25e

JAARGANG

Editie 26

HÉT VAKBLAD MET HET GROOTSTE BEREIK IN RIJN- & BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, RECREATIEVAART, VISSERIJ EN DREDGING
Infracapital koopt na
BCTN nu ook MCS

2

3

Margriet Geluk is
Jong Haventalent

Kerstspecial 2021

21 december 2021

Pagina 17 t/m 96

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

+31 - (0)10 - 4140 060
binnenvaartkrant.nl - vlootschouw.nl


Dé verwarming
voor aan boord!

be 2
sc 4/
hi 7
kb
aa
r

+31 (0)117 - 401 500

“We zetten in op goede verbindingen voor de binnenvaart”, zo staat in het coalitieakkoord. (foto VanderWof Images)

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

Coalitie erkent belang
van binnenvaart
“We zetten in op goede
verbindingen voor de binnenvaart
door bediening van sluizen,
bruggen en wegverkeer beter op
elkaar af te stemmen en te zorgen
voor goede ligplaatsen.” Dat
schrijven de coalitiepartijen VVD,
D66, CDA en ChristenUnie in het
akkoord dat informateurs Remkes
en Koolmees op 15 december
presenteerden aan de Tweede
Kamer.

Daarmee krijgt de binnenvaart,
net als de vorige keer, erkenning
in het coalitieakkoord. Het negen
maanden na de verkiezingen bereikte akkoord heeft als titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken
naar de toekomst’. VVD-leider
Mark Rutte is aangewezen als formateur voor wat kabinet Rutte
IV gaat worden. Naar verwachting treedt de nieuwe ploeg met
twintig ministers en negen staatssecretarissen in januari aan.

1,25 miljard euro

B.V.
DEStuurhuizen
STUURHUIZEN
SPECIALIST
0183 - 502 184
www.stuurhuizen.com

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

www.simase.nl

De coalitie maakt extra geld vrij
om de infrastructuur op orde
te brengen. Zo komt er jaarlijks
1,25 miljard euro voor “het inlopen van achterstanden bij beheer
en onderhoud van onze wegen,
spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen en voor het onderhoud en
renoveren en vervangen ervan in
de toekomst.”

“We zetten in op een goede bereikbaarheid van het hele land.
De transport- en logistiek sector
is van economisch belang voor
Nederland. Solide infrastructuur is
nodig om naar je werk, familie of
opleiding te gaan. Onze infrastructuur onderhouden we goed, is van
hoge kwaliteit, klimaatadaptief en
sluit naadloos op elkaar aan.”
Vanuit de binnenvaart is positief
gereageerd op de plannen. Zo
onderschrijft het CBRB dat structurele investeringen in de infrastructuur en het vaarwegennetwerk noodzakelijk zijn. “Steeds
meer
bedrijven
ondervinden
schade door vertragingen vanwege
gebrekkige en versleten infrastructuur. Met het structurele bedrag
kunnen de achterstanden worden
weggewerkt.”

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.
• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN
+31 (0) 85-4861360

Bewezen Kwaliteit

+31 164 212420
sales@woeurope.com

Lees verder op pagina 3 >>

KEERKOPPELING
DEFECT?

Stuurmachines
Nieuwbouw

SCHAKEL DIRECT

Roeren

Dolderman
keerkoppeling
service

Leidingwerk

Aluminium Constructies
Hydrauliek

Reparatie

www.keerkoppeling.com
Bel 078-6138277

Machinefabriek
www.scheepswerfboer.nl
+31 184 41 23 03

Ervaar de kracht van Vakmanschap

24 UURS
STORINGSDIENST

DAMENMC.COM

MASSON | REINTJES | TWIN DISC | ZF | LOHMANN

DE SCHEEPVAART
SPECIALISTEN!
T: 0184-612933 • E: notaris@interwaert.nl

www.interwaert.nl

Peulenstraat 151, Hardinxveld-Giessendam

Uitzicht
door inzicht

Stage V gecertificeerde motoren met
Vermogens van 160 PK t/m 1000 PK

authorized partner
of man engines
officieel
geautoriseerd dealer

TEL. 078 - 3039700 | INFO@DEGROOTMARINE.COM | WWW.DEGROOTMARINE.COM

www.visscherscheepsrep.nl

Tel. 0031 (0)184-496363

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

(078) 682 12 14
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

21 december 2021

2

Infracapital koopt ook containeroperator MCS
MCS, containeroperator en
exploitant van inland terminals
in het noorden van Nederland, is
overgenomen door Infracapital.
Dat is de infrastructuurtak van
de Britse vermogensbeheerder
M&G. Infracapital nam eerder
dit jaar ook al BCTN over.

focus op de export van landbouwproducten. Jaarlijks verscheept
MCS ongeveer 100.000 containers vanuit zijn drie terminals in
Meppel, Leeuwarden en Groningen. Het bedrijf zet daarbij elf
binnenvaartschepen in.

BCTN

Eerder dit jaar nam het fonds
BCTN over, de exploitant van
inland containerterminals in ZuidNederland en Vlaanderen. Door
BCTN en MCS samen te brengen,
hoopt Infracapital verdere groeimogelijkheden te creëren voor
klanten die hun impact op het
milieu proberen terug te brengen.

MCS (Multimodal Container
Services Beheer) is een van de
grote spelers in de Nederlandse
containerlogistiek. De meeste
klanten van MCS zitten in het noorden van Nederland, met een sterke

Infracapital investeert met name
in duurzame infrastructuur waarvan de potentie nog niet optimaal
wordt benut. Met de aankoop wil
Infracapital duurzame binnenvaart stimuleren.

“We zijn natuurlijk erg blij met
de overname van MCS”, zegt
managing director Herman Deetman
van Infracapital in een toelichting.
“We zien overal dat bedrijven, in

Duurzamer lichteren in Passau

alle soorten en maten, hun milieuimpact proberen te verminderen.
MCS en BCTN kunnen de toekomst van duurzame scheepvaart
vormