook
het schip vóór hem aanduiden via AIS en
volgen. Met de ontwikkeling van onze SmartTracks gaan we nóg een stap verder. Hierbij
geeft de schipper zijn bestemming aan en
berekent onze slimme software de ideale
koers. Deze oplossing is gebaseerd op big
data. De afgelopen tien jaar hebben we de
vaarroutes van schepen verzameld en geanalyseerd. Dit stelt ons nu in staat om schippers
te adviseren over de beste vaarroute.”

Rustig en zuinig varen
Zelfs een wat oudere klant van Tresco, die al
tien jaar hetzelfde traject vaart, heeft onlangs
voor SmartTracks gekozen. Hendrickx: “Het
geeft hem rust in het hoofd. Door de besturing deels over te laten aan de automatische
piloot kan men zich beter concentreren op
andere zaken. Waarbij de schipper uiteraard
altijd kan ingrijpen om de besturing over te
nemen.”
“Klanten geven ook aan met deze oplossing
minder brandstof te verbruiken. De software
kijkt dan ook verder vooruit dan de mens bij
het bepalen van de ideale route, waardoor
het schip meer geleidelijk bestuurd wordt.”

Gepersonaliseerd
De door Tresco geleverde software wordt
qua schermindeling en kleurstelling verpakt
in de stijl van de klant. Hendrickx: “Van een
blauwe achtergrond tot een groene met rode
stippen – het kan allemaal. Wij geven er een
persoonlijke touch aan.”
Eric Notterdaeme is zeer tevreden: “Het ziet
er mooi en gelikt uit. En wat een gemak om
alles op drie schermen in de gaten te kunnen
houden! Updates kan ik eenvoudig downloaden. Ik ben hier echt blij mee.”
Hendrickx: “Het resultaat van goede samenwerking. De producten die wij in de afgelopen 27 jaar ontwikkeld hebben, zijn voor
75 procent in samenwerking met klanten ontstaan. Dat vinden wij logisch. Wij
hebben de technische kennis en kunde, maar
het zijn de schippers die in de praktijk comfortabel met onze systemen moeten kunnen
werken.”

Donau

Homeland NV wenst Barbuda
en bemanning een behouden vaart!
raamdecoratie • zonwering • vloerbekleding
behang • verf • schilder- en behangwerken
europese & oosterse tapijten

Eric en Bianca varen met de Barbuda naar
de Donau. “Wij vervoeren voornamelijk
granen, kunstmest en constructiematerieel.
We varen al meerdere jaren voor dezelfde
bevrachter en zitten goed in het werk.”
“De eerste reizen zijn prima verlopen. De
Tresco-software en alle andere componenten functioneren naar behoren. Het schip
vaart rustig en bevalt ons goed. We zijn
blij met het sterke samenspel op kaai 138,
de goede service en kwaliteit. Iedereen
bedankt!”
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Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

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

Bent u klaar voor de nieuwe
STAGE V-emissienorm ?
De meest compacte en intelligente after treatment systemen van Mourik EGP (Exhaust
Gas Purification) zorgt voor 80-95% minder uitstoot van NOx en fijnstof, daarmee
brengen wij u nieuwe als bestaande motoren naar de normering van de EU Non Road
Machinery Stage V. Ons systeem is zo compact dat het de uitlaatdemper kan vervangen.
Het intelligente besturingssystemen met telemetrie zorgt voor een real-time inzicht van
emissies en vaargedrag. Zo maakt Mourik EGP uw vaartuig klaar voor de toekomst.

Maak ook schoon schip

Kijk op m-egp.com of stuur een e-mail naar: mourikegp@mourik.com
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VLOOTSCHOUW

Vernieuwde
website!
met meer dan 2300 nieuwbouwschepen

Schepen nu nóg mooier gepresenteerd
Efficiëntere zoekopties
Uitgebreidere advertentiemogelijkheden
Leveranciers in de spotlight
Nieuwbouw aanmelden
Doorlinkmogelijkheden naar uw eigen website

Voor meer informatie of adverteren neem contact op met Ken of Rica

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

Special Edition #5 - Leveranciers
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He�techniek voor de scheepvaart
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Revisie, reparatie en
onderhoud van dieselmotoren.
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CUMMINS |
C AT E R P I L L A R |
MITSUBISHI |
Oﬃcieel dealer
Baudouin motoren

Biodiesel (g)een probleem?!

Enkelschaarhe�tafels
Dubbelschaarhe�tafels

Vlakke schaarhe�tafels
Scheepskranen

Dankzij het toepassen van onze microﬁlters bent u verzekerd van
betrouwbare en schone brandstof in uw motor. Door de grote opname
capaciteit van de MicFil ﬁlters wordt het stilvallen van motoren,
als gevolg van het dichtslaan van ﬁlters, voorkomen.
Benieuwd wat wij als MicFil dealer voor uw motor(en) kunnen betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

VRAAG NU INFORMATIE AAN

Precision in Diesel Engineering
Büter Hebetechnik GmbH | Emmener Str. 9 | 49716 Meppen | Tel +49 (0) 5935/ 7059-0
Tel (NL): Willem- Jan van Opstal +31 (0) 40 2222-361 | info@bueter.de
www.bueter.com

Heliotroopring 500, 3316KG Dordrecht
T +31(0)78-6524310 • E info@dbhdiesel.com • I www.dbhdiesel.com

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



THE POWER
TO TURN YOUR WORLD

360°

QUALITY - SERVICE
INNOVATION - SUSTAINABILITY

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

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

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

NIEUWENHUIJSEN SCHEEPSBOUW
Faciliteiten

Specialiteiten

• Helling tot 140 meter,

• Klasse maken tankers

5 banen naast elkaar

• Keuringen: alle varende objecten

• Botenkraan 70 Ton

• Schoonspuiten (500 BAR) en schilderen

• 3 Torenkranen

• Alle voorkomende onderhoud, reparatie en

• Aanlegkades tot 135 meter

schade werkzaamheden

voor bovenwater

• Leidingwerk

werkzaamheden

• Hermotoriseren / verbouwingen
• Kleinschalige nieuwbouw (secties, pontons etc.)

Rivierkade 1 | 4931 AA Geertruidenberg | 0162 - 512 290 | info@nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl | www.nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl
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5e Special Edition over leveranciers
De binnenvaart profiteert en innoveert mede dankzij de gespecialiseerde (toe)leveranciers waar de sector
op kan bouwen en vertrouwen. Daarom zetten we deze zomer de schijnwerpers op dat soorrt bedrijven.
Dit is de vijfde Special Edition.

Maritieme sector dient plannen in voor groene toekomst
Waterstof en methanol als
brandstof, autonoom varen,
varen op wind en de afvang
van CO2: dat zijn enkele van
de plannen die onder de vlag
van Nederland Maritiem Land
namens de maritieme sector
zijn ingediend voor de R&Dregeling van 150 miljoen
euro van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat.
Deze nieuwe regeling is bedoeld
voor innovatieve projecten in de
sectoren maritiem, automotive
en luchtvaart gericht op
verduurzaming en digitalisering.
In de afgelopen maanden heeft
de maritieme sector alle groene
voornemens in kaart gebracht en
vertaald naar concrete plannen
als uitwerking van het vorig jaar
gelanceerde Maritiem Masterplan.
Nederland Maritiem Land wil
daarmee in 2030 dertig emissieloze schepen in de vaart hebben.

Nieuwe technieken
“De subsidieregeling van de
overheid is noodzakelijk om de
plannen ook te kunnen realiseren”, aldus brancheorganisatie
Netherlands Maritime Technology
(NMT). “Het betreft namelijk
nieuwe technieken, die door
cofinanciering kunnen worden
ontwikkeld.”
Tezamen hebben verschillende
consortia de voorstellen uitgewerkt en ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat. Deze consortia bestaan
uit zowel grote bedrijven als
mkb’ers en start-ups. “Bovendien
werken spelers binnen en buiten de maritieme sector hierin
samen om tot het beste resultaat
te komen.”

Emissieloos en digitaal
“Het is indrukwekkend om de
samenwerking en het innovatievermogen van de sector te zien in
de totstandkoming van de projectvoorstellen. Dat is nodig om gezamenlijk het Maritiem Masterplan
te realiseren en hiermee geven wij

Ook zonder de R&D-regeling schakelt de scheepvaart al over op groene technieken. De NZK Pont 100 is de allereerste volledig elektrische
Noordzeekanaalveerpont. Het schip werd deze zomer aan GVB opgeleverd door Holland Shipyards Group. (foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

als sector een duidelijk signaal
dat wij de kansen en uitdagingen
die de energietransitie met zich
meebrengt, kunnen en willen aangaan”, aldus Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land.
Het Maritiem Masterplan geeft de
ambitie weer van de Nederlandse
maritieme sector voor de systeemverandering naar een emissieloze
en digitale sector.
Onderdelen van het plan zijn –
naast de R&D-agenda en de ontwikkeling en bouw van dertig
emissieloze schepen – het
launching customership (optredend
als opdrachtgever van schepen met
nieuwe, schone technologieën)
van de Koninklijke Marine en de
Rijksrederij, slimme en schone
productie van schepen en het aantrekken en opleiden van personeel.

De uitvoering van het plan moet
tegelijkertijd breed beschikbare
kennis en ervaring opleveren van

en met nieuwe technologieën.
“Daarmee versterken we het concurrentievermogen van de sector

en ons land en leveren we een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelstellingen”, aldus NMT.

IVR-congres: 7 en 8 oktober in Gent
Ondanks corona kan het
jaarlijkse IVR-congres doorgaan.
Op 7 en 8 oktober komen de
leden en genodigden samen in
Gent. Keynote speaker is mentalist
en illusionist Jan Reinder.
Het congres is bedoeld voor vertegenwoordigers uit de wereld
van (transport)verzekeringen en
scheepsexpertise. Maar ook anderen die in Europa werkzaam zijn
in de sector zijn welkom: fabrikanten, advocaten en scheepswerven.

Het congres vindt plaats in het
Monasterium PoortAckere. Op
het programma staat onder meer
een workshop over de nieuwe
beroepskwalificaties.
Sprekers zijn prof. dr. Wouter Verheyen (Universiteit Antwerpen),
Tije Vos en Kimberly Stolk (VSTEP
Simulation), Jan Smallegange
(STC) en Shaun White (Electrification of Inland Waterway Transport)
Aanlsuitend zijn er een cocktail en
een diner in de Opera Gent.

De tweede congresdag start met
de algemene ledenvergadering.
Daarna volgen een rondvaart
over de Gentse binnenwateren en
een lunch in het Augustijnenklooster.

• De overeenkomst van de bouw of
verbouwing van het schip mag nog
niet gesloten zijn op het moment
van indienen; wel moet er zicht
zijn op contractsluiting via een
intentieverklaring.

aan elk project een aantal punten
voor vier criteria. Daarop baseert
het ministerie van Economische
Zaken zich vervolgens door een
externe adviescommissie. De toetsingscriteria zijn innovativiteit,
duurzaamheid, economisch perspectief en kwaliteit van de aanvraag.

Aanmelden
Deelname kost 450 euro voor
IVR-leden en 600 euro voor nietleden.
Aanmelden kan tot en met 17
september. Kijk voor meer informatie op www.ivr-eu.com.

Nu inschrijven voor tweede SDS-tender
Subsidieaanvragen voor
de tweede en tevens laatste
tender van de Subsidieregeling
Duurzame Scheepsbouw 2021
kunnen nog worden ingediend
tot en met 1 oktober 17.00 uur.
Het animo voor de SDS-subsidie is
elk jaar groot. Op verzoek van de
scheepsbouwsector komt het geld
dit jaar in twee tenders beschikbaar. De eerste tender was van 25
januari tot en met 2 april. Net als
in de eerste ronde wordt nu 2,3
miljoen euro verdeeld onder de

meest duurzame innovatieve voorstellen.

Duurzame innovatie
Scheepswerven die een schip of
offshore-constructie bouwen of
verbouwen en daarbij duurzaamheid bevorderende innovaties toepassen, komen in aanmerking. Zo
kunnen ze bijvoorbeeld technologieën testen om CO2-uitstoot en/
of uitstoot van andere emissies te
verminderen, of geluidsproductie
(boven- of onder water) te verlagen.

De subsidie bedraagt 25 procent
van de subsidiabele kosten. Het
maximale subsidiebedrag per
aanvrager (of groep waartoe deze
behoort) is 1.250.000 euro.
Een aanvraag moet in ieder geval
voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Het te (ver)bouwen schip is een
binnenvaart- of zeeschip met een
brutogewicht boven de 100 ton of
sleepboot met een vermogen van
meer dan de 365 kW. Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.

Criteria
Bij de tender maakt het niet uit
wanneer een aanvraag wordt ingediend – als het maar in de aanvraagperiode is. Na de sluitingsdatum worden alle projecten met
elkaar vergeleken. Binnen deze
tender geeft de adviescommissie

De uitvoering van de subsidieregeling is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Kijk voor meer informatie
op www.rvo.nl.
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scheepselektrotechnische installaties
in de binnenvaart
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Scheepsreparatie
Maasbracht
Voor alle schades boven de waterlijn

Onze activiteiten omvatten het complete traject van

Marco B.V. is gespecialiseerd in het inbouwen van

advisering, ontwerp, uitvoering, inbedrijfstelling, service

voortstuwingsmotoren, leveren en plaatsen van

en onderhoud van elektrotechnische installaties aan

spudpalen en alle ijzerwerkzaamheden aan boord van

boord van binnenvaartschepen en baggerschepen.

binnenvaartschepen, werkschepen, duw en sleepboten.

Tevens verzorgen wij besturingen van dieselmotoren en

Ook herstellen we alle mogelijke schades (boven de

generatorsets voor diverse doeleinden.

waterlijn), evenals ijzerwerk.

Bunkerhaven 22 • 6051 LR Maasbracht • Telefoon: 0475 - 46 46 67
www.vissersenvandijk.nl • info@vissersenvandijk.nl

Bunkerhaven 4 • 6051 LR Maasbracht • Telefoon: 06 533 819 69
www.marcobv.com • info@marcobv.com

UW CONSTRUCTIEVE
PARTNER!

Dé leverancier van leidingsystemen en apparaten
Willems Piping & Equipment is dé leverancier
van leidingsystemen en apparaten.
Specialismen zijn de binnenvaart en industrie.

B U R A N D O B A R G IN G S TA A T V OOR:

V EILIG HEID

KWA LITEIT

F LEX IB EL

IN N O V A TIE

KLA N TG ER IC HT

D U U R Z A A M HEID

Willems kan hiervoor het gehele traject leveren
van ontwerp, engineering, productie tot en met
montage met eigen montageploegen.
De leidingsystemen en apparaten kunnen naar
keuze gefabriceerd worden uit staal, roestvaststaal, duplex of super duplex. Tientallen schepen
zijn voorzien van een door Willems Piping &
Equipment geleverd laad-lossysteem.
Vele industriële plants zijn voorzien van tanks en
leidingsystemen van Willems Piping & Equipment.
Ook levert Willems Piping & Equipment complete
leidingbruggen die eventueel in de eigen werkplaats volledig zijn geprefabt.

Bel voor een afspraak en ervaar hoe Willems
Piping & Equipment met u meedenkt en van
A tot Z ontzorgt.

Waterstraat 24
6657 CP Boven-Leeuwen
T +31 487 74 56 00
W W W . B U R A N D O B A R G IN G . C O M | T . + 3 1 ( 0 ) 8 8 5 0 1 2 5 6 0 | E. O P S @ B U R A N D O . EU

STAAL - ALUMINIUM - RVS

WILLEMS.NL

Willems Piping & Equipment is onderdeel van Willems Boven-Leeuwen

Willems beschikt over alle vereiste certificeringen,
zoals EN 1090-1 EXC.3 en EN ISO 3834-2.
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Provinciedirecteur bezoekt Werkendam

Mooi staaltje samenwerking

Tijdens zijn ‘kennismakingsrondrit’ door de Gemeente Altena bracht Marcel van
Bijnen (CEO/Provinciesecretaris Provincie Noord-Brabant) een kort bezoek aan de
haven van Werkendam.
Hij werd geïnformeerd over de impact, innovaties en kansen van de maritieme
bedrijven en kreeg een rondleiding aan boord bij een tanker in aanbouw.

Onder toeziend oog van twee kleine werfbaasjes werd in Werkendam duwbak B
& V VII te water gelaten. Het is de vierde duwbak op een rij die Scheepswerf De
Werken B.V. bouwde voor opdrachtgever Bek & Verburg, de grootste maritieme
afvalverzamelaar in Nederland.
Niet alleen de bouw van de bak was teamwerk, ook de tewaterlating was een mooi
staaltje samenwerking!

De schoonheidsbehandeling

JC Straaltechniek BV breidt uit!

Clean Classiﬁceer- en Conserveerbedrijf is specialist in het reinigen en conserveren
van schepen een scheepsruimen. Onlangs kwam ms. Consensus aan de eigen
kade van Clean voor een schoonheidsbehandeling.
De vakmensen van Clean maakten de achter machinekamer, het ruim en het schip
aan de buitenkant schoon. Ook werd het schip geschuurd en geconserveerd.
Kortom: de Consensus is weer om door een ringetje te halen!

Vanwege ruimtegebrek op de 1e locatie breidt JC Straaltechniek uit met een extra
locatie. Op het adres Jakobsstaf 3 te Werkendam verrijst binnenkort een prachtig
en hagelnieuw pand. Deze extra locatie biedt de extra capaciteit die nodig is en
maakt het mogelijk om eﬃciënter te werken bij de behandeling van voornamelijk
groot materiaal. Op 23 juli jl. werd de eerste paal geslagen.

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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Minder motorschades door schone en droge brandstof
Olie- en brandstoffiltratie

Ontwikkelingen op het gebied van
brandstoffen volgen elkaar snel, vele
worden gedreven om de belasting
op het milieu te verlagen. Maar er zijn
ook veel vragen zijn over de nieuwe
brandstoffen, zoals toenemend bioaandeel (FAME) of gevoeligheid voor
de veroudering.

21.450,22.450,24.550,25.550,26.450,-

38.700,77.500,-

CC Jensen adviseert met een
eenvoudige oplossing om te komen
wat belangrijk is: Het realiseren en
behouden van schone en droge
brandstof die moderne motoren
vereist.
Brandstof behoeft continue aandacht,
dit begint direct na het bunkeren om
veroudering te voorkomen. Bacteriën
hebben (condens-)water nodig om te
overleven in brandstof en produceren
een slijmvormige gel met mogelijke
vervolgschades aan pompen of
injectoren maar veroorzaken ook
verstopte filters van de motor of
corrosie in tanks. Waterdruppels in
brandstof veroorzaken ook schades
aan pompen en injectoren.

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

Wij staan voor u klaar om
u te adviseren.

OMRU
SCHEEPSRAMEN

OMRU SCHEEPSRAMEN LEVERT:
• Kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen;

Dé specialist in het

STOFFEREN EN INRICHTEN
VAN BINNENVAARTSCHEPEN

• Standaard proﬁelen én geïsoleerde proﬁelen;

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

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

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

PVC-VLOEREN - TAPIJT - VINYL - GORDIJNEN - VITRAGE - ZONWERING - MEUBELS - BEDTEXTIEL

Leeghwaterstraat 11 - 4251 LM Werkendam
Kelvinweg 12a, 6101 WT Echt (Afstand vanaf Maasbracht 2 km)

0183 66 31 59 - info@dikdenhollander.nl

Of kĳk op www.omruscheepsramen.com

www.dikdenhollander.nl

Telefoon: +31(0) 475 58 04 88 E-mail: info@omruscheepsramen.com
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Achter de schermen bij OMRU
Scheepsramen (deel 5/6)
OMRU Scheepsramen is al
meer dan vijftien jaar een
gevestigde naam in de wereld
van de binnenvaart. Het bedrijf
dat wordt geleid door Yvo en
Peggy de Ruijter heeft zich
gespecialiseerd in de productie,
levering en montage van
aluminium scheepsramen en
scheepsdeuren. Die productie
vindt volledig in eigen huis
plaats in het Limburgse Echt,
waar OMRU beschikt over
moderne faciliteiten. En
natuurlijk over een team van
ervaren vakmensen. In deze
serie van zes artikelen kijken
we achter de schermen bij dit
mooie maakbedrijf. Vandaag
deel 5, waarin we stil staan bij
de verschillende doelgroepen
die wij met onze producten
bedienen.

Focus op beroepsvaart
In de beginjaren van OMRU lag
de focus op het produceren en
monteren van ramen voor de
pleziervaart. Door Yvo’s binnenvaartroots en zijn netwerk in en
om thuishaven Maasbracht, verschoof die focus steeds meer naar
de beroepsvaart. Yvo: “Nu behalen
we 90 procent van onze omzet in
de binnenvaart. Wij produceren,
leveren en monteren scheepsramen en -deuren op drogeladingschepen, tankers, werkschepen en
passagiersschepen. Speciaal voor
tankers hebben we laatst nog een
speciaal vluchtluik ontwikkeld.”
“Onze opdrachtgevers komen uit
Nederland én via ons dealernetwerk uit België/Frankrijk (dealer:
Bernaerts Scheepsherstelling) en
Duitsland (dealers: Bootsfenster
en Wessels). De laatste tijd zijn we

(foto’s OMRU)

ook veel actief in landen als Noorwegen en Zweden.”

Produceren voor
pleziervaart
Hoewel de beroepsvaart het specialisme is, kunnen ook jachtschippers nog bij OMRU terecht. Maar
alleen voor de productie van ramen. Yvo: “Met uitzondering van
ons windscherm ontwikkelen wij
geen producten meer specifiek
voor de pleziervaart. Als iemand
onze kwaliteitsprofielen voor de
beroepsvaart wil toepassen in zijn
plezierjacht, dan kan dat natuurlijk. Die leveren wij graag. Alleen
het inmeten, aanleveren van mallen en de montage moet de schipper dan zelf doen.”

Naamsbekendheid
De afgelopen jaren is de bekendheid van OMRU verder gegroeid,

onder andere door de inzet van
marketing en het aanwezig zijn
op vakbeurzen. Waar vroeger veel
refitprojecten werden gedaan, is
OMRU nu ook een veelgevraagde
toeleverancier bij nieuwbouwprojecten.
Yvo: “Steeds meer bedrijven in de
binnenvaartindustrie weten ons te
vinden. Het feit dat onze ramen
voldoen aan de strenge kwaliteitseisen vanuit de ISO 3903-norm
draagt daar absoluut aan bij.
Regelmatig worden onze producten onderworpen aan tests van
keuringsinstanties zoals Bureau
Veritas en het IMCI. Nieuw daarbij
is dat onze profielen nu ook officieel zijn goedgekeurd voor schepen
tot 24 meter die in het kustgebied
varen (coastal area).”

Passagiersvaart

deuren kan OMRU ook aan de passagiersvaart een compleet productpakket leveren. Denk aan nieuwe
ramen, (schuif)deuren, puien en
Franse balkons. Het vervangen van
isolatieglas in bestaande profielen
is een service die OMRU eveneens
aanbiedt.
En daar komt binnenkort nog een
specialisme bij. Yvo: “We gaan ook
speciale folies leveren voor op het
glas. Daarbij heb je allerlei opties.
Bijvoorbeeld zonwerende folie
of een folie die wordt ingezet als
doorvalbeveiliging.”

Heb je vragen?
Wil je meer informatie over
onze producten en diensten?
Neem dan contact op met Yvo
de Ruijter: +31 (0)6 203 51 424.
Kijk ook op
www.omruscheepsramen.com.

Door zijn eigen productielijn voor

ADVERTORIAL

Dik den Hollander Maritiem

Goed advies belangrijk bij
matrassen en bedtextiel
Dik den Hollander Maritiem uit
Werkendam is gespecialiseerd
in complete scheepsstoffering,
zoals meubels, zonwering
en gordijnen, behang, pvcvloeren en tapijt. Ook voor de
slaapkamer is men er aan het
juiste adres, onder meer voor
matrassen en bedtextiel. Het
compleet en turnkey opleveren
tot met een huishoudpakket
maakt deel uit van de service.
Slapen is belangrijk. Ook aan
boord… Een goede nachtrust beinvloedt of je fit en scherp bent
voor je werk. Een bed wordt door
de timmerman in de slaapkamer
gebouwd. Het bedtextiel bepaalt
mede de sfeer van de slaapkamer.
Verschillende mogelijkheden worden bij Dik den Hollander Mari-

tiem in de showroom getoond.
Slapen is gewoon heel belangrijk
voor een mens. De slaapkamer is
ook een ruimte waar de bemanning zich kan terugtrekken aan
boord. De sfeer en je er thuis voelen door de inrichting is eveneens
erg belangrijk.

Goede nachtrust
Vooral de matras is bepalend
voor een goede nachtrust. Op een
familieschip wordt elke matras
en elke wens om hard of zacht te
slapen afgestemd op de persoonlijke voorkeur. Voor een rederijschip speelt er veel meer mee: de
één weegt 70 kilo en de ander 120
kilo, daar moet een matras op aangepast zijn.
Naast de bedbodem en de standaardmaten (tot 2,10 meter lang

en van 90 tot 180 centimeter
breed) zijn er ook afwijkende
maten mogelijk. De soort matras
speelt ook een rol: de specialisten
van Dik den Hollander Maritiem
adviseren graag over de keuze voor
latex, koudschuim, pocket- of
binnenvering.
Ook eventuele eisen en regelgeving kunnen meespelen bij de
keuze van het bed. Dik den Hollander heeft voor verschillende
markten specialisten.
Scheepsinterieur is gewoon een
vak apart. “Luisteren naar de wensen van de klant is erg belangrijk,
net als doen wat we zeggen. Uiteindelijk gaat het om een perfect
eindresultaat en daar draait het
om bij Dik den Hollander Maritiem.”

Het belang van de juiste keuze
bij ﬁltersystemen
Voor het in goede conditie brengen en behouden van brandstoffen
staat de keuze van het juiste filter
centraal. Een belangrijk aspect
heeft te maken met de levensduur
van het filterelement.
Hierbij willen wij ter illustratie een
vergelijking maken met printers.
De aanschaf van een printer met
een kleine toner zal resulteren in
het veelvuldig moeten vervangen
van de toner. Goedkoper is om een
iets duurdere printer aan te schaffen die is voorzien van een grotere
toner. Hierbij zal minder vaak de
toner moeten worden vervangen.
De vergelijking met filters heeft
betrekking op de vuilopnamecapaciteit. Men kan het CJC-filter
vergelijken met een printer die is
voorzien van een grote toner.
Om precies te zijn: een CJC-filterelement heeft een vuilopnamecapaciteit van circa 4 tot 5
kilogram. Kleinere filters, vaak

aangeboden als hogecapaciteitsfilters, die worden toegepast voor
de brandstoffiltratie op binnenvaartschepen hebben in het algemeen een vuilopnamecapaciteit
van circa 250 tot 600 gram per
filterelement.
Belangrijk is om na te gaan hoeveel het kost om een kilogram
vuil uit de brandstof te filtreren.
Het CJC-filter heeft in het algemeen het laagste kostenniveau
per kilogram om vervuiling te
verwijderen.
De juiste keuze betekent niet
alleen continu water en vuil
verwijderen uit de brandstof. Ook
een langere levensduur voorkomt
problemen en hoge kosten. Graag
adviseren wij u bij de juiste keuze.
Contact: Marco van Boven
+31 (0)612 14 21 30
info.nl@cjc.dk
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TITAN-1000 EN FALCON-1000 MULTI INZETBAAR

Zowel de TITAN-1000 als de FALCON-1000 zijn multifunctionele
beeldschermen met ingebouwde software om gegevens van
RZ-sensoren weer te geven en de schermen kunnen op een
sensor worden aangesloten. Een groot voordeel van deze
digitale indicatoren is dat deze aanzienlijk goedkoper zijn dan
analoge indicatoren. En wanneer de schermen op meerdere
sensoren zijn aangesloten je eenvoudig van weergave kan
wisselen. Zo kan het scherm de ene keer als windmeter worden
ingezet en een andere keer als bochtaanwijzer of dieptemeter.
Dit maakt de TITAN-1000 en de FALCON-1000 uitermate
geschikt om als vervanging te fungeren van een defecte analoge
Radio Zeeland indicator.
Benieuwd naar de mogelijkheden in uw huidige configuratie?
Neem vrijblijvend contact met ons op!
E sales.binnenvaart@radioholland.com | T 010 428 3371

WE ZIJN TROTS OP DE BINNENVAART, HET ZIJN ONZE HELDEN! DAAROM BIEDEN WIJ DE BESTE
NAVIGATIE EN COMMUNICATIE PRODUCTEN EN SERVICE BINNEN ONS SERVICE (DEALER)
NETWERK IN HEEL EUROPA.
Verhoog

uw rendement
#HELDENVANDEBINNENVAART
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!

Verhoog uw rendement
Verhoog de duurzaamheid van uw onderneming
Verlaag uw kosten
m a r i n e . d e n h a r t o g b v. c o m

Standtijd motorolie verlengen?
Start samen met ons
een project op uw schip!
Bent u nieuwsgierig naar onze aanpak?

31 augustus 2021
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Afgelasting Hiswa te Water
ook zuur voor Zeekadetten
De Hiswa te Water gaat dit
jaar niet door. Na overleg met
verantwoordelijke instanties
heeft de organisatie daar half
augustus toe besloten. Voor
het Zeekadettenkorps is de
afgelasting ook zuur: zij zouden
hun uitgestelde jubileum op de
beurs vieren. Ook dat kan niet
doorgaan.
De populaire watersportbeurs kan
onder de huidige regelgeving van
het rijk niet plaatsvinden in de
vorm zoals de organisatie voor
ogen stond. De beurs in Bataviahaven Lelystad zou van 1 tot en met
5 september worden gehouden.
“Samen met de Gemeente Lelystad hebben wij geprobeerd een
modus te vinden waarin onze
exposanten optimaal tot hun recht
kunnen komen en bezoekers een
volwaardige beursbelevenis kunnen ervaren. Alleen dan kunnen
wij voor alle partijen ook een
goede Watersportbeurs garanderen. Helaas is dat niet mogelijk
gebleken”, luidde de toelichting
van de beurs.
“Voor de organisatie, exposanten en andere betrokken, maar
natuurlijk ook voor alle watersportliefhebbers, is het een grote
teleurstelling dat dit mooie watersportevenement weer geen doorgang kan vinden.”

Hybride straddle
carriers voor ECT
Bij de ECT Delta terminal zijn
half augustus tien nieuwe
hybride straddle carriers
aangekomen. Ze zullen op de
Rotterdamse terminal worden
ingezet voor de afhandeling
van het wegvervoer en voor
het laden en lossen van multi
trailer-systemen, die voor intern
terminaltransport worden
gebruikt.

De opbouw van de beurs was al begonnen. (foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

De organisatie van Hiswa te Water
gaat nu “vol goede moed” aan de
slag met de voorbereidingen voor
de editie van 2022. Die wordt van
31 augustus tot en met 4 september 2022 gehouden.

Geen jubileumviering
De jubileumviering van Zeekadetkorps Nederland is nu ook geannuleerd. Het 65-jarig bestaan
zou 4 september gevierd worden
tijdens en in samenwerking met
de Hiswa te Water.
“Samen met enkele van onze
partners hebben wij gezocht naar
alternatieven, maar binnen de
huidige maatregelen is het niet
mogelijk een bijeenkomst met circa 100 personen op verantwoorde
wijze te laten plaatsvinden nu we
geen gebruik kunnen maken van

de HISWA faciliteiten”, schrijft
voorzitter Bart Escher.
“Ook wij hebben er, na eerder al
een jaar uitstel van onze jubileumviering, bijzonder naar uitgekeken
u tijdens deze bijeenkomst te ontmoeten; Maar regels zijn regels,
ook wij houden ons daar aan.”
Het hoofdbestuur van Zeekadetkorps Nederland wil alsnog iets
organiseren zodra de omstandigheden dat toestaan. “Deze bijeenkomst zal zich niet richten op
het jubileum – dat al weer enige
tijd achter ons ligt – maar zal toekomstgericht zijn. Een toekomst
waarin wij doorwerken aan onze
Missie: jongeren interesseren voor
een beroep in nautische sector.”
Komend weekend zijn de Zeekadetten wel aanwezig tijdens de
Wereldhavendagen in Rotterdam.

Het nieuwe materieel maakt deel
uit van een uitgebreid investeringsprogramma van Hutchison Ports
ECT Rotterdam. Naast de straddle
carriers zijn ook 77 automatisch
gestuurde voertuigen (AGV’s) en
15 multi trailer-trekkers (MTT’s)

besteld. De eerste leveringen hiervan worden dit jaar nog verwacht.

120 extra medewerkers
Naast de aankoop van nieuw
equipment is ECT sinds begin dit
jaar ook volop bezig met het werven van 120 nieuwe operationele
medewerkers. Ongeveer de helft
van de nieuwe medewerkers is
inmiddels aan de slag.
Ook het verder verdiepen van de
ligplaatsen in de Amazonehaven
is onderdeel van het investeringsprogramma. Dat is bedoeld om
de ECT Delta terminal gereed te
maken voor de groeiende vraag
naar overslagcapaciteit en verdere
verhoging van het serviceniveau.

(foto Hutchison Ports ECT Rotterdam)

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

21 en 22 september 2021
De enige Duitse vakbeurs voor de binnenvaart - Shipping - Technics - Logistics (STL) heeft een reputatie opgebouwd als hét internationale knooppunt voor de maritieme
industrie. Als jaarlijkse inspiratiebron voor antwoorden op de centrale vraagstukken van
de toekomst biedt het exposanten en bezoekers een platform van hoge kwaliteit voor
onderlinge uitwisseling. De beurs STL koppelt vraag en aanbod in een aangename sfeer
aan elkaar en vormt hiermee een stevige basis voor zakelijke lange-termijncontacten.

‘’Vertrouwen in
de economie is in
deze tijd belangrijk’’

Hebben we uw interesse gewekt? Neem contact met ons op!

Party “Dock & Rock”
met live muziek

Dinsdag 21 september 2021 - Party
incl. buﬀet en live muziek voor maar € 30,00 p.p.

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

Uw contactpersoon: Pim Groot Obbink
E-mail: pim.groot-obbink@messekalkar.de
Tel: +49 (0) 2824/910-149
Mob: +49 (0) 151/526 63 129
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Naam ms Viento
kan geen toeval zijn

Afmetingen:
110 x 10,50 meter
Thuishaven:
Raamdonksveer
Hoofdmotor:
1x Caterpillar scheepsdiesel
motor, type C32 van 895 bkW
(1217 pk) bij 1800 rpm
Eigenaar:

Amer Cargo B.V.
ENI / Europanummer:
2338635

(foto Ruijtenberg Shipyard)

DOOR JAN HOEK

Aan rivier de Donge in Raamsdonksveer manifesteerden Ruijtenberg Offshore en Buijks
Maritiem zich als prima buren. Door nauw
samen te werken versterkten de bedrijven
elkaar op een zeer positieve manier. Ruijtenbergs directeur-eigenaar Léon Bons zag toekomstmogelijkheden en nodigde Jan Buijks
jr. uit voor een gesprek. Ook dat gesprek
verliep goed, met als resultaat dat Ruijtenberg Offshore per 1 januari van dit jaar de
technische dienst en afbouwtak van Buijks
Maritiem overnam.
Om zich nog beter als one-stop-shop voor
complete maritieme service op gebied van

reparatie, onderhoud en nieuwbouw voor
alle type binnenvaartschepen te kunnen
presenteren werd de naam van de werf
gewijzigd in Ruijtenberg Shipyard. Een nieuwe naam voor een bedrijf dat al sinds 1907
bestaat.
De eerste turnkey afbouw van de ‘nieuwe’
werf was de 2.800 ton metende Genfersee,
die tot volle tevredenheid van de opdrachtgever snel en vakkundig werd afgebouwd.
Inmiddels is ook het tweede afbouwproject
succesvol afgerond met de afbouw van het
bijna 2.700 ton metende drogeladingschip
Viento. De naam van het schip is het Spaanse woord voor wind; die naam kan haast

geen toeval zijn, want het gaat Ruijtenberg
Shipyard op dit moment inderdaad voor de
wind.

Completere werf
Ruijtenberg Offshore bouwde in het verleden zo’n 200 schepen, voornamelijk casco’s
maar ook complete binnenvaartschepen.
Later concentreerde het bedrijf zich op de
offshore en reparatie en het onderhoud van
binnenvaartschepen. De goede samenwerking met Buijks Maritiem werd duidelijk met
het voorzien van nieuwe achterschepen voor
de Brienzersee en de Vierwaldstättersee. De
geleverde kwaliteit was voor opdrachtgever
Neco Schifffaht reden genoeg om Ruijtenberg Shipyard ook de nieuwbouw van de
Genfersee te gunnen.
Een verantwoorde beslissing, want technisch
manager Jordy Buijks en projectmanager Ad
van den Elshout van Buijks Maritiem staan
nu op de loonlijst van Ruijtenberg Shipyard.
Algemeen directeur Léon Bons ziet de toekomst positief tegemoet. “Door de overname
zijn we een completere werf geworden. Het
contact met onze klanten blijft ongewijzigd;
we vinden persoonlijk contact en begelei-

ding heel belangrijk en afspraak is afspraak.”
Ondanks de positieve blik naar de toekomst
heeft Bons te maken met één klagende
omwonende, wiens levenswerk lijkt te
bestaan uit het werk op de werf, die daar
al sinds 1907 gevestigd is, onmogelijk te
maken. “Ik ben met de gemeente in gesprek
over een nieuwe locatie. Gesprekken met
wethouder Kevin van Oort die steeds intensiever worden. Ik heb dan ook een goede
hoop op termijn met de scheepswerf te kunnen verhuizen. Dat scheelt mij ook nog eens
een hoop irritatie en boetes.”

Lager verbruik
De kop boven een nieuwbouwreportage
die in september 2020 in deze krant stond,
luidde: Bremanger: bijzonder ‘groen’ vrachtschip met extreem lage kruiplijn. Die kop kan
ook gebruikt worden voor dit artikel, want
de Viento lijkt als twee druppels water op de
Bremanger. Never change a winning team, dus
ook de lijst toeleveranciers is hetzelfde.
Voor de afbouw van de Bremanger stak het
duo Buijks en Van den Elshout veel tijd in
de engineering. Zeker geen verloren tijd, stelt
Buijks terecht, want de Bremanger verbruikt
jaarlijks ruim 60 kuub minder brandstof dan
een ‘normaal’ schip van 110 x 10,50 meter. Hij
legt uit: “We hebben bewust gekozen voor
een Caterpillar C32 die afgesteld is op 1.250
pk in plaats van de gebruikelijke 1,600 pk.
Bovendien hebben we een nabehandelingsLees verder op pagina 28 >>

Aan ms VIENTO leverden onder andere:
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Ontwerp, bouw en levering casco
Ruijtenberg Shipyard B.V.
Afbouw
ADS van STIGT
Masson Marine keerkoppeling type

- Spudpaal installaties

Dijvler Materiaal

- Cumarine IJkmeet systeem.
- Dacom Camera installatie.
- Ballast jet pomp.

- Opgebouwde PTO type 1 t.b.v. as
generator

EBR Marine B.V.
Stuurhuis met hefkolom
Foresta Trading B.V.
- F.T. Victor dekwas & ballastpomp-

OMRU Scheepsramen
Ramen geproduceerd en gemonteerd
Pon Power B.V.

- PTO type 0 t.b.v. stuurwerk

en in de dubbel gelagerde BiBlock

1x Caterpillar scheepsdieselmotor,

Blokland Non-Ferro B.V.

uitvoering

type C32 van 895 bkW (1217 pk)

Beunkoelers
Blommaert BVBA
• 22 aluminium scheepsluiken type
Friesche kap
• Hydraulische luikenwagen type
• Voormast type Improval in wit
gelakt met ovale vleugels
gelakt met XL-vleugels
• Heklichtbeugel type Isis in wit
gelakt

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

- AS- generator elektronisch.

• Gasolie

Ankers en Ankerdraden.

• Achtermast type Hazard in wit

www.rensendriessen.com

- Complete elektrische installatie.

• OML koelmiddelen

Inclusief:

HLW 9/5000

Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.

B.V.

• Texaco smeermiddelen

Boegankerlier, Achterankerlier,

- Elektrische bediening

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
de bouw en levering casco van ms Viento
mogen verzorgen voor Amer Cargo B.V.

Leeuwestein Scheepsinstallaties

• Stuurstoel

MM W4400 reductie 5,542:1
- Centa elastische koppeling

Een behouden vaart

• Scheepsuitrusting

• Aluminium stuurhuttrap
Bunkerstation Dongemond BV

- F.T. Giudici nazuig-ejectors
- F.T. Victor zwart wart water pompen met versnijdende waaier
- F.T. Hydrofoor met luchtgekoelde
frequentieregelaar

bij 1800 rpm.
Tresco Engineering bvba
Tresco Navigis
Verhaar Omega B.V.
(1) Verhaar Omega Boegschroef-

- F.T. voorsmeerpomp

installatie type VBS1200sr

- F.T. Smeerolie haspelsets

(schroefdiam 1200mm), 430 kW

Hoogendoorn Maritieme
Betimmeringen en
Interieurbouw
Volledige betimmering achterwoning, voorwoning & stuurhuis.
JP Survey BV
Certificering

bij 1800 omw/min.
- Bediening wegafhankelijk
incl omschakeling Pomp/
Boegschroefbedrijf.
W&O Europe
Appendages voor in de
machinekamers

• Bijboot

ZIE WWW.VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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Open Monumentendag Rijkswaterstaat
weer online

Viento is zo 'groen' mogelijk
Vervolg van pagina 27 >>

“Veel bouwwerken die Nederland draaiende
houden zijn dan zelf aan het woord”, kondigt Rijkswaterstaat aan. “Van een koppige
vuurtoren die Duitsers in de Tweede Wereldoorlog liet verdwalen tot een flitsende stuw
met een uniek ontwerp.”

systeem op de uitlaatgassen geïnstalleerd.
In een explosievrije ruimte staan 48
accu’s waarbij een managementsysteem
het elektrisch verbruik aan boord monitort. Tijdens de vaart vult een asgenerator
van 65kW het accupakket aan, waardoor
motorschip Viento minimaal 24 uur kan
stilliggen zonder gebruik te hoeven maken
van een generator. Zodoende wordt zo’n
10 liter brandstof/uur bespaard, neemt het
filtergebruik af en is er beduidend minder
onderhoud nodig. En zeker niet te vergeten: om de Viento zo ‘groen’ mogelijk te
maken is er minder schadelijke uitstoot.”

