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Tijdens het congres ontving NVB-voorzitter Eric Janse de Jonge de ‘Handreiking’ en een wimpel met de tekst
‘duurzaam en toekomstbestendige haven’ uit handen van Bart Bouwens van advies- en ingenieursbureau Movares,
dat het advies samen met collega DGMR opstelde. (foto Tekst & Toebehoren)

“Binnenhavens zijn onmisbaar
voor circulaire economie”
Voor binnenhavens is een
belangrijke rol weggelegd in de
overgang naar een duurzame
economie. Gemeenten moeten
snel inzien dat de havens

Stuurmachines
Nieuwbouw

Roeren

Leidingwerk

Aluminium Constructies
Hydrauliek

Reparatie

Machinefabriek

Scheepvaartweg 9
3356 LL Papendrecht
T +31 (0)78 641 68 68
E info@breko.com
www.breko.com

Ervaar de kracht van Vakmanschap

Revolutie
Bij die gelegenheid werd de ‘handreiking’ Duurzaam en Toekomst-

Totaal oplossingen voor
geluid & emissie

info@teamcoshipyard.nl
www.teamcoshipyard.nl

SCHAKEL DIRECT

beequip.nl

(0)10 340 0844

Lees verder op pagina 3 >>

REINTJES De beste keuze
voor uw schip!

DE SCHEEPVAART
SPECIALISTEN!

Voor meer informatie: www.discom.eu
078 - 681 09 60

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.
• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN

24 UURS
STORINGSDIENST

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

bestendig Havenbeleid gepresenteerd, ter ondersteuning van het
havenbeleid van gemeenten.
“Hebben we wel door hoe enorm
de opgave is”, vroeg Jan Rotmans,
hoogleraar Transitiekunde aan de
Erasmus Universiteit en adviseur
van Havenbedrijf Rotterdam. “Alles in de havens draait om koolstof: olie, kolen, gas. Als je in één
generatie naar een koolstofvrije
economie wilt, moet je de haven
compleet opnieuw uitvinden. Als
het om energie, grondstoffen en
logistiek gaat. Dat is een revolutie
waarvan we nauwelijks kunnen
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Dat was de waarschuwing tijdens het jubileumcongres van de
Nederlandse
Vereniging
van
Binnenhavens op 8 oktober. De
NVB vierde haar 25-jarig bestaan
aan boord van het ss Rotterdam.
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een centrale functie moeten
gaan vervullen in de circulaire
economie en stoppen met
het bouwen van “lollige
appartementen met allure” op
plekken waar overslag in en uit
binnenvaartschepen nodig is.
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Minister opent Reevesluis
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Demissionair minister Barbara
Visser (Infrastructuur en
Waterstaat) heeft maandag 4
oktober het Reevesluiscomplex
geopend. Zij voer met
genodigden door de sluis
en weer terug aan boord van
de Jacqueline van Rederij
Randmeer. Op de sluiskade
luidde Visser de scheepsbel van
de Jacqueline als teken dat de
sluis nu officieel in gebruik is.
De Reevesluis is klaar en overgedragen aan Rijkswaterstaat. Sinds
2015 is er aan gewerkt om de regio
IJsseldelta waterveiliger te maken,
onderdeel van het programma
Ruimte voor de Rivier. Waar op
dit moment de Roggebotsluis de
dijkringen van Flevoland en de
IJsseldelta verbindt en hoge waterstanden op de Veluwerandmeren

voorkomt, wordt deze functie in
de toekomst overgenomen door
de zuidelijker gelegen Reevesluis
en Reevedam.

Roggebotsluis
De Roggebotsluis kan daarmee
gesloopt worden. Dat project
is sluitstuk van het programma
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
nu de Reevesluis en de Drontermeerdijk af zijn. Tot eind 2022
wordt er nog doorgewerkt aan de
projecten N307 Roggebot-Kampen
en de recreatieterreinen.
Het Reevesluiscomplex bestaat uit
een schutsluis, een spuisluis en
een vispassage. “Het Nederlandse IJsselmeergebied is een uniek
samenspel van water en land. Dat
stelt hoge eisen aan de manier
waarop we deze delta inrichten”,
zei minister Visser. “Ik ben trots
dat ik vandaag de Reevesluis offi-

De minister en de genodigden voeren aan boord van Jacqueline de sluis in.
(foto’s E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

Minister Barbara Visser (links) luidde de scheepsbel samen met Marianne Nauta van Rijkswaterstaat. Gedeputeerde
Bert Boerman hield de bel vast.

cieel mag openen. Daarmee zetten
we opnieuw een belangrijke stap
in het werken aan waterveiligheid
in de IJsseldelta.”
De Overijsselse gedeputeerde
Bert Boerman van Mobiliteit,
Water en Klimaatadaptatie hield
de scheepsbel vast terwijl Visser
met Marianne Nauta, directeur
netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat Midden-Nederland de bel
luidde. “Als je ziet op de film hoe
het er vroeger uitzag is het echt een
kunstwerk geworden”, aldus de op
31 augustus aangetreden Visser.
Daarnaar gevraagd gaf ze toe niet
alle afwegingen van het project te
kennen om de doorvaart slechts
voor klasse IV-schepen te bouwen

en niet voor klasse V-schepen.
“Maar dat zou zomaar een geldkwestie geweest kunnen zijn.”

Te weinig geld
Over de nieuwe begroting en de
binnenvaart zei Visser: “We staan
voor heel veel uitdagingen qua
infrastructuur, onderhoud, vervanging en reparatie. Ook voor
de vaarwegen. We komen daar
gewoon geld tekort. Helaas zou
ik willen dat er een betere boodschap was. Ik blijf het onder de
aandacht brengen. Zo mooi als dit
complex is geworden is niet vanzelfsprekend.”
Andries de Weerd, regiovertegenwoordiger van Koninklijke

BLN-Schuttevaer, was een van de
genodigden aan boord van de Jacqueline. Er werd aan boord een
uitgebreide presentatie over het
project gegeven. De Weerd greep
de gelegenheid te baat met de
minister te praten. Ook over de
slechte toestand van de nautische
infrastructuur. “We hebben afgesproken de knelpunten door te
geven aan het ministerie, je hebt
elkaar nodig in deze tijd.”
Ook was het De Weerd opgevallen
dat er maar aan één kant (Kampen) van de sluis een op- en afloop
is aan het remmingswerk. “We
hopen dat dit geen trend wordt
voor sluizen. Dat is niet goed voor
de veiligheid van de scheepvaart.”

CTVrede en TMA
Multimodal gaan samen
containers varen
Vanaf 1 november bundelen de
Amsterdamse havenbedrijven
CTVrede en TMA Multimodal
hun krachten op de Noord
Nederland Corridor. Zo willen ze
de containerstromen over water
efficiënter en duurzamer maken.
CTVrede wordt met dat doel
medeaandeelhouder van TMA
Multimodal.

algemeen directeur van CTVrede.
“We varen sinds anderhalf jaar
met twee elektrische schepen en
werken met elektrische kranen
op de terminals. Daardoor hebben we onze uitstoot flink kunnen
reduceren. Er is een enorme slag
gemaakt in het verminderen van
het aantal truckkilometers dankzij
de snelweg over water.”

De samenwerking zorgt voor een
hoogfrequent vaarnetwerk met 25
wekelijkse vaste afvaarten tussen
de CTVrede- en TMA-terminals
en Rotterdam en zes afvaarten per
week op Antwerpen. Het gezamenlijke bedrijf gaat verder onder
de naam TMA Vrede.
Vaste afvaarten en zogeheten ‘fixed
windows’ in de diepzeehavens
worden in de logistiek gezien als
antwoord op de problemen door
congestie en vertraging in het containervervoer.
Rens Rohde, algemeen directeur
van TMA Multimodal: “Onze klanten krijgen een sterk vaarproduct,
dat aansluit op hun logistieke
keten. We bieden transportoplossingen tot aan de deur via ons
uitgebreide vaar- en terminalnetwerk.”
“Duurzaamheid en zorg voor onze
planeet zijn voor ons geen loze
woorden”, zegt Karlien Brolsma,

Meer via binnenvaart
TMA Multimodal, onderdeel van
TMA Logistics, is een binnenvaartbedrijf dat diensten aanbiedt
tussen de diepzeehavens van Rotterdam en Antwerpen en de terminals van TMA in Amsterdam,
Velsen, IJmuiden, Harlingen en
Hasselt. Het netwerk wordt uitgebreid met de terminals van
CTVrede in Amsterdam en Zaandam.
Port of Amsterdam is blij met de
samenwerking. “De aangekondigde samenwerking tussen TMA
en CTVrede sluit aan bij onze
ambitie om vervoer via binnenvaart naar het achterland verder
uit te breiden”, aldus Alma Prins,
Hoofd Cargo & Offshore.
“Goed om te zien hoe bedrijven in
de haven hierin actief de samenwerking opzoeken, zowel op het
gebied van efficiëntie als vanuit
duurzaamheid.”

De sluis en stuw in Belfeld. (foto Rijkswaterstaat / Flying Eye)

Sluis Belfeld is na jaar
durend onderhoud klaar
Het groot onderhoud van Sluis
Belfeld is zo goed als klaar.
Begin oktober rondde Heijmans
de werkzaamheden af. Dat is
een jaar nadat de aannemer in
opdracht van Rijkswaterstaat
begon met de klus aan de bijna
honderd jaar oude (1926) sluis.
Tijdens de werkzaamheden zijn de
hydroliekslangen en de nivelleersystemen (de schuiven in de sluisdeuren) vervangen. De deuren zijn
hiervoor uit het water gehesen en
op de kant onder handen genomen. Inmiddels zijn alle schuiven
vervangen en zijn de deuren weer
op hun plek gehesen en hebben er
tests plaatsgevonden.

Dat de werkzaamheden in Belfeld
een jaar in beslag namen, komt
mede door de omvang en het
gewicht van de deuren. Een sluisdeur weegt meer dan 40 ton.
Bovendien bleek dat een sluisdeur
tot wel 9 ton aan slib met zich mee
kan dragen. Dat moet zorgvuldig
verwijderd en afgevoerd worden.
Hoogwater in januari, februari en
in juli hebben de werkzaamheden
gehinderd, maar desondanks is
het gelukt om de sluis volgens
planning gereed te hebben.
Rond de jaren 20 in de vorige eeuw
werd gestart om de Maas te kanaliseren en beter bevaarbaar te maken. Zo werden het Julianakanaal

en het Lateraalkanaal Linne-Buggenum aangelegd. In de Maas zelf
kwamen zeven stuwen, afvarend
in Borgharen, Linne, Roermond,
Belfeld, Sambeek, Grave en Lith.
Dit geheel aan vaarwegen, stuwen
en sluizen vormt de Maasroute
Ook aan de sluis in Sambeek en
de sluis van Heel vindt op dit
moment onderhoud plaats. Op
beide locaties wordt het werk in
december afgerond. In 2022 wordt
gestart met het repareren van de
nivelleersystemen van Sluis Linne.
De werkzaamheden moeten de
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de totale route voor de
scheepvaart vergroten.
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ASV: “FAME-onderzoek kan prullenbak in”
De ASV heeft geen vertrouwen in
het onderzoek naar de gevolgen
van het verplicht bijmengen van
biobrandstoffen in gasolie voor
de binnenvaart per 1 januari
2022. Het onderzoek richt zich
volgens de schippersvereniging
op wat schippers moeten doen
om er veilig mee te kunnen
varen en niet op de risico’s
van de mogelijk onzuivere
brandstof zelf. “Dat rapport kan
op voorhand de prullenbak in”,
aldus voorzitter Gerberdien le
Sage.
De ASV maakt zich vooral zorgen
over FAME, gemaakt van dierlijke
en plantaardige oliën en vetten,
dat mogelijk storingen en uitval
van motoren kan veroorzaken.
Dat doet ook Mahir Alkaya, Tweede Kamerlid van de SP. “Via een
motie heb ik de minister gevraagd
om een onderzoek of biobrandstoffen wel geschikt, duurzaam én
veilig zijn”, zei hij tijdens de ASVnajaarsvergadering op 2 oktober
in Zwijndrecht. De Kamermoties
van Alkaya en zijn SGP-collega
Bisschop leidden er ook toe dat
het ministerie van I en W voorwaarden stelt aan het verplicht
gebruik van biobrandstoffen: de
beschikbaarheid, de kwaliteit en
de prijs.
Alkaya gaf ook aan dat de opbrengst beperkt is: “Als de binnenvaart nu een supervervuilende
sector was geweest, waar veel winst
te behalen zou zijn, dan voer je

zoiets in en probeer je de problemen op te lossen, want je boekt
veel milieuwinst. Maar dat is niet
het geval. We moeten er nuchter
naar kijken: wat werkt in de praktijk.”

Vuiligheid
Minister Van Nieuwenhuizen gaf
het Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut NEN opdracht
tot het onderzoek. Dat is bijna
klaar. De ASV heeft er steeds op
aangedrongen dat het onderzoek
zich vooral richt op de praktijk:
wat doen de biobrandstoffen met
de motoren en andere onderdelen,
is de uitstoot wel schoner en wat
zijn de risico’s van uitval tijdens de
vaart? Maar het blijkt (vooral) om
deskresearch te gaan, zei voorzitter
Le Sage. “In verband met de tijdsdruk met het oog op de invoering.
Maar dat mag geen rol spelen als

het over veiligheid gaat. Zorgvuldigheid moet voorop staan.”
De ASV vindt het vreemd dat zij
niet betrokken is bij het onderzoek. Volgens de vereniging lijkt
het erop dat het onderzoek aanstuurt op ‘good housekeeping’. Dat
leidt het ASV-bestuur af aan de
vraagstelling die draait om onderhouds- en gebruiksinstructies
bij het bunkeren: of ze voldoende
controle- en voorzorgsmaatregelen nemen. De vrees is dat de
uitkomst straks is dat schippers er
maar voor moeten zorgen dat ze
met de nieuwe brandstofsamenstelling kunnen varen.
Op basis van de kritiek van de ASV
is Alkaya voornemens opnieuw
vragen te stellen aan de minister.
“Dat ze ervoor moet zorgen dat
het onderzoek gedegen gedaan
wordt omdat er nu al geen vertrouwen in is.”

SP-Kamerlid Mahir Alkaya gaat weer vragen stellen over het onderzoek.
(foto Tekst & Toebehoren)

“Ze moeten kijken naar de kwaliteit van het product waarom het
gaat, en dat doen ze niet”, zei Ger
Veuger, lid van de ASV-denktank
en dagvoorzitter tijdens de vergadering. “Ze kijken alleen hoe wij
het moeten oplossen. We krijgen
straks gewoon vuiligheid binnen.
Terwijl we gewoon goede brandstof willen, zoals we die altijd kregen. We zijn een schone bedrijfstak en we worden door die FAME
een vervuilender. Want je moet
meer gasolie verstoken en dus
neemt de CO2-uitstoot toe.”

Kapotte injectoren
“Het lijkt erop dat er een advies
komt van het ministerie om de
extra verplichting nog even uit te
stellen”, weet de ASV intussen.
Dat gaat om minstens 14 procent,
die Nederland op eigen houtje wil
toepassen. “Maar aan de Europese
bijmengverplichting van 6 procent
valt niet te ontkomen. Maar ook
die 6 procent zou tot grote problemen kunnen leiden”, waarschuwt
de ASV.
Gerrie van Neijenhoff van het ms
Melvin heeft daarmee ervaring. Hij
zat in de zaal en vertelde over een
meettest waarbij 19 procent FAME
was toegevoegd aan GTL. Met alleen GTL had hij voorheen naar
tevredenheid gevaren. “Maar de
toevoeging van FAME zorgde voor
meer roetuitstoot en de injectoren
gingen kapot, wat ons 10.500 euro
heeft gekost. Na zeven maanden
ben ik ermee gestopt.”

“De kaarten worden nu geschud”
Vervolg van pagina 1 >>

bevatten hoe omvangrijk dat is. Er
gebeurt een hoop onder de motorkap, maar het is allemaal lange termijn. Waarom zie ik nog niet overal in de haven zonnepanelen…”
Rotmans voorspelt tien transities:
naast die van energie bijvoorbeeld
ook op het gebied van grondstoffen. Maar de belangrijkste is volgens hem de mentale transitie:
“Wie voelt er echt de pijn? Ik ben
trots op de haven van Rotterdam,
want die loopt voorop. Kun je
nagaan hoe traag die andere

havens gaan. Terwijl we tien
keer sneller moeten gaan om de
klimaatdoelen te bereiken.”

Successtory
Bart Kuipers, haveneconoom en
eveneens verbonden aan de Erasmus Universiteit, wees op de connectie tussen de zeehaven Rotterdam en de binnenhavens in het
achterland. In de afgelopen 25
jaar was sprake van een successtory, aldus Kuipers.:“De transitie
van binnenhavens naar mooie
distributiecentra. Met de dozen
die daarop gebouwd zijn, zijn we

weliswaar niet zo blij, maar de
inhoud van die dozen is wél fijn:
de kleine doosjes die daarbinnen
worden verwerkt, zijn vanuit de
Rotterdamse haven per binnenvaart vervoerd.”
“De komende 25 jaar hebben we
net z’n belangrijke transitie nodig:
naar de circulaire economie. Daar
worden enorm veel nota’s aan
gewijd, maar de woorden 'bedrijventerrein' en 'binnenhaven'
komen er niet in voor. Waar die
circulaire economie dan moet
plaatsvinden, daar hebben ze nog
niet over nagedacht.”

Nog niet in de gaten

Lucia Luijten gaat CCR leiden
Vanaf 1 november is Lucia
Luijten secretaris-generaal van
de Centrale Commissie voor
de Rijnvaart (CCR). Ze volgt de
Belg Bruno Georges op, wiens
ambtstermijn eind oktober
afloopt. Hij heeft vijf jaar leiding
gegeven aan de CCR.
Luijten is nu nog hoofd van de
afdeling Binnenvaart en Vaarwegen op het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. Als
plaatsvervangend commissaris in
de Nederlandse delegatie heeft
ze sinds 2015 deelgenomen aan
de werkzaamheden van de CCR
en die van CESNI (het Europees
Comité voor de opstelling van

Lucia Luijten. (foto CCR)

standaarden voor de binnenvaart).
In 2015 en van 2018 tot en met
2019 was ze voorzitter van CESNI.
De nationale delegaties van de
CCR hebben Luijten met ingang
van 1 november benoemd. Ze
kijkt ernaar uit om nu rechtstreeks
vanuit Straatsburg haar kennis en
ervaring in te zetten voor de CCR
en de Rijn- en binnenvaart.

Binnenhavens zijn daar volgens
Kuipers bij uitstek geschikt voor.
“Daar moet het zwaartepunt komen. Alleen hebben de gemeentes die over een binnenhaven
beschikken dat nog niet in de
gaten. Natte bedrijventerreinen
zijn cruciaal, maar ze verdwijnen. Want gemeentes hebben een
woningbouwopgave en willen
allemaal lollige appartementen
met allure bouwen aan het water.”
“Havens zijn nu nog een voorbeeld
van lineaire economie: je haalt die
dozen binnen en die schuif je
door”, aldus Rotmans. “De toegevoegde waarde wordt elk jaar
minder. In een circulaire economie voeg je er juist waarde aan toe.
Zoveel mogelijk binnen de eigen
regio, in een straal van 50 kilometer. Daarin krijgt de binnenhaven

een wezenlijk andere functie. Ik
zie nog geen spoor van de circulaire economie.”

Voorrang
Volgens Sebastiaan van der Meer
van Sendo Shipping moet iedereen een bijdrage leveren: “De
energietransitie begint bij onszelf.
De bevolking is nog niet bereid de
consequenties te dragen van onze
keuzes.” Met de elektrisch varende
schepen heeft Sendo Shipping
zelf wél de daad bij het woord gevoegd. “Je moet het gewoon doen.
We laten zien dat de techniek geen
excuus meer is.”
Ze realiseerden dat zonder subsidie. Van der Meer is geen voorstander van subsidie. Hij vindt
dat er betere instrumenten zijn
om goed gedrag, in de vorm van
schoon transport, te stimuleren.
“Geef schepen die het voor elkaar
hebben bijvoorbeeld voorrang
bij de afhandeling op terminals.
Dan zeggen verladers: het mag wat
kosten.” Een “grootmacht” als
Havenbedrijf Rotterdam kan dat
volgens hem regelen bij de containerterminals.
Rotmans: “Een transitie draait
meestal om technologie, maar
intern is het een machtswisseling.
De kaarten worden nu geschud
voor de posities van de binnenhavens en de haven van Rotterdam, voor de komende twintig
jaar.”

Zeepbel

In Groningen worden de huizen
steeds duurder. Dat heeft verrassenderwijs weinig te maken met de
hypernerveuze huizenzeepbel. We
zijn collectief alweer vergeten dat in
2008 de ganse wereldeconomie een
flinke douw kreeg door gerotzooi
van de banken op de huizenmarkt.
Toen werden – vooral in Amerika –
mensen die zich helemaal geen huis
konden veroorloven, gek gemaakt
met rare hypotheekconstructies. Totdat die zeepbel barstte en Leiden in
last was (en niet alleen Leiden). Nu
is het wachten op het barsten van de
volgende zeepbel.
Er zijn nog een paar markten die
kampen met explosief stijgende
prijzen. Neem de staalmarkt. China
was een exporteur van staal maar
in het geboorteland van Covid heeft
de economie zich zo enthousiast
weer opgericht dat deze groeiende
wereldmacht importeur van staal is
geworden. Leve de vrije markt want
de prijzen schoten omhoog.
En dan is er de energiezeepbel, je
voelde hem al aankomen. Gaan we
eindelijk volkomen terecht meer
betalen voor energie? In zekere zin
wel en dat kan een boost geven aan
de ontwikkeling van alternatieve
energie, worden al die kostbare windmolens en zonnepanelen ineens relatief goedkoper. Maar het is wat wrang
dat veel van wat we meer betalen, in
de zakken van de Gazprom-eigenaren
verdwijnt. Europa is akelig afhankelijk
aan het worden van Poetins Rusland.
Een mooie reden om de hele Noordzee vol met windmolens te plempen.
Beetje slalommen voor de scheepvaart, maar à la.
Toen begin jaren 60 van de 20e eeuw
Nederland besefte dat het niet alleen beschikte over turf en kolen als
brandstof, besloot de regering zo snel
mogelijk Groningen leeg te zuigen en
heel Nederland op het aardgas uit
Slochteren aan te sluiten. Daar kon
Nederland fijn van profiteren terwijl
een jaar of tien, twintig later immers
kerncentrales de energielevering
zouden overnemen. Dat is anders
gelopen en we zijn 60 jaar later nog
afhankelijker van gas geworden door
de sluiting van kolen- en kerncentrales. Inmiddels hebben instortende
huizen in Groningen ons gedwongen
de eigen gasvoorraad deels maar in
de grond te laten zitten.
Aardgas zelf heeft een vreemde evolutie doorgemaakt. Nog niet zo gek
lang geleden reden er bussen rond
met grote bloemen erop geschilderd,
want die reden op aardgas en dat
was goed voor de natuur. Ook die
zeepbel is inmiddels geknapt. In België denken ze dat nog steeds maar in
Nederland willen we aangewakkerd
door de huizenbezitters in Groningen
van het aardgas af en nu het onbetaalbare goedje moet worden geïmporteerd, is de beer helemaal los.
Jammer genoeg voor die huiseigenaren krijgen ze er niet meer geld voor,
maar hun huizen zijn voor de rest van
Nederland wel erg duur geworden.

EÉN POT NAT
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RP Tankschiffahrt AG

We verwelkomen je graag in ons team!

Wie zijn wij?

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

Wie zoeken we?

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

Nautische Crew gezocht!

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

Dan ben je diegene die we zoeken!

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

We bieden jou een plek waar je mening gewaardeerd wordt en

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

Wij bieden een compleet pakket met Zwitserse arbeidsvoorwaarden.

Wat bieden we?
je impact kan hebben.

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

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

Wil je meer informatie?

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

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.
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De Wandelgang gaat 21 oktober weer van start

“Iedereen is toe aan gezelligheid”
Nu corona redelijk onder
controle lijkt en de
overheidsmaatregelen zijn
versoepeld, staat het licht weer
op groen voor De Wandelgang.
De binnenvaartsociëteit beleeft
zijn eerste bijeenkomst in
meer dan anderhalf jaar op
donderdag 21 oktober. Leden
van De Wandelgang zijn die dag
welkom vanaf 17.00 uur aan de
Uilenkade in Zwijndrecht.
Aangezien het Waaltje in Heerjansdam is verkocht, moest het
bestuur op zoek naar een andere
locatie. Die is gevonden: de netwerkbijeenkomst op 21 oktober
vindt plaats op partyschip Eivissa
dat voor de gelegenheid aan de
Uilenkade in Zwijndrecht komt te
liggen.
“We zijn als bestuur heel blij dat
het weer kan en mag”, zegt voorzitter Dirk-Jan Bezemer, die in het
dagelijks leven salesmanager is bij
Dolderman in Dordrecht. “Natuurlijk hebben we rekening gehouden met het virus en de maatregelen… We konden niet anders
dan het afgelasten van de bijeenkomsten. Maar nu het weer veilig
kan, gaan we de draad weer oppakken. Iedereen is klaar met het
virus en toe aan gezelligheid. We
willen elkaar weer ontmoeten.”

dit jaar niet anders zijn. We zijn al
wel bezig met de voorbereidingen
voor de nieuwjaarsparty. Daar maken we, zoals men gewend is, weer
iets extra bijzonders van. En volgens goede traditie inmiddels aan
boord van een van de riviercruiseschepen van Scylla Tours.”

Verjonging

"We willen elkaar weer ontmoeten." (foto Johan de Witte)

Geen opzeggingen
Dat de behoefte in de binnenvaart
om elkaar in een ontspannen
sfeer te treffen er onverminderd is,
blijkt uit het feit dat er helemaal
geen opzeggingen waren. Dirk-Jan
merkt het ook aan de leden die
hem de afgelopen weken benaderden met de vraag wanneer ze weer
mogen.
De laatste bijeenkomst was in februari 2020, vlak vóór corona de
maatschappij in zijn greep kreeg.
In de zomer van dat jaar leken de
versoepelingen in de herfst weer
toe te laten, maar de voorbereidin-

gen die de bestuursleden daarvoor
troffen, waren vergeefs toen de beruchte tweede golf toesloeg.
Om het leed te verzachten, besloot
het bestuur de leden een geschenk
te sturen. Dat borrelpakket ontving men in november. “Dat werd
gewaardeerd”, aldus Dirk-Jan.

Meteen doorpakken
Toen ook de geplande nieuwjaarsparty van 2021 moest worden
gecanceld, besloot het bestuur om
voor dit jaar geen contributie (95
euro per jaar, exclusief btw) te heffen. “Dat vonden we wel zo reëel;

we wisten immers niet wanneer
we weer wel samen zouden kunnen komen. Uiteindelijk heeft dat
veel langer geduurd dan we dachten – en zeker dan we hoopten.”
Dirk-Jan Bezemer kan niet wachten tot het 21 oktober is en hij
eindelijk weer veel Wandelgangers
kan ontmoeten. Ook voor november is de datum al bekend: donderdag 18 november. “We pakken
meteen door.”
In december is er nooit een Wandelgang-bijeenkomst, omdat er in
die maand al zoveel (kerst-)borrels en evenementen zijn. “Dat zal

De voorzitter kijkt ook al reikhalzend uit naar de haringparty in
juni. “Die hebben we nu twee keer
niet kunnen houden. De artiest
die we voor 2020 hadden geboekt,
schoof door naar dit jaar… en nu
weer naar 2022. Gelukkig. Wat in
het vat zit, verzuurt niet,” gebruikt
hij een toepasselijk gezegde.
Als De Wandelgang weer voluit bijeenkomsten kan organiseren, kan
het bestuur ook werk gaan maken
van de ambitie om het ledental
te laten stijgen. “We schommelen
altijd rond de 500 en zitten daar
nu net onder. We willen groeien.
Dat kan ook, denken we. Vooral
in de leeftijdsgroep van dertigers
en veertigers. Die hebben ook
behoefte aan een netwerk in de
scheepvaart waar ze zaken en gezelligheid kunnen combineren.”

Kijk voor meer informatie
en om lid te worden op
www.dewandelgang.nl.

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.

Al m
dan 50eer
een be jaar
grip

TE KOOP
Gezonken geweest en
beschadigde sleepboot

Boegschroefinstallaties
en Voortstuwingssystemen

17,72 x 5,27 x 2,17 m
Op te halen in beschadigde toestand
te Antwerpen.
Geïnteresseerden:
mail naar vda@avoirt.be

WWW.VERHAAR.COM
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

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

Voets Shipment bv

Zit scheepvaart
in jouwop
bloed
en heb je affiniteit
Gevraagd
duwboot
met de binnenvaart?
Dan is dit de vacature die je zoekt.

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.

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

Gevraagd: kapitein of koppel voor mvs
85x8,20 m
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

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.

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 !

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

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.

Schipper en
Matroos/Stuurman

Door uw inzet kan u eigenaar worden van één van deze schepen.

tel: 0475-461100 vragen
Wij zijndhr.
op zoek
een
naar
R.naar
Voets

Wij beschikken over eigen lading zodat uw inzet voor de toekomst

Wij nemen transporten over en bevrachten
binnenvaartschepen met ladingen voor diverse
bestemmingen in Nederland en België.

Wij verzorgen het financiële aspect alsmede de exploitatie.

assistent bevrachter m/v

is verzekerd.

Iemand die kansen ziet en deze pro-actief
oppakt. Je bent de schakel tussen schippers
en klanten.

Info: Theo Moons +31 611 370447 of +32 475 499448

die denkt in mogelijkheden.

• MBO+ werk- en denkniveau.
• Beheersing van de Nederlandse
en eventueel Franse taal.

Das Arbeits- und Freizeitverhältnis ist 1:1 in einem
festen Schichtsystem von 3 Wochen an Bord + 3
Wochen Freizeit.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Melden Sie sich unter +41 41 511 23 25
oder senden Sie uns eine E-Mail
mit Ihren Unterlagen an info@neco.ch

GEZOCHT

DUW- SLEEP- EN TRANSPORTWERK
HANDEL IN ZAND EN GRIND

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

Ben je enthousiast over deze functie?
Stuur je CV en motivatie naar
voetsbv@voetsschipment.nl.
Of Bel 0475461100 en vraag naar dhr. Voets.

KAPITEIN / CHAUFFEUR

Splashtours Rotterdam is op zoek naar een sociale kapitein in
het bezit van een groot vaarbewijs. Rijbewijs D is een pré. Het
is ons niet vreemd om een kapitein op te leiden tot chauffeur!
Neem contact op met Christoffel Wielders: 06-46993321 of
christoffel@rotterdamleisuregroup.nl

vlootschouw.nl

binnenvaartvlog.nl

SPLASHTOURS
ROTTERDAM

DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH
HYBRIDE / FULL ELECTRIC AANDRIJFSYSTEMEN

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

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

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

raamdecoratie • zonwering • vloerbekleding
behang • verf • schilder- en behangwerken
europese & oosterse tapijten

12 oktober 2021

7

Maasbracht is in de race voor een van
de zeven Clean Energy Hubs

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

DOOR NOUD VAN DER ZEE

verspreid in Nederland, België,

Tullemans Oliehandel uit
Maasbracht krijgt ruim 1 miljoen
euro subsidie van de Europese
Commissie. Daarmee kan de
onderneming een onderzoek
beginnen naar de ontwikkeling
van een zogeheten Clean Energy
Hub in de haven van Maasbracht.
Een deel van het geld is bedoeld
om te onderzoeken hoe de haven
kan bijdragen aan een schonere
scheepvaart.

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

Tullemans heeft voor het omvangrijke onderzoekstraject een aparte
BV opgericht: Revitalisering Haven
Maasbracht. Provincie Limburg,
gemeente Maasgouw en Rijkswaterstaat ondersteunen dit project, dat
ongeveer drie jaar in beslag zal
nemen. De beoogde Clean Energy
Hub is een tank-, laad- en bunkerstation. Dit kan in de toekomst
binnenvaartschepen bevoorraden
met meerdere alternatieve brandstoffen, zoals CNG, LNG, elektriciteit, biodiesel en misschien ook
waterstof.

Blueports
Jan-Karel Konings van Blueports,
het samenwerkingsverband van de
havens in Limburg, legt uit: “Met
die Clean Energy Hub in Maasbracht willen wij mede zorgen
voor een schonere scheepvaart.
Dit gebeurt in een landelijk programma waain provincies als ZuidHolland, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg, het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat,
ProRail, de Topsector Logistiek
en het Havenbedrijf Rotterdam
vertegenwoordigd zijn. Een van de
acties is het realiseren van zeven
Energy Hubs in Nederland.”
“Als Blueports willen we in Limburg zoveel mogelijk vrachtwagens
van de weg halen en de goederen
over het water laten vervoeren.
Dan heb je ook schone schepen

De aanvraag van Tullemans Oliehandel in Maasbracht scoorde hoog. (foto Noud van der Zee)

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

nodig. Het is voor ons een grote
uitdaging om in de komende jaren te investeren in schone scheepvaart. Maasbracht is van oudsher
voor de binnenvaart het tankstation in Limburg. Vandaar.”
Blue Ports Limburg ziet in Tullemans Oliehandel de perfecte
kartrekker van deze ontwikkeling
in Maasbracht. Het bedrijf ligt
op een strategische locatie aan de
drukbevaren Maasroute. Ondernemer Carien Tullemans zegt:
“Wij zijn twee jaar geleden door
Theo Heinink (projectleider Logistiek en Goederenvervoer, red.) van
de provincie Gelderland gevraagd.
Hij zocht in Nederland naar zeven
bedrijven die in aanmerking konden en wilden komen voor een
Clean Energy Hub. Wij zijn met
een plan gekomen en dat is uiteindelijk goedgekeurd.”
Tullemans Oliehandel wil niet
alleen een bunkercentrum voor
schippers zijn, maar in de toekomst
een servicepunt worden voor reparatie-, ombouw- en nieuwbouwschepen (op CNG, LNG, elektriciteit en waterstof). Het is al een
locatie voor afgifte van bilge, verfen oliehoudend afval en overslag
van batterijen. Ook huishoudelijk afval kan hier door schippers
afgegeven worden. En het is het

inzamelpunt voor bedrijfsafval
van scheepsreparatiebedrijven in
de regio Midden-Limburg.

Impact op de haven
Carien Tullemans vertelt: “Wij
hebben inmiddels de subsidieovereenkomst vergund gekregen.
Met de aanvraag voor de Europese
subsidie zijn we geholpen door
PNO Consultants uit Rijswijk. Wij
gaan ons plan verder ontwikkelen.
De eerste onderzoeksfase komt
eraan: welke behoeftes zijn er?
Welke vergunningen zijn er nodig?
Het bedrijf M-Tech uit Roermond
hebben we ingehuurd voor de
begeleiding bij bestemmingsplannen en vergunningen.”
Maarten Mertens van Maasgouw
vertelt dat de gemeente, net als
Rijkswaterstaat en Provincie Limburg het initiatief steunen. “We
hebben een faciliterende en toetsende taak. Tullemans Oliehandel
is geselecteerd op basis van wat
ze nu al doen. De selectie van de
subsidie is streng en het project
in Maasbracht scoorde erg hoog.
Alles bij elkaar genomen is het
voor mij een vrij logische stap op
weg naar een Clean Energy Hub.”
Maasgouw is ook nauw betrokken
bij de subsidieaanvraag. De infrastructuur van het havengebied

moet worden aangepast en vergunningen, veiligheid en omgevingsplannen vragen specifieke
kennis. Het project heeft grote impact op het hele havengebied. De
gemeente geeft de ondernemers
in de omgeving de mogelijkheid
om te bekijken hoe zij een steentje kunnen bijdragen om de haven
duurzamer en toekomstbestendig
te maken.
Mertens: “Tijdens de inventarisatieronde kunnen bedrijven nog
ideeën aandragen. Ik kan mij
voorstellen dat behalve de Clean
Energy Hub ook een omslag gemaakt moet worden door de
schippers zelf. De schepen moeten
omgebouwd en aangepast worden
voor die nieuwe brandstoffen. Ik
verwacht dat scheepsbouwwerven
en scheepsreparatiebedrijven hier
een belangrijke rol in krijgen.”
Jan-Karel Konings concludeert:
“De ambitie om in onze waterrijke provincie een schoon bunkerstation voor de scheepvaart te realiseren past perfect in de gedachte
achter Blueports Limburg. De
Clean Energy Hub van Maasbracht
wordt uniek, omdat onderzocht
gaat worden of ook auto’s en fietsen er opgeladen kunnen worden
of van brandstof kunnen worden
voorzien.”

klantenservice@binnenvaartkrant.nl

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

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

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

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

Drukwerk
Koninklijke BDU
Grafisch Bedrijf bv.
Advertenties worden geplaatst
volgens onze leveringsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam
onder nr. 24241388.

Havenbedrijf Rotterdam ziet kansen voor Cool
Corridor over water
Havenbedrijf Rotterdam
intensiveert zijn samenwerking
met DeltaPort Niederrheinhäfen
zodat deze groep Duitse
binnenhavens in het noordelijke
Roergebied een regionaal
knooppunt wordt voor de
invoer van groene waterstof
uit de haven van Rotterdam.
Tegelijkertijd ziet het
Havenbedrijf mogelijkheden
om een Cool Corridor te
ontwikkelen: een vaste
binnenvaartverbinding voor
koelcontainers tussen Rotterdam
en het Roergebied.
De intentieverklaring voor project ‘H2UB DeltaPort’ is ook
door Duitse ondernemingen als
energieconcern Eon, Thyssengas,
koelhuisexploitant Nordfrost en

de regionale ontwikkelingsmaatschappij Kreis Wesel ondertekend.

Importeren
Groene waterstof kan een waardevolle bijdrage leveren aan de
energietransitie die nodig is om
de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren,
zo is de achterliggende gedachte
achter de samenwerking. Om aan
de verwachte vraag naar groene
waterstof te voldoen, zal Duitsland – net als Nederland – waterstof moeten importeren.
Voor DeltaPort is het doel van de
samenwerking om activiteiten te
bundelen en die in te passen in de
waterstofstrategie van NoordrijnWestfalen.
“De betekenis van dit project
overstijgt onze regio aanzienlijk”,

aldus minister Andreas Pinkwart
van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van
de deelstaat. Het project regelt de
aanvoer van waterstof voor regionale gebruikers in de districten
Wesel en Kleve.

Binnenvaart
Emile Hoogsteden, directeur
Commercie bij Havenbedrijf Rotterdam, zegt: “Voor het Havenbedrijf gaat het in deze samenwerking om twee essentiële projecten.
Ten eerste dichten wij DeltaPort
goede kansen toe om een draaischijf te worden voor de aan- en
doorvoer van groene waterstof
aangezien er in die regio talrijke
competente partijen zijn die sterke
interesse tonen in deze schone
energiedrager. Voor zover lokale

productie van waterstof ontoereikend is, kan die geïmporteerd
worden via Rotterdam. Binnenvaart en spoor spelen hierin een
centrale rol, naast buisleidingen.”

Wij zijn niet verantwoordelijk voor
eventuele fouten in de geplaatste
advertentie bij telefonisch doorgegeven
teksten. Tevens dragen wij niet de
verantwoording voor foutieve of
onvolledige informatie vermeld in de
leverancierslijsten.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt zonder vooraf-

“Ten tweede willen wij een Cool
Corridor helpen ontwikkelen, een
vaste binnenvaartverbinding voor
koelcontainers tussen Rotterdam
en het Roergebied”, aldus Hoogsteden.
“Dankzij de investering van Nordfrost in een nieuw koellogistiek
centrum dat op schone energie kan
draaien, kunnen wij emissievrije
binnenvaartverbindingen helpen
opzetten met de deepsea terminals
in Rotterdam, vergelijkbaar met de
Alphenaar die voor bierbrouwer
Heineken pendelt tussen Alphen
aan den Rijn en Moerdijk.”

gaande toestemming van de uitgever.
Dat geldt voor de volledige inhoud
van zowel de papieren als de online
versie van deze editie. Het auteursrecht
berust bij Uitgeverij Riomar en/of de
betreffende auteurs en fotografen.

www.binnenvaartkrant.nl

B I N N E N VA A RT V LO G
www.binnenvaartvlog.nl
www.vlootschouw.nl
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Junior Planner (m/v)

Ben je op zoek naar een uitdagende functie in een internationale logistieke omgeving waar geen enkele dag hetzelfde
is? Wij zijn op zoek naar een junior planner (m/v).

De taakomschrijving:
• Je wordt opgeleid in het opstellen van een efficiënte
planning van de schepen, die op de internationale
Europese binnenwateren varen
• Je hebt daardoor contact met de bemanningen, controleurs, opdrachtgevers en de collega’s van de eigen en de
andere afdelingen
• Gezien het internationale karakter van onze dienstverlenging zal de communicatie veel in de Duitse taal met de
bemanning en de opdrachtgevers gevoerd worden
• Je leert om de scheepsdocumentatie op de juiste wijze af
te handelen

• een goed bij de functie passend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• mogelijkheid om opleidingen te volgen, wat voor jou een
breed scala aan ontwikkelmogelijkheden betekent

Geïnteresseerd?
Sollicitaties kun je richten aan Abdullah Helvaci. Voor inlichtingen over deze functie kun je contact opnemen met Christian
Ganz – hoofd operationele afdeling, Tel: 0487-587611.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wat ga je doen?

Dit ben jij:

Wijnhoff & Van Gulpen & Larsen B.V.
T.a.v. de heer Abdullah Helvaci
a.helvaci@wijgula.nl
+31 487 587-653
Postbus 24, 6650 AA DRUTEN

Voor deze functie zoeken wij iemand die:
• minimaal een mbo opleiding afgerond heeft. Bij voorkeur in
de logistieke dienstverlening of commerciële sector
• communicatief en pro actief is
• klantgericht is en geen 9-5 mentaliteit heeft
• zelfstandig maar ook in teamverband kan werken
• bekend is met Word en Excel
• de Nederlandse taal in woord en schrift beheerst
• kennis van de Duitse en Engelse taal

Wat we aanbieden:
• een uitdagende rol op de operationele afdeling, waarbij je
samen met de collega’s commerciële uitdagingen aan gaat
• een dynamische functie in een uitdagende internationale
omgeving
• een fulltime dienstverband (5 dagen van 7,5 uur per dag)
en een aanstelling voor een periode van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband

HGK Shipping is de toonaangevende binnenvaartmaatschappij van Europa. Wij zijn een pionierende partner in de droge-, gas- en chemicaliëntankervaart. Met een vloot van meer dan
300 eigen en gecharterde binnenvaartschepen
vervoeren wij jaarlijks zo‘n 35 miljoen ton vracht.
Als onderdeel van de HGK Group combineren
we de transportmodaliteiten spoor, water en
weg tot duurzame transportketens volgens moderne concepten en maken we deel uit van een
van de leidende spelers in intermodaal goederenvervoer. Tegenwoordig werken meer dan
2500 mensen van Rotterdam tot Bazel onder
de paraplu van de HGK Group.

Dit zijn wij

https://www.brusse-zn.com/nl/home/

info@brusse-zn.com

www.hgkshipping.de

2021_09_01_Stellenanzeige_Junior_planner_NL.indd 1

https://www.nwsilo.nl/

06.09.2021 13:32:12

Phella Shipping zoekt

EEN KAPITEIN
Wij zijn zelfstandige binnenvaartondernemers en zoeken een

VACATURE:

Elke avond thuis slapen?

kapitein (koppel is een plus) om ons te versterken aan boord van
onze binnenvaartschip de VENEZIA.
Wat verwachten wij van u:
• Rijnpatent
• Radarpatent
• ADN is een plus maar niet verplicht
• Zelfstandig en verantwoordelijk kunnen werken
• Ervaring is een pluspunt maar geen vereiste
Wat bieden wij u aan:
• Schip 135 x 11.45m
• Kapiteinsfunctie
• Vaargebied: ARA richting Rijn-Moezel
• Doorgroeimogelijkheden tot vaste bemanning
Voor info over tarieven, condities en meer mail ons en wij nemen
contact met u op: Venezia.ship@gmail.com

Voor onze rondvaart/party schepen
zijn wij op zoek naar schippers!
Ons vaargebied is:
Biesbosch,Drechtsteden en
de Rotterdamse havens.
Onze tochten beginnen vanaf
Drimmelen.
Wonen in de regio is een pré.
WIJ ZOEKEN;
* fulltime schipper
* parttime/weekend schippers

Interesse?
U kunt uw reactie voorzien van CV
mailen naar info@zilvermeeuw.nl
of telefonisch contact opnemen met
Adriaan Schuller.

Bezoekadres Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw b.v., Biesboschweg 2, 4924 BB Drimmelen
informatie/boekingen: tel 0162 - 68 26 09, info@zilvermeeuw.nl, www.zilvermeeuw.nl
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Die Bundesregierung fördert SOW II mit
4,2 Millionen Euro bis 2023. Digitalisierung ist ein Kernpunkt im Masterplan
Binnenschifffahrt. „Die Binnenschifffahrt ist
von großer Bedeutung für den Güterverkehr
in Europa“, so Norbert Salomon, Leiter der
Abteilung Wasserstraßen und Binnenschifffahrt im Bundesverkehrsministerium.

