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Nog [enkele] CCR-2 motoren
beschikbaar 102-550 pk

ABATO Motoren

Dé verwarming
voor aan boord!

www.scheepsmotorcalculeren.nl
24/7 service alle merken
www.abato.nl . T: 088-2228600

(078) 682 12 14
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

+31 (0)117 - 401 500

Eindelijk kon het weer!
Plezier en opluchting bij de start van Europort 2021. Eindelijk kon het weer: een heuse beurs, mensen ontmoeten, in levende lijve zakendoen... De letterlijke ontlading in Rotterdam Ahoy bij de officiële opening kwam na een gezamenlijke
druk op de knop van de sprekers. Diezelfde dag (dinsdag 2 november) volgde ’s avonds de zoveelste persconferentie
van premier Rutte en minister De Jonge, waarin ze opnieuw maatregelen tegen corona afkondigden omdat het aantal
besmettingen en ziekenhuisopnames weer snel oploopt. Iedereen houdt er rekening mee dat er op korte termijn meer
beperkingen komen. Maar Europort pakken ze ons niet meer af. Het was vier dagen ouderwets genieten.
(foto Tekst & Toebehoren)
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Binnenvaart in de knel door
slechte vaarwegen
DE SCHEEPVAART
SPECIALISTEN!
T: 0184-612933 • E: notaris@interwaert.nl
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Peulenstraat 151, Hardinxveld-Giessendam

De partijen die een nieuw
kabinet proberen te formeren,
moeten afspraken maken om
het achterstallig onderhoud op
de Nederlandse vaarwegen aan
te pakken en meer te investeren
in de natte infrastructuur. Daar

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.

Totaal oplossingen voor
geluid & emissie

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

• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN

Dat gebeurde naar aanleiding van
de brief die minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag 29 oktober aan de

Lees verder op pagina 2 >>
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Stuurmachines
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Hydrauliek

Roeren

www.keerkoppeling.com
Bel 078-6138277

Reparatie

Machinefabriek
www.scheepswerfboer.nl
+31 184 41 23 03
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Ervaar de kracht van Vakmanschap
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Leidingwerk

Aluminium Constructies
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Tweede Kamer stuurde. Ze schrijft
daarin dat de Nederlandse infrastructuur er slechter aan toe is dan
gedacht en dat de huidige budgetten onvoldoende zijn.

+31 (0) 85-4861360

KEERKOPPELING
DEFECT?

Dolderman
keerkoppeling
service

roept het Centraal Overleg
Vaarwegen (COV) hen toe op.

(0)10 340 0844

Scheepvaartweg 9
3356 LL Papendrecht
T +31 (0)78 641 68 88
E info@psipiping.com
www.psipiping.com
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In tien minuten geladen batterijen aan boord
Het is geen nieuw idee om
batterijen die gebruikt worden
voor de voortstuwing van
binnenschepen om te wisselen
voor opgeladen batterijen als ze
leeg zijn. Maar wie investeert er
in het wisselstation en stelt de
volle batterijen ter beschikking?
Het Canadese bedrijf Shift Clean
Energy zet een belangrijke stap in
de goede richting. In de bekende
binnenvaartinnovator Leen
Schipper heeft het bedrijf een
bezield leider gevonden voor de
Europese tak van Shift.
Shift en Leen Schipper hadden een
mooie dag uitgekozen voor de presentatie van deze Canadese aanpak van het elektriﬁceren van de
scheepvaart. Het onderwerp is in
lijn met de gesprekken die in Glasgow worden gevoerd bij de COP26
over de hoogstnoodzakelijke aanpak van de klimaatverandering.
De overleggende partijen in Glasgow kunnen een voorbeeld nemen
aan de aanpak van Shift en Kotug.
Aan boord van Spido’s Prinses
Amalia werd vrijdag 5 november
midden in de zonovergoten Rotterdamse haven meteen de daad

Ard-Jan Kooren (r) en Brent Perry (CEO’s van respectievelijk Kotug en Shift) tekenen de overeenkomst aan boord
van de Prinses Amalia.

bij het woord gevoegd met de
ondertekening van een MoU (memorandum van overeenkomst)
door Ard-Jan Kooren, CEO van
Kotug International, en Brent Perry,
CEO van Shift, voor het integreren
van het Shift-product in de nieuwe,
volledig elektrische duwboot van
Kotug. “Zero emissie is nu een
realistische keuze voor de markt”,
aldus Ard-Jan Kooren. “Onze diensten combineren plaveit de weg om

de markt klaar te maken voor zero
emissie.”
Voor de serie nieuwe boten die
Kotug gaat bouwen, heeft het bedrijf niet alleen in de voortstuwing
gekozen voor de milieuvriendelijke aanpak. “De boten worden
volledig gebouwd volgens het
principe van cradle to cradle”, aldus
Ard-Jan Kooren. Er worden dus
geen materialen verspild. “Er is
ook geen antifouling meer nodig.”
De ingenieus modulair gebouwde
nieuwe boten hebben 30 procent
minder diepgang dan bestaande
boten.

PwrSwäp

Leen Schipper legt uit waarom hij heeft gekozen voor Shift Clean Energy.

De kracht van Shift Clean Energy
is dat het bedrijf durft te investeren
in wisselstations, waar batterijen in
een tijdsbestek van tien minuten
kunnen worden omgewisseld. De
eerste is gepland in de Amsterdamse haven, waar ook de nieuwe boot
van Kotug gaat varen. Met de haven
van Antwerpen zijn eerste gesprekken gevoerd.

De naam van de wisselstations
luidt PwrSwäp (spreek uit als
‘power swop’). Leen Schipper legt
uit: “Door batterijen om te wisselen in plaats van snel op te laden,
kun je ze meer geleidelijk opladen
en daardoor gaat de batterij veel
langer mee. Wel zo’n 14.000 cycles,
tegen 3.000 bij een Tesla.”
De schipper of rederij die gebruik
maakt van de Shift-batterijen en
wisselstations, betaalt echter niet
de batterij maar zoals inmiddels
gebruikelijk bij de elektrisch gedreven voortstuwing per gebruikte
kiloWatt.
Volgens Leen Schipper maakt Swift

waar wat bij veel anderen niet
verder komt dan de ideeënfase.
Er varen inmiddels 300 schepen
wereldwijd met batterijen van
Swift. Hij hoopt dat de binnenvaart
aanhaakt bij deze ontwikkeling.
“De binnenvaart moet uitstralen
dat ze de kracht heeft om met zero
emissie te varen.”
Leen Schipper heeft zich de afgelopen decennia voortdurend ingezet
voor lagere emissies in de binnenvaart. Velen zullen zich zijn niet
aﬂatende ijver herinneren waarmee
hij lezingen hield ten faveure van
het gebruik van LNG in de binnenvaart. “Veel schippers vroegen
zich bij LNG af waar ze dat zouden
moeten bunkeren. Dat moet nu
anders en ik denk dat Shift met de
wisselstations gaat voorzien in die
behoefte.”
Hij ziet een toekomst met tal van
vaarroutes die volledig elektrisch
kunnen door de tactische plaatsing van wisselstations. En als er
de voorkeur komt voor een andere
energiedrager zoals waterstof, dan
kan dat makkelijk worden geïntegreerd. “Elektrisch aangedreven
schepen hebben allemaal een stekker. Laten we zorgen dat het allemaal dezelfde stekkers zijn.”
Ook als de producten door concurrerende bedrijven worden geleverd.
“Ik denk niet in concurrentie, maar
in aanvulling van elkaar”, aldus
Leen Schipper.

Martin Deymann is
‘Ondernemer van het Jaar’

“Pak knelpunten aan”
Vervolg van pagina 1 >>

Als er geen geld bij komt, lopen de
vertragingen de komende jaren op
en moeten er onwenselijke keuzes gemaakt worden, waarschuwt
Visser. Zoals het opnieuw kiezen
waar wel en niet in geïnvesteerd
wordt, het accepteren van de afname van kwaliteit of het beperken
van aanleg van nieuwe infrastructuur.
De brancheorganisaties die samen
het COV vormen (Koninklijke
BLN-Schuttevaer, CBRB, evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens) “luiden
al jaren de noodklok als het gaat
om de staat van onderhoud van
de Nederlandse sluizen en bruggen”, schrijft COV-voorzitter Erik
Schultz in een reactie. “De scheepvaart heeft zeer regelmatig te
maken met onverwachte stremmingen en er zijn sluiscomplexen
en bruggen die maanden of
zelfs jaren gedeeltelijk (of niet)
beschikbaar zijn.”
“Het is om moedeloos van te worden en onbegrijpelijk dat de con-

sequenties voor vervoer over water
zo weinig onderkend worden”,
aldus Schultz. “Vervoer over water
staat bekend als een zeer betrouwbare vorm van transport en dat
willen we graag zo houden. Ondernemers moeten echter steeds
meer uit de kast halen om tijdig te
kunnen leveren.”
“Binnenvaart heeft zoveel te
bieden, zeker nu de ﬁles op de
Nederlandse wegen weer oplopen.
Er is ruimte voor groei, zowel op
de vaarwegen als bij de schepen.
Vervoer over water is ook een zeer
CO2 gunstige modaliteit. Brede
inzet van de binnenvaart helpt
de klimaatdoelen te halen en dat
lijkt ons gezien de actualiteit een
belangrijk aandachtspunt. Je kunt
een euro maar 1 keer uitgeven en
dan is investeren in vaarwegen een
verstandige keuze.”

Afrekenen
Tijdens de begrotingsbehandeling
van Infrastructuur en Waterstaat
voor 2022 kwam het onderwerp
ook aan bod. Barry Madlener van
de PVV vroeg minister Visser om
knelpunten in de binnenvaart aan
te pakken: “De sluizen bij Panheel

en bij Sint Andries, en storingen
op het Máximakanaal en op de
Zuid-Willemsvaart. Kan de minister een dringende oproep doen
aan de partijen in deze zaal die
aan de formatietafel zitten om ook
hier echt geld voor vrij te maken,
zodat we het komende kabinet
daarop kunnen afrekenen?”
Visser gaf zelf aan dat de binnenvaart een belangrijke rol speelt
voor het goederenvervoer: “Als je
minder ﬁles op de weg wilt, helpt
het als je een ﬂink aantal vrachtwagens van de weg kunt halen
door te investeren in de binnenvaart en ervoor te zorgen dat zij
dat op een goede manier kunnen
doen. De binnenvaart heeft daar
een steuntje in de rug voor nodig.”
Over het uitgestelde onderhoud
zei ze: “Als je te weinig geld hebt,
dan schuif je je onderhoud steeds
door. En als je dat te lang doet,
heb je meer kans op storingen.
Dat zien we nu gewoon.” En over
vervanging en renovatie van oude
bruggen, sluizen en tunnels: “Dat
speelt zowel bij het spoor als bij de
weg en de vaarwegen. En dat alles
heeft direct invloed op bijvoorbeeld de binnenvaart.”

(foto DVZ / Hinrich Franck)

Martin Deymann heeft in Hamburg de LEO-prijs voor Ondernemer van het
Jaar 2021 gekregen van transportvakblad Deutsche Verkehrs-Zeitung. De
jury prees de oprichter en eigenaar van de Reederei Deymann Gruppe voor
zijn ondernemerschap: gestart als particuliere schipper bouwde hij in bijna
dertig jaar een bedrijf op met inmiddels 53 schepen, 300 medewerkers en
een jaaromzet van 60 miljoen euro.
De 51-jarige Deymann bedankte in een korte toespraak het DVZ-comité voor
de toekenning van de prijs en iedereen die hem hebben begeleid op zijn reis
van deelnemer tot ondernemer.
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Meanderkids:
2022 wordt
laatste editie

Emissielabel binnenvaart vanaf
15 november beschikbaar

Door corona kon het
Meanderkids Voetbaltoernooi
in 2020 en 2021 niet doorgaan.
Voor volgend jaar staat het
evenementen voor en door
(oud-)schipperskinderen
gepland op zaterdag 11 juni.
Dat wordt de laatste keer dat het
voetbalspektakel plaatsvindt, zo
maakt het bestuur bekend.

Scheepseigenaren kunnen
vanaf 15 november een
emissielabel aanvragen
voor binnenvaartschepen,
passagiersschepen en drijvende
werktuigen. SAB, de Stichting
Afvalstoffen en Vaardocumenten
Binnenvaart, gaat dit label
verstrekken.

“Deze beslissing heeft het bestuur
helaas met pijn in het hart moeten
nemen, juist ook omdat het toernooi altijd zo enorm leeft onder
de kinderen en het publiek”, zeggen de organisatoren. “We zijn
bij elkaar geweest om het over de
toekomst van het toernooi te hebben. Ondanks dat het kinderaantal naar beneden gaat, hebben we
besloten dat we nog één keer het
toernooi willen proberen te organiseren. Dit zal dan de allerlaatste
keer Meanderkids zijn.”
“We zullen het toernooi, mits het
met de dan geldende coronamaatregelen te regelen is, organiseren
op zaterdag 11 juni 2022 bij het
welbekende VVOR in Rotterdam.”
Om internaten meer ruimte te bieden om teams samen te stellen,
worden de leeftijdscategorieën
aangepast:
- gemengd 6 tot en met 10 jaar
- jongens 11 tot en met 15 jaar
- jongens 16 tot en met 21 jaar
- meiden 11 tot en met 15 jaar
- meiden 16 tot en met 21 jaar
- vaders
- moeders
Op deze manier kunnen ook degenen die de afgelopen jaren het
internaat hebben verlaten, toch
nog een keer mee doen aan het
toernooi. Het bestuur wil er alles
aan doen om van het slottoernooi
een groot feest te maken. “Als
toch blijkt dat er te weinig teams
zijn om het toernooi door te laten
gaan, gaan we proberen om op
een andere manier een invulling
te kunnen geven aan deze dag.”

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert het label
in op basis van de afspraken met
de branche in de Green Deal van
2019. Het label is het afgelopen
jaar ontwikkeld samen met het
Expertise en Innovatiecentrum
Binnenvaart (EICB).

Meten aan de pijp
Een van de voornaamste doelen
is om schippers een middel te
geven waarmee ze kunnen aantonen hoe schoon hun schip is
op basis van de daadwerkelijke
uitstoot. Bijvoorbeeld dat ze met
een CCR0- of CCR1-motor dankzij nabehandelingstechnieken net
zo goed scoren als een CCR2- of
Stage V-motor. Meten aan de pijp
maakt dat mogelijk.
Daarnaast zijn er schepen die
varen met grote concentraties
HVO of andere biobrandstoffen,
maar de bijdrage aan CO2-reductie daarvan wordt tot nu toe niet
erkend. Het label brengt daarin
verandering.
Het label bestaat uit twee onderdelen: een letter en een cijfer. De
toegekende letter geeft aan hoe
het zit met de klimaatemissies
(vooral CO2). Het cijfer geeft
aan hoe goed het schip presteert
op het gebied van luchtkwaliteit
(onder andere de uitstoot van stikstof en ﬁjnstof) in verhouding tot
motoren met CCR2- en Stage Vcertiﬁcaat.
Een schip met label A0 kan als
klimaatneutraal en emissieloos
worden beschouwd. Label E5 is de
slechtste score.

Het emissielabel is bedoeld voor
vrachtschepen, passagiersschepen
en drijvende werktuigen. Historische schepen behoren niet tot de
doelgroep, maar mogen in principe wel een label aanvragen. Door
het lagere aantal vaaruren, zal de
impact voor deze groep minder
groot zijn, verwacht de SAB.
“Het label biedt de schipper een
laagdrempelige manier om te laten zien hoe goed zijn of haar
schip presteert als het gaat om uitstoot van CO2, stikstof en ﬁjnstof”,
zegt Barbara Visser, demissionair
minister van Infrastructuur en
Waterstaat. “De bedoeling is dat
het label helpt om de verduurzaming in de binnenvaart te bevorderen. We zullen binnen twee jaar
een evaluatie doen naar de resultaten van het label.”

Niet verplicht
Schippers worden niet verplicht
een label aan te vragen. Aanvragen van het label is vrijwillig. Het
idee is dat het label stimuleert om
te investeren in vergroening; dan
kan een schip een beter label krijgen. Partijen als havens, verladers
en banken kunnen met het label
vergroening belonen.
Volgens SAB-directeur Cees Kleiberg is de aanvraagprocedure eenvoudig en laagdrempelig. “Via een
speciaal portaal op internet kan
de aanvraag voor het label snel
en soepel online gedaan worden.
Gegevens over het aantal draaiuren van de motor, het brandstofverbruik et cetera kunnen gemakkelijk geüpload worden. Aan de
aanvraag en de uitgifte van het

label zelf zijn geen kosten verbonden. Wel zijn in bepaalde gevallen emissiemetingen nodig. Daar
moet de aanvrager zelf voor zorgen.”

Draaiuren
Het label is bedoeld voor motoren
vanaf 19 kW op vrachtschepen van
minimaal 20 meter, passagiersschepen en drijvende werktuigen.
Er wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de aan boord
aanwezige motoren.
Wanneer een motor bij aanvraag
van het label meer dan 10.000 of
20.000 draaiuren heeft (afhankelijk van de aanwezigheid van
een nabehandelingssysteem), dan
moeten bij de aanvraag emissiemetingen worden overgelegd. Om
het label te behouden moet na
iedere 10.000 draaiuren vervolgens opnieuw worden gemeten.
Het portaal is beschikbaar in de
talen Nederlands, Duits en Engels.
Na het aanvragen van een eigen
account door de schipper, kan het
schip worden toegevoegd en de
aanvraag worden geplaatst. Wanneer het tijd is om de gegevens te
vernieuwen, kunnen die via hetzelfde account worden ingevoerd.
Het toegewezen label wordt uitgereikt via een digitaal en papieren
certiﬁcaat. Kleiberg: “Indien gewenst kunt u een vlag verkrijgen
met daarop het verkregen type
label, waardoor ’uw investering in
duurzaamheid’ goed zichtbaar is.”

Aanvragen kan vanaf
15 november via www.
binnenvaartemissielabel.nl.

Rijkswaterstaat start online service voor
bediening op afroep
Rijkswaterstaat heeft een online
aanmeldsysteem geïntroduceerd
voor het aanvragen van een
brug- of sluispassage buiten de
reguliere openingstijden. Sinds 1
november kunnen schippers en
verladers daarvan gebruik maken
via www.vaarweginformatie.nl.
Bij steeds meer bruggen en sluizen
is het al mogelijk om te passeren
door bediening op afroep. Sinds
begin deze maand kunnen schippers een gewenste extra opening of
schutting online doorgeven. Ook
watersporters kunnen het systeem
gebruiken.

Getest
Een openingsverzoek indienen kan
via
www.vaarweginformatie.nl.
“Het nieuwe online aanmeld-

Dat was succesvol, concludeert
Rijkswaterstaat. “Daarom kan het
aanmeldsysteem per 1 november
breder uitgerold worden.”

Combineren

De test bij de Prinses Margrietsluis was succesvol, aldus Rijkswaterstaat.
(foto Tekst & Toebehoren)

systeem maakt een einde aan de
verschillende manieren van aanvragen die de laatste jaren naast
elkaar bestonden. Het is duidelijker en eenvoudiger om met één

systeem te werken”, aldus Rijkswaterstaat.
De vaarwegbeheerder heeft de
afgelopen tijd bij de Prinses Margrietsluis getest met het systeem.

Bij de aanmelding dient onder
andere vermeld te worden voor
welk object de bediening wordt
aangevraagd. Uiteraard is ook
het tijdstip van belang. Rijkswaterstaat plant de aangevraagde bediening vervolgens zo goed mogelijk
in.
“In enkele gevallen kan het voorkomen dat een ander tijdstip
wordt voorgesteld”, aldus de
dienst. “Dat is afhankelijk van alle
aanvragen die tegelijkertijd gedaan worden. Twee aanvragen die
in tijd nagenoeg aansluitend zijn
worden gecombineerd.”

Druppels
Onze regering benadert het probleem van de klimaatverandering
als de keuze voor een paar nieuwe
schoenen. Als het nieuwe paar niet
betaalbaar is, dan lopen we die ouwe
schoenen wel af. Je hebt niet veel
meer aan je oude schoenen als de
zolen helemaal door zijn en je feitelijk
met je blote voetjes op straat staat.
Als de maatregelen niet betaalbaar
zijn, laat dan maar gaan die klimaatverandering. Daar valt immers geen
eer aan te behalen. Met onbetaalbare maatregelen strijk je mensen
tegen de haren in en dat kun je als
politicus natuurlijk niet maken. Dan
word je niet herkozen. Je krijgt bij
je achterban de handjes veel eerder
op elkaar als je je onbekommerd opstelt, onbezorgd door het leven gaat
en niet druk maakt over de al te verre
toekomst.
Ook wel bekend als kortetermijndenken, waar politici een handje van
hebben. De dingen gaan immers toch
nooit zoals je verwacht dus wat zou
je je druk maken over de verre toekomst? Beter gods water over gods
akker laten lopen.
Treﬀender kun je niet tegen het Nederlands klimaatbeleid aankijken.
Ook Den Haag zal vroeg of laat onder
water staan. Omdat de plannen om
de klimaatverandering tegen te gaan
niet betaalbaar bleken. “Après moi,
le déluge (Na mij de zondvloed)”,
zei Lodewijk XV na een smadelijke
nederlaag van het Franse leger, om
zijn foute beslissingen te relativeren.
Lodewijks motto werd door Britse
piloten in 1943 heel treﬀend geadopteerd als hun credo toen ze de dammen in het Ruhrgebied gingen bombarderen. De zondvloed was toen
iets te optimistisch, al troﬀen enkele
stuiterbommen wel doel.
Ons veranderende klimaat is eﬀectiever, al kun je je afvragen of schuldigen erdoor worden gestraft.
Het is waar dat klimaatverandering
geen speciﬁek Nederlands probleem
is en dat elke maatregel in Nederland
een druppel in de oceaan is, om in de
natte metaforen te blijven. Maar dat
is de tragiek van ieder mens als er
wereldwijd iets misgaat. De meeste
mensen hebben alleen te maken met
hun eigen spiegelbeeld dat zo mooi
kan dienen als je geweten. Durf je
jezelf aan te kijken en weet je dat het
wel goed zit. Die wereld verander je
immers niet zomaar en als je eigen
geweten gesust is, is er toch niets aan
de hand?
Maar niet iedereen heeft alleen over
zichzelf de verantwoording. Als je
een familie hebt, een bedrijf met
medewerkers of een schip dat proportioneel meer kan bijdragen door
de keuzes die je maakt, een hoge
ambtenaar bent of zelfs de baas van
een land, dan gaat het om meer
druppels. Als je een schip hebt, ben je
misschien wel DE druppel.

EÉN POT NAT
DOOR

MICHEL
GONLAG
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GEVRAAGD:
VKV Service is nog op zoek naar

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

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

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

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

Nautische Crew gezocht!
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”.
Meer informatie op www.a-rosa.de/karriere of tel.: +41 81 - 254 38 50
A-ROSA Reederei GmbH • Kasernenstr. 92 • CH-7000 Chur • jobs@a-rosa.de

Ben jij uit het juiste hout gesneden en heb je interesse of vraag
naar meer informatie?
Neem dan contact met ons op via 0614589315
en/of stuur ons een mail met jouw vragen of sollicitatie naar
personeel@vkvservice.nl.

RP Tankschiffahrt AG

We verwelkomen je graag in ons team!

Wie zijn wij?

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

Wie zoeken we?

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

Wat bieden we?

We bieden jou een plek waar je mening gewaardeerd wordt en
je impact kan hebben.
Wij bieden een compleet pakket met Zwitserse arbeidsvoorwaarden.
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
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Amsterdam gaat voor elektrisch
Drie nieuwe Damen Patrol
Vessels 1304 Electric zijn
onlangs gedoopt bij het
Scheepvaartmuseum in
Amsterdam. Twee ervan, de
Waterpieper en de Waterhoen,
zijn voor de gemeente
Amsterdam. De derde, de P55
is voor de Politie Eenheid
Amsterdam.
Burgemeester Femke Halsema
doopte een van de schepen. Van
de andere twee schepen waren
Janis Tamsma, hoofd Operatie
Eenheid Amsterdam, en Esmeralda
Wallast Groenewoud, directeur
Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) de doopmoeders.
De schepen worden ingezet voor
algemene patrouilles in en rond
Amsterdam.

Burgemeester Femke Halsema neemt samen met THOR-inspecteur Mike
Moerman een kijkje aan boord.

Accupakket
De casco’s van de schepen werden
gebouwd door Damen Shipyards
Kozle in Polen en vervolgens naar
Damen Shipyards Hardinxveld
gebracht voor uitrusting en oplevering.

De schepen zijn 13,50 meter lang
en uitgerust met een enkele 130
kW elektromotor aangedreven
door een accupakket van ESTFloatttech. Bij de Waterpieper en
de Waterhoen is dat 273 kWh,
bij de P55 136 kWh. De topsnel-

heid is 16 kilometer per uur. Bij
een gemiddelde snelheid kunnen de schepen een volledige dag
varen voordat ze weer moeten opladen. De P55 is ook uitgerust met
een dieselgenerator, zodat hij een
groter vaarbereik heeft indien dat
nodig is.
De accommodatie bestaat uit een
stuurhut met rondom zicht en is
voorzien van een dinette (gecombineerde eet-/slaapgelegenheid).
Elk schip heeft onderdeks een sanitaire ruimte en kombuis.

Jeroen van Woerkum, commercieel manager bij Damen Shipyards Hardinxveld, voegde daaraan toe: “We zijn verheugd dat we
meer van de bewezen DPV 1304
patrouilleschepen mogen leveren
aan de gemeente Amsterdam en
haar politiemacht. Ze zijn ideaal
voor werkzaamheden op kleinere
binnenvaartwegen en met hun
volledig elektrische aandrijving
doen ze hun taak op een schone
en stille wijze en dragen zo bij aan
een duurzame omgeving.”

Vervolgorder

Damen heeft al eerder patrouilleschepen aan de gemeente
Amsterdam geleverd. In 2004 ging
het om een DPV 1304 met conventionele
dieselvoortstuwing.
In 2013 volgde een schip met het
eerste elektrisch-hybride voortstuwingssysteem. Er staan nog
twee Damen Patrol Vessels 1304
Electric op stapel voor oplevering
in 2023.

“Deze nieuwe emissievrije vaartuigen zijn een welkome aanvulling op onze vloot en we hebben
de samenwerking met Damen als
plezierig en constructief ervaren”,
zei Mike Moerman, inspecteur
vaarwegen bij. “Door de recente
toekenning van twee extra patrouillevaartuigen kunnen we deze
samenwerking voortzetten.”

De Waterpieper en de Waterhoen.

De P55. (foto’s Damen Shipyards Group)

OP DE RADAR
Uitbreiding Doelgroep Elektronische Meldplicht
Vanaf woensdag 1 december 2021 zal er een uitbreiding van
de doelgroep van de elektronische meldplicht plaatsvinden
Deze meldplicht geldt voor zowel lege als geladen reizen.
De aangevulde lijst met meldplichtige doelgroepschepen zal
vanaf dat moment bestaan uit:
• Containerschepen
• Tankschepen (informatiedocument)
• Riviercruiseschepen
• Vaartuigen, duwstellen en samenstellen langer dan 110 meter
• Zeeschepen
• Schepen met LNG-aandrijving
• Bijzondere transporten
U kunt de BICS-software gebruiken om te kunnen voldoen
aan deze elektronische meldplicht. Voordat u gebruik
kunt maken van BICS heeft u een tweetal accounts nodig,
namelijk:
• Een RWS-account (Dit is hetzelfde als een Sluisplanning
en/of Vaarweginformatie account)
• Een BICS-account

Wacht niet tot het laatste moment met het aanvragen van een
BICS-account. Dit is nu al mogelijk op de BICS website.
Meer informatie op de volgende websites:
• https://www.bics.nl/
• https://www.ccr-zkr.org/
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de BICS-helpdesk.
Website: www.bics.nl
Email: helpdesk@bics.nl
Telefoon: 088-2022600
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 09:00- tot 17:00 uur
Henk van Laar - Beleidsmanager Bureau Telematica Binnenvaart
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FAMIL IEB ER ICHTEN

KI C KE R / ZO E KE R TJE

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

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

Verdrietig, maar vooral heel dankbaar voor alle jaren

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

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

Per direct gevraagd matroos of stuurman of
schipper voor mbs. Weekenden vrij.
0620-002617

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

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

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

dat we met hem hebben mogen samenwerken,
nemen wij afscheid van onze werkplaatschef

Ronald Nederlof
In de afgelopen 29 jaar heeft Ronald op basis
van zijn jarenlange ervaring een ongekende bijdrage
geleverd aan ADS van STIGT.
In Ronald verliezen wij een zeer toegewijde collega

Gezocht schipper, kapitein of koppel
Wij zijn op zoek naar startende ondernemers in de binnenvaart,

en we zullen hem enorm missen.

als schipper, kapitein of koppel voor motorvrachtschepen tot 85 m.
Vaargebied België-Nederland.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn
vrouw en kinderen, naaste familieleden en vrienden.
SALES & SERVICE

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

Namens alle collega’s

Wij beschikken over eigen lading zodat uw inzet voor de toekomst

Wij verzorgen het financiële aspect alsmede de exploitatie.
is verzekerd.

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

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

Rhein-Main-Donau
Schifffahrtsagentur GmbH
Vermittlung von Lotsen und
Ablösern in der Binnenschifffahrt
Wir bieten Ihnen selbständige Kapitäne an und suchen
Kapitäne die auf selbständiger Basis arbeiten möchten.
DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH
HYBRIDE / FULL ELECTRIC AANDRIJFSYSTEMEN

vlootschouw.nl

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

binnenvaartvlog.nl

Neue Adresse:
Dyckerhoffstr. 16, 55276 Oppenheim
Neue Festnetznummer: 0049 1715482268
Faxnummer: 0049 61335799044

Kontakt: rhein-main-donau@t-online.de
Voets Shipment bv

DUW- SLEEP- EN TRANSPORTWERK
HANDEL IN ZAND EN GRIND

Gevraagd op duwboot

Schipper en
Matroos/Stuurman

Al m
dan 50eer
een be jaar
grip

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

Voets Shipment bv

DUW- SLEEP- EN TRANSPORTWERK
HANDEL IN ZAND EN GRIND

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

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

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

assistent bevrachter m/v
die denkt in mogelijkheden.

Gevraagd kapitein voor
nieuwbouw tanker

Boegschroefinstallaties
en Voortstuwingssystemen
WWW.VERHAAR.COM

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

Systeem 14/14
Loon in overleg
Rijnpatent tot Manheim + ADN
Tel: +31-622602039

Iemand die kansen ziet en deze pro-actief
oppakt. Je bent de schakel tussen schippers
en klanten.
• MBO+ werk- en denkniveau.
• Beheersing van de Nederlandse
en eventueel Franse taal.
Ben je enthousiast over deze functie?
Stuur je CV en motivatie naar
voetsbv@voetsschipment.nl.
Of Bel 0475461100 en vraag naar dhr. Voets.
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Koedoods KEES krijgt Stage V-certiﬁcering
De Koedood Marine Group heeft
de IWW EU Stage V-certiﬁcering
van de Mitsubishi SR-motorenfamilie voor de binnenvaart
volledig afgerond. Ook de Mitsubishi S12A2 Stage V-gecertiﬁceerd. De motoren zijn uitgerust
met het eveneens gecertiﬁceerde,
eigen ‘Koedood Engine
Emission System’, dat stikstof
en ﬁjnstof uit de uitlaatgassen
haalt.

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

Verspreidpunten

Twee jaar terug begon het bedrijf
uit Hendrik-Ido-Ambacht aan
de Stage V-certiﬁcering van de
Mitsubishi-motoren, waarvoor het
distributeur is. Dat bleek een veelomvattend en complex proces.

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

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

Groen licht
“De Europese richtlijn voor de
Stage V-testprocedure sloot niet
altijd goed aan op de speciﬁeke
situatie in de binnenvaart”, legt
general manager Peter Snijders uit.
“Gelukkig konden we daarover in
discussie gaan met de Rijksdienst
voor het Wegverkeer, die door de
overheid als certiﬁceerder was aangewezen.”
Voor RDW bleef de wetgeving altijd leidend, “maar er was ook
oog voor de praktische toepassing
ervan in de binnenvaart”, merkte
Snijders. “Om tot maatwerk te
komen was zorgvuldige interpretatie van de wetgeving nodig. En
ik denk dat wij dat traject samen
fantastisch hebben doorlopen.
Half oktober kregen we groen licht
van RDW. We hadden de volledige
procedure daarmee succesvol en
naar tevredenheid doorlopen.”
Het Stage V-certiﬁcaat voor de
Mitsubishi SR (470 tot 1.250 kW)
en de Mitsubishi S12A2-motoren
staat op naam van Koedood. Voor
beide motortypes wordt Koedood
daarbij erkend en aangemerkt als
fabrikant.
“Daar komt bij dat we de timing
van de motoren zo aanpassen dat
ze 5 procent zuiniger draaien dan
de CCR2-variant. Dat gebeurt met
toestemming van Mitsubishi en met
behoud van de fabrieksgarantie.”
“Mitsubishi staat er volledig
achter dat wij de fabrikant zijn
van de Stage V gecertiﬁceerde motoren. Koedood is de partner van
Mitsubishi voor de levering van
Stage V-motoren in heel Europa zo
lang deze wetgeving van kracht is.”

2.500 draaiuren
TNO in Helmond speelde een
belangrijke rol bij de certiﬁcering.
Een Mitsubishi S6R-motor maakte met het emissiesysteem ruim
2.500 draaiuren op een testbank
van TNO. De duurproef was een
essentieel onderdeel van de certiﬁceringsprocedure.
De S12A2 is daarna op dezelfde
proefstand met hetzelfde emissiesysteem getest. Omdat het emissiesysteem de duurproef al had
doorstaan was voor de S12A2 een
aanzienlijk kortere testprocedure
voldoende.
Het gecertiﬁceerde emissiesysteem
is geschikt voor de belastingproﬁelen van de binnenvaart, waar
motoren vaak langdurig laag worden belast, wat het functioneren

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

De 6 cilinder S6R-MPTK/ MPTAW motor maakte ruim 2.500 draaiuren op de testbank van het Powertrain Test
Centre van TNO in Helmond. (foto Koedood Marine Group)

Liene Jouwsma-Tomase
Varina Kammeraat

Drukwerk

van een emissiesysteem nadelig
kan beïnvloeden. Daarom heeft
het Koedood-team gekozen voor
een extra component.
De uitlaatgassen stromen eerst
door een zogeheten Diesel
Oxidatie Katalysator (DOC).
Daarin oxideren de roetdeeltjes,
wat extra warmte oplevert. Laag
belast varend, zoals op kanalen,

blijft de uitlaattemperatuur dan
hoog genoeg voor een optimale
werking van de SCR-katalysator en
het deeltjesﬁlter (DPF). Hierdoor
is een brander optioneel, waardoor onderhoud- en verbruikskosten gereduceerd worden.
De geslaagde certiﬁcering is een
teamprestatie van Koedood, RDW,

Mitsubishi en TNO, aldus Snijders. "Er zijn nog een paar puntjes
op de i te zetten, maar de i staat."
De Stage V gecertiﬁceerde motoren
worden onder de merknaam
KEES (Koedood Engine Emission
Systems) op de markt gebracht.
De eerste twee schepen varen er
al mee. Er zijn inmiddels zo’n
50 exemplaren verkocht.

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

Werk aan Lorentzsluizen: stremming van
13 tot en met 24 november

verantwoording voor foutieve of
onvolledige informatie vermeld in de
leverancierslijsten.
Niets uit deze uitgave mag worden

Rijkswaterstaat werkt van
zaterdag 13 november tot en met
woensdag 24 november aan het
Lorentzcomplex in de Afsluitdijk
bij Kornwerderzand. In die
periode worden de sluizen en
bruggen niet bediend.
De werkzaamheden moeten de
storingsgevoeligheid van de bruggen en sluis terugdringen. Hiervoor worden onder meer sensoren
aangebracht, nieuwe bedieningssoftware en nieuwe camera’s
geïnstalleerd. De nieuwe camera’s
geven de bedienaar een beter zicht
op het schutten. Ook de nieuwe
keersluizen zijn te zien.
Voor de scheepvaart is er een vol-

ledige stremming van de Lorentzsluizen van zaterdag 13 november
06:00 uur tot 24 november 22:00
uur. Schepen moeten daardoor
omvaren via het Stevincomplex in
Den Oever.
Donderdag 18 en vrijdag 19 november zijn ingepland om eventuele resterende werkzaamheden af
te ronden. Als deze niet nodig zijn,
wordt het bedienen van sluizen en
bruggen (tijdelijk) hervat.

Keersluis
In de komende periode vindt ook
de bouw van een keersluis aan de
Waddenzeezijde van de bruggen
van Kornwerderzand plaats. Voor
de roldeur moet een railbalk over

de bodem van de vaargeul worden
aangelegd. Deze werkzaamheden
vinden plaats van maandag 1 november tot en met 6 maart 2022.
Gedurende deze periode is de westelijke doorvaartopening onder
de bruggen van Kornwerderzand
afgesloten. Alle scheepvaart dient
de oostelijke doorvaartopening te
nemen. Dat kan niet met beide
richtingen tegelijk. Vaarweggebruikers moeten daardoor rekening
houden met een extra wachttijd
tot vijftien minuten.
Rijkswaterstaat bouwt de drempel buiten het recreatieseizoen,
om de hinder voor wegverkeer en
scheepvaart zo beperkt mogelijk te
houden.

verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Dat geldt voor de volledige inhoud
van zowel de papieren als de online
versie van deze editie. Het auteursrecht
berust bij Uitgeverij Riomar en/of de
betreffende auteurs en fotografen.

www.binnenvaartkrant.nl

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

BINNENVAARTCIJFERS
www.binnenvaartcijfers.nl
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Gezocht:

Secretaris Gevaarlijke Stoﬀen en Veiligheid
Ben jij de professional die aan de slag wil met en voor een veilige binnenvaart? Bij
het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) wacht je een veelzijdige en
dynamische baan als: Secretaris Gevaarlijke Stoﬀen en Veiligheid
Zie jij een uitdaging in het na�onaal en interna�onaal uitdragen van beleidsadviezen
ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoﬀen over de binnenwateren? Weet jij
met ondernemers in de binnenvaart, met de leden de vertaalslag te maken van en
naar de prak�jk? Dan zijn wij naar jou op zoek!
Wat ga je doen?
Je bent “de spin in het web” van het vervoer van gevaarlijke stoﬀen; je hebt veel
contact en overleg met leden, overheden en rela�es uit het netwerk, zowel na�onaal
als interna�onaal. Je bent met enige regelmaat op reis. Je organiseert overleggen,
waarbij de leden uit de vervoersketen hun visie, wensen of knelpunten rond het
vervoer van gevaarlijke stoﬀen geven. Dit vertaal je naar beleid en stem je af met o.a.
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Je bent de vraagbaak voor de leden op
het gebied van gevaarlijke stoﬀen en veiligheid. Je brengt prak�sche veiligheid, theorie
en wetgeving dynamisch bij elkaar.

Func�e-eisen en achtergrond
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgeronde Hbo-opleiding en/of werk- en denkniveau
Opleiding in gevaarlijke stoﬀen / veiligheidskunde
Ervaring met regelgeving van het vervoer van gevaarlijke stoﬀen
Aﬃniteit met de binnenvaart
Goede vaardigheid in de Nederlandse taal in woord en geschri�
Kennis van de Engelse en Duitse taal is een pré
Aﬃniteit met veilig werken / Arbo
Bekendheid met de reguliere Microso� Oﬃce programma’s

Persoonlijke eigenschappen
•
•
•
•

Enthousiaste en gedreven teamspeler die zelfstandig kan werken
Geduldig en een goede luisteraar; doelen behalen vergt soms de weg van de lange
adem
Leergierig en bereid om een opleiding te volgen
Gevoel voor poli�ek en voor strategie in de interna�onale arena

Phella Shipping zoekt

EEN KAPITEIN

Wie zijn wij?
Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisa�e voor alle sectoren in de
binnenvaart. We behar�gen de belangen van onze leden na�onaal en interna�onaal.
Het CBRB is ac�ef op veel dossiers. Kijk op www.binnenvaart.nl voor meer informa�e
over het CBRB.
Het CBRB staat aan de vooravond van de fusie met Koninklijke BLN-Schu�evaer en
kijkt er naar uit om samen met jou onder een nieuwe naam met een nog grotere en
krach�gere organisa�e de belangen van de binnenvaart eﬃciënt te kunnen behar�gen.

•
•

kapitein (koppel is een plus) om ons te versterken aan boord van
onze binnenvaartschip de VENEZIA.
Wat verwachten wij van u:
• Rijnpatent

Ons aanbod
•
•
•
•
•

Wij zijn zelfstandige binnenvaartondernemers en zoeken een

Uitdagende baan
32 tot 40 uur per week
Jaarcontract met uitzicht op verlenging
Salaris op basis van kennis en ervaring
Goed pakket aan arbeidsvoorwaarden, zoals een thuiswerkvergoeding en
opleidingsmogelijkheden
Flexibele werk�jden in overleg
Een gezellig en dynamisch team van professionals

• 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

Interesse

• Vaargebied: ARA richting Rijn-Moezel

Is je interesse gewekt? Laat je CV en mo�va�e achter via cbrb@binnenvaart.nl
Wil je eerst nog meer informa�e? Neem dan een kijkje op www.binnenvaart.nl/
vacature of neem contact op met Lijdia Pater - de Groot, adjunct directeur bij het
CBRB, op telefoonnummer 010-7989800.
Acquisi�e naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

www.binnenvaart.nl

• Doorgroeimogelijkheden tot vaste bemanning
Voor info over tarieven, condities en meer mail ons en wij nemen
contact met u op: Venezia.ship@gmail.com
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Organisationen fordern maximales
Engagement für die Wasserstraßen

E
IT

den Ausbau der Wasserstraßen zu einer ihrer
Top-Prioritäten macht. Hierzu
bedürfe es ausreichender Finanzund Personalmittel sowie verlässlicher
qualitätssichernder Vereinbarungen. Für
den Umstieg auf alternative Energieträger
würden auch in den kommenden Jahren
weitere Fördermaßnahmen in erheblichem
Umfang für die Modernisierung der Bestandsﬂotte und Investitionen in Neubauten benötigt.
Die Binnenhäfen verstehen sich als Motoren der Transportverlagerung auf die umweltfreundliche Schiene und Wasserstraße.
BöB-Präsident Joachim Zimmermann fordert verstärkte Hilfen für Investitionen in
multimodale Umschlagsanlagen, Anschubﬁnanzierungen für neue Logistikkonzepte
unter Nutzung der Wasserstraße sowie der
Sanierung von Binnenschifffahrtsinfrastruktur in Binnenhäfen.
Ein integriertes Verkehrskonzept für Schiene und Wasserstraße würde der
Verkehrsverlagerung neuen Schub geben
und das System Wasserstraße stärken. Die
Binnenhäfen wollen zu Drehkreuzen für
die Energieträger der Zukunft werden und
die Chancen der Digitalisierung für die
Optimierung der Lieferketten nutzen.
„Dazu benötigen wir zeitnah einen ﬂächendeckenden 5G-Ausbau an Wasserstraße und
Schiene.“

Ein integriertes Verkehrskonzept würde der Verkehrsverlagerung neuen Schub geben und das System Wasserstraße stärken.

In Berlin haben die Arbeitsgruppen von
SPD, Grünen und FDP ihre Arbeit an
einem Koalitionsvertrag aufgenommen.
Die deutschen Binnenschifffahrts- und
Binnenhafenorganisationen fordern
die künftige Bundesregierung dazu auf,
sich stark für den Transport auf den
Wasserstraßen einzusetzen.
BöB und BDB unterstreichen in ihrem Au-

fruf an die künftige Bundesregierung die
Bedeutung der Binnenschifffahrt und der
Binnenhäfen für Deutschland als Handelsund Industrienation. Damit das System
Wasserstraßen seinen Beitrag zur
Erreichung der Klimaziele leisten kann,
solle die Bundesregierung sich stärker engagieren in fünf Kernbereichen: Dem Ausbau
und Erhalt der Wasserstraßeninfrastruktur,
der Stärkung von Binnenhäfen als

trimodale Logistikdrehscheiben, der Verbesserung von Wettbewerbsbedingungen für
die Binnenschifffahrt, Unterstützung für die
Dekarbonisierung der Flotte sowie der
Digitalisierung von Schifffahrt, Binnenhäfen und Wasserstraßen.

Ausbau der Wasserstraßen
BDB-Präsident Martin Staats fordert, dass
die Bundesregierung die Sanierung und

Niederlande führen freiwilliges Emissionslabel ein
Ab dem 15. November können
Binnenschiffer ein Emissionslabel für
Binnenschiffe und treibende Arbeitsgeräte
beantragen. Die niederländische Stiftung
für Abfall- und Fahrdokumente in der
Binnenschifffahrt (SAB) vergibt das Label.
Das Infrastrukturministerium führt das
Label auf der Grundlage der Vereinbarungen mit dem Gewerbe im Green Deal 2019
ein. Das Label wurde im vergangenen Jahr
gemeinsam mit dem Kompetenz- und
Innovationszentrum Binnenschifffahrt
(EICB) entwickelt.

Emissionen messen
Damit sollen Binnenschiffer ein Instrument
bekommen, mit dem sie zeigen können,
wie sauber ihr Schiff auf Basis der tatsäch-

lichen Emissionen ist. Zum Beispiel, dass
sie mit einem CCR0- oder CCR1-Motor mit
Nachbehandlungstechnologie genauso gut
abschneiden wie mit einem CCR2- oder
Stage V-Motor. Das Messen der ausgestoßen
Emissionen ermöglicht dies.
Darüber hinaus gibt es Schiffe, die mit
großen Konzentrationen von HVO oder
anderen Biokraftstoffen fahren. Derer
Beitrag zur CO2-Reduktion ist jedoch noch
nicht anerkannt. Das ändert sich mit dem
neuen Label.
Das Label setzt sich aus einem Buchstaben
und einer Zahl zusammen. Der Buchstabe
gibt den Zustand der Klimaemissionen
an. Die Zahl gibt an, wie gut das Schiff in
Bezug auf die Luftqualität (im Vergleich zu
CCR2 und Stufe V) abschneidet.
Ein Schiff mit dem A0-Label gilt als klima-

Online Anfordern einer Schleusenoder Brückenpassage
Rijkswaterstaat hat ein neues OnlineRegistrierungssystem für das Beantragen
einer Brücken- oder Schleusenpassage
außerhalb der regulären Öffnungszeiten.
Binnenschiffer und Verlader können das
System seit dem 1. November verwenden.
An immer mehr Brücken und Schleusen
kann man bereits im Voraus eine Passage
anfordern. Ab dem 1. November kann man
das auch online machen. Auch Wassersportler können das System nutzen. Zusätzliche
Öffnungsanfragen können über
www.vaarweginformatie.nl eingereicht
werden.
„Das neue Online-Registrierungssystem
macht Schluss mit den unterschiedlichen
Anfragemöglichkeiten, die in den letzten

Jahren nebeneinander bestanden haben.
Es ist deutlicher und einfacher“, so Rijkswaterstaat.
Der Wasserstraßenverwalter hat das System
kürzlich an der Prinses Margriet-Schleuse
getestet. Der Test war erfolgreich. Deshalb
kann das System ab dem 1. November breiter eingesetzt werden.
Bei der Registrierung muss unter anderem
angegeben werden, wann und für welches
Objekt der Vorgang angefordert wird.
Rijkswaterstaat wird dann die Passage einplanen. „In einigen Fällen kann es vorkommen, dass eine andere Zeit vorgeschlagen
wird“, so Rijkswaterstaat. „Das hängt von
allen Anträgen ab, die gleichzeitig gestellt
werden. Zwei Passagen, die fast zeitlich
folgen, werden kombiniert.“

neutral und emissionsfrei. Label E5 ist die
schlechteste Beurteilung.
Das Emissionslabel ist für Motoren ab 19
kW auf Frachtschiffen, Fahrgastschiffen und
Schwimmgeräten vorgesehen. Historische
Schiffe gehören nicht zur Zielgruppe,
können aber grundsätzlich ein Label
beantragen. Aufgrund der geringeren
Anzahl von Fahrstunden werden die Auswirkungen für diese Gruppe weniger signiﬁkant sein, erwartet die SAB.

Nicht verpﬂichtet
„Das Label bietet Binnenschiffern eine einfache Möglichkeit, zu zeigen, wie gut ihr Schiff
in Bezug auf CO2-, Stickstoff- und Feinstaubemissionen abschneidet“, so Barbara Visser,
scheidende Ministerin für Infrastruktur. „Das
Label soll dazu beitragen, die Nachhaltigkeit

in der Binnenschifffahrt zu fördern. Wir werden die Ergebnisse des Labels innerhalb von
zwei Jahren auswerten.“
Binnenschiffer sind nicht verpﬂichtet, ein
Label zu beantragen. Es handelt sich um
eine freiwillige Maßnahme. Die Idee ist,
dass das Label Investitionen in die Ökologisierung fördert. Etwa Häfen, Verlader und
Banken könnten Schiffe mit einem Label
gewisse Vorteile bieten.
Die Website für das Anfordern des Labels
(www.binnenvaartemissielabel.nl) ist in
Niederländisch, Deutsch und Englisch
verfügbar. Nach der Anforderung eines
privaten Kontos durch den Binnenschiffer
kann das Schiff hinzugefügt und der Antrag
gestellt werden. Wenn es an der Zeit ist, die
Daten zu aktualisieren, kann dies über dasselbe Konto erfolgen.

Unternehmerpreis für Martin Deymann

(Foto DVZ / Hinrich Franck)

Martin Deymann ist in Hamburg von der
Deutschen Verkehrszeitung (DVZ) mit dem
LEO-Preis als Unternehmer des Jahres 2021
ausgezeichnet worden. Die Jury lobte den
Gründer und Eigentümer der Reederei
Deymann Group für sein Unternehmer-

tum: Angefangen als Partikulier baute er in
fast dreißig Jahren ein Unternehmen mit
mittlerweile 53 Schiffen, 300 Mitarbeitern
und einem Jahresumsatz von 60 Millionen
Euro auf.

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

Wie alles wil weten over

DE BINNENVAART
kijkt op de websites van de

www.binnenvaartkrant.nl

www.vlootschouw.nl
VLOOTSCHOUW

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

BINNENVAARTCIJFERS

www.binnenvaartvlog.nl

www.binnenvaartcijfers.nl
Een coproductie van de Binnenvaartkrant
en het Bureau Voorlichting Binnenvaart
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Wij streven dag na dag de hoogste standaarden na. Bijna 40 schepen
en 350 medewerkers maken ons tot één van de grootste nautisch
management bedrijven voor de riviercruisevaart.
Ben jij op zoek naar een job bij een bedrijf in volle ontwikkeling?
Een werkgever die inzet op opleiding en ontwikkeling van haar
medewerkers? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Wij zijn een nautisch management bedrijf in volle ontwikkeling. Wil jij aan de
slag op een riviercruise bij een werkgever die inzet op opleiding en ontwikkeling
van haar medewerkers? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Voor onze klanten zijn wij op zoek naar:

STUURMAN

Voor onze klanten zijn wij op zoek naar:

1E/2E KAPITEIN
Wat we van jou verwachten
• lbv. Rijnpatent. min tot Mannheim
• Donaupatent is een plus
• Ervaring in de passagiersvaart
• Kennis van Duitse (en Engelse) taal

Hoe te solliciteren
Ben je de juiste persoon voor één van
bovengenoemde functies, dan kun je je
sollicitatie richten aan jobs@rsrnemo.com

Wij bieden jou
• Een goede vrijetijdsregeling, 4-2 of 4-4
• Een competitief salaris
• Zwitsers contract
• Een stabiele en dynamische werkomgeving

Bij voorkeur in het bezit van een Rijn- en/of Donaupatent

MATROOS

In het bezit van een dienstboek met Rijn en Donau kwalificatie voor Matrozen
Wat we van jou verwachten
• Kennis van Duitse (en Engelse) taal
• Representatief voorkomen
Wij bieden jou
• Een goede vrijetijdsregeling
• Een competitief salaris
• Cyprus of Zwitsers contract
• Een stabiele en dynamische werkomgeving

Hoe te solliciteren
Ben je de juiste persoon voor één van
bovengenoemde functies, dan kun je je
sollicitatie richten aan jobs@rsrnemo.com

STUURMAN BINNENVAART
De functie
Voor Van Oord Grondstoffen B.V. zijn wij op zoek naar een
STuurman Binnenvaart. In de rol van Stuurman ben je samen
met de Schipper verantwoordelijk voor het schip, haar
bemanning en de lading. Onze beunschepen vervoeren
grondstoffen (zand, klei, grint) binnen Nederland en België.
Verantwoordelijkheden
Samen met de Schipper draag je zorg voor het veilig
laden, vervoeren en lossen van de lading met daarbij alle
voorkomende nautische handelingen;
Zorgdragen voor (preventief) onderhoud van het schip;
Verzorgen van het aan- en afmeren van het schip.

Functie-eisen
Ervaring met beunschepen in de binnenvaart;
In bezit van dienstboekje met aantekening Stuurman of
Groot Vaarbewijs AB;
In bezit van rijbewijs B en eigen vervoer;
Gedegen kennis van MS Office;
Zelfstandige collega met een positieve en flexibele instelling;
Bereid om van maandag tot en met vrijdag van huis te zijn.
Interesse? Solliciteer nu!
Neem contact op met Bjorn Ghitti
E bjorn.ghitti@vanoord.com
T +31888264684
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Duitse bonden vragen
nieuwe regering om
maximale aandacht
voor vaarwegen
In Berlijn onderhandelen SPD,
Groenen en FDP over de vorming
van een nieuwe regering. De
Duitse binnenvaartbonden
en binnenhavens roepen de
toekomstige coalitie op zich hard
te maken voor transport over
water.
De binnenvaartorganisaties BöB
en BDB benadrukken in hun oproep het belang van binnenvaart
en binnenhavens voor Duitsland
als handels- en industrieland. Vervoer per binnenvaart kan ook een
belangrijke bijdrage leveren in het
behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarom moet de toekomstige regering investeren in vaarweginfrastructuur, binnenhavens,
betere concurrentievoorwaarden
voor de binnenvaartsector, vlootvergroening en digitalisering.

Vaarwegen verruimen
BDB-voorzitter Martin Staats wil
dat de komende bondsregering
het verruimen van vaarwegen tot
een topprioriteit maakt. Dit vergt
voldoende budget, voldoende

personeel voor de vaarwegbeheerder en afspraken over een gegarandeerde kwaliteit. Daarnaast zijn
de komende jaren grote subsidiebedragen nodig om de sector te
ondersteunen bij de overstap naar
emissiearme technologie en duurzame brandstoffen.
De binnenhavens zien zichzelf als
de motor voor de modal shift van
de weg naar water en spoor. BöBvoorzitter Joachim Zimmermann
vraagt meer overheidsinvesteringen in overslaginstallaties, het
aanzwengelen van logistieke concepten voor vaarwegen en verbetering van binnenvaartinfrastructuur
in de havens.
Een nieuw, geïntegreerd verkeersconcept voor spoor en binnenvaart kan de modal shift volgens
Zimmermann een boost geven.
Binnenhavens willen ook een
draaischijf worden voor de energiedragers van de toekomst en de
kansen van digitalisering benutten
om logistieke ketens te verbeteren.
Voor dit laatste is de uitbouw van
5G-netwerken langs vaarwegen en
het spoor nodig.

De vijzels werden over water aangevoerd. (foto De Vlaamse Waterweg)

Megavijzels voor sluis in Diepenbeek
De Vlaamse Waterweg bouwt
op het sluizencomplex van
Diepenbeek een gecombineerde
pomp- en waterkrachtcentrale.
Eind oktober zijn drie grote
Archimedes-schroeven geplaatst.
Met een diameter van 4,30 meter
en een lengte van 28 meter behoren de schroeven tot de grootste

vijzels ter wereld voor een dergelijke toepassing. Elke combinatie
van vijzel en vijzelgoot weegt 95
ton. Per vijzel kan 5 kubieke meter
water per seconde worden opgepompt over een hoogte van ruim
10 meter.
Diepenbeek is de vierde sluis op
het Albertkanaal waar een gecombineerde pomp- en waterkracht-

Onderzoek: “betere inrichting
stuurhuis maakt binnenvaart veiliger”
Update en verbeter de
richtlijnen voor stuurhuizen
en de ontwerprichtlijnen voor
de interactie met apparatuur
in het stuurhuis. Dat is een
van de aanbevelingen die
onderzoeksbureau Intergo doet
na een studie naar de menselijke
factoren als oorzaak bij
ongelukken in de binnenvaart.
Er bestaat nauwelijks uniformiteit
in stuurhuizen, de locatie van bedieningselementen voldoet niet
aan ergonomische normen en de
informatie van geautomatiseerde
hulpmiddelen geeft een vals gevoel van veiligheid. Dat zijn de
drie belangrijkste uitkomsten uit
het onderzoek van Intergo (International Centre for Safety, Ergonomics & Human Factors). Het
Nederlandse bureau voerde het
uit in opdracht van IWT-Platform
Europe. In het rapport Human
factors root causes of accidents in
inland navigation: HMI and wheelhouse design gaat het speciﬁek om
de ‘mens-machine-interface’ in het
stuurhuis. Bij het onderzoek zijn
ook IVR en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
betrokken geweest.
De onderzoekers adviseren dat
duidelijk moet worden wat minimaal vereist is voor beschikbaarheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en integratie van informatie
en automatisering voor de man
of vrouw aan het roer. Het IWT-

Platform, IVR en het ministerie
van IenW hebben dit onderzoek
samengevat in een technische
brochure, met uitleg over de belangrijkste aspecten.

Menselijke factor
Een toenemend aantal ongevallen
en schadeclaims in de binnenvaart
was in 2020 aanleiding voor onderzoek naar de menselijke factor
als mogelijke oorzaken. Intergo
voerde dat uit in opdracht van het
ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. Uit die eerste fase van
het onderzoek kwam naar voren
dat bij 70 tot 80 procent van de
incidenten de menselijke factor
inderdaad een belangrijke factor
was.
Vervolgens heeft IWT Platform
Europe opdracht gegeven om de
tweede fase van dit onderzoek uit
te voeren. Voorzitter Paul Goris
legt uit waarom: “De binnenvaartsector staat aan de vooravond van
een grote transitie op het gebied
van duurzaamheid en digitalisering. Dit vereist verdere ontwikkeling van normen en bepaalde
veiligheidseisen.”
Intergo keek naar drie factoren die
verband houden met de interactie
tussen mens en machine in het
stuurhuis. Een van de constateringen is dat er niet tot nauwelijks
uniformiteit is in stuurhuizen,
bijvoorbeeld voor de bedieningselementen en displays die de
stuurman gebruikt. “In het verle-

den stond de stuurman jarenlang
aan hetzelfde roer en was vertrouwd met zijn of haar stuurhut.
Door een toenemende mate van
ploegendiensten en personeelswisselingen op de binnenvaartschepen, komen zij steeds vaker
in aanraking met verschillende
stuurhuizen en andere (hulp-)
apparatuur. Deze verschuiving kan
een risico op menselijke fouten
met zich meebrengen.”
Tijdens scheepsbezoeken concludeerden de onderzoekers dat de
locatie van primaire bedieningselementen (roer, motor, marifoon) en primaire displays (radar,
ECDIS) niet voldoet aan ergonomische normen. Bereikbaarheid,
zichtbaarheid en leesbaarheid
zijn vaak niet optimaal, “wat kan
leiden tot potentiële fouten en
fysieke klachten bij werknemers”,
aldus de onderzoekers.
“Uit deze scheepsbezoeken bleek
ook dat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van informatie van
geautomatiseerde hulpmiddelen
soms onduidelijk is voor de schipper. Dit kan een vals gevoel van
veiligheid creëren.” Aan de andere
kant is bij bepaalde geautomatiseerde informatie ook nog steeds
van belang hoe de schipper die interpreteert en wat hij ermee doet.
Bij dit onderwerp gaat het niet
alleen om technische voorschriften, maar ook om kwaliﬁcaties
van bemanningsleden én de manier waarop het aan boord van de

schepen is georganiseerd, aldus
Intergo. Om de aanbevelingen in
de praktijk te brengen raadt het
bureau aan om een roadmap te
ontwikkelen, waarbij alle relevante stakeholders worden betrokken.

Veiligheid en imago
Lijdia Pater, secretaris bij het IWT
Platform reageert: “Het is een
belangrijk onderwerp, voor de
veiligheid aan boord van binnenschepen, maar ook voor het imago van de binnenvaart als veilige
vervoersmodaliteit. We willen met
de studieresultaten een nuttige en
onderbouwde inbreng leveren aan
de verdere discussies, maar bovenal bijdragen aan het verminderen
of voorkomen van ongevallen in
de binnenvaart.”

centrale wordt gebouwd. Deze installaties houden het waterbeheer
veerkrachtig in tijden van klimaatverandering. In de toekomst zullen periodes van sterke neerslag
en langdurige droogte vaker optreden. Dit verhoogt de kwetsbaarheid van het watersysteem.

Beter bevaarbaar
Het Albertkanaal en de Kempense
kanalen worden gevoed met water uit de Maas. Bij langdurige
droogte daalt het waterdebiet van
de Maas sterk. Ook de waterpeilen in het Albertkanaal kunnen
dan niet altijd meer gegarandeerd
worden. Pompinstallaties voorkomen dit. Op de gecombineerde
pompinstallaties-waterkrachtcentrales kan schutwater in perioden
van waterschaarste terug naar het
bovenpand worden gepompt.
Dit beperkt het schutverlies. Het
kanaal blijft hierdoor bevaarbaar.
Als er voldoende water beschikbaar is, kunnen de installaties
worden ingezet om stroom te
produceren uit waterkracht voor
ongeveer 1500 gezinnen.
Via een coronaherstelplan versnelt
de Vlaamse overheid momenteel investeringen tegen droogte.
In 2021 en 2022 investeert ze 18
miljoen euro in de bouw van de
twee resterende pompinstallatieswaterkrachtcentrales op de sluizencomplexen in Genk en Wijnegem. Langs het Kanaal BrusselCharleroi en de Durme bij Groot
Broek worden voor 9 miljoen euro
pompinstallaties geplaatst.

Extraatje voor Duitse vaarwegen
In Duitsland heeft het
verkeersministerie nog dit
jaar 200 miljoen euro extra
voor werkzaamheden aan de
vaarwegen. Het geld is bestemd
voor vervangings-, onderhoudsen uitbreidingsprojecten.
Het gaat om een bedrag dat overblijft bij het budget voor wegen.
Door het geld in de vaarwegen te

investeren wil minister Andreas
Scheuer een bijdrage leveren aan
het behalen van de klimaatdoelstellingen.
Voorbeelden van projecten waaraan het geld kan worden besteed,
zijn volgens de minister de verdieping van de Rijn, aanpassingen
op de Elbe, stuwen op de Main
en de bouw van walstroominstallaties.
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WWW.SHIPVISION.NL
Volg ons op  
WWW.SHIPVISION.NL
Aan- en verkoop | Nieuwbouw binnenvaart | NieuwbouwVolg
zeevaart
ons op  
ROYAL TANKERS BV / BURANDO MARITIME SERVICES
Werft voor haar vloot binnenvaarttankers:

KAPITEIN
De ideale kandidaat is in het bezit van:

•
•
•
•
•

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

MATROOS

De ideale kandidaat is in het bezit van:

De ideale kandidaat is in het bezit van:

•
•
•
•

• In het bezit van een geldig
dienstboekje met functie matroos
• Attest van goed gedrag en zeden
• ADN certiﬁcaat is pluspunt

Geldig vaarbewijs
ADN certiﬁcaat
Attest van goed gedrag en zeden
Geldig STCW patent voor estuaire
vaart is een pluspunt

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

• Geldig STCW patent voor estuaire
vaart is een pluspunt alsook
interesse in estuaire vaart. Halen
van STCW patent wordt door ons
bedrijf ondersteund.

STUURMAN

Afbouw begeleiding | Bemiddeling
Aan- en verkoop | Nieuwbouw binnenvaart | Nieuwbouw zeevaart
Afbouw begeleiding | Bemiddeling

Gelieve uw kandidatuur te richten aan Tom Vercauteren,
HR Manager: Tom.vercauteren@burando.eu
www.burando.eu
Burando Maritime Services • Arie den Toomweg 37
3089 KA Rotterdam • The Netherlands • Portnumber 2680

NIEUW

REVISIE HOOFDMOTOR 2021

Splendor
Rean-L: 110 x 9,50 x 2,99
Afmetingen
Splendor
Tonnage
Afmetingen : : 2200
110 x 11.45 x 3.63

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

Bouwjaar
Afmetingen
110
x 9,50 x 2,99
Tonnage :: : 2006/1998
3.204
Hoofdmotor
Tonnage
2200
Bouwjaar :: : Fabr.
2008MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008
Bouwjaar
Hoofdmotor: : 2006/1998
Mitsubishi, S16-C2 MPTK, 1700 Pk,
Hoofdmotor : Fabr.
MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008
Bj. 2008
NIEUW GEVRAAGD
NIEUW
TE KOOP

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

TE KOOP GEVRAAGD

MTS 110 x 11.40 min
3500
m³ min
MTS 110
x 11.40
Torrent
spiralen
3500en
m³ketel
Afmetingen : 86 x 11.05 x 2.84
bouwjaar
2000
spiralen
en ketel
Tonnage
: 1.700 vanaf
Bouwjaar : 1958
bouwjaar
2000
Hoofdmotor
: 2x Man vanaf
Diesel, 770pk,
Bj 1999,
Totale revisie 2018

Nieuwbouw
duwboot
New York City

Afmetingen : 105
x 10.48
x 3.17
Afmetingen
: 19
x 10 meter
Nieuwbouw
duwboot
Bouwjaar
: 2020
Tonnage
: 2.305
Bouwwerf
:: Tinnemans,
Maasbracht
Bouwjaar : 1995
Afmetingen
19 x 10 meter
Levering
conditie
overleg
Hoofdmotor
: Caterpillar
3512 C, 1835 Pk,
Bouwjaar
:: In
2020
Prijs
€ 2.685.000,-Bj:: 2019
mei Maasbracht
Bouwwerf
Tinnemans,
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

TE KOOP / TE HUUR
Ponton Bouwjaar 2017. L. 41.60 m. Br. 9.50 m. Lege diepgang 0.57 m.
Geladen diepgang: 3.24 m. Laadverm: 1052 ton. Van Tiem kopschroef
360gr/375 p.k. Hatz generator: 40 KVA. SI-R geldig tot 29-08-2028.
Meetbrief geldig tot 04-04-2033. 2 spuds van elk 11.00 m. met
hydraulische lier. Dekbelasting 10 mt/m2.

Vanwege uitbreiding van onze activiteiten is Bruinsma Freriks Transport op
zoek naar dubbelwandige tankschepen van 1000-5000t om onze vloot te
versterken.

Ponton L. 32.10 m. Br. 9.05 m. Lege diepgang 0.57,5 m. Geladen
diepgang 1.87 m. Laadverm. 348 ton. Scheepsattest geldig tot
17-02-2028. Meetbrief geldig tot 24-06-2028.

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

TE KOOP
Tender Bouwjaar 1982. L. 16.00 m. Br. 5.20 m. Diepgang 1.20 m.
Volledig aluminium gebouwd. 2 x MAN-Diesel elk 360 KW/490 p.k.
2x Radar (Furuno}, 2 x Marifoon, GPS, Navtex, Kompas (dubbel),
Brandblusintall. (Nieuw). Hydraulisch stuurwerk (dubbel). Verwarming
olie en elektrisch, Omvormer 25/5000 W, Acculaders, Betimmering
nieuw, keuken met magnetron, koelkast, toilet. 30 NM Geldig tot
November 2021. 2 reserve schroefassen. Gasolie 4200 liter. Water
250 liter. Verder alle certificaten en tekeningen aanwezig.
2 Spudpaalkantelaars met 2 hydropacks. Incl. 2 spuds elk 12.00 m.
Diameter 610 mm.

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.

Prijzen op aanvraag.

Email: aquatrans@gijsdaanen.nl
Tel: 06-53163480

BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht
TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl
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Europort 2021 is bron van inspiratie

Naast alle digitalisering draaide het op de beurs ook nog om vertrouwde, tastbare producten.

Ruim 800 bedrijven lieten zich vorige week van hun beste kant zien
in Rotterdam Ahoy. Van 2 tot en
met 5 november was het onlangs
verbouwde en uitgebreide evenementencomplex het hart van de
internationale maritieme sector.
Naar schatting 25.000 bezoekers
uit binnen- en buitenland doken
onder in een wereld die barst van
de innovaties. Van digitale technieken en toepassingen tot duur-

zame oplossingen voor nu en de
– al zeer nabije – toekomst.
Ook het openingsprogramma
op dinsdagochtend met tal van
prominenten draaide om die
ontwikkelingen. Een hoofdrol
was weggelegd voor Alexander
Klöpping. De Nederlandse digiondernemer en -visionair schetste
een toekomst waarin de virtuele
wereld samengaat met de fysieke.

Big tech-bedrijven als Facebook en
Google domineren die verandering – en verdienen er het meeste
geld aan.
Klöpping waarschuwde dat Europa die ontwikkeling niet aan de VS
en China mag overlaten, omdat we
daardoor te afhankelijk worden en
uiteindelijk de boot missen.
De opkomst van de virutele economie is al volop gaande – de
gaming-industrie is bijvoorbeeld

Alexander Klöpping schetste een toekomst waarin de virtuele wereld
voor grote veranderingen gaat zorgen. Hij is echter geen fan van het
duimpje van Facebook.

inmiddels al groter dan de ﬁlmindustrie. De virtuele wereld zal
ook gevolgen hebben voor de
scheepvaart en scheepsbouw: of
het nu gaat om minder te vervoeren producten en andere manieren van ontwerpen en bouwen.
Op de beurs was goed te zien dat
de maritieme sector zelf ook snel
verandert en innoveert. Bezoekers
gingen vol ideeën en inspiratie
huiswaarts.

(foto’s Tekst & Toebehoren)

SMASH! lanceert Roadmap voor smart shipping

Autonoom varen is weer stap dichterbij
DOOR NIELS HUMMEL

Tijdens Europort 2021 in
Rotterdam Ahoy lanceerde
het Nederlands Forum Smart
Shipping (SMASH!) de nieuwe
digitale ‘Roadmap’. Deze
wegwijzer moet bijdragen aan
een betere en eenvoudiger
samenwerking tussen bedrijven
en instellingen die zich
bezighouden met autonoom
varen.
Er was geen betere locatie voor de
onthulling van een nieuw, innovatief systeem voor de maritime
sector dan de vakbeurs Europort, moet het team van SMASH!
gedacht hebben. Alle bedrijven
die hun steentje bijdragen om de
scheepvaart een nog aantrekkelijker sector te maken waren daar
immers aanwezig.

Minder personeel
Tessa Luijben, business developer bij
samenwerkingsverband Maritime
Delta, lichtte de plannen toe tijdens de masterclass Digital Growth
Hacking. Deze masterclass stond
geheel in het teken van digitalisering en automatisering van de
scheepvaart.
Smart shipping is, zoals SMASH!
het zelf omschrijft, “het verregaand geautomatiseerd varen op
zee en op binnenwateren”. In de
scheepvaart komen al steeds meer
slimme systemen die de schipper
ondersteunen in zijn werk.
Smart shipping heeft niet alleen
betrekking op schepen, ook de
vaarwegen moeten slimmer worden. De scheepvaart is een be-

langrijke tak voor het vervoer van
goederen. “Er worden steeds meer
mensen en goederen over het
water getransporteerd, maar het
wordt steeds lastiger om aan personeel te komen”, zei Luijben over
de voordelen van smart shipping.
“Daarom moeten we ervoor zorgen dat er minder personeel nodig
is op de schepen.”

Beter samenwerken
Het doel van de Roadmap Smart
Shipping is alle obstakels die het
slimmer en autonoom varen in
de weg staan, onderbrengen in
bepaalde categorieën. Dit moet
het uitvoeren van de plannen een
stuk overzichtelijker en minder
complex maken voor de bedrijven
en instellingen die ermee bezig
zijn.
De Roadmap was nodig omdat
er nog geen ontwikkelingsagenda
was voor smart shipping, vertelde
Luijben: “De bedrijven moeten
zich verenigen en elkaar ondersteunen om zo sneller tot een
oplossing te komen. SMASH!
signaleert de ontwikkelingen
bij deze bedrijven en brengt ze
samen.”
Luijben benadrukte dat het platform dient als richtlijn, en niet als
doel. Het platform is niet alleen
voor Nederlandse bedrijven maar
voor iedereen in Europa die denkt
bij te kunnen dragen aan innovatie in de scheepvaart.

Acceptatie
Het platform, dat te vinden is
op www.smashroadmap.com, is
onderverdeeld in vijf categorieën:

Tessa Luijben presenteerde de Roadmap, die richting geeft aan smart shipping en obstakels benoemt. (foto Niels Hummel)

binnenvaart, veerponten, kustvaart, zeevaart en onbemande
vaartuigen. Voor de eerste drie
categorieën is een visie voor 2030
opgesteld, de andere volgen in
2022. Voor de binnenvaart betekent dat bijvoorbeeld dat er niet
wordt verwacht dat er al veel volledig autonome schepen rondvaren
tegen die tijd. Wel verwachten ze
dat er met minder bemanningsleden mag worden gevaren door de
automatisering aan boord.
Dat dit nodig is, staat onder het
kopje van de zogeheten ‘key challenges’ (grote uitdagingen) die zijn
opgesteld voor de binnenvaart.
Hier doelt het platform onder
andere op het snel oplopende personeelstekort. Tegen 2030 zou er
een kwart minder personeel werk-

zaam zijn in de binnenvaart.
Ook de uitdagingen en obstakels
waar de scheepvaart nu voor staat
zijn per onderdeel verpakt. Zo
wordt de negatieve houding die
heerst tegenover het autonoom
varen vermeld onder het kopje
‘skills en industrie acceptatie’.

Lastig
Voorafgaand aan de lancering van
de Roadmap vertelde Jelmer de
Lange van Rijkswaterstaat, waarom het zo lastig is om volledig
autonoom te varen, dus zonder
schipper of kapitein aan boord.
“Volgens de wet moet er altijd een
schipper aan boord zijn, tenzij het
vaartuig met een vaste verbinding
bestuurd wordt, en het is heel lastig om deze regel te omzeilen.”

De eerste experimenten met
gedeeltelijk autonoom varen
vonden plaats op de Noordzee.
Na verschillende andere experimenten heeft Shipping Technology een systeem geïnstalleerd
aan boord van binnenvaartschip
Factofour. “Het systeem heeft onafgebroken 100 kilometer kunnen
varen zonder dat er ingrijpen nodig was”, vertelde De Lange enthousiast.
Hij noemde het een stap in de
goede richting, maar er is nog altijd een schipper aan boord en het
systeem kan natuurlijk geen andere schepen oplopen.
Werk aan de winkel dus. Met de
Roadmap als ondersteuning zal
dit proces weer een klein beetje
soepeler gaan dan voorheen.
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

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

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

+31 (0)76 303 05 50

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

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS

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.

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.

YC6C Serie
Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

€ 77.500,- excl. btw
Vermogen

706 kW – 960 hp

Toerental

1350 R/Min

Compressie

14.5:1

Brandstofsysteem

Mechanisch

Configuratie

6 cilinder, lijnmotor

Boring x slag

200 x 210 mm

Inhoud

39.58 L

Gewicht

4700 kg

Certificaat

CCR2

Onder voorbehoud van
tussentijdse prijswijzigingen en typfouten

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

www.yuchaimarine.com
Koning Technisch Bedrijf BV | www.ktbkoning.nl | info@ktbkoning.nl
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Erik Lucas (Agentschap Telecom) over programma ‘AIS een goed ID’

“Help veiligheid op het water te vergroten door
regelmatig je AIS-transponder te checken”
Inland-AIS (Automatic
Identiﬁcation System) is snel
uitgegroeid tot een belangrijk
én gewaardeerd hulpmiddel
aan boord. Essentieel voor
een veiliger scheepvaart. Uit
een enquête van de Centrale
Commissie voor de Rijnvaart
bleek in 2017 echter dat meer
dan de helft van schippers in
de beroepsvaart niet goed weet
hoe je de AIS-apparatuur juist
instelt en gebruikt. Uit gegevens
van het Nederlandse Agentschap
Telecom bleek bovendien
dat bijna 15 procent van de
transponders niet aanstond, een
storing had of foute gegevens
uitzond.
Daarom is Agentschap Telecom
in 2019 het programma ‘AIS een
goed ID’ gestart. Op initiatief van
Erik Lucas, Hoofd Markttoezicht
en fervent watersporter, en samen met zes bij de binnenvaart
betrokken partijen. Sinds de kickoff op 28 december 2018 is er al
veel werk verzet. Vooral achter de
schermen. Nu treedt het agentschap meer naar buiten en gaat
het de schippers ook rechtstreeks
informeren. Lucas: “We willen
hen er vooral van bewust maken
dat er iets mis kan zijn met hun
transponder en dat ze er goed aan
doen het functioneren en de instellingen regelmatig te checken.
Zo kun je de werking van je AIStransponder verbeteren.”

Controle
Agentschap Telecom, onderdeel
van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zet
zich in voor betrouwbare radiocommunicatie tussen schepen
onderling én met de wal. Als autoriteit van de digitale infrastructuur
stelt het voorwaarden aan maritieme apparatuur, aan kennis en bekwaamheid van de gebruikers ervan, en houdt het toezicht op het

gebruik van deze apparatuur. Vanuit die verantwoordelijkheid geeft
het agentschap voor Nederlandse
schepen de identiﬁcatiegegevens
voor de AIS-transponders uit. Het
is ook verantwoordelijk voor de
controle: dat/of de apparatuur
volgens de regels gebruikt wordt
en of de programmering van de
transponder aan boord overeenkomt met het nummer dat is uitgegeven. Die controle valt onder
de afdeling Toezicht.
Dat gebeurt onder meer in het
veld: maritieme inspecteurs posten
langs vaarwegen, bij bruggen en
sluizen en gaan ook soms aan
boord. “Ze beschikken over een
koffer vol apparatuur erin om uitgezonden gegevens vast te leggen:
een AIS-ontvanger, marifoons en
een laptop… De inspecteurs kijken wat de transponder van een
schip uitzendt en of dat overeenstemt met wat in onze database
staat. Blijkt dat niet correct te zijn,
dan melden we dat bij de scheepseigenaar.”

Geen boetes meer
Formeel is dat een overtreding en
voorheen bekeurden de inspecteurs scheepseigenaren daarvoor.
“250 euro bedroeg de boete. Maar
daar zijn we mee gestopt. Daar
werd de schipper niet blij van, wij
ook niet. En de naleving verbeterde er niet van, merkten we. We
sturen de eigenaar van de transponder nu een mailtje om te melden dat we een fout hebben geconstateerd en dat hij daar iets aan
moet doen. We wijzen hem ook
op een animatieﬁlmpje op onze
site dat we speciaal hebben laten
maken en dat uitleg geeft. Een paar
weken later bellen we daarover
na. Bijna alle schippers lossen het
dan op.” De naleving is inmiddels
gestegen naar 90 procent.
Want er is geen sprake van onwil
bij schippers, vertelt Lukas. Dat
merkte hij ook uit de gesprek-

‘AIS een
goed ID’
‘AIS een goed ID’ is een gezamenlijk programma van
Agentschap Telecom, Port of
Rotterdam, Port of Amsterdam, Bureau Telematica Binnenvaart, BLN-Schuttevaer,
Federatie Varend Erfgoed Nederland en Rijkswaterstaat.

Erik Lucas, Hoofd Markttoezicht bij Agentschap Telecom: “Met boetes
zijn we gestopt. Daar werd de schipper niet blij van, wij ook niet. En de
naleving verbeterde er niet van, merkten we.” (foto privécollectie)

ken met de partners binnen ‘AIS
een goed ID’. Er kunnen diverse
oorzaken zijn voor fouten; vaak
weten de opvarenden niet eens dat
hun AIS niet correct werkt. “Soms
springen transponders spontaan
terug naar de fabrieksinstellingen
– na een spanningsdip aan boord
bijvoorbeeld – of een software ﬁx.
Wat ook voorkomt, is dat antennes niet goed afgestemd zijn. Dan
interfereren de signalen mogelijk
met andere antennes aan boord
en vallen ze weg. Andere apparatuur kan storend werken. Soms zie
je schepen wel en dan weer niet.
Zelfs ledverlichting kan een spelbreker zijn, zeker in combinatie
met een dimmer.”
Er zijn ook merken transponders
die aanzienlijk minder goed werken dan andere. Storingen kunnen
ook komen doordat inferieur aansluitmateriaal is gebruikt. Van de

Veth verkoopt op beurs eerste Scania’s
met Stage V voor reﬁt
Op Europort heeft Veth
Propulsion de eerste opdracht
binnengehaald voor levering

van een Stage V 16L Scaniamotor voor een hermotorisering.
Donderdag 4 november

Wilco Ooms (rechts) tekende het contract op de Veth-stand in Rotterdam
Ahoy. Links Jan van Stenis, manager Sales & Aftersales bij Veth.
(foto Binnenvaartkrant)

tekende Wilco Ooms van
Carpediemshipping.com op de
stand van het Papendrechtse
bedrijf het contract daarvoor.
Het gaat om de Semper Fi. Dat 110
meter lange motorschip was bij de
bouw in 2012 door Veth uitgerust
met twee CCR2 16L-motoren van
Scania, die de basis vormen van
een hydride voortstuwing. Tien
jaar later worden ze vervangen
door twee nieuwe Stage V motoren van Scania.
Wilco Ooms kiest weer voor thrusters van Veth, omdat hij daar al die
tijd probleemloos mee heeft gevaren. Ze zijn bovendien compact,
stil en nemen weinig ruimte in.
De hermotorisering staat gepland
voor april of mei komend jaar.

zeetransponders weten we dat er
een paar merken zijn die continu
onnodig duizenden lege berichten
uitzenden. Dat is schadelijk want
als er te veel capaciteit wordt verbruikt, worden andere berichten
niet geregistreerd of te laat.

Stoorzenders
Wat na onderzoek ook bleek, was
dat sommige radiosignalen langs
een vaarweg lokaal storingen
veroorzaken. “We hebben daarna
aan boord van schepen van Rederij
Cement Tankvaart meetapparatuur geplaatst en door heel
Nederland metingen verricht. Zo
ontdekten we dat bij de energiecentrale bij Diemen een verdeelstation stond dat als stoorzender
werkte. Dat is opgelost. Net als een
enorme display die in de Rotterdamse haven hing. Toen die werd
uitgezet waren de problemen ter
plekke voorbij.”
De inspecteurs staan tegenwoordig minder vaak langs een rivier of
kanaal. De controle is grotendeels
geautomatiseerd, vertelt Erik. “We
hebben op diverse plekken in
Nederland permanente ontvangstapparatuur opgesteld. Onder meer
in Nijmegen. Die vangen de AISsignalen van passerende schepen
op en zenden die door zodat ze
met de gegevens in de database
vergeleken kunnen worden.

Het doel is om het correct en
betrouwbaar gebruik van inland-AIS te doen toenemen –
en daarmee de veiligheid op
het water.
Erik Lucas is hoofd Markttoezicht van Agentschap Telecom. Agentschap Telecom is
als autoriteit van de digitale
infrastructuur onder meer
toezichthouder op het gebruik van AIS.

Betere nazorg
De leveranciers en installateurs van
AIS-transponders zijn niet vertegenwoordigd in ‘AIS een goed ID’. Maar
Erik wil hen er zeker bij betrekken.
Eind 2021 is er een gesprek en er
zijn plannen voor een leveranciersdag. “Zij zijn de deskundigen. Van
hem mag je verwachten dat ze ook
de voorlichting en uitleg aan schippers oppakken. En in een aantal gevallen betere nazorg te leveren. Er
zijn AIS-transponders waar inmiddels geen service en onderhoud
meer op wordt geleverd, of waar
geen software-update meer voor
komen. Lastig is dat die transponder nogal eens helemaal is weggewerkt en de schipper er niet bij
kan.”
“Uiteindelijk hopen we dat schippers zich bewuster zijn van mogelijke problemen met de AIStransponder. Dat ze de werking
regelmatig controleren – en ook
de gegevens die ze uitzenden.
We kijken of er een oplossing is
waarmee een schipper zelf kan
controleren wat zijn transponder uitzendt. Gegevens over zijn
schip, maar bijvoorbeeld ook of
de landstaal correct staat ingesteld:
Nederlands dus.”
Als je weet hoe het moet, is het een
kleine moeite, aldus Lucas. Maar
met grote invloed op de veiligheid
op de vaarwegen.

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

Bel van An del 010 4293316

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

Van Andel zorgt al ruim 80 jaar
voor de juiste spanning aan boord!
www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl
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Werkendam 0183 67 80 30

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!
BEVRACHTING IS ONS VAK,
alles wat daarbij hoort regelen
wij snel en deskundig!

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

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52

www.eurokorbarging.nl | Tel: +31 180 481960

SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

incl. voorrijden
excl. btw

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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ADM-terrein Amsterdam moet campus voor
bouw superjachten worden
Het vervallen ADM-terrein in
Amsterdam wordt omgetoverd
tot een plek waar superjachten
tot 200 meter gebouwd kunnen
worden. Het gaat om de Dutch
Superyacht Tech Campus, een
initiatief van ontwikkelaar
Larendael dat dit jaar de 53
hectare grote scheepswerf in het
Westelijk Havengebied kocht.
Vorige maand kwam het bedrijf
in het nieuws doordat het
Havenbedrijf Amsterdam dwong
veertien wachtplaatsen voor
kegelschepen op te heffen omdat
die deels in water van het ADMterrein lagen.
In het concept van de Dutch
Superyacht Tech Campus staat innovatie centraal. “Wij investeren
in faciliteiten en technische middelen om samenwerking waar
mogelijk te stimuleren, met open
innovatie als doel. Denk hierbij
aan het zoeken naar alternatieve
brandstoffen, maar wij zien ook
mogelijkheden om het bouwproces en de materialen die in de
schepen worden verwerkt, te verduurzamen”, vertelt Wim Beelen.
De voormalige eigenaar van het
sloopbedrijf dat zijn naam draagt,
is oprichter van Larendael.

tot een lengte van 200 meter. Wim
Beelen: “Met de ontwikkeling van
de Dutch Superyacht Tech Campus investeren wij in de toekomst
van de scheepvaart op een plek
met een rijke historie. Daar waar
in de 18e en 19e eeuw de toonaangevende scheepswerf Amsterdamsche Droogdok Maatschappij
actief was.”

Schaalvergroting

Een van de drie ontwerpvarianten van het Dutch Superyacht Tech Campus. (illustratie Larendael)

Superjachten
Er zijn momenteel zo’n 5.500
superjachten in de wereld en
jaarlijks komen er bijna 200 bij.
Er is met name veel vraag vanuit
Amerika, het Verre Oosten, het
Midden-Oosten en Oost-Europa.
Nederland behoort door de geleverde kwaliteit, betrouwbaarheid,
innovatie en design, bij de bouw
van superjachten tot de wereldtop.
De schepen worden steeds groter.
Alleen al in Nederland zijn in de

afgelopen vijf jaar 67 superjachten gebouwd met een lengte van
meer dan 50 meter. Om deze grote
superjachten te kunnen bouwen én
onderhouden zijn werven nodig
die makkelijk bereikbaar zijn en
de juiste faciliteiten hebben, zo
is de gedachte achter de Dutch
Superyacht Tech Campus.

Noordzeekanaal
De locatie via het Noordzeekanaal
is gemakkelijk bereikbaar voor

superjachten. Er worden in totaal
zeven overdekte dokken aangelegd: vier dokken met een lengte
tot 200 meter en drie dokken met
een lengte tot 155 meter. Ze zullen
ook gebruikt worden voor reﬁts
en onderhoud aan superjachten.
Voor jachten tot 80 meter is een
jachtlift beschikbaar, waardoor
onderhoud op de wal plaats kan
vinden.
Buiten komt er plek voor het afmeren van veertig superjachten

Drie nieuwe fotoboeken van Flying Focus
Maar liefst drie boeken zijn deze
maand verschenen bij Flying
Focus. Als maritiem luchtfotograaf stijgt eigenaar Herman
IJsseling meerdere keren per week
op vanaf vliegveld Texel om schepen en offshore-installaties vast te
leggen vanuit zijn fotovliegtuig. De
laatste jaren is hij getuige geweest
van de enorme veranderingen op
de Noordzee, waar de olie- en gaswinning langzaam een stap terug
doet, terwijl er aan de andere kant
volop nieuwe windmolenparken
bij komen. Zijn meest recente
werk van deze bijzondere wereld
achter de horizon is nu gebundeld
in zijn vierde offshore-boek: The
Dutch offshore - beyond the horizon.
Op veel van zijn vluchten passeert
IJsseling Den Helder. Daardoor
is hij als geen ander in staat de

Noord-Hollandse haven en omgeving onder alle omstandigheden
te fotograferen. Het resultaat daarvan is te zien in Aerial Den Helder. In 58 bijzondere luchtfoto’s
komen havenstad Den Helder en
de directe omgeving tot leven.

Wadden
Herman IJsseling trekt er met
zijn vliegtuig ook regelmatig op
uit om het Waddengebied te fotograferen. Regelmatig vliegt hij van
west naar oost met het tij mee om
mooie beelden te maken. Dat is
voor hem een welkome afwisseling en een creatieve uitdaging.
Deze unieke beelden worden
vooral gebruikt voor de kalenders
en boeken die Flying Focus in
eigen beheer uitgeeft. Maar nu
is er ook een boek: Wadden - van

Flying Focus

binnenvaart

De cover van het vierde oﬀshore-boek van Herman IJsseling: ‘The Dutch
oﬀshore - beyond the horizon’

kALENDER 2022

Razende Bol tot Rottumeroog. Alweer
zijn derde boek over het Nederlandse Waddengebied. De nadruk
ligt nu eens vooral op de natuur en
veel minder bij de scheepvaart en
menselijke aanwezigheid.

Jaarkalenders

Ook voor 2022 is er weer een Binnenvaartkalender.

Enige tijd terug al verschenen de
jaarkalenders van Flying Focus. In
totaal zijn er inmiddels twaalf verschillende. Er zijn namelijk twee
nieuwe titels: de Zeilenkalender
en de Dutch Classic Wings Calendar. De eerste bevat allerlei

soorten zeilschepen en jachten
met een Nederlands tintje. De
tweede toont zogeheten air-to-airfoto’s van klassieke vliegtuigen.
Verder bestaat het assortiment
uit de Wadden-, Texel-, Zeeland-,
Visserij-, Scheepvaart-, Offshore-,
Lighthouse-, Galewarning-, Tug &
Workboat- en de Binnenvaartkalender.

Alle boeken en kalenders zijn
te bestellen via de boekhandel
of direct bij Flying Focus:
www.ﬂyingfocus.nl.

Larendael wil een omgeving creeren waar vakmanschap, vernieuwing en duurzaamheid centraal
staan. “Door het bieden van
schaalvergroting op een locatie die
zonder beperkingen bereikbaar is
– zowel via het water als via het
land – krijgen superjachtwerven
en toeleveranciers alle mogelijkheden om de Nederlandse concurrentiepositie in de superjachtenindustrie niet alleen in omvang
maar ook in kwaliteit verder uit te
bouwen”, aldus Beelen.
In december wordt begonnen met
het bouwrijp maken van de grond.
In april komend jaar start de aanleg van kades en pieren. In december volgt de bouw van de dokken
en de productiehallen, daarna de
gebouwen op de hightech-campus
en een Experience Center.

Sluis vol sensoren
Om sluizen (kosten)efﬁciënter
en met minder hinder voor de
binnenvaart te kunnen onderhouden en beheren, wil de Vlaamse
overheid meer gebruik gaan maken
van data. Als proef worden de deuren van de grote sluis in Evergem
momenteel uitgerust met sensoren.
Die sluis stond een tijd droog voor
groot onderhoud. De sluisdeuren
zijn hersteld en vóór het terugplaatsen uitgerust met sensoren.
Deze meten de krachten op de
deurvleugels. De data die zij opleveren, worden onder meer ingezet
voor onderhoudsdoeleinden. Het
gaat om een proef waarin vaarwegbeheerder
De pilot in Evergem past binnen
een groter geheel. Het Vlaamse
ministerie voor Openbare Werken
ontwikkelt momenteel op basis
van bestaande data een waarschuwingstool voor onderhoud. Met
behulp van extra sensoren wil
men nog meer data verzamelen
om het preventief en predictief
(voorspellend) onderhoud te onderbouwen. Zo hoopt de overheid
op termijn sluizen efﬁciënter en
effectiever te kunnen onderhouden en beheren, met minder hinder voor de scheepvaart.
Sinds 2 november is de grote
sluis Evergem weer in gebruik.
In de loop van deze maand worden de laatste sensoren boven de
waterlijn geplaatst. De komende
maanden krijgen de hydraulische
en elektromechanische delen van
de deuren een revisie. De werkzaamheden zijn in augustus 2022
volledig klaar.
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• 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,…

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

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

nu 25% korting

Incentive
Incentive
Provider
Provider

WWW.SCHEEPSSCHROEVEN.NL

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV

ALUMINIUM EN RVS
BEERENS BV

DE
DEGROENE
GROENESCHROEFRAND
SCHROEFRAND

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

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

of mail direct naar
verkoop@beerensbv.nl

“für alle Ihre Abwrackschiffe, Abwracktonnage
und andere treibende Objekte.”
+31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317

Barzahlung

/Beerensbvwerkendam
/company/beerensbv

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

WWW.BEERENSBV.NL

NIEUWENHUIJSEN SCHEEPSBOUW
Faciliteiten

Specialiteiten

• Helling tot 140 meter,

• Klasse maken tankers

5 banen naast elkaar

• Keuringen: alle varende objecten

• Botenkraan 70 Ton

• Schoonspuiten (500 BAR) en schilderen

• 3 Torenkranen

• Alle voorkomende onderhoud, reparatie en

• Aanlegkades tot 135 meter

schade werkzaamheden

voor bovenwater

• Leidingwerk

werkzaamheden

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

Rivierkade 1 | 4931 AA Geertruidenberg | 0162 - 512 290 | info@nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl | www.nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl
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Damen Maaskant levert Z91 aan Belgische
rederij
Damen Maaskant Shipyards
Stellendam heeft een 38 meter
lange boomkorkotter afgeleverd
aan de Belgische Rederij Long
Ships. Dat gebeurde met een
speciale ceremonie op de kade
bij de visafslag in Zeebrugge.
Tijdens de doopplechtigheid
werd de Z91 Franson gedoopt
door Shirley Cattoor en Chris
Cocquyt.
De Z91 Franson is gebouwd naar
een gloednieuw ontwerp, de
BT3808, met de maximale tonnage
en lengte die is toegestaan door
de Belgische scheepvaartinspectie.
Het casco is tijdens de pandemie
in Polen te water gelaten en vervolgens naar Nederland vervoerd
voor verdere afbouw.

Jong talent aantrekken
Eigenaar Eddie Cattoor van
Rederij Long Ships was onder de
indruk dat Damen Maaskant erin
geslaagd was het vissersschip op
tijd te leveren, gezien de uitdagingen die Covid-19 met zich meebracht.
“Ik ben trots op onze Franson.
Met dit moderne schip kunnen we alle moeilijke periodes
die de visserijsector doormaakt
het hoofd bieden. En wat zeker
belangrijk is, met dit prachtige
schip kunnen we weer jong talent
aantrekken. Dat is van levensbelang, want zij zijn de toekomst
van de Vlaamse visserij.”

De Z91 Franson is een nieuw type kotter: BT3808. (foto Damen Maaskant)

“Zij zullen zeker werkplezier ervaren op dit veilige, efﬁciënte en ergonomische nieuwe vissersschip”,
vervolgde Cattoor.
“De Franson voldoet aan alle moderne en hedendaagse eisen en
dat gaat gepaard met de beste accommodatie voor de bemanning,
die vele dagen op zee hard moet
werken.”

Rederij Long Ships heeft een lange
geshciedenis . Het familie bedrijf
werd in 1934 opgericht door
Eddies grootvader. De nieuwste
aanwinst voor de vloot vervangt
de Z90 Francine. Het schip zal het
hele jaar door worden ingezet in
de wateren van de Noordzee en
het Skagerrak en, in de zomer, in
de Golf van Biskaje.

BT3808
John van der Maas, projectmanager bij Damen, zei bij de overdracht: “De nieuwe BT3808 is
een goed doordachte evolutie van
onze eerdere, bewezen ontwerpen
en daarmee klaar voor de toekomst.”
Commercieel manager Jeroen
van den Berg van Damen Maas-

kant voegde daaraan toe: “We zijn
oprecht dankbaar voor de prettige samenwerking met de familie
Cattoor en alle anderen die
hebben bijgedragen aan dit succes.”
Damen Maaskant Shipyards Stellendam, opgericht in 1948, heeft
in de loop der jaren meer dan 250
boomkorkotters gebouwd.

Weer ophef over varend ontgassen, nu in Flevoland
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Er is opnieuw ophef over varend ontgassen. Diverse omroepen, kranten en
nieuwssites berichtten half oktober over
“100 tot 400 lozingen van kankerverwekkende stoffen uit binnenvaarttankers op
het Marker- en IJsselmeer”.
De open brief ‘Boter op het hoofd in Flevoland’ die schipper Ton Quist afgelopen zomer schreef, maakte opeens weer veel los.
De aanleiding voor het schrijven was de discussie over de schepen met fosﬁne in Flevoland. Die mochten niet ontgast worden, terwijl dat bij tankers veelvuldig wél gebeurt.
Daar wordt echter niet op gecontroleerd.
Volgens ILT wordt varend ontgassen
in
de
Flevolandse
wateren
gedoogd, zolang er geen landelijk en Europees verbod is. Daaraan wordt nog steeds
gewerkt. Alle Rijnoeverstaten moeten dan
het daarvoor aangepaste CDNI ratiﬁceren.
Nederland en Duitsland hebben dat gedaan,
België, Frankrijk en Zwitserland nog niet.
Binnenvaartorganisaties dringen al langer
aan op een internationaal ontgassingsverbod, dat ook zo snel mogelijk ingevoerd zou
moeten worden.
Vanuit het ADN gelden er al wel beperkingen. ILT heeft een online kaart met ontgassingsroutes die volgens het ADN zijn toegestaan. Ook in Flevoland.
Flevoland heeft zoals veel andere provincies
in de plaatselijke verordening een verbod op
ontgassen door tankers. Het provinciebestuur

voelt zich gepasseerd door ILT. Gedeputeerde Cora Smelik wil daar een gesprek over met
minister Barbara Visser – samen met de provincie Zeeland, die ook niet blij is met de
kaart van ILT. Ook op de Zeeuwse wateren
wordt veel varend ontgast.

Niet handhaven
Flevoland wil graag een landelijke oplossing. Zelf is de provincie niet in staat te
handhaven, vertelt woordvoerder Anne de
Vries: “Daar heb je schepen met speciale
apparatuur voor nodig die naast de tankers
gaan varen. Die hebben wij niet.”
Inmiddels weten ze bij de provincie dat ook
andere overheidsdiensten niet controleren
in de rijkswateren in Flevoland. “Op rijkswateren handhaven wij niet, zo is afgesproken.
Dat is voor de landelijke politie en Rijkswaterstaat. Optreden is ook alleen maar mogelijk bij een heterdaad constatering van de
overtreding.” Aldus De Vries.
“Al met al commotie die door beweringen
van één schipper zijn ontstaan,” zegt De
Vries. Hoeveel er werkelijk ontgast wordt,
daar heeft Provincie Flevoland geen idee
van. Inmiddels vragen politieke partijen wel
om duidelijkheid.
“Met ongeloof volg ik als tankerman al weken de bizarre ontwikkelingen rond de drie
vrachtschepen, welke een lading tarwe met
daarin te hoge concentraties fosﬁne hadden
geladen.” Zo begon Quist zijn open brief.
“Door ernstige nalatigheid van velen, be-

halve de schippers van de Coby, Imatra en
de Semper Spera, worden deze ondernemers
nu met enorme problemen opgezadeld,
waaraan zij part noch deel hebben.”
“De Omgevingsdienst Flevoland en Gedeputeerde Staten van Flevoland schijnen om
allerlei redenen tegen ontgassingen te zijn
en willen absoluut geen vergunning verlenen! Hoeveel boter kan iemand op zijn
hoofd hebben?” vroeg Quist zich af.
Er varen van en naar Friesland

dagelijks tankers die ontgassen vlak langs de
kust van Flevoland en Natura 2000-gebieden.
Is het kaartje van ILT rechtsgeldig en mag je
ontgassen in of nabij Natura2000 gebied,
vroeg Quist zich af. Hij wees er ook op dat
de overheid zelf de benodigde ontgassinginstallaties tegenhoudt door het niet verlenen
van vergunningen. De regelgeving is te complex, vindt Quist. “De landelijke overheid
staat het toe en plaatselijk mag het niet.”

Een MEGA ervaring
in een mini-wereld!

Laat je inspireren bij Miniworld Rotterdam
Rotterdamse Architectuur in miniatuur

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

30%

Lezersa

anb

(op vert ieding
o
adverte on
ntie)

www.miniworldrotterdam.com

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

www.miniworldrotterdam.com
Weena 745 Rotterdam /5 min. lopen van R’dam CS
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Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

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

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

Verhoog uw rendement
Verhoog de duurzaamheid van uw onderneming
Verlaag uw kosten

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

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

Standtijd motorolie verlengen?
Start samen met ons
een project op uw schip!
Bent u nieuwsgierig naar onze aanpak?
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Winnaar Schip van het Jaar is symbolisch voor
toekomst van maritieme sector
De elektrische veerboot Bryggen
is uitgeroepen tot Schip van
het Jaar 2021. De winnaar
van de door de Koninklijke
Nederlandse Vereniging van
Technici in de Scheepvaart
toegekende prijs werd maandag
1 november bekendgemaakt
tijdens het Maritime Awards Gala
in De Doelen in Rotterdam.
Damen Shipyards Group bouwde
de Bryggen in opdracht van openbaarvervoerbedrijf Arriva, die het
schip inzet in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De veerboot
is een innovatief ontwerp, volledig elektrisch, milieuvriendelijk,
efﬁciënt in bedrijf en kan tachtig
personen vervoeren.
Het schip is volledig emissievrij
door de keuze voor elektrische
voorstuwing op batterijen. Er
zijn geen dieselgeneratoren geïnstalleerd. De rompvorm van de
Bryggen is zo ontworpen dat
de waterweerstand zo min mogelijk is. De boeg is bovendien
ijsversterkt en voorzien van een
boegschroef om goed te kunnen
manoeuvreren tijdens winderige
omstandigheden.
Op het schip is een serie innovatieve digitale scheepsbouw-

technieken toegepast. Waaronder
meting op afstand, waarvoor aan
boord een netwerk van sensoren
is geplaatst. Dit resulteert in een
beter rendement en kortere onderhoudstijden.
Daarnaast ontwikkelde Damen
een innovatief afmeersysteem.
Dat is volledig automatisch om
de laadtijd zo lang mogelijk te
maken. Het laadsysteem wordt
automatisch gekoppeld aan de
walvoeding tijdens het aanmeren.
Om de complexe installatie voor
het varen/ontladen en aanmeren/
laden goed te kunnen aansturen
en bewaken, ontwikkelde Damen
een nieuw besturingssysteem,
waarbij vanaf de brug alles kan
worden bestuurd en gevolgd.
De Bryggen kwam als winnaar uit de bus. (foto Damen Shipyards Group)

Unicum
Er was sprake van een unicum dit
jaar: alle drie de genomineerde
schepen waren elektrische ferry’s.
Naast de Bryggen waren dat voetﬁetsveer Düsternbrook voor SFK
uit Kiel en veerpont NZK-100 voor
GVB in Amsterdam. Die waren beide gebouwd door Holland Shipyards Group.
In totaal werden aan de vooravond van de vakbeurs Europort
vijf maritieme prijzen uitgereikt.

Donau heeft ook
potentie voor volle
containers
Op de Donau worden nu nog
vooral lege containers vervoerd,
maar er liggen kansen om ook
(meer) volle containers te gaan
verschepen. Dit vergt dan wel
samenwerking in de logistieke
keten.

Duitse bayernhafen-groep is het
met hem eens. Plank vertelde over
de geplande uitbreiding van de
containeroverslag in Regensburg
en de opening van een nieuwe
containerterminal in Passau.

Dat bleek onlangs tijdens een
workshop in Wenen op initiatief van de Oostenrijkse vaarwegbeheerder via donau. Deskundigen in het containervervoer gingen
fysiek of via internet met elkaar in
gesprek.
Oostenrijk ligt vrij centraal tussen de noord- en noordwestelijke zeehavens en de Zwarte Zee
in. Het gros van de containers
van en naar de zeehavens wordt
met vrachtwagens en treinen vervoerd. Binnenvaartvervoer kan een
duurzaam en kostenbesparend
alternatief zijn. Alle Oostenrijkse
binnenhavens hebben containerterminals die ook schepen kunnen
bedienen.
In de Ennshaven worden ieder jaar
meer containers overgeslagen tussen spoor, weg en water. Dat zei
Otto Hawlicek, directeur van de
containerterminal in Enns. Zo’n
kwart van alle lege containers
komt per binnenschip naar Enns.
Hawlicek ziet kansen om ook
volle containers via de Donau te
vervoeren. Andreas Plank van de

Multinaut Donaulogistik heeft
ervaring met containervervoer
op de Donau. Voor een hogere
betrouwbaarheid van het vervoer
werkt het bevrachtingsbedrijf
samen met de spoorwegen.
Nothegger Transport Logistik
combineert in West-Europa eveneens spoor- en binnenvaartvervoer. Het bedrijf onderzoekt op
dit moment samen met partners
de mogelijkheid om ook goederen per binnenschip naar OostEuropa te gaan vervoeren. In dat
kader wordt een voor de Donau
geoptimaliseerd binnenschip ontwikkeld.
Alle deelnemers aan de workshop waren het erover eens dat
er genoeg volume is om (meer)
volle containers via de Donau te
vervoeren. Als voorwaarde om
dit te laten slagen noemden ze
samenwerking tussen bevrachters,
expediteurs, havens en rederijen.
Daarnaast is ook samenwerking
met spooroperators nodig voor de
bedrijfszekerheid van dergelijke
vervoersdiensten.