Digitale reis

Verwarming

Op Open Monumentendag laat de vaarwegbeheerder bezoekers elk jaar met de imposante bouwwerken die de scheepvaart en het
wegverkeer in beweging houden. Dit jaar
heeft Rijkswaterstaat vanwege de coronacrisis een digitale reis uitgestippeld. Die
voert langs acht monumenten: de Haringvlietsluizen, de Hollandsche IJsselkering, de
Prinses Beatrixsluizen, de stuw Borgharen,
de Velsertunnel en de vuurtorens in Urk,
Noordwijk en Hellevoetsluis. De monumenten vertellen zelf over hun geschiedenis
en functie.
De deelnemende vuurtorens worden geexploiteerd door derden. Die partijen hebben hun deuren, met inachtneming van de
coronamaatregelen, inmiddels wel weer
geopend voor bezoekers.

“Het eerder voor de Bremanger ontwikkelde verwarmingssysteem is ook aan boord
van de Viento geïnstalleerd. Het gaat hier
om vloerverwarming met water met slangen onder de vloer, waarbij de restwarmte
van de motor wordt gebruikt om de woning
te verwarmen.
Complimenten voor Hoogendoorn waar
ze in een moeilijke periode na de brand
alles op alles hebben gezet om de complete
betimmering van de woning en de door
EBR geleverde stuurhut op tijd gereed te
hebben”, aldus Jordy Buijks.
Het casco is ontworpen, gebouwd en geleverd door Rensen-Driessen Shipbuilding.
Met een hoogte van 4,20 meter op 2,50
heeft Ruijtenberg Shipyard een fraai ‘kruipschip’ opgeleverd dat volledig voldoet

Ter gelegenheid van Open Monumentendag op 11 en 12 september, opent
Rijkswaterstaat de deuren van een aantal
monumenten. Wegens corona wordt het
net als vorig jaar weer een online editie.

oude schip krijgt op de helling een fikse schoonmaakbeurt en wordt opnieuw
beschilderd.
Begin volgend jaar staat de nieuwbouw van
een drogeladingschip en een tanker op het
programma. Ruijtenberg Shipyard is inderdaad een one-stop-shop. Niet alleen voor de
nieuwbouw van innovatieve binnenvaartschepen, maar ook voor het onderhoud van
een eeuweling als de Postsloot. Directeur
Léon Bons stelde het al eerder: “We zijn een
completere werf geworden.”

aan de eisen van eigenaar Amer Cargo. De
Viento gaat varen voor scheepvaartbedrijf en
bevrachtingskantoor Amer Shipping.

Bijzondere klus
Ruijtenberg Shipyard gaat zich voorlopig richten op reparatie- en onderhoudsopdrachten. Een bijzondere klus is het
onderhoud van het in 1922 bij De Korte
in Moerdijk gebouwde, 154 ton metende
vrachtschip Postsloot van eigenaar Frans
Peeters uit Hank. Het bijna honderd jaar
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Scheepseigenaren gezocht voor Europese innovatieprojecten
Vrijdagmiddag 10 september houdt
het European IWT platform een online
informatiebijeenkomst voor bedrijven
en organisaties uit de binnenvaart die
willen deelnemen aan innovatieprojecten
die door de Europese Unie worden
gefinancierd.
De nieuwe langetermijnbegroting van de EU
(het Meerjarig Financieel Framework) is dit
jaar van start gegaan en loopt tot 2027. In
het kader van Horizon Europe, het belangrijkste EU-financieringsprogramma voor
onderzoek en innovatie, zal de Europese
Commissie dit en volgend jaar alleen al 14,7

miljard euro steken in tal van projecten gericht op transport Waaronder vervoer over
water.
Als Europese binnenvaartkoepel wil IWT dat
de branche daar zo veel mogelijk profiteert.
Het gaat vooral om alternatieven voor fossiele brandstoffen, vergroening, modal shift,
digitalisering en automatisering. De eerste
oproepen voor projectvoorstellen staan inmiddels op het financierings- en aanbestedingsportaal van de Europese Commissie.

Binnenschepen
IWT is door meerdere partijen benaderd
die graag meewerken aan één of meer pro-

jecten. “De nadruk zal liggen op onderzoek
en innovatie, maar alle voorstellen starten
met een kleinschalig proefproject om de
levensvatbaarheid van het projectidee aan
te tonen”, schrijft de organisatie op haar
website. “Bij dergelijke proefprojecten in
het veld moeten binnenschepen betrokken
zijn, en daarom doen we een oproep aan eigenaars en exploitanten van binnenschepen
die bereid zouden zijn bij te dragen tot de
voorstellen en, indien ze voor financiering
worden geselecteerd, tot de projecten.”
Van scheepseigenaren worden tijd en inspanning gevraagd, In ruil daarvoor ontvangen ze een kostendekkende vergoeding,

de mogelijkheid om samen te werken met
interessante partijen die ook actief zijn in
de binnenvaart en de kans om invulling te
geven aan de Europese R&D en innovatie.

Aanmelden
De online infosessie is op vrijdag 10 september en start om 13.30 uur. Tijdens de
Engelstalige presentaties worden de specifieke kenmerken van de projectoproepen en de
organisatorische regelingen toegelicht.

Kijk voor meer informatie op
www.inlandwaterwaytransport.eu.

Havenbedrijf Rotterdam: controle op varend sjorren
Vanaf 1 september gaat de divisie
Havenmeester van het Havenbedrijf
Rotterdam daadwerkelijk handhaven bij
overtredingen van de nieuwe regelgeving
van de Havenverordening inzake varend
sjorren. Dat betekent dat er verbaliserend
kan worden opgetreden.
Sinds april is het voor alle zeeschepen verboden dat containers en andere goederen al
varend vast- of losgemaakt worden. Tot nu
toe beperkte het Havenbedrijf zich tot het
geven van voorlichting.
“Deze maatregel past in ons beleid om de
veiligheid en orde op het havenwater te
waarborgen. Varend sjorren tast de veiligheid van de bemanning aan en daarmee
ook de veiligheid op het havenwater”, aldus
(rijks)havenmeester René de Vries.
Conform de Havenverordening mag er in het
beheersgebied van de Rotterdamse haven aan
de kade alleen door de bemanning gesjord
worden bij schepen kleiner dan 170 meter.
Op langere schepen mogen alleen sjorbedrijven met een vergunning dat werk doen.

(foto Ries van Wendel de Joode)
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Are you looking for
qualified personnel
for inland shipping
throughout Europe?
Astria Crewing steuert und koordiniert den gesamten Prozess des
Crew Managements für die Binnenschifffahrt.
Unsere Vorteile als Crew Management Company mit Sitz in Zypern:

Astria Crewing manages and coordinates the complete process
regarding crew management for inland shipping.
Our advantages as a Cyprus based crew management company:

• Wir bieten interessante Preise
• Wir decken alle Fragen der sozialen Sicherheit ab
(inkl. Regierungsbestätigungen)
• Wir übernehmen die Krankenversicherung (inkl. Familienmitglieder)
• Wir bieten zuverlässigen Service

• We offer interesting fees
• We cover all social security issues
(incl. government confirmations)
• We cover medical insurance (incl. family members)
• We offer reliable service

We offer great solutions for
your current employees.
Please contact Astria Crewing

CONTACT +357 25 260010 • info@astriacrewing.com.cy • www.astriacrewing.com.cy

31 augustus 2021

30

4G 5G

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

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

www.klimaatservice.nl
www.klimaatservice.nl
www.klimaatservice.nl
• Staal Gorkum BV • CV Sliedrecht BV • Intersafety
• Staal Gorkum BV • CV Sliedrecht BV • Intersafety
post@klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl

www.klimaatservice.nl

www.klimaatservice.nl

Contante betaling
Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem
E-mail:
treffers@hetnet.nl
. Web:1 www.treffers-haarlem.com
ai162688063587_europort-2021-advertentie-264x188-hr.pdf
21-7-2021 17:17:17
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Nijverheidsstraat
Nijverheidsstraat
31,
31,
Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam
Nijverheidsstraat 31, 3371 XE Hardinxveld-Giessendam
T.: T.:
(+31)
(+31)
184
184
613911
613911

Tel. 0184 - 613911
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Familie Van der Meer: met hart en ziel
DOOR EVERT BRUINEKOOL