City-Logistik
Kleine, elektrische autonome Schiffe
könnten in Zukunft für City-Logistik in
Berlin eingesetzt werden zur Entlastung des
Straßennetzes. In der Region BrandenburgBerlin kommt es täglich zu Staus. Laut
Marcel Lohbeck vom VBW haben sämtliche
politische Modal-Shift-Initiativen nicht die

E
IT

Wettbewerbsfähigkeit

SE

Das Digitalisierungsprojekt SOW II ist der
Nachfolger von SOW I, einer Machbarkeitsstudie zur Einrichtung einer digitalen
Testumgebung. Die SOW verläuft von der
Unteren Havel ab der Spreemündung bis
zur Oder in Eisenhüttenstadt.
Um die Wasserstraße für moderne Binnenschiffe geeignet zu machen, wären große
Investitionen in Schleusen und andere
Infrastruktur erforderlich. Das steht nicht
auf der Prioritätenliste des Bundesverkehrsministeriums.
Robert Schumann vom Brandenburger
Verkehrsministerium sieht dennoch eine
Zukunft für die SOW: „Auch große Dinosaurier sind ausgestorben und wurden von
kleineren, intelligenteren Wesen abgelöst.“
Deshalb freut er sich, dass die (teil-)
automatisierte Binnenschifffahrt auf der
SOW einen Schritt näher kommt.

„Die Digitalisierung wird die Wettbewerbsposition dieses umweltfreundlichen
Verkehrsträgers stärken, indem sie zu einer
besseren Reiseplanung und zur Optimierung von Verkehrssystemen führt. In digitalen Testfeldern können Marktteilnehmer
neue Technologien austesten. Es gibt noch
viel zu erforschen.“
Langfristig, so Salomon, werde es auch
grenzüberschreitende Testumgebungen für
die Binnenschifffahrt geben. Die Digitalisierung der Binnenschifffahrt werde auch
unter der nächsten Bundesregierung ein
Fokuspunkt bleiben. „Wir arbeiten bereits
an neuen Förderprogrammen. Parallel dazu
müssen Richtlinien erstellt werden. Auch
die ZKR spielt dabei eine große Rolle.“
SOW II ist eine Zusammenarbeit zwischen
mehreren Partnern: der Verein für Europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen
(VBW), das DLR, die Firma Alberding, die
Universitäten Rostock und Berlin sowie die
Schiffsbau Versuchsanstalt Potsdam (SVA).
Ihr Ziel ist es, ein Pilotprojekt mit einem
(teil-)autonomen Binnenschiff durchzuführen. Das Projektmanagement liegt bei
Alberding, Hersteller von Messgeräten, Softund Hardware, Sensoren, GIS-Geräten und
Cloud-Lösungen.

E
CH
TS

Auf der Spree-Oder-Wasserstraße (SOW)
wird im Rahmen des Projektes SOW II ein
Testfeld für (teil)autonome Binnenschiffe
eingerichtet. Am 28. September fand
beim Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) in Wildau die Kick-OffVeranstaltung statt.

EU
D

Spree-Oder-Wasserstraße wird
digitales Testfeld

Das Binnenschiff Jenny bei Messungen auf der Spree-Oder-Wasserstraße. (Foto DLR)

gewünschte Wirkung gezeigt. „Die Bahn
und die Binnenschifffahrt haben ihren
Anteil erhöhen können, aber der Straßenverkehr ist schneller gewachsen – auch
durch den Online-Handel. Daran wird sich
in den kommenden Jahren nichts ändern.
Deshalb brauchen wir neue Konzepte für
City-Logistik. Andernfalls drohen große
wirtschaftliche- und Umweltschäden.“
„Mit ihrem dichten Wasserstraßennetz, den
zahlreichen Umschlagsstellen und der
Anbindung an Logistikzentren in der
Peripherie ist die Stadt Berlin geradezu
prädestiniert für moderne Binnenschifffahrtskonzepte, nach dem Vorbild von
Utrecht und Paris. Wir werden potenzielle
Gütergruppen, Benutzer und Umschlags-

stellen untersuchen. Daraus können wir
ein Prozessmodell entwickeln. Wichtig für
dieses und zukünftige Projekte ist, dass wir
Stakeholder finden und von Politik und
Kommunen unterstützt werden. Es sollte
keine akademische Übung sein.“
Die TU Berlin baut bereits ein elektrisches,
emissionsfreies Demonstrationsschiff. Kein
klassisches Güterschiff, sondern ein kleines
und kommunikatives Fahrzeug. Mittels
Sensoren kann es seine Umgebung wahrnehmen und vielleicht langfristig selbstständig fahren. „Anschließend machen
wir das Schiff für die urbane Nutzung geeignet“, sagt Tim Holzinki. „Wir denken
an Mikro-Hubs für den 24/7-Umschlag von
Paletten, Paketen und kleinen Containern.“

VBW fordert vom Bund eine Finanzierungsvereinbarung
für die Wasserstraßen
Der Bundesverband öffentlicher
Binnenhäfen (BöB) und der Verein
für Europäische Binnenschifffahrt
und Wasserstraßen (VBW) haben ihre
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr
weiter intensiviert.

Fachausschuss für die Digitalisierung. Ein
gemeinsamer Rechtsausschuss soll bis Ende
des Jahres entstehen.

Vertrauen

Im September wurden der Ausschuss für
Wirtschaft und Verkehr des BÖB und der
VBW-Fachausschuss Verkehrswirtschaft
zu einem gemeinsamen Ausschuss für
Wirtschaft und Logistik fusioniert. Seit
diesem Jahr besteht auch ein gemeinsamer

Bei der VBW-Mitgliederversammlung am
5. Oktober wurde über den Europäischen
Green Deal gesprochen, der zu einer deutlichen Reduzierung der CO2-Emissionen
im Verkehrsbereich führen soll. Die EUKommission sieht im Green Deal bis 2030
einen Anstieg der Schiene auf 25 und der
Wasserstraße auf 12 Prozent Anteil am

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

V rmittlu
Ve
tlungsagentu
genturen
en

V rmittler
Ve
tler

Modal Split vor. Das wäre eine Verdreifachung der jetzigen Anteile.
Der VBW will Politik, Verwaltung und Wirtschaft dabei unterstützen, ihre Klimaziele
zu erreichen. Die Schwerpunkte der Arbeit
sind: ökologische Erneuerung der Binnenschiffsflotte, bedarfsgerechte Sanierung der
Infrastruktur durch schnellere Planungsund Bauprozesse sowie die Digitalisierung
von Binnenschifffahrt, Wasserstraßen und
Häfen.
Ein Blick auf die Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl stimmt den stellvertretenden Präsidenten,
Heinz-Josef Joeris, zuversichtlich, dass eine
neue Regierung, unabhängig von ihrer
farblichen Zusammensetzung diese
Themen aufgreifen wird.

Finanzierung
Die Vorsitzenden der VBW-Fachausschüsse
warben in ihren Vorträgen für eine auskömmliche Finanzierung der Bundeswasserstraßen und deren Infrastruktur.
Bislang besteht das Risiko, dass ab 2023
jährlich dreistellige Millionenbeträge für
Erhalt und Ausbau fehlen werden.
Sie forderten daher eine Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung für die
Bundeswasserstraße, wie sie für die Schiene
bereits existiert, um Investitionen abzusichern und transparenter zu machen. Die
Initiative System Wasserstraße, in der sich
28 Wirtschaftsverbände, darunter auch der
VBW, engagieren, hat einen praxisnahen
Vorschlag für eine solche Vereinbarung
vorgelegt.

Niederländerin Lucia Luijten
leitet die ZKR
SIE
ZUFRIEDENER
KUNDE

DIREKTE KOMMUNIKATION, EINFACHERE UND KOSTENGÜNSTIGERE LÖSUNG

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

Seit dem 1. November ist Lucia Luijten
Generalseketärin der Zentralkommission
für die Rheinschifffahrt (ZKR). Sie tritt die
Nachfolge des Belgiers Bruno Georges an,
dessen Amtszeit Ende Oktober ausläuft. Er
leitet die ZKR seit fünf Jahren.
Luijten leitet die Abteilung für Binnenschifffahrt und Wasserstraßen im niederländische Verkehrs- und Infrastrukturministerium. Als stellvertretende

Kommissarin in der niederländischen
ZKR-Delegation beteiligt sie sich seit 2015
an der ZKR- und CESNI-Arbeit. 2015 und
von 2018 bis 2019 war sie Präsidentin von
CESNI.
Die nationalen Delegationen der ZKR
ernannten Luijten mit Wirkung vom 1.
November. Sie freut sich nun darauf, ihr
Wissen und ihre Erfahrung in Straßburg für
die ZKR und die Rhein- und Binnenschifffahrt einsetzen zu können.

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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UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!

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

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

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

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

Splendor
Magic : 110 x 9,50 x 2,99
Afmetingen
Splendor
Tonnage
Afmetingen : : 2200
135 x 11.45 x 3.49

Bouwjaar
Afmetingen
110
x 9,50 x 2,99
Tonnage :: : 2006/1998
3.745
Hoofdmotor
Tonnage
2200
Bouwjaar :: : Fabr.
2000MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008
Bouwjaar
Hoofdmotor: : 2006/1998
2x Caterpillar C32, 1.010 Pk,
Hoofdmotor : Fabr.
MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008
Bj. 2019

GEZOCHT!

Schipper (regio West- en Oost-Vlaanderen)
/ Voel jij je als een vis in het water?
/ Heb je interesse in waterbouwkundige werken?
/ Ben je sociaal en flexibel?
Is jouw antwoord 3 x ‘ja’?
Word één van onze Constructive people!

www.artesgroupjobs.be
jobs@artesgroup.be
050 54 42 31

NIEUWE HOOFDMOTOR

Livia
Cygnus: 54.98 x 7.25 x 2.65
Afmetingen
Livia
Tonnage
Afmetingen: : 699
110 x 11.45 x 3.42
Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage ::
Hoofdmotor
Tonnage
Bouwjaar ::
Bouwjaar
Hoofdmotor:
Hoofdmotor :

54.98
x 7.25 x 2.65
: 1963
3.020
Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
699
: Fabr.
2007
1981
1963
: Bj.
Mitsubishi,
S16 R-MPTA, 1.600 Pk,
Fabr.
Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
Bj. 2007
Bj. 1981

NIEUW GEVRAAGD
NIEUW
TE KOOP

REVISIE HOOFDMOTOR 2021

TE KOOP GEVRAAGD

MTS 110 x 11.40 min
3500
m³ min
MTS 110
x 11.40
Rean-L
spiralen
3500en
m³ketel
Afmetingen : 110 x 11.45 x 3.63
bouwjaar
2000
spiralen
en ketel
Tonnage
: 3.204 vanaf
Bouwjaar : 2008
bouwjaar
vanaf
Hoofdmotor
: Mitsubishi,
S16-C2 2000
MPTK, 1700 Pk,
Bj. 2008

Nieuwbouw
Splendor duwboot

Afmetingen : 110
x 9.50
x 2.99
Afmetingen
: 19
x 10 meter
Nieuwbouw
duwboot
Bouwjaar
: 2020
Tonnage
: 2.200
Bouwwerf
:: Tinnemans,
Maasbracht
Bouwjaar : 2006/1998
Afmetingen
19 x 10 meter
Levering
conditie
overleg
Hoofdmotor
: Fabr.
MTU
4000, 1550 Pk, Bj. 2008
Bouwjaar
:: In
2020
Prijs
€ 2.685.000,-Bouwwerf
:: Tinnemans,
Maasbracht
Levering conditie : In overleg
Prijs
: € 2.685.000,--

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

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

Vanwege uitbreiding van onze activiteiten is Bruinsma Freriks Transport op
zoek naar dubbelwandige tankschepen van 1000-5000t om onze vloot te
versterken.
Wij zijn actief in het transport van minerale oliën, bulkchemie, fuelcomponenten
en biobrandstoffen.
Ons vaargebied is Nederland, België,
Frankrijk en de Rijn (met zij-rivieren en
kanalen).
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.

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.

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

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS
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CO2-neutraal varen wordt ook mogelijk met brandstofmotor
DOOR NIELS HUMMEL

Deze maand wordt voor het eerst een zeeschip uitgerust met CO2-batterijen. De ‘batterijen’ die de Nordica krijgt, zijn bedacht
door het Nederlandse bedrijf Value Maritime en zijn een toevoeging aan het al bestaande Filtree-systeem. Dat systeem filtert
zwavel en fijnstof uit de uitstoot, maar door
deze toevoeging is het ook mogelijk om de
CO2 af te vangen.
Het systeem vangt de uitlaatgassen af en
spoelt deze schoon met behulp van zeewater. Daardoor koelen de gassen af en kan
de CO2 gescheiden worden van de uitstoot.
De fijnstof en olieresiduen gaan naar de
bilgetank, zwavel blijft achter in het spoelwater, de CO2 wordt opgeslagen in de zogenaamde batterijen.

CO2 opslaan in een container

Een 20-voetscontainer doet dienst als opslagbatterij. Over de opslagcapaciteit en
hoelang het duurt om de container te vullen
kan Yvette van der Sommen, accountmanager bij Value Maritime, geen concreet voorbeeld geven. “Een batterij kan al snel 5 procent afvangen, maar de totale hoeveelheid af
te vangen CO2 is flexibel. De eigenaar kan
zelf bepalen met hoeveel procent de uitstoot
gereduceerd wordt. Bij vaker wisselen of grotere batterijen kan er natuurlijk meer afgevangen worden.”
Als de batterij vol is, kan met één druk op de
knop het CO2-systeem uitgeschakeld worden. Het filtree-systeem scheidt dan nog wel
de andere stoffen van de uitstoot.
De bedoeling is dat in veel grote zeehavens
plekken komen waar de batterijen gewisseld kunnen worden. Dat zal, zo zegt Van

der Sommen, weinig tijd in beslag nemen.
Na het wisselen wordt de batterij getransporteerd naar een plaats waar de CO2 verwerkt kan worden. “We zien CO2 niet als
afvalproduct, maar als grondstof. Daarom
brengen we het naar plaatsen waar het nuttig gebruikt kan worden.”

Tuinbouw
Van der Sommen doelt hiermee op de tuinbouw. Alleen al in Nederland zijn volgens
haar miljoenen tonnen CO2 nodig. Het
overgrote deel daarvan komt nu nog van
de verbranding van bijvoorbeeld aardgas.
In landen buiten Europa is dit een minder
kansrijke optie, maar daar ziet ze in bijvoorbeeld de frisdrankindustrie een toekomstige
afnemer.
Als groot voordeel tegenover nieuwe
brandstoffen, zoals waterstof, ziet Van der
Sommen dat het Filtree-systeem morgen al
gebruikt kan worden. Ook is het eenvoudig te installeren. “Natuurlijk is waterstof
een mooie toekomstige brandstof, maar
dit is een goede oplossing om nu al te kunnen reduceren.” Als de emissieregelgeving
zo streng wordt als ze van hogerhand doen
lijken, zal het Van der Sommen niet verbazen als er tegen 2025 al een paar duizend
zeeschepen met dit systeem zijn uitgerust.
Hoewel havens in verschillende landen een
verbod hebben op soortgelijke systemen
waarbij de zwavel samen met het spoelwater
overboord gaat, ziet Van der Sommen daar
geen probleem in. “Het spoelwater wordt
schoongemaakt en verdwijnt pH-neutraal
weer in het water. Een andere optie is een
zogeheten closed-loop-systeem waarbij het
water niet overboord verdwijnt.”