Genoeg volume

Met
vijftien
genomineerden
bewijst de sector nog steeds volop
te investeren en daarmee internationaal aan de weg te timmeren.
De genomineerde onderzoeken
en producten tonen de kracht
van samenwerking, R&D en kwaliteitsproductie. Twee thema’s
springen eruit: innovatie en duurzaamheid.
De awards en winnaars naast die

van de KNVTS Schip van het Jaar
zijn:
Maritime Innovation Award 2021:
Demcon Unmanned Systems.
Voor een nieuw type elektrische en
onbemande vaartuigen.
Maritime
Designer
Award
2021: dr. ir. Lex Keuning.
Voor additionele scheepsvoortstuwing met behulp van windenergie.
KVNR Award 2021: RIVM (Nils

van der Kolk, projectleider moeilijk bereikbare doelgroepen).
Voor Covid-19 vaccinatie- en certiﬁceringsprogramma zeevarenden.
RNLN
Van
Hengel-Spengler Award 2021: luitenant ter
zee 3e Klasse Noah Stam.
Voor onderzoek naar onderscheppingsmogelijkheden ballistische
raketten en ontwikkeling 3D-simulatiemodellen.

Nieuwe verkeersminister in NRW
Noordrijn-Westfalen heeft een
nieuwe verkeersminister: Ina
Brandes. Zij is Hendrik Wüst
opgevolgd, die zelf Armin
Laschet verving als ministerpresident van de deelstaat.
De 44-jarige Ina Brandes komt
oorspronkelijk uit Dortmund en
heeft politieke wetenschappen,
geschiedenis en Engelse taalkunde
gestudeerd. Ze was een tijdlang
actief binnen de CDU-fractie in
het parlement van Nedersaksen.
In 2006 ging ze voor het Zweedse ingenieurs- en adviesbureau
Sweco werken, waar ze de laatste
jaren directiewoordvoerder was.
Brandes werd voor de functie van
verkeersminister in NRW persoonlijk door Hendrik Wüst benaderd
om haar vakkennis. Van belangenverstrengeling – Sweco realiseert
ook verkeersprojecten in NRW –
is volgens Wüst geen sprake. Ina
Brandes is bij Sweco uit dienst
getreden. Ze blijft in Nedersaksen
wonen en gaat pendelen tussen
haar woonplaats en NRW.

Ina Brandes: kansen van digitalisering benutten.
(foto Land NRW / Ralph Sondermann)

Ze geeft aan vereerd te zijn om het
toekomstige mobiliteitsbeleid in
NRW mee vorm te mogen geven.
Daarbij wil ze de kansen grijpen
die digitalisering biedt. NRW moet
het “thuisland van Mobiliteit 4.0”
worden, aldus Brandes.
Hendrik Wüst was sinds 2017 verkeersminister in NRW. Hij is na
de nederlaag van de CSU bij de
Bondsdagverkiezingen kanselierskandidaat Armin Laschet opge-

volgd als minister-president van
NRW. Laschet vertrekt naar het
federale parlement in Berlijn. Dat
is niet verenigbaar met een functie
als deelstaatleider.
Wüst is minister-president voor
een periode van zeven maanden,
tot aan de deelstaatverkiezingen
in mei 2022. Hij wil geen tussenpaus zijn, maar kijkt al vooruit: hij
hoopt na de deelstaatverkiezingen
verder te kunnen regeren met de
liberale FDP.

Brug Kleinhüningen wordt verhoogd
De spoorbrug tussen het
eerste en tweede havendok in
Kleinhüningen (Bazel) wordt
verhoogd naar 7,50 meter. Dit
verbetert de bevaarbaarheid voor
containerschepen.
Vooral schepen die in het tweede
havendok gaan laden of lossen,
kunnen in de toekomst beter

afgehandeld worden. De voorbereidende versterkende maatregelen langs de waterkant zijn onlangs
gestart en duren tot eind april
2022. tot die tijd zal het kanaal
een aantal keer gestremd worden.
Vervolgens wordt de brug verbreed
en gaat men het spoor op de brug
verbeteren. Dit alles kost 12 miljoen Zwitserse Franc, waarvan het

grootste deel bestemd is voor de
aanpassing van het spoor.
Het brugdek wordt in twee etappen een halve meter hoger gelegd
dan nu het geval is. Medio 2023
zal het project klaar zijn. De werkzaamheden zijn tegelijkertijd een
voorinvestering voor de aanleg
van een derde havendok in Kleinhüningen.
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Wij verzorgden de afbouw voor
mts Stolt Donau en wensen
Mercurius Shipping Group veel
succes en een behouden vaart!

Foto: Media Creators

Nieuwbouw

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

Refit

Reparatie

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

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

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

breejen-shipyard.nl

WIJ WENSEN
MTS STOLT DONAU
EN BEMANNING EEN
BEHOUDEN VAART
(foto Johan de Witte)

Aan mts STOLT DONAU leverden onder andere:
Den Breejen Shipyard
Complete afbouw van het schip
Alubouw de Mooy B.V.
NOORDEINDE 3, 3341 LW H.I. AMBACHT TEL: 078-6821214
FAX: 078-6821217
INFO@ALUBOUWDEMOOY.NL
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

Het stuurhuis met kolom en de
dakmast

andere Rvs-werkzaamheden

vloeren en tapijt, zonwering en

Stolt-Nielsen Inland Tanker

raambekleding, bankstel, vloerkleed

Service B.V.

en stoelen, matrassen en bedtextiel
Heatmaster B.V.

Bevrachting
Van der Velden Marine Systems

2500 kW ladingverwarmingsinstal-

(registered trademark of Damen

Enkel uitschuifbare sierradarmast

latie met een butter wash heater en

Marine Components)

D-model, stuurhuistrap met ver-

een primair- en secundair systeem

Beerens Handelsonderneming B.V.

stelbare treden, heklichtbeugel type
Millennium en davit WLL 500 kg
incl. CE-keur
Berg Maritieme Meetsystemen B.V.
Complete Tankmeting- en alarmer-

Hoogendoorn MBI BV
Complete betimmering
achterwoning & stuurhuis
Leemberg Pijpleidingen &
Apparatenbouw B.V.

Van der Velden® RMS2000 (Rotor
Machine Systeem)
W&O Europe
Appendages voor de
dekleidingsystemen
Werkina Werkendam B.V.

ing, diepgangmeting, gasdetectie

Ontwerp en pre fabrikage van

De complete elektrische installatie

systeem en elektrisch heat tracingsys-

dekleidingsysteem

inclusief 2-draads databesturing,

teem van het leidingwerk inclusief
uitlezing en bediening op afstand
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
Climalogic B.V.
Ventilatiesysteem Machinekamer en
sanitaire installatie
DBS Scheepsservice
Aluminium vloer en achterschip
Dik den Hollander Maritiem B.V.
Complete stoffering woning en
(foto Dockmarks)

stuurhuis, waaronder: marmoleum

Overvliet Assurantiemakelaars B.V.
Aanbouwverzekering
Shipbuilding Solutions

monitoringsysteem met touchscreenbediening, elektrische voortstuwing, compleet nautisch pakket,

Compleet design en afbouw

camerasysteem, complete airco

engineering

installatie, satellietsysteem, tank-

Stam Constructie
Rvs-klapbare lampensteunen,
Rvs-kabelgoten, Rvs-bordsteunen,

meetsysteem, Ecdis Inland Viewer,
en AIS installatie
WindeX Engineering B.V.

Rvs-lekbakken, Rvs-SOS kasten,

Airconditioning en

Rvs-bedieningskasten, hoogglans

overdrukinstallatie

gepolijste uitlaatsets en diverse

ZIE WWW.VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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ste volledig Stage V uitgeruste rvs
chemietanker. Stolt doet er alles
aan om de footprint zo klein mogelijk te maken.”
“Hiervoor is Stolt aangesloten
bij het project UN Sustainable en
Development Goals (VN’s ‘duurzame en ontwikkelingsdoelen’.)
De grootste focus ligt hierbij op
verantwoorde consumptie en productie, Climate action en Life below
water. Daarom heeft Stolt-Nielsen
ook een actieve rol bij het Maersk
Mc-Kinney Moller Center for zero
carbon schipping en het Norwegian Hy-ship-project (voor de ontwikkeling van waterstof-aangedreven schepen).”
“Onze planeet moet worden beschermd en Stolt-Nielsen werkt
daaraan mee. Je moet nadenken
over een nieuwe generatie schepen. Dat doen we ook over chemie, het begint bij olie maar daar
worden ook vele luxeproducten
van gemaakt, er is dan ook een
toenemende vraag naar chemie.”

Stolt Donau:

chemie tussen mens en milieu
(foto Johan de Witte)

Afmetingen:
110 x 14 x 4.50 meter
Tonnage:
2900 ton
Thuishaven:
Zwijndrecht

DOOR JOHAN DE WITTE

Of Strauss er een wals over zou
hebben geschreven, zullen we
nooit weten. ‘Das Blaue’ is op de
Stolt Donau ook niet te vinden.
Overigens zou over de techniek
tussen boeg en spiegel wel
een symfonie te schrijven zijn.
De witte ‘S’ in het wereldwijd
gebruikte rode logo, het rvs
en het gele signaal zouden er
herkenbaar kleur aan geven.
Ook doopvrouwe Christa Cramer
gaf er op 29 oktober onder belangstelling van een groot publiek
kleur aan door een ﬂes champagne tegen de boeiing te zwieren
begeleid door de woorden: ”Ik
doop u, Stolt Donau, en wens u en
bemanning behouden vaart.”
Mts Stolt Donau is een in China
gebouwd rvs chemical tanker-casco,
bij Shipyard Den Breejen afgebouwd. Mercurius Shipbuilding is
de opdrachtgever die het schip op
bareboat charter verhuurt aan Stolt
Tankers. Al dertig jaar is er samenwerking tussen Stolt en Mercurius.
De Stolt Donau is een 110 x 14
x 4,50 = 5.000 ton grote, klasse
2.2-tanker. Op laagwater kan het
schip veilig 700 ton meenemen,
op 1,45 meter.
Het ontwerp is ontstaan door jarenlang opeengestapelde ervaringen. De voortstuwing bestaat uit
drie Mitsubishi-motoren op het
voorschip in combinatie met een
SCR Emigreen Stage V-systeem.
Met Veth Propulsion L-thrusters
ligt het schip dieselelektrisch aangedreven op koers.

Eigenaar:
Mercurius Shipping Group
ENI / ENI-nummer:
02339204
Hoofdmotor:
3 Mitsubishi motoren in
combinatie met een SCR
Emigreen Stage V systeem

Verkeerstoren
We hebben een afspraak aan
boord met Maickel Uijtewaal van
het management van Stolt Tankers. Hij werkt vanuit Zug en is de
man die het op 30 december 2019
van Stolts general manager Binnenvaart Frank Maerckaert overnam.
Hij vraagt of we eerst even het
schip willen zien… Graag!
Een sightseeing volgt. De stuurhut
oogt door de apparatuur als een
verkeerstoren. Radars, camera’s,
parameters, regelaars, beveiligingen
en frequentiemeters brengen het
tot leven, waarbij we begrijpen dat
‘traditioneel’ hier achterhaald is.
Als weetje horen we van een elektricien dat aan boord 170 kilometer kabel is verwerkt. Het comfort
in de bemanningsruimten heeft
een ster.
Een deel van de bemanning is in
dit stadium al aan boord. “Het
hoe en waarvoor leer je het beste
tijdens de afbouw Dat de bemanning vooraf weet hoe er straks mee
om te gaan, is veiligheid!”
Het roefdek heeft een ingang naar
de verblijven en de Veth-thrusters.
Het ontwerp van het onderwaterschip met thrusters en gondels
is gemaakt door SasTech, in opdracht van Oudcomb. Het woongedeelte beslaat de totale scheepsbreedte. Er is een achterdek maar
er zijn geen gangboorden.
Het voortstuwingssysteem is uitgelegd om afhankelijk van de ontwikkelingen in de toekomst op
alternatieve brandstof te functioneren. Voor het opslaan of realiseren hiervan is er een nu nog lege

‘technische ruimte’. Men denkt
aan waterstof, methanol of bio...
De tijd zal het leren. De focus ligt
in elk geval op duurzaamheid.
Het trunkdek, leidingsysteem inclusief een manifold voor veertien
verschillende partijen is kunst van
Leemberg Pijpleidingen. De ﬁrma
heeft dit prefab, tot een millimeter
achter de komma, aangeleverd.

Specialisme
Sjaak Oudakker is tijdens de afbouw van een gecompliceerde
rvs-tanker nooit ver uit de buurt.
In deze nichemarkt, waarin hij
zelf een aantal schepen exploiteert
en waarin Mercurius en Stolt zich
specialiseren, heeft Sjaak expertise.
In totaal zijn er zo’n honderd rvstankers, waarvan pakweg dertig
moderne hightech-schepen.
Voor survey reisde hij in de
coronaperiode toch tweemaal
naar China. De eerste keer verbleef
hij veertien dagen in quarantaine,
de tweede keer vier weken. Een bijkomstigheid zonder amusement
of avontuur. Niettemin is hij enthousiast over de Stolt Donau en
hij heeft inmiddels ervaring om
goed dragende chemietankers te

realiseren met het accent op schone revolutionaire voortstuwing.
Zijn grootste werkstuk hier aan
boord – overigens met de zeer
gewaardeerde medewerking van
Wilfried van der Drift en het team
van Den Breejen evenals Stolts
technische man Robert van Ee –
is de voormachinekamer. Naast
de volledige voorstuwing van
Mitsubishi Stage V is daar ook de
boordenergie, boegbesturing van
Veth Propulsion en een enorme
Heatmaster-ketel. Het is vol! En
dat allemaal om gewicht op het
achterschip te reduceren ofwel de
laagwaterhobbel te tackelen en
daarbij zoveel mogelijk tonnage
naar onder andere BASF te kunnen
brengen.

VN-doelen
“Deze Stolt Donau is een vervolgstap in het vergroenings- en
verduurzamingsproces van Stolt”,
vertelt Maickel Uijtewaal in de
veilige beschutting van hun werkcontainer/kofﬁekamer. In de voorbije jaren heeft Stolt zijn oudere
schepen gehermotoriseerd naar
klasse CCR2. Met dit schip zetten
wij de volgende stap. Het is de eer-

Hoed af
De samenwerking met Mercurius
wordt volgens Uijtewaal getypeerd
door betrouwbaarheid: “Je maakt
een deal en het gebeurt zoals is afgesproken.”
De scheepsbouw vindt hij enorm
interessant. “Het begint met een
staalplaat en als het schip hier
wegvaart, is het een schitterend
product vol techniek. Het fascineert mij als ik deel voor deel zie
opbouwen. Ik neem mijn hoed af
voor de makers!”
“Het verschil maakt ook de mensen aan boord, daar zijn we goed
voor. Er zijn er meerderen die al
dertig jaar bij de ﬁrma zijn. Sandro
Kapler is zo iemand en hij wordt
hier één van de kapiteins.”
We bedanken de sympathieke
Maickel voor zijn tijd. Er is nog
meer te doen als je bedenkt dat
hij wereldwijd zo’n 6.000 collega’s
heeft op schepen, terminals et cetera. in meer dan dertig landen, en
Stolt is zelfs ook actief in de aquacultuur: met de kweek van tong en
schol.
Er varen nu 36 binnenvaarttankers. Stolt Tankers is genoteerd aan
de Oslo Stock Exchange maar het
binnenvaarthoofdkantoor staat in
het Zwitserse Zug. De bevrachting
wordt door een enthousiast en
ervaren team vanuit Rotterdam
gedaan.

(foto Johan de Witte)
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