‘Eén voor allen, allen voor één’,
dat is het motto van familiebedrijf
Van der Meer. Tien van de veertig
werknemers zijn familieleden.
De broers Dominic en Sebastiaan
zijn inmiddels eigenaren. De
familie helpt elkaar en laat
elkaar niet in de steek. Praten
over mogelijke oplossingen en
veranderingen doen ze samen, en
er wordt geluisterd. Sebastiaan
stelt: “Uit onderzoek blijkt dat
het familiebedrijf het sterkst uit
de coronacrisis kwam. Zo ook
hier: iedereen hielp elkaar, samen
sterk.”
Vader Klaas is de derde generatie.
Zijn opa Jan Willem was de eerste,
die begon rond 1900 met varen.
“Rinke Jan Willem, mijn vader,
voer met een luxe motor die zijn
vader, mijn opa, liet bouwen: de
Drie Gebroeders. Hij nam hem
over in 1928”, vertelt Klaas. “De
andere schepen die hij had, zijn
mij onbekend. In 1975 ben ik begonnen met een eigen schip, een
luxe motor. Toen zijn we de containers in gegaan. De Lady Jane
was ons eerste containerschip van
86 meter, dat kocht ik met mijn
zoons. Na anderhalf jaar kochten
we de Navigatie van 110 meter
lang en in 2007 bouwden we de
Serudo en de Nadorias.”
De Serudo is aan familie verkocht
en de jongens gingen met het
bedrijf door met de Nadorias. “Ik
ben toen voor de jongens gaan
varen”, vertelt Klaas. “Een moeilijke beslissing, maar het functioneert goed. Ik accepteer dat zij de
baas zijn, maar zo scherp is het
nog nooit gespeeld. Gewoon niet
nodig, alles gaat in goede samenspraak.” Varen is hem met de paplepel ingegoten: met twee weken
kwam hij aan boord van de Drie
Gebroeders. Van zijn tiende tot
zijn vijftiende ging Klaas naar het
internaat. Daarna voer hij bij z’n
vader en z’n broer op de klipperaak van hun vader.

Het blijft in de familie
Het Nederlandse bedrijfsleven
stoelt op ondernemende families. Voor de binnenvaart geldt
helemaal dat het familiebedrijf

Trots
“In 1975 kocht ik mijn eigen
schip, mijn vader genoot ervan”,
vervolgt Klaas. “Ik had een goede
relatie met mijn vader. Een man
met liefde en hart en ziel voor
varen, wat hij mij ook heeft bijgebracht. Hij was heel creatief en
handig, wij maakten alles zelf.”
“Dat heb ik aan mijn zoons ook
door willen geven, en dat is gelukt:
kijk naar de drie nieuwe schepen

(foto’s E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

1975

2005

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 bezocht hij Klaas
en Sebastiaan van der Meer.

Klaas (rechts) en Sebastiaan van der Meer: “Iedereen helpt elkaar. Samen sterk.”

De Sendo Mare, varend op het Amsterdam-Rijnkanaal.

1915/1920

de stuwende kracht is. In de serie
‘Het blijft in de familie’ onderzoekt journalist Evert Bruinekool
wat de bepalende factoren voor

die gebouwd zijn. Ik ben handig maar ik heb veel respect voor
Sebastiaan en Dominic. Sebastiaan kan je alles over scheepsbouw
en elektrische aandrijving vertellen, terwijl Dominic alles plant en
regelt. De jongens vullen elkaar
aan als een soepele machine.”
“Bij Sebastiaan op school zei de leraar bijvoorbeeld: ‘We gaan vandaag
lassen’, waarop Sebastiaan vroeg:
‘Staand, liggend, onder de hand,
bovenhands’, en de leraar was stil.
Daar geniet ik van, had ik hem al
bijgebracht. Ik ben trots op ze.”
Klaas’ eerste twee zoons hebben
het bedrijf voortgezet, de jongste
zoon Ruben wilde geen ondernemer worden. “Dominic en
Sebastiaan
startten
eigenlijk
samen aan het begin van de crisis.
Ik heb ze in de crisis meegeholpen en steeds meegedraaid, om
de schepen en het bedrijf varende
te houden. Het bedrijf moest blijven bestaan. We helpen elkaar, al
levert het niets op.”

Saamhorigheid
Ook Sebastiaan kwam twee weken
na zijn geboorte in 1978 aan

luxe motor Drie Gebroeders, later tweemaal verlengd
(Jan Willem van der Meer en vanaf 1928 Rinke Jan Willem van der Meer)
luxe motor Onderneming
(Klaas van der Meer)
kempenaar Zwerver
Damco Serudo
mts Felocitas voor eetbare olie
Containerschip Lady Jane, 86 meter
(Klaas van der Meer met Sebastiaan en Dominic)

2006
2007
2009
2015
2019
2020

boord. Ook hij kreeg de liefde voor
varen en techniek met de paplepel
ingegoten. Vanaf zijn tiende
woonde moeder aan de wal en zij
stuurde de kinderen naar school.
Sebastiaan deed elektrotechniek
en werkte bij zijn vader. Met de
Bobcat rijden is immers leuker
dan naar het strand gaan.
Sebastiaan en Dominic is altijd
bijgebracht dat je alles zelf moet
kunnen. “Altijd positief en soms
ook weleens minder goede tijden,
hierdoor ontstaat samenhorigheid”, vertelt Sebastiaan.
Op zijn vijftiende had hij een
diploma van de middelbare
school en begon hij met een
schippersopleiding. Toen hij op
zijn negentiende slaagde, kocht
hij samen met zijn vader zijn
eigen schip. Zelf varen mocht
pas op zijn twintigste, al was hij
geslaagd. Een oudere vriend voer
het schip.
Met creatief samenwerken kwam
het eerste elektrische schip tot
stand. De twee broers vulden
elkaar aan met advies en tips uit
de familie. Dit zorgde voor de
geboorte van de Sendo Liner.

Uitvinder
“Voor de Sendo Liner moest alles nog uitgevonden worden. Dat
heb ik gedaan”, vertelt Sebastiaan.
“Wij zijn begonnen met helemaal
niets. Als ik zie dat dingen onlogisch zijn, wil ik dat veranderen.
Ik ben snel enthousiast, Dominic
en vader zijn kritischer en voorzichtig … Dat resulteerde in een
perfect schip.”
Over de vervolgstappen is hij nog
niet uit: accu’s, accucontainers of
waterstof. “Wij staan voor wat we
doen, maar de transitie is moeilijk. We laten zien dat het kan."
"Ik denk dat waterstof op de korte
termijn iets wordt in combinatie
met accu’s. Maar waterstof heeft
door omzetten van stroom naar
waterstof en weer naar stroom
veel meer verlies dan alleen accu’s
laden. Wat doe je aan het eind van
de rit met een batterij”, stelt Sebastiaan.
“Waterstof en accu’s voor nu, maar
kernenergie zie ik op termijn als
een serieuze optie. Honderd procent elektrisch emissieloos varen
gaan we nu nog niet halen maar
we zijn op de goede weg.”

Navigatie
Serudo
Nadorias,
(overname bedrijf door Sebastiaan en Dominic)
samenwerking familie met Fides en Veritas
Sendo Liner
Sendo Mare, Sendo Nave
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ALUMINIUM EN RVS
BEERENS BV

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

√ 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.

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

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

WWW.BEERENSBV.NL

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

www.carronmarine.be

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 betrouwbare marine C.V. systemen met een capaciteit van 7 -120 kW. Dankzij het uitgekiende ontwerp, de duurzaamheid, eenvoudige bediening
en de materiaalkeuze, staan deze ketels borg voor jarenlang probleemloos functioneren. De 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
efficiëntste diesel (olie) gestookte
CV ketel van deze tijd. De ketel
wordt gekenmerkt door zijn hoge
rendement van meer dan 95%,
zijn lage stroomverbruik en zijn
roetvrije krachtige werking.

Productie in eigen fabriek

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

info@postmarineheating.com
www.postmarineheating.com
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Heropening op 10 september na verbouwing van drie jaar

Geslaagde metamorfose van Maas Binnenvaartmuseum
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Op vrijdag 10 september vindt de
officiële heropening plaats van
het Maas Binnenvaartmuseum in
Maasbracht. Na een verbouwing
van ruim drie jaar is het museum
vanaf dan weer op zaterdag en
zondag te bezoeken tussen 13.00
en 17.00 uur.
De vaste collectie heeft een
metamorfose ondergaan en wordt
gepresenteerd onder de naam
‘Blauwe Golf’. In de kelder van het
museum is een nieuwe deelcollectie opgebouwd, die het verhaal
van het Limburgse grind vertelt.
Op de oever van de voorhaven
is een modern scheepsstuurhuis
gebouwd, dat tevens fungeert als
uitkijkpost met uitzicht over de
haven. Aan de nieuwe steiger ligt
de eigen vloot: de tjalk Nooit Volmaakt en de rondvaartboot Gouverneur van Limburg.
Het bestuur van het Maas Binnenvaartmuseum deed in 2017 een
beroep op Agnes Vugt van het
Amsterdamse adviesbureau Raadsaam om een nieuwe museale visie te ontwikkelen voor het Maas
Binnenvaartmuseum. Museumdeskundige Rob Kooiman zette
die visie om in een aantal thema’s
voor de nieuwe collectie. Binnenhuisarchitecte Marina Slagboom
ontwierp een nieuwe huisstijl voor
het museum en ontwikkelde een
nieuw verhaal over de Limburgs
grindwinning in de kelder van het
voormalig bankgebouw. Vrijwilligers (vooral oud-schippers) deden
de praktische afwerking: verlichting, timmer- en schilderwerk en
allerhande voorkomende klussen.
De garage van het vroegere bankgebouw waarin het museum is
gevestigd, is door hen getransformeerd in een werkplaats en depot.
De kelder werd in 2019 leeggemaakt voor de installatie van een
lift.

Blauwe golf
Wim van Look (voorheen ms
Tamina) zegt: “De sloper had langer tijd nodig voor het verwijderen
van de afstortbunker. Hij moest
zwaar materieel inzetten. Met speciale machines voor het gewapend
beton.”
Henk Laijendecker (ex ms Algra)
merkt op: “Vóór de verbouwing
kon je in het museum door de glazen vitrines heen kijken. Dat was
te onrustig volgens onze binnenhuisarchitecte. Een bezoeker deed
zo te veel prikkels op. De vitrines
zijn nu opgenomen in de ‘Blauwe
Golf’. Die slingert zich als een dik
blauw lint door het museum.”
Henk: “Wij hebben houten vlakken op maat gemaakt en in de
vitrines gezet en die vervolgens
blauw geschilderd. Je kunt er niet
meer doorheen kijken. Bezoekers
kunnen nu naar een object kijken
zonder afgeleid te worden door
andere dingen.”
Wim: “We hebben veel objecten moeten weghalen. Hoe zei
de leiding het ook weer? Less is
more. Onze opslag staat vol met
maritieme spullen die vroeger

wel tentoongesteld werden. Onze
museumspecialist Rob Kooiman
was een vurig pleitbezorger van
die nieuwe inzichten.”
“Achteraf bekeken ben ik het
wel eens met die zienswijze van
Kooiman”, bekent Henk. Eric
Laeijendecker
(voorheen
ms
Zorg en Vlijt) mijmert: ‘’Af en toe
denk ik: daar kunnen we nog een
object bij zetten, maar ja….”

Scheepsmodellen
Wim: “Als oud-schipper kijk je
anders naar een museum. Het zijn
mijn herinneringen, zoals die zich
vroeger afspeelden in de scheepvaart. Iemand die niets van de
scheepvaart afweet, ziet alleen wat
scheepsmodellen en foto’s.”
De museumspecialisten bekijken
het vanuit een museaal standpunt
en hoe bezoekers het ervaren.
Wim: “Dat mag wel zijn, maar
wij zijn de mensen die de rivieren
bevaren hebben. Maar ik leg me
er bij neer, hoor. De specialisten
hebben ervoor geleerd en weten
het misschien beter dan wij.”
Er zijn niet alleen vitrines, maar
ook veel scheepsmodellen te zien.
Wim: “Die zijn meestal gebouwd
door schippers. In de ‘Blauwe Golf’
tref je niet alleen Viking- en Maasschepen aan, maar ook tjalken en
klippers uit de 18e en 19e eeuw.
Die schepen zijn ook als thema
in onze collectie opgenomen. Die
modellen heeft het museum als
gift of in bruikleen gekregen.”
Museumspecialist Rob Kooiman
heeft de vaste collectie in thema’s
verdeeld. Zoals de Maas, de sluizen, het Julianakanaal, de schippersbeurs en het leven aan boord,
het onderwijs aan schipperskinderen, het schepenkerkhof en de
reparatiewerven.
In de kelder was ruimte voor uitbreiding. Henk: “Het bedrijf Maasgrind wilde die ruimte hebben en
het bestemmen als museum voor
hun product: grind. Het kreeg
een aparte plaats in ons museum.
Maas, grind en binnenvaart horen
bij elkaar.”
Wim: “De meeste schippers van
Maasbracht hebben vroeger grind
vervoerd. Vroeger lagen hier wel
tien tot twintig grindmolens op de
Maasplassen.”
Marina Slagboom tekende ook
het ontwerp voor de kelderruimte.

Drie van de vrijwilligers in de buitenruimte van het museum: vlnr de oud-schippers Eric Laeijendecker,
Henk Laeijendecker en Wim van Look. (foto Noud van der Zee)

Henk: “De Limburgse grindproducent zou de kelder helemaal
opknappen en inrichten als museum. Maar Marina vroeg ons om te
helpen en weer stonden we klaar.”
Eric: “De blauwe kastjes in de kelder, waar de bijzondere stenen
liggen, zijn vervaardigd door
Tinnemans Interieur. Wij hebben
de ruimte drie keer geschilderd en
de verlichting aangelegd.”
Henk: “Als de bezoeker langs de
trap naar beneden loopt, daalt
ie als het ware onder de grond.
Onderaan de trap staat de bezoeker dan op de eerste grindlaag. In
de kelder staat een grote grindmolen, die vroeger het grind won tot
80 meter diepte. Dat noemen we
natte grindwinning. Op schermen
krijgt de bezoeker te zien hoe men
tegenwoordig grind wint en waarvoor het benut wordt.”

Boven verwachting
Eric: “Vergeet niet de nieuw
gebouwde stuurhut op de wal.
In die ruimte worden alle onderdelen van een modern motorschip
gebouwd, zoals schermen en apparatuur. En je hebt in de stuurhut een mooi uitzichtpunt op de
haven.”
Wim: “Roelof Fransbergen zorgde
er een aantal jaren geleden voor
dat het Maas Binnenvaartmuseum
een doorstart kon maken. Maar
dat het museum zo groot zou worden, had ik niet gedacht.” Eric:
“Het is een interessant museum
geworden.” Henk: “Ik sluit me
daar bij aan.”

Haring uit Vlaring
Halverwege de 18e eeuw bestond
de visserijvloot uit honderden
zeilloggers en bijna de helft hiervan had Vlaardingen als thuishaven. Dat stond bekend als de
haringstad en de inwoners waren
haringkoppen.
Ook de scheepsbouw floreerde er
en in 1912 werd op de werf van
A. de Jong de zeillogger VL.92
Balder gebouwd. Opdrachtgever
was de Visscherij-Maatschappij
Mercurius van de Gebr. Pot. Deze
VL.92 bestaat nog steeds en is de
oudste nog varende haringlogger.
Meer dan honderd jaar oud heet
dat met recht antiek.
Al na tien jaar dienst in de haringvisserij werd de zeillogger weggeconcurreerd door motorloggers en
opgelegd. In 1929 werd De Balder
verkocht aan A. van der Zwan, die
het schip verlengde, motoriseerde en weer in de vaart bracht als
SCH.14 Oceaan 1.
Tot de oorlog actief in de haringvisserij, volgde in 1941 vordering
door de Duitsers, om na WOII opnieuw in dienst gesteld te worden.

In 1960 werd het schip verkocht
aan de Vereniging Beroepsonderwijs. Als Zeearend werd het ingezet voor de beroepsopleiding in de
trawl- en vleetvisserij.
In 1976 werd ze voor 1 gulden
overgedragen aan het Scheepvaartmuseum Amsterdam, dat
haar in de oorspronkelijke staat
terugbracht en dertig jaar in bezit
had. In 2006 volgde voor 1 euro
de overdracht aan het Visserijmuseum Vlaardingen en zodoende keerde de Balder terug naar
haar Vlaardingse roots.
Als maritiem erfgoed is ze in
beheer bij de Stichting Zeillogger
Balder met een ligplaats pal voor
het museum aan de Westhavenkade. De lengte is 26,80 en de
breedte 6,50 meter. Er staat een
Mercedes-diesel in van 240 pk.
Tot en met de Wereldhavendagen (op 3, 4 en 5 september) is
de Balder te bewonderen bij het
Maritiem Museum in de Leuvehaven.
TEKST EN FOTOGRAFIE: CEES DE KEIJZER

Programma opening
Vrijdag 10 september
start 15.00 uur
• welkomstwoord Ton Forschelen (voorzitter Maas Binnenvaartmuseum)
• toespraken van Roelof Fransbergen (voorzitter Vrienden
van het Maas Binnenvaartmuseum), Reinier de Poorter (directeur Maasgrind), Stef Strous
(burgemeester Maasgouw) en
een vertegenwoordiger van de
provincie Limburg

• onthulling zuil Baken van
Vertrouwen
• informeel samenzijn
Zaterdag 11 en zondag
12 september van
11.00 tot 17.00 uur
Open dagen: het Maas Binnenvaartmuseum is gratis te bezoeken. Belangstellenden worden
rondgeleid door museumgidsen.
Ook zijn er gratis rondvaarten
door de haven met de Gouverneur van Limburg.

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