Value Maritime ziet mogelijkheden om de afgevangen CO2 nuttig te gebruiken in de tuinbouw.

Binnenvaart is nog
een stap te ver
Op de vraag of dit systeem ook toegepast
kan worden in de binnenvaart, durft ze
nog geen concreet antwoord te geven. Het
systeem is juist ontwikkeld voor kleine zeeschepen, maar met een minimaal vermogen

3 megawatt (3.000 kW ≈ 4.000 pk) is dat
nog altijd flink groter dan de motoren in de
binnenvaart.
Daarnaast werkt het systeem met zout water.
Dat zou dan ook aangepast moeten worden.
“Het zou zeker kunnen, maar we focussen
nu op zeeschepen.”

Nieuwe Rotterdam bezoekt
thuishaven

Al meer dan 80 jaar ervaring!

De Rotterdam streek eind september neer op de palen in de Alexiahaven. (foto Albert Kropﬀ)

DOKKEN & DROOG ZETTEN
WILT U SNEL ZICHT KRIJGEN OP EEN SCHADE AAN
UW SCHIP OF MOET ER EEN DRINGENDE REPARATIE GEBEUREN?
We kunnen schepen dokken met een maximale lengte
tot 135 meter in één van onze drie droogdokken:
• Dok 1: 56 m L x 14,3 m B: 800 ton
• Dok 2: 30 m L x 13,6 m B: 500 ton
• Dok 3: 22 m L x 12 m B: 250 ton
U KUNT ONS BELLEN VOOR:
• Allerlei reparaties boven en onder de waterlijn: schadereparaties,
mechanische reparaties, roer-en schroefreparaties etc.
• Klassebeurt
• Staalwerkzaamheden
• Onderhoud: reinigen, conserveren etc.
• Draai-en freeswerken
JAN & GEERT TINNEMANS
Industrieweg 16, 6051 AE
Maasbracht NL

+31 475 46 19 59
info@tinnemansfs.com

www.tinnemansfs.com

De splinternieuwe Rotterdam is het zevende schip van de Holland America Line
dat onder die naam in de vaart is gebracht.
De vijfde in de reeks is het welbekende ss
Rotterdam dat als hotel-, restaurant- en congresschip in Katendrecht ligt.
Die werd gebouwd bij de RDM op Heijplaat
en bij de tewaterlating gedoopt door Koningin Juliana. ’The Grande Dame’ (38.645
BT en 228 meter lang) kwam in 1959 in de
vaart en opereerde 38 jaar voor de HAL.
Deze nieuwe Rotterdam heeft een BT van
99.935 en een lengte van 300 meter. Zij
werd gebouwd bij Fincantieri in Venetië.
Na de overdracht ging ze naar Triest, van-

daar rechtstreeks naar IJmuiden en daarna
ten anker voor Scheveningen.
Van 27 september tot 2 oktober lag zij voor
de allereerste keer in haar thuishaven. De
Rotterdam streek neer op de Palen 90 in
de Alexiahaven. Vervolgens werd opnieuw
geankerd voor de kust bij Scheveningen.
Op 14 oktober wordt afgemeerd aan de
Cruise Terminal, waar op 15 oktober de
Q & P-ceremonie zal plaatsvinden. Daarna
is de bestemming Amsterdam. Wanneer en
door wie het schip gedoopt gaat worden, is
nog niet bekend.
TEKST: CEES DE KEIJZER

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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Wij feliciteren Telestho Shipping B.V. met MTS Telestho
en wensen hen en bemanning een behouden vaart

Wij feliciteren
Telestho Shipping B.V.
met hun
m.t.s. “Telestho”

OSO. Sterk staaltje

Foto: Drone by Mark

vakmanschap

+31 (0)10-411 9595

WWW.OVERVLIET.NL

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

Partner in afbouw, technisch onderhoud en scheepsreparatie
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Telestho gaat succesvolle toekomst
tegemoet
Afmetingen:
110 x 11,4 meter

Eigenaar:
Telestho Shipping B.V.

Hoofdmotor:
Caterpillar 3512 (1600pk)

ENI / Europanummer:
2338675

DOOR JAN HOEK

Het Werkendamse bedrijf Ship
Vision houdt zich bezig met
de aan- en verkoop van schepen, pontons en overig drijvend materieel. Als EMClgecertificeerd scheepsmakelaar
bemiddelt het team niet alleen bij aan- en verkoop van
bestaande schepen, maar ook bij
de nieuwbouw van binnenvaartschepen. Voor de eigen vloot
werden in het verleden meerdere
schepen afgebouwd.

Waspik
Onlangs werd bij scheepswerf
De Toekomst in Waspik voor de
Ruijtenberg Groep een nieuw
schip afgebouwd. De 3.077 ton
metende mineralentanker kreeg
de fraaie naam Telestho, ofwel
het Griekse woord voor succes. De lijst van de ervaren en
vakkundige toeleveranciers en
onderaannemers maakt duidelijk dat de tanker zonder twijfel
een succesvolle toekomst tegemoet gaat.

Jan Ruijtenberg begon op 16jarige leeftijd als matroos op de
Panta Rhei, het schip van zijn
vader. In 1995 startte hij het
bedrijf Ship Vision, van waaruit
Jan met Dolf Cornet de klanten
bedient. Na wat reparatie- en
onderhoudsklussen in Waspik
vond in 2015 de eerste serieuze
kennismaking met Peter van ‘t
Hoog, directeur van scheepswerf
De Toekomst plaats.

Prima bevallen
Op 22 mei van dat jaar trouwde
hun schoonzoon Erwin van der
Stelt met hun dochter Neline
en in dezelfde periode werd het
voor het kersverse paar afgebouwde motorschip Mi-Deseo
opgeleverd.
Die samenwerking met de familie Ruijtenberg was prima bevallen zodat Van ‘t Hoog, na
de nodige besprekingen, ook
opdracht kreeg de tanker Telestho af te bouwen.
Ook deze samenwerking verliep
tot tevredenheid van de familie
Ruijtenberg. Scheepswerf De

Toekomst was verantwoordelijk
voor de inbouw van de machinekamer.
Het casco is gebouwd door
Greenport Rotterdam, dat ook
het dekleidingwerk zou installeren. Toen het casco, prijstechnisch en kwalitatief aanvaardbaar, door corona een jaar later
dan gepland in Waspik aankwam
voor de afbouw, heeft Oonincx
Scheepsonderhoud het project
leidingwerk (alsnog) tot een
goed einde gebracht.

Ketel en spiralen
De Telestho beschikt over tien
centertanks met een totale capaciteit van 3.645 kuub en een
Heatmaster-ketel en spiralen.
Aan boord staan verder twee
Bornemannpompen met een
capaciteit van 360 kuub per uur
elk, geleverd door officieel dealer
European Pump Services (EPS)
uit Oud Gastel.
Na een succesvol verlopen geladen proefvaart op 22 september vaart de tanker nu in het
ARA-gebied voor lnterstream
Barging. Een Caterpillar 3512
(1600 pk) zorgt daarbij voor de
voorstuwing van de Telestho.
De Waal Werkendam leverde het
hydraulische stuurwerk en twee
dubbelplaats balansroeren, en
plaatsgenoot Van Wijk het stuurhuis met kolom, de autokraan

met een capaciteit van 2.000 kilo
en de lieren op voor- en achterschip.

Luxe betimmering
“Naast onze klanten krijgen
ook onze bemanningsleden de
nodige persoonlijke aandacht.
De bemanning moet zich aan
boord thuis voelen en het naar
de zin hebben. Daarom zijn de
inrichting en betimmering een
stuk luxer dan gebruikelijk”, stelt
Jan Ruijtenberg.
Om die luxe op een verantwoorde manier waar te maken, ging
hij voor de binnenvaarttanker
in zee met Steeha. Dat was niet
de eerste keer, want dat bedrijf
stond aan boord van meer schepen van de Ruijtenberg Groep
garant voor de fraaie betimmering.
Bij het bedrijf van Johan van der
Steenhoven en André de Haan zit
houtbewerking al ruim 25 jaar
in het bloed, waarvan zo’n tien
jaar als eigenaar van Steeha. Het
is een veelzijdig bedrijf dat niet
alleen werkzaam is in de maritieme sector (binnenvaartschepen
en jachten), maar ook veel klanten aan de wal telt.
Naast de betimmering van stuurhut en de voor- en achterwoning
op een schip zorgt het vakkundige team van meubelmakers
en timmermannen ook voor
keukens, veranda’s en interieurs,

dakkapellen en dakrenovaties.
Hoewel Steeha zich vooral specialiseert in hout, wordt zo nodig
ook gewerkt met plaatmateriaal.
Het gebruik van hout aan boord
van een tanker is nou eenmaal
verboden. Voor het team van
Steeha geen probleem om met
HPL (High Pressure Laminate)
beplakt plaatmateriaal toch te
zorgen voor een bijzonder luxe
uitstraling aan boord van de Telestho.

Knap stukje werk
Johan van der Steenhaven zegt
over de samenwerking: “Samen
met Christine en Jennifer
Ruijtenberg hebben we de materialen uitgekozen en zijn we tot
een compleet idee gekomen.
Naast de lessenaar en complete
betimmering van de stuurhut
en woningen, inclusief keuken,
hebben we ook onder andere
de meubels en bedden gemaakt.
Een bijzondere constatering
was dat de vaste woning een
continucertificaat heeft gekregen; een knap stukje werk van de
afbouwers.”
Dat kan eigenlijk gezegd worden
van de hele afbouw, met als resultaat dat de vloot van familie
Ruijtenberg is uitgebreid met een
fraaie én luxe uitgevoerde tanker.

Aan mts TELESTHO leverden onder andere:
Scheepswerf “De Toekomst” B.V.
Volledige afbouw

EMS Group B.V.

aanzienlijk wordt verminderd. Deze
temperatuurbewaking maakt de systemen

Complete E-installatie

Liquid Control Trading B.V.

Boegschroefinstallaties type kanalen

Complete pakket machinekamerpompen

31130S1400-4k (schroefdiam 1400mm)

geschikt voor installatie in ATEX zone 1.

O.S.O. Oonincx Scheepsonderhoud B.V.

Twee stuks EPS/Bornemann ladingpompen

Door toepassing van A-klasse materialen

Het leidingwerk op het tankdek - navraag

omw/min., bediening wegafhankelijk incl

met een capaciteit van 350m3/

is een lange levensduur en hoge mate

bij Jaap of dit juist is

omschakeling Pomp/Boegschroefbedrijf

Voormast type Improval, dakradarmast

uur en aangedreven door drukvaste

van bedrijfszekerheid van de door EPS

type Futura, set boordlichtbakken type Isis

ABB elektromotoren. Alle geleverde

geleverde pompsystemen gegarandeerd.

en aluminium stuurhuttrap

pompsystemen zijn voorzien van 5-punts

Blokland Non-Ferro B.V.

EPS European Pump Services B.V.

Beunkoelers
Blommaert BVBA

DBS Scheepsservice

temperatuurbewaking zodat eventuele

Aluminium vloeren voor- en achterschip
De Waal Machinefabriek B.V.

overmatige warmteontwikkeling direct
gedetecteerd wordt. Door deze voorziening

2300 kW ladingverwarmingsinstallatie
door middel van thermische olie geleverd
Scheepsramen

Stuurwerkinstallatie en één

worden de pompen beschermd tegen

schroefasinstallatie

oververhitting waardoor de kans op schade

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

Verzekering
Van Wijk Machinefabriek en

Heatmaster B.V.

Hora B.V.

Overvliet Assurantiemakelaars B.V.

verticale opstelling, 441 kW bij 1800

ketel
W&O Europe

Scheepsreparatiebedrijf B.V.
Autokraan, hefkolom en stuurhuis en

Appendages voor de dekleidingsystemen

ankerlieren, ankers en kettingen
Verhaar Omega B.V.
Eén (1) Verhaar Omega

ZIE WWW.VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Nieuwland Parc 307,
2952 DD Alblasserdam

info@emsbv.nl
www.emsbv.nl

(foto: EMS)

Wij bedanken Telestho Shipping B.V. voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen mts Telestho een goede vaart.
Wij verzorgden de complete E-installatie.

Wij wensen Telestho Shipping B.V.
veel succes met mts Telestho en een
behouden vaart.
Waterdicht. Betrouwbaar. Maatwerk.

Hora BV
Hamersveldseweg 137
3833 GN Leusden
T 033-4941295
F 033-4941131
E info@hora.nl
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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

Werkendam 0183 67 80 30

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!

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

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52
ai162688063587_europort-2021-advertentie-264x188-hr.pdf 1 21-7-2021 17:17:17
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Belgische binnenvaartvertegenwoordigers:

Te weinig politieke daadkracht
Binnen de Federatie Belgische
Binnenvaart bundelen negen
binnenvaartorganisaties
sinds 2017 de krachten om in
politieke kringen met één stem
de belangen van de sector te
vertegenwoordigen. Deze koers
is jaren geleden ook op Vlaams
en Europees vlak ingezet. Maar
helpt het ook om beleidsmakers
echt te bereiken?
“Zeker op Europees vlak heeft
de samenwerking tussen EBU en
ESO binnen het Inland Waterway
Transport Platform al tot baanbrekende dingen geleid”, zei Erwin
Verberght van tankvaartcoöperatie
CITBO tijdens een paneldiscussie
naar aanleiding van de presentatie van een nieuw boek over de
binnenvaart. “Krachtenbundeling
werkt om vooruit te komen.”

Scheepsﬁnanciering
Toch blijven de uitdagingen voor
de sector groot. Tegenwoordig
wordt het binnenvaartberoep niet
meer vanzelfsprekend doorgegeven van ouders op kinderen. Mede
daardoor hebben starters het
moeilijk.
“De aankoop van een schip vergt
veel voorbereiding”, aldus Sven
Vandenameele van BNP Paribas
Fortis. “Je moet de bank overtuigen dat je voldoende professioneel
bent om een binnenvaartbedrijf
uit te baten. Hieronder valt ook
dat je kunt aangeven hoe je de investering gaat terugverdienen. Bovendien heb je 30 tot 35 procent
eigen middelen nodig. Dit geld
werd vroeger vaak binnen de familie verzameld, maar voor starters
die niet uit de sector komen, is dit
niet evident.”
Voor onzekerheid zorgt de brandstofkeuze. Op dit moment weet
eigenlijk niemand wat de scheepsbrandstof van de toekomst wordt.
Een lastige situatie, aangezien
scheepsmotoren tientallen jaren
meegaan.
Beleid speelt in het vergroeningsvraagstuk een belangrijke rol.
Verberght: “Bij de invoering van
LNG als brandstof heeft het acht
jaar geduurd tot de regelgeving
op orde was. Momenteel zitten
verschillende alternatieve brandstoffen in de pilotfase, waarvan
een aantal veelbelovend is. Maar
als de overheid de regelgeving niet
rondkrijgt, ontstaat onzekerheid.”
Om brandstof aan boord te krijgen is ook infrastructuur nodig.
Bij nieuwe brandsotffen is de

aanleg hiervan altijd een kip-eiverhaal. CITBO becijferde dat het
circa 2,2 miljard euro kost om de
hele Europese binnenvaart emissievrij te maken. Een immense investering.
Advocaat Marc De Decker: “De
meeste schepen van na 2007 varen
met een CCR2-motor. De overstap
naar een Stage V-motor is zeer
duur, temeer omdat veel bestaande
motoren slechts een paar jaar oud
zijn. Nog problematischer zijn de
schepen van vóór 2007. Voor de
wat kleinere schepen in deze categorie kost een nieuwe motor meer
dan een nieuw schip. Hoe moet je
dat als ondernemer financieren?”
Hoewel het dus moeilijker wordt
om nog met een schip te beginnen, merkt men daar weinig van
bij het Belgische Scheepsregister. Diensthoofd Anne-Catherine
De Ridder: “Qua teboekstellingen zien wij de laatste jaren geen
terugval. Sinds 2007 zien we zelfs
een stijging, ook van het aantal
nieuwbouwschepen.”

Personeelstekort
Een steeds nijpender probleem
wordt het personeelstekort. De
vergrijzing in de sector is groot en
te weinig jongeren kiezen voor een
binnenvaartopleiding. Veel schipperskinderen gaan studeren in
plaats van varen. Frederik Selhorst,
business development manager bij
Victrol, weet: “De tankvaart heeft
het nu al moeilijk gekwalificeerd
personeel te vinden voor het vervoer van conventionele minerale
olieproducten. Voor tankers met
gevaargoed worden de opleidingseisen in de toekomst nog hoger.
Daar moeten we nu al rekening
mee houden.”
Uit een berekening van CITBO
blijkt dat in de binnenvaart naar
verhouding meer vacatures openstaan dan in de IT-sector, die
schreeuwt om personeel. Automatisering van de binnenvaart zal
volgens Verberght weinig soelaas
brengen: “Ook in de controlecentra heeft men schippers nodig.”
Vanaf januari 2022 stelt de Europese Commissie paal en perk aan
verkorte opleidingen tot bijvoorbeeld matroos. In België was Marc
De Decker jaren geleden een van
de kartrekkers voor de invoering
van verkorte opleidingstrajecten.
Nu daar een einde aan komt, verwacht hij grote problemen.
“Het behalen van de beroepskwalificaties gaat weer veel langer

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

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

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

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

duren en we hébben al zo’n personeelstekort. De sector heeft dit
lang kunnen oplossen met medewerkers van de voormalige OostEuropese staatsrederijen, maar
die krachten zijn al aangesproken.
Helaas volgen te weinig mensen
een opleiding. Het is bovendien
nog maar de vraag of zij na hun
opleiding doorstromen naar de
commerciële binnenvaart.”

Nieuw naslagwerk over de binnenvaart
De paneldiscussie vond plaats tijdens de presentatie van het boek Binnenvaart van Christa Sys en Frank Hellebosch. Een goed onderbouwd,
informatief naslagwerk waarin ook oefeningen zijn opgenomen.
Met hun boek willen de auteurs kennis delen, zodat de sector zijn
positie in het goederenvervoer kan versterken. Het nieuwe boek is tot
31-12-2021 met 10 procent korting en gratis verzending te koop in
de webshop www.academiapress.be. Maak daarvoor gebruik van de
kortingscode ‘binnenvaart10’.

Wetgeving
Ook
versnipperde
wetgeving
maakt het de binnenvaart niet
gemakkelijk. Al helemaal in België, waar schippers naast federale
regelgeving ook rekening moeten
houden met gewestelijke regelgeving. Wie van Vlaanderen via
Brussel naar Wallonië vaart, krijgt
mogelijk te maken met drie verschillende regimes.
De Decker noemt dit ook belemmerend voor het automatiseren
van de binnenvaart: “Hoe ga je
autonoom varen definiëren en wie
gaat dat definiëren? We hebben
behoefte aan goed op elkaar afgestemde regelgeving.”
Op Europees vlak zijn volgens
Verberght stappen vooruitgezet
met onder meer de oprichting van
CESNI, maar ook binnen Europa
zorgt gefragmenteerde regelgeving
nog voor complexiteit. In Vlaan-

deren ziet Verberght interessante
initiatieven om toe te werken
naar een geharmoniseerd systeem. “Toch komen we in de praktijk nog veel problemen tegen.
Alleen al het uitwisselen van gegevens tussen België en Nederland is
moeilijk.”

‘App-fetisj’
Ook de digitalisering in de sector heeft last van fragmentatie.
Verberght bekritiseert de huidige
‘app-fetisj’. “Vrijwel elk beleidsniveau en elke haven in Europa heeft
zijn eigen app. Als je van Luik naar
Antwerpen vaart, moet je op vier
verschillende apps inloggen. Het
is ook stresserend voor schippers
om dit altijd op de smartphone te
moeten doen. Overheden zouden
minder vanuit hun eigen perspec-

tief en meer vanuit de gebruiker
moeten kijken.”
Al tientallen jaren wordt de binnenvaart geconfronteerd met
ronkende verhalen over modal
shift: lading die van de weg naar
het water verschuift. Ondertussen
blijft op Europees vlak het aandeel
van de sector in het totale goederenvervoer steken op 6 procent.
Verberght: “We zien de investeringen in infrastructuur voor de binnenvaart dalen. De urgentie hiervan staat in de politiek lang niet
overal op de kaart. In Nederland
heeft zowat iedere politieke partij
een standpunt over binnenvaart,
maar in Vlaanderen moet je nog
steeds uitleggen dat beroepsvaart
geen zondagsjacht is. We zien
weinig daadkracht.”

Het project is bedoeld om de binnenvaart aantrekkelijker te maken. (foto HPC)

Onderzoek naar ‘digitale volwassenheid’
van binnenvaart
Consultancybureau Hamburg
Port Consulting (HPC) gaat voor
de Duitse vaarwegbeheerder
WSV onderzoek doen naar
digitale informatiediensten
voor havens en terminals. Dit
als onderdeel van het Europese
project DIWA – Digitalisation
of Inland Waterways. Naast
Duitsland doen aan dit project
ook Nederland, België, Frankrijk
en Oostenrijk mee.
Ze gaan een digitaliseringsstrategie

ontwikkelen voor het binnenvaartvervoer op de Europese vaarwegen. HPC gaat onderzoeken
hoe het digitale landschap in de
binnenvaart er al uitziet en welke
digitale processen de binnenvaart
met havens verbinden. Op die
manier wil het bureau de ‘digitale
volwassenheid’ van de sector in
kaart brengen. Hartmut Beyer van
HPC verwacht dat digitale toepassingen het binnenvaartvervoer
aantrekkelijker zullen maken.
HPC heeft veel ervaring met digi-

talisering in de binnenvaart. Het
bureau ondersteunt het Hamburg
Vessel
Coordination
Center
(HVCC) met de optimalisatie en
coördinatie van scheepverkeer
in de haven van Hamburg en op
de Elbe. Het is ook betrokken bij
digitaliserings- en binnenvaartprojecten op de Rijn. HPC is lid
van de werkgroep binnenvaart van
Hamburg Hafen Marketing, die
het binnenvaartvervoer in, van en
naar de haven van Hamburg wil
versterken.
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:
ALUMINIUM EN RVS
BEERENS BV

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

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

of mail direct naar
verkoop@beerensbv.nl
/Beerensbvwerkendam

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

/company/beerensbv

WWW.BEERENSBV.NL

CONTACT: Marco van Boven - Telefoon: +31(0) 612 142 130 - E-mail: mvb.nl@cjc.dk

Minder motorschades door schone en droge brandstof
Olie- en brandstoffiltratie

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

Lichtenauerlaan 202 - 220
Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000
Mail: casco@gebrsluyter.nl
www.gebrsluyter.nl

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

Wij staan voor u klaar om
u te adviseren.
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Urk wil internationale
hotspot voor duurzame
scheepvaart worden
Van Urk een internationale
hotspot voor duurzame
scheepvaart maken... Dat is
het doel van vijf maritieme
ondernemers. Samen met
MARIN uit Wageningen bouwen
ze een nieuw schip vol slimme
technologie. De samenwerking
werd op 30 september gevierd
met de lancering van de website.
Het nieuwe, toekomstbestendige schip krijgt slimme sensoren
en voorspellende software. De
nieuwe scheepswerf Werft Shipbuilding bouwt het. De andere
betrokken bedrijven zijn De Boer
Marine, Weforsea Shipping, Green
Maritime en Horizon Flevoland.

Kansrijke toekomst
“Minder schadelijke stoffen uitstoten en brandstof verbruiken is
goed voor het milieu en voor de
concurrentiepositie. Urk wordt de
internationale hotspot voor duurzame scheepvaart. Daar draait het
om in het Europese project Smart
& Sustainable Shipping Flevoland,
kortweg SSSF”, zegt projectleider
Karin Senf namens Horizon Flevoland.

“Urk realiseert zich dat technologische vernieuwing en verduurzaming van de vloot essentieel
zijn voor een kansrijke toekomst”,
zegt Harm Post, ambassadeur van
Urk Maritime.
Bedrijven uit het maritieme cluster
in Flevoland werken samen met
Horizon Flevoland en maritiem
instituut MARIN aan duurzame en
digitale innovaties. “De eerste stap
is gezet. Nu is het zaak dat andere
maritieme bedrijven en kennis- en
onderwijsinstellingen aanhaken”,
vertelt Karin Senf.
“Deze vorm van samenwerking is
ook interessant voor bedrijven die
nog niet in de maritieme keten op
Urk zitten. Zoals scheepsbouwers.
Het vestigingsklimaat wordt interessanter”, zegt Harm Post. “Een
betere samenwerking in de keten is goed voor álle bedrijven.
Samenwerken loont en brengt je
verder.”

Coronaherstelprogramma
Harm Post vindt het een eer om
ambassadeur te zijn. “Ik ben trots
op de Urker ondernemers die
vooroplopen, en ik hoop dat er
meer volgen. Door slim samen te

Ook ruimere bedientijden op
Gronings deel HLD

werken en de technologische vernieuwingen kan Nederland – en
dan met name Urk – de internationale concurrentie het hoofd
bieden.”
Investeren in een duurzame
maritieme sector heeft de toekomst, vinden de initiatiefnemers.
Daar is geld voor vrijgemaakt
door de Europese Unie. Vanuit het
coronaherstelprogramma REACT
EU. “We zijn hard op weg om
onze droom waar te maken”, zegt
projectleider Senf. Op Urk komen
een nieuwe haven, een nieuw
bedrijventerrein en een maritieme
campus. “Met meer gerichte investeringen, samenwerking, kennis
en innovatie werken we aan een
duurzaam alternatief voor de visserij, en stimuleren we de economie van Urk en de omgeving.”
De provincie Flevoland stimuleert
innovatie en samenwerking met
maritieme kennis- en innovatievouchers. Senf: “Samen werken
we aan een toekomstbestendige
Flevolandse maritieme sector.”

Sinds 1 oktober 2021 gelden
ruimere bedientijden op
het Groningse deel van de
Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
(HLD). Vorig jaar al paste
Rijkswaterstaat de bediening
van de Prinses Margrietsluis
in Lemmer en de bruggen in
Friesland aan. Schepen kunnen
hierdoor langer gebruikmaken
van de vaarweg en de sluizen.
Deze verbeteringen voor schippers
en verladers maken deel uit van
het programma Beter Bediend.

Met dit programma verbetert het
ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat de betrouwbaarheid
van de reistijden en de uitbreiding
van de bediening op vaarwegen
waar nu nog niet alle mogelijkheden worden benut.
"Samen met BLN-Schuttevaer,
CBRB, ASV en evofenedex werken
we aan een efficiëntere bediening,
vlottere en veiligere afhandeling
van het scheepvaartverkeer en een
actuele en uniforme informatievoorziening”, aldus Rijkswaterstaat.

Voortaan zijn de nieuwe bedientijden op de gehele Hoofdvaarweg
Lemmer-Delfzijl als volgt:
maandag:
06.00 uur - 23.59 uur
dinsdag-vrijdag: 00.00 uur - 23.59 uur
zaterdag:
00.00 uur - 22.00 uur
zondag:
06.00 uur - 22.00 uur
Er is geen bediening op Eerste en Tweede Kerstdag en op Nieuwjaarsdag. Op 24 december en 31 december is er bediening tot 20.00 uur.
Alle andere feestdagen (Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Koningsdag,
5 mei) worden als reguliere dag bediend.

Uitzonderingen
Voor de bruggen Uitwelleringa, Oudeschouw, Driebondsbrug en Zeesluis Farmsum gelden andere bedientijden. De actuele bedientijden
zijn terug te vinden op www.vaarweginformatie.nl.

Op www.detoekomstisdichtbij.nl
staat meer informatie over het
initiatief.

Ook laatste deel bruine vloot moet versneld aan vuilwatertank
DOOR EVERT BRUINEKOOL

CESNI, het Europees Comité voor
de opstelling van standaarden
voor de binnenvaart, werkt aan
een vervroegde verplichting voor
een vuilwatertank aan boord,
meldt vereniging voor de beroepschartervaart BBZ op haar website.
Die wijst erop dat de overheid
dan wel tijdig een netwerk met
vuilwaterinnamestations
moet
aanleggen. Er is namelijk nog onvoldoende mogelijkheid om vuilwater af te geven.
De versnelde invoering lijkt de
uitkomst te zijn van de werkgroepoverleggen van CESNI, begin oktober in Straatsburg. De verplichting
zou ingaan bij certificaatvernieuwing vanaf 2030. “De groep kleine
passagiersschepen, tot vijftig passagiers, kan vanaf die tijd dan ook
geen vrijstelling meer krijgen”,
zegt directeur Paul van Ommen
van de BBZ.

Onvermijdelijk
Alle schepen die huishoudelijk
afvalwater produceren moeten
vanaf 2030 een opvangtank hebben. “Overigens geldt in de meeste
charterhavens al een lozingsverbod en dus lijkt het hebben van
een tank nu al onvermijdelijk voor
de schepen”, aldus Van Ommen.
“De meeste schepen hebben dus
al een vuilwatertank.”
Uit onderzoek van de BBZ bleek
dat 75 procent van de schepen in
2009 al een vuilwatertank had.
Uit datzelfde onderzoek bleek
dat per passagier ongeveer 30 liter
afvalwater per dag wordt geprodu-

Elke haven moet straks een vuilwatervoorziening hebben. (archieﬀoto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

ceerd. “Er komt een verplichting
tot het hebben van een oplossing
voor de schepen, zoals een vuilwatertank of een boordzuiveringsinstallatie”, stelt Van Ommen.
“Helaas is er nog geen breed netwerk en doen niet alle vuilwaterpompen aan de wal het als je ze
nodig hebt.”
In Friesland wordt nu al naar een
oplossing gezocht. Daar gebruik je
niet de pomp op de wal maar je

eigen pomp aan boord die het
afval rechtstreeks in het riool
pompt. Waterschap Friesland
heeft daar samen met de provincie circa 60.000 euro in gestoken,
voor tien stations.

Netwerk
“Het probleem is wel dat overheden in acht jaar een breed
netwerk moeten opbouwen van
lozingspunten voor afvalwater of

residu bij een eigen verwerkingsinstallatie. Wij kunnen dat niet
doen als BBZ en zijn daarvoor afhankelijk van de overheid.”
De BBZ gaat daarvoor lobbyen.
Er komt Europese subsidie voor
en Nederland heeft toegezegd dit
probleem serieus op te pakken.
Het CESNI/PT is op dit moment
nog terughoudend met inhoudelijke mededelingen. “Als secretariaat van de werkgroep CESNI/

PT bevestig ik dat het onderwerp
afvalwater voor passagiersschepen
(artikel 19.14 van ES-TRIN) momenteel wordt besproken door
CESNI”, meldt Benjamin Boyer
van de Centrale Commissie voor
de Rijnvaart.
“Specifieke aandacht wordt besteed aan het vraagstuk van de
toepassing van de eisen op de
bestaande vloot op de Rijn en de
EU-wateren.”
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Allround specialist in
scheepselektrotechniek

24/7
service

De Grote Kranerweerd 10
8064 PE Zwartsluis

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

info@snijderscheepselektro.com
www.snijderscheepselektro.com

SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

Coöperatieve
Binnenvaart
Kredietunie
Nederland u.a.
(BKN)

Waarom krediet
aanvragen bij BKN?
* Geen winstoogmerk
* Optimale kennis van de branche
* Goede analyses door praktijkmensen
* Snel schakelen

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

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

Krediet aanvragen?
Ga voor uitvoerige informatie naar

www.binnenvaartkredietunie.nl
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Passagiersschepen

Wij hebben alles in eigen huis om
uw project vakkundig, volledig naar
uw wens en binnen de afgesproken
termijn uit te voeren. Zonder
vervelende verrassingen achteraf.

DE
DEGROENE
GROENESCHROEFRAND
SCHROEFRAND
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nu 25% korting

Incentive
Incentive
Provider
Provider

WWW.SCHEEPSSCHROEVEN.NL

Met uw riviercruiseschepen kunt u
bij ons terecht voor:
• Complete turnkey levering
• Afbouw van casco in samenwerking met gespecialiseerde
toeleveranciers
• Reparaties
• Verbouwingen
• (winter)onderhoud
• Droogdok geschikt voor schepen
tot maximaal 1150 ton en
110 meter lang

U vindt ons aan de Waal bij kilometerpaal 903

De Gerlien van Tiem, voor schippers
die de vaart erin willen houden.

Waalbandijk 129, 6651 KB Druten
T +31 487 51 55 44
E info@gerlienvantiem.com

gerlienvantiem.com

WE KUNNEN WEER
SAMENKOMEN

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

HET NETWERK VOOR DE

BINNENVAART

Beste Wandelgangers en Wandelgangsters,
Na een afwezigheid van bijna 2 jaar, zijn wij zeer verheugd u te
kunnen mededelen dat er weer een Wandelgang bijeenkomst aan
komt!
We wisselen wel van locatie, omdat op de oude locatie, mede
door wisseling van eigenaar en beleid niet de ruimte kan worden
gecreëerd die benodigd is.
Helaas zal er geen gebruik meer kunnen worden gemaakt van
de oude muntjes. Maar om de wijze woorden van Johan Cruijff te
gebruiken, elk nadeel heb z’n voordeel, in dit geval dat we voorlopig
wel een geschikte nieuwe locatie hebben gevonden op het schip de
Eivissa.
Voel u wederom welkom op de eerste apres lock down bijeenkomst
van de “De Wandelgang” op donderdag 21 oktober op de Eivissa
aan de Uilenkade te Zwijndrecht.
(Aanvangstijd is 17.00 uur)
Uw dagelijks bestuur:
Dirk-Jan Bezemer
Alexander Wanders
Els Oosse
Robbert Klaverdijk
Twan de Goeij�
Martine Brussé

De volgende bijeenkomst
is donderdag 18 november
eveneens op de Eivissa.

Aan allen die de
binnenvaart een warm
hart toedragen.

De
ang
Wandelg
a!
goes Ibiz

UITNODIGING
21 OKTOBER 2021
UILENKADE TE ZWIJNDRECHT

De Wandelgang - Postbus 257 - Zwijndrecht - AG 3330 - Netherlands info@dewandelgang.nl - www.dewandelgang.nl
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SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV
“für alle Ihre Abwrackschiffe, Abwracktonnage
und andere treibende Objekte.”
+31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317

YC6C Serie

Barzahlung

no ber 24/
od eik 7
ge vo
va or
lle
n

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

• Een scheepshelling van
170x40m met een hefcapaciteit van1500T
• Een vlottende steiger,
geschikt voor het uitvoeren
van werken boven de
waterlijn
• Opslagterrein en werkplaatsen.
• Drukpers van 300T,
knipstraat tot 3m,
paswerkerij,…

Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

€ 77.500,- excl. btw
Vermogen

706 kW – 960 hp

Toerental

1350 R/Min

Compressie

14.5:1

Brandstofsysteem

Mechanisch

Configuratie

6 cilinder, lijnmotor

Boring x slag

200 x 210 mm

Inhoud

39.58 L

Gewicht

4700 kg

Certificaat

CCR2

Onder voorbehoud van
tussentijdse prijswijzigingen en typfouten

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

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

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

Home of Energy Transition
From phasing out fossil fuels to investing in greener innovations within the maritime and offshore
industry, the energy transition is relevant for all of us. The developments in these industries are
driven by the changing landscape in the energy sector and the necessity to have all industries
working together for the same goal: a more sustainable future. Join us.

WWW.OFFSHORE-ENERGY.BIZ
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Nieuw stagehandboek is hulpmiddel bij harmonisatie
opleidingen
DOOR LEONA MEIJER

De vereisten aan varend
personeel lopen nu nog te
ver uiteen in Europa. Zo
ondergaat een Nederlandse
binnenvaartstudent een zeer
intensief kwalificerend traject
terwijl je in sommige andere
Europese landen je vaarbewijs
nog kunt halen met een
multiplechoice-examen. Het
is van cruciaal belang dat hier
zo snel mogelijk verandering
in wordt gebracht. Het is
immers op zijn zachtst gezegd
‘onhandig’ dat dezelfde papieren
in verscheidene landen een
andere betekenis hebben. Want
wat doe je als blijkt dat jouw
personeel uit een ander land
van Europa niet in staat is het
werk te verrichten dat je van hen
zou verwachten op basis van de
functievereisten in Nederland?
Om meer eenheid in de manier
van opleiden te bevorderen is een
nieuw en uniform Europees stagehandboek ontwikkeld. Project
Competing, bestaande uit veertien organisaties uit acht Europese landen die de invoering van
competentiegericht onderwijs en
training van de Europese binnenvaart voorbereiden, heeft hierin
de leiding. Het project wordt
medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie.
De bedoeling is dat dit stagehandboek gebruikt wordt als nieuwe
maatstaf: waar de opleiding in
ieder geval aan dient te voldoen,
binnen alle Europese binnen-

vaartlanden. Het handboek wordt
in een aan te passen PDF-vorm
geproduceerd, zodat eenvoudig
aanpassingen en aanvullingen
mogelijk zijn. Het is immers niet
uitgesloten dat dit handboek
gaandeweg nieuwe eisen zal bevatten vanwege de snelle innovatie in
de binnenvaartsector.

Gelijkwaardig opleiden
Het handboek voor de stage is zeer
uitgebreid. Onder andere navigatie, scheeps- en vrachtexploitatie,
stuwage, onderhoud en reparatie,
veiligheid en milieubescherming,
communicatie en gezondheid,
maritieme techniek, passagiersvervoer en elektro- en regeltechniek
worden erin behandeld. Daarmee
kan het een belangrijke rol gaan
spelen in het gelijkwaardig opleiden van personeel ongeacht in
welk land en op welke school ze
hun opleiding hebben gehad.
Op 17 januari 2022 gaat de EUrichtlijn ‘Erkenning beroepskwalificaties in de binnenvaart’ in.
Deze richtlijn zorgt onder andere
voor gelijke competenties (kennis en vaardigheden) waarover de
bemanning van binnenvaartschepen binnen de EU moet
beschikken. Dit geldt voor de
functies schipper/kapitein (management level) en matroos/deksman
(operational level). Eén van de voordelen hiervan is dat de bemanning
voor alle vaarwegen van de Europese lidstaten uitwisselbaar is, ook
voor de Rijn, de Waal en de Lek.
Vanaf die datum zal een diploma
een EU-certificaat zijn.
EDINNA (Education in Inland

Jan Smallegange: “Het uniforme stagehandboek helpt om te komen tot een gelijke aanpak en uitwisselbaarheid
voor alle leerlingen in verscheidene Europese landen.” (foto Leona Meijer)

Navigation), de Europese koepelorganisatie van binnenvaartopleidingen, zet zich al sinds 2008 in
voor een eenduidig systeem op het
gebied van onderwijs.

Verplichte stage
STC Group speelt als penvoerder
van Competing een vooraanstaande rol in het uitvoeren van deze
richtlijn die zal moeten zorgen
voor meer eenheid en gelijkheid
binnen de Europese landen. Met
hun innovatieve manier van lesgeven en het grote aantal binnenvaartstudenten heeft STC veel kennis over hoe je varend personeel
het beste kan opleiden.
“We hopen dat het handboek

door heel Europa in gebruik wordt
genomen. We hebben het erg aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk
gemaakt”, vertelt Esther Ouwens
Nagell, communicatieadviseur van
STC Group. Harmonisatie van
de educatie van de Europese binnenvaartsector is een belangrijke
kwestie, maar niet gemakkelijk te
verwezenlijken. Voor opleidingsinstituten wordt het stagehandboek gezien als een geschikt hulpmiddel. Het is allesomvattend en
is de leidraad voor de beoordeling
in het verloop van de verplichte
stage die onderdeel uitmaakt van
de opleiding.
“Het helpt om te standaardiseren,
harmoniseren en om te komen

tot een gelijke aanpak voor leerlingen in verscheidene Europese
landen”, legt Jan Smallegange uit.
Hij is senior projectmanager bij
STC Group. Hij benadrukt dat op
deze wijze in de nabije toekomst
bijvoorbeeld in Polen op dezelfde
manier een matroos wordt opgeleid, getoetst en geëxamineerd als
in Nederland… of in welk land in
de EU ook.
Er is veel behoefte aan gekwalificeerd binnenvaartpersoneel dat
voldoet aan de competentie-eisen.
Het stagehandboek zal de verschillen in Europa helpen verkleinen.
Het doel is dat personeel uit welk
land ook gelijkwaardig zal zijn opgeleid.

Curiositeit

containerschip in de vorm van
een gitaar. “De binnenvaart, daar
zit muziek in” staat op het vlak
geschreven. Meteen wordt door
een der aanwezigen het scheepsklavier tevoorschijn gehaald: de
accordeon.

Opening Binnenvaartmuseum Nijmegen:

Het volste vooronder
DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN

Eindelijk: het Binnenvaartmuseum Nijmegen is geopend.
Corona gooide een hoop roet in
het eten, maar van uitstel kwam
gelukkig geen afstel. Op 2 oktober
was het zo ver. Van ‘s morgens elf
tot ‘s middags vier was het feest.

Niet zomaar een vlaggenparade
wappert boven onze hoofden.
Het is een behoorlijk bont gedoe.
Ook bij de achter het KSCC aangemeerde parlevinker. Wie kent
‘m nog? De varende SRV-man met
al het noodzakelijke. Hier ligtie. Ter gelegenheid van de open

dag in de Nijmeegse Waalhaven
neergestreken. Eigenaar Wim van
Hooren haalt herinneringen op.
Hij vertelt maar wat graag en met
veel vaart verhalen en anekdotes
aan de bezoekers. Hij is de eigenaar van de Time Is Money, de
laatste parlevinker van ons land.

De open dag was goed bezocht. (Frank Antone van Alphen)

Na het bezoek aan de parlevinker duikt iedereen het vooronder
van het KSCC-schip in. Want daar
is het museum gehuisvest. Daar
mogen volwassenen weer even
met Lego spelen en hun ogen de
kost geven. Hartelijk is de begroeting door Henk Nuij, oud-schipper en een van de mensen achter
het initiatief. Hij laat weten dat het
heel wat voeten in de aarde heeft
gehad om het tot een geslaagde
dag te maken.
Meteen neemt hij je mee naar een
fraai cadeau: al het gereedschap
dat je nodig hebt voor het klinken
van een schip. Aan het binnenvaartmuseum geschonken door
zeilschipper Leon Berkers. Geen
onbekende natte ondernemer in
het Nijmeegse.
Dan nu naar beneden, daar waar
het allemaal gebeurt. De tentoonstelling is met grote zorgvuldigheid
ingericht en samengesteld. Veel
replica’s en modellen van schepen en scheepjes. Soms in bruikleen gegeven aan het museum.
Met als opvallende curiositeit een

Herinneringen ophalen
Het wordt drukker en drukker.
Herinneringen worden opgehaald,
men vertelt elkaar wie-dan-ookweer-en-weet-je-nog-wel-verhalen.
Kortom: het is gezellig.
Henk Nuij en zijn medewerkers
kunnen na afloop tevreden zijn.
Zo’n 200 mensen zijn over de
vloer geweest.
Het voornaamste werk zit erop.
Het was hoog tijd voor een serieus opgezet nautisch museum in
de stad aan de Waal. Waar nog
behoorlijk wat (oud-)varensmensen wonen. Aan die rivier
waarover vroeger zoveel goederen
en levensbehoeften per schip naar
Nijmegen werden vervoerd.

Bezoekadres: Waalhaven 1K,
6541 AG, Nijmegen.
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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!
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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!
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SCAN MIJ!

Binnenvaartkrant
Europort 2021 Special
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RESERVEER NU UW ADVERTENTIE!

The Maritime World
TOGETHER, TODAY, TOMORROW

Vind de weg naar duizenden professionele
bezoekers op Europort 2021 via uw
advertentie in de Binnenvaartkrant.
We informeren u graag over de promotiemogelijkheden, zowel in print als digitaal.
Telefoon
+31(0)10 414 00 60
Ken Rijkers +31(0)6 11 363 519
Rica Adjis +31(0)6 11 363 493
sales@binnenvaartkrant.nl
binnenvaartkrant.nl/adverteren
Tot ziens op Europort 2021
2-5 Nov | Rotterdam Ahoy
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Eerste betalingen coronanoodfonds aan
beroepszeilvaart zijn gedaan
DOOR EVERT BRUINEKOOL

150 schippers hebben inmiddels
steun gekregen uit het speciale
coronanoodfonds voor de
beroepszeilvaart. Er zijn 263
aanvragen gedaan voor de
steunregeling, samen ter waarde
van ongeveer 8,5 miljoen
euro. Negentien aanvragen
zijn afgewezen, 94 zijn nog in
behandeling.

Het aantal aanvragen ligt lager
dan de sector had geraamd. “Omdat de regeling opgezet is voor
ondersteuning van schepen, zouden ondernemers die meerdere
schepen hebben die ondergebracht zijn in één bedrijf niet
maximaal kunnen profiteren van
deze regeling, vanwege het plafond”, vertelt Paul van Ommen,
directeur BBZ (Vereniging voor

Beroepschartervaart). “Zij kunnen
een bezwaar indienen om ondersteuning per schip te krijgen.”

Blij met de steun
“Wij verwachtten dat we op 350
schippers zouden uitkomen”, zegt
Van Ommen. “We zijn hier zeker
blij mee, elke ondersteuning
helpt.”
Voor individuele gevallen kan de

steun ongunstig uitgevallen zijn.
Neem een schipper die veel heeft
geïnvesteerd, bijvoorbeeld om op
SAIL 2020 groots uit te pakken.
Die heeft maar weinig overgehouden in 2019, het referentiejaar.
Of een schipper die bijvoorbeeld
groot onderhoud heeft gepleegd
in 2019. Die had dus verkeerd
gegokt!”
Anderen profiteren daar weer van;

in grote lijnen vindt men dat de
regeling goed uitpakt voor de beroepszeilvaart. Bij de motorchartervaart is niets terechtgekomen
van de steun. “Wij zijn heel blij
met elke extra steun.”
De BBZ roept ondernemers op
haar website op bezwaar te maken: iedereen die is afgewezen
voor de aanvraag, of minder geld
heeft gekregen dan verwacht, doet
er verstandig aan bezwaar aan te
tekenen en toe te lichten. Bijvoorbeeld als sprake is van bijzondere
omstandigheden of door lagere
inkomsten in 2019, of als iemand
zich onrechtmatig buitengesloten
voelt van deze regeling,

Coronapas
“In de beroepszeilvaart op
binnenwater gaat het beter dan bij
de motorchartervaart en zeegaande zeilvaart… Die leunen vooral
op buitenlands toerisme. Buitenlands toerisme moet eerst weer op
gang komen”, legt Van Ommen
uit.
“Wij zijn ontzettend blij dat de
anderhalve meter eraf is. Tuurlijk
zijn er bij de BBZ net als in de
samenleving mensen die de
coronapas stom vinden. Wij adviseren iedereen die een reis boekt –
buiten de dagzeiltochten om, die
kun je als sport zien – zorg dat je
een coronapas hebt, en iedereen
die aan boord komt, scan je. Dat
is voor de schipper het werk niet
en dan is iedereen veilig. We kunnen de schepen daarmee weer vol
krijgen.”
De bruine vloot voerde vorig jaar actie voor de noodsteun. (foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

Riveer bestelt elektrische veren
Op vrijdag 1 oktober werd
het startsein gegeven voor de
bouw van twee elektrische
veren voor veerdienst Riveer.
Wethouders Joost van der
Geest, Hans Tanis en Theo
Boerman van Gorinchem, Altena
en Hardinxveld-Giessendam

ondertekenden het contract
bij scheepsbouwer Holland
Shipyards Group.
In november start Holland
Shipyards Group met de bouw
van de emmissievrije veerponten.
Riveer heeft ze zelf heeft ontwor-

pen in samenwerking met Coco
Yachts uit Gorinchem. De bouw
gebeurt deels in Polen, waarna
de casco’s bij Holland Shipyards
Group worden afgemaakt.
De scheepsbouwer met werven in
Hardinxveld, Werkendam en Vlissingen kwam als beste uit de aanbesteding. Het bedrijf heeft veel

ervaring met het elektrificeren van
veerponten, onder andere voor
GVB in Amsterdam. De technische
upgrade in het ontwerp kwam dan
ook van hun hand. “Dat deze veren straks voor onze eigen deur
varen, maakt het extra bijzonder”, zegt mede-eigenaar Leendert
Hoogendoorn.

Naar verwachting zullen de schepen eind 2022 door Holland
Shipyards Group worden opgeleverd. Vanaf begin 2023 gaan ze
daadwerkelijk varen tussen Gorinchem, Sleeuwijk, Werkendam en
Hardinxveld.

Klaverjassen kan weer bij
Binnenvaartsoos
“Ja, we mogen weer
klaverjassen!” Jean Wijnen,
coördinator van de Binnenvaartsoos in Zwijndrecht is maar
wat blij dat de coronaversoepelingen een herstart van de
bijeenkomsten mogelijk maken.
Al is het nog met een beperkt
programma.
“Na een onrustige periode van
corona hebben we, tot onze grote spijt, met de soos niets kunnen doen. Vanuit de organisatie
zijn we altijd weer creatief om in
samenwerking
met
diverse
sponsors er een geslaagde middag
van te maken, zoals de haringparty, het oktoberfeest, Sinter-

klaas en de modelbouwdag. Helaas kunnen we nog niet van start
met onze reguliere Soos, maar we
hopen hier zo snel mogelijk mee
van start te gaan.”
De klaverjasmiddag is de eerste
activiteit die weer kan en mag.
Op elke tweede en iedere vierde
donderdagmiddag van de maand.
Deze maand zijn dat 14 en 28
oktober. De inloop is om 12.30
uur. Het kaarten is van 13.30 tot
15.30 uur.
De locatie is net als voorheen het
Julia Internaat in Zwijndrecht.
Toegang is allleen mogelijk met de
coronacheck-app of een papieren
coronabewijs.

Wethouders Hans Tanis (Altena), Joost van der Geest (Gorinchem), Theo Boerman (Hardinxveld-Giessendam) en
Marco en Leendert Hoogendoorn van Holland Shipyards Group (vlnr) proosten op de ondertekening. (foto Riveer)
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Dé specialist in pijpleidingen
De Jong’s Pijpleidingfabriek produceert en installeert met veel
expertise elke dag pijpleidingsystemen voor de maritieme sector t.b.v
Baggerbouw, zeevaart, binnenvaart en jachtbouw zoals hopper- en cutter zuigers, containerschepen, sleepboten, chemicaliëntankers en luxe jachten.
Zij kiezen voor het familliebedrijf uit Sliedrecht, omdat het al sinds 1951 de
specialist is op dit gebied.

Wij wensen
mts Manhattan
een behouden
vaart!

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

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

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

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

info@djps.nl
www.djps.nl

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

Wij feliciteren
Double W Shipping Luxembourg
Allround Ship Repair
van harte met mts Manhattan
Stormsweg 8
2921 LZ Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

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

Nieuwland Parc 307,
2952 DD Alblasserdam

info@emsbv.nl
www.emsbv.nl

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
de bouw en levering casco van mts Manhattan
mogen verzorgen voor
Double W Shipping Luxembourg Allround Ship Repair.
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.

(foto: EMS)

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

www.rensendriessen.com
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com
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Mts Manhattan: een 2.0 concept

Afmetingen:
110 x 11,45 meter
Eigenaar:
Double W Shipping
Luxembourg Allround
Ship Repair
ENI / Europanummer:
02339112

DOOR JOHAN DE WITTE

Coasters, binnenvaart van
groot tot klein, van heavy tot
afwijkend model, tankers en
allerlei andere vaartuigen,
reparatie en nieuwbouw langs de
steigers, kranen in beweging…
We zijn bij Kooiman & Hoebee
waar Bastiaan Rigter en zijn
team aan het roer staan en het
in China door RensenDriessen
Shipbuilding gerealiseerde casco
van mts Manhattan in opdracht
van Double W Shipping en
door het technisch management
van Allround Shiprepair is
afgebouwd.
Van de start totdat er gang in zit,
vraagt de maak- en bouwtijd voor
een type Moneymaker pakweg zo’n
honderdduizend manuren. Zie dat
maar eens voor elkaar te krijgen in
een coronaperiode waar opdrachtgevers in de rij staan, jongelui
kiezen voor een sexy laptop-job, je
onbezette balies aantreft en daardoor spullen niet op tijd geleverd
krijgt, maar die wel aanmerkelijk
duurder zijn geworden, terwijl ook
de transitie naar Stage V haar prijs
heeft!
En toch ontzorgen de betrokken
bedrijven de opdrachtgever door
routine, efficiëntie en techniek

waar het kan. Met een ‘tikkie’ vertraging voer de Manhattan proef
op 23 september. Het weer en
schip: schitterend!
Mts Manhattan heeft als afmetingen 110 x 11,45 meter. Double W
Shipping Sarl neemt de exploitatie op zich. Het schip zal worden
bevracht door UniBarge.
We praten met Raymon Berkhout, al zes jaar bij de firma en
sinds twee jaar als algemeen directeur de vloot vanuit Luxemburg
managend. Door het vaargebied
van de schepen draait zijn auto
nogal wat kilometers. Na het mbo
zette hij de pet van de landmacht
op, doorliep zijn opleiding, werd
uitgezonden en net voordat Afghanistan speelde, wisselde hij
de landmacht voor de maritieme
sector. Met een gedegen opleiding
als bagage, waarin onder andere
standvastigheid en verantwoordelijkheid hoofdrollen spelen, is nu
de maritieme strategie zijn dagelijkse uitdaging.
Interessante job, Raymon?
“Ja, fijn bedrijf ook. Initiatief krijgt
hier waardering. Lijnen zijn kort.
Er gebeurt veel. Overleg is handig, vergaderingen zo min mogelijk. Schepen verkopen en nieuwe
bouwen in coronatijd vraagt om er
een tandje bij te zetten. Zeker als
je met nieuwbouw aan de normen
van Stage V moet voldoen. Ook
dat is weer een leerproces, de ontwikkeling stopt niet.”
Technisch manager Marco Van
Weerdenburg schuift aan. Als
Allround Shiprepair heeft hij
samen met collega’s de Manhattan
geïnstalleerd. “Deze nieuwbouw
was een mooie uitdaging, alle
voorhanden zijnde techniek is toe-

gepast. Uiteraard hebben we het
Allround Repair-camerasysteem
geïnstalleerd. Het is door verschillende topmerken samengesteld en
heeft een buitengewoon duidelijk beeld, dat ook een eventuele
calamiteit feilloos vastlegt. Voor
de elektrische installatie was
EMS verantwoordelijk, Willemsen
Interieurbouw realiseerde de
betimmering, De Jong’s Pijpleidingfabriek deed het leidingwerk.
Deze Manhattan heeft acht tanks,
een butterwash-installatie, Heatmaster-ketel en tracing.”
Marco straalt ‘mijn hobby is mijn
werk’ uit, voelt zich in de scheepvaart als een vis in het water en
is enthousiast over zijn camerasysteem.
We gaan kijken op de werf en treffen Bastiaan Rigter aan de lunch
(uit zijn broodtrommel). “Natuurlijk heb ik wel even tijd.”
Bastiaan, we weten dat je hart bij
reparatie ligt, maar we tellen op
rij: de Saludo, Adventure, Madeira
en Manhattan, allemaal van het
Moneymaker-type. Is dat eenmaal
meten en vier keer zagen?
“Integendeel, scheepsbouw is
anders dan serie-vliegtuigbouw.
Ook al zijn het zusjes, schepen zijn
nooit gelijk. Wat we aan de nieuwbouw doen is faciliteren en de
‘ballen die bij de onderaannemers
van tafel rollen’ pakken wij op. We
hebben onder andere ook de motoren uitgelijnd en geplaatst. “We
hebben elk specialisme in huis.
Onze normale weekcyclus is drie
schepen eraf en drie erop, daarop
wordt het werk ingedeeld. Soms
valt gepland werk weg of heeft het
vertraging, afbouw is dan voor ons
een continuering.”
Zoals we zien, staat de helling vol:

(foto’s Johan de Witte)

steigers en haven zijn bezet, op
alle schepen en baggermaterieel
wordt gewerkt.
Hoe kan dat met 55 man?
“Tel er honderd inleners en onderaannemers bij, voeg daar twintig
timmerlieden aan toe van Kooiman Interieurbouw en je komt in
de buurt.”

Van Brienenoordbrug voor het verkeer betekent, is Scheepswerf Kooiman Hoebee voor de scheepvaart.

Manhattan

Om destijds het unieke hellingsysteem te realiseren dat 4.200
ton in een oogwenk droog zet,
was durf, veel inspanning en een
grote investering vereist. Wat de

In 1609 zou Henry Hudson –
ontdekkingsreiziger op de loonlijst van de VOC – een aantal
Indiaanse opperhoofden in zijn
scheepshut hebben uitgenodigd
waarna zij door ‘ener grote hoeveelheid brandewijn’ onbekwaam
werden. Het Indiaanse gezelschap
doopte het gebied hierna ‘Mannaha-ta’, en dat betekende zoiets als
“het eiland waar wij dronken zijn
geweest”, hetgeen bewijst dat er
de laatste vijf eeuwen aan boord
van schepen nogal wat is veranderd!

EMS Group B.V.

OMRU Scheepsramen

Wat is je ambitie?
“Met medewerkers werken en opleiden die het ook mooi vinden.
Succes is dan niet ver weg.”

Aan mts MANHATTAN leverden onder andere:
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Ontwerp, bouw en levering casco
Kooiman Marine Group
Afbouw
Alphatron Marine B.V.

5.Telescopische dakradarmast met
hydraulisch klapbare vleugels in zilver
metallic
6.Aluminium stuurhuttrap
ClimaLogic B.V.

Velden® HD
Straalbuis: type Optima
DJPS De Jong’s Pijpleidingfabriek B.V.
• Pijpleidingen t.b.v Laad-/Los en Dampretour, inclusief de installatie van overige

Airconditioning installatie

dekleidingen, compleet met tankverwarm-

Blommaert BVBA

Overdrukinstallatie

ingsinstallatie en RVS tankspiralen.

1.Voormast type Improval (D-model, naar

Machinekamerventilatoren

Compleet nautisch pakket

voor klappend) in zilver metallic
2.Heklichtbeugel type Arizona in zilver
metallic
3.Set standaard boordlichtbakken,
scharnierbaar type Isis
4.Aluminium davit met handlier

• De complete pijpleidinginstallatie ten

Scheepsramen

Complete E-installatie

Speedheat Breda

Heatmaster B.V.
1500 kW thermische vloeistof ladingverwarmingsinstallatie met secundair systeem

4K-1200 Veth-jet met 392kw e-motor

en tank cleaning heater

Vrooam Powersports Lubricants Inter-

Hoveko B.V.
Complete tankmeting- en alarmering,

RVS afsluitbare roosters

behoeve van Machinekamers Achterschip

alsmede druk- en temperatuurmeting met

Dekventilator

en Voorschip, inclusief Thermische olie

behulp van TMS STaR systeem

Damen Marine Components
Besturingssysteem: type HP7000

installatie in het Voorschip.
Dijvler Materiaal B.V.

Stuurmachine: type Van der Velden® 2DWK

Boegankerlier, Achterankerlier, Ankers,

Roeren: een set (2 stuks) type Van der

Ankerdamkettingen en Ankerdraad.

Vloerverwarming
Veth Propulsion B.V.

national B.V.
Totaalleverancier van VROOAM marine
smeermiddelen en onderhoudsproducten
Reintjes Benelux bvba

Kampers Shipyard B.V.
Stuurhuis incl. hefgeleidekokersysteem.

1x WAF 665 L met reductie van 5,044:1.
’t Catshuis

Marﬂex B.V.
8x MarFlex Deepwell pomp MDPD-80

Meubelen en stoffering schip

ZIE WWW.VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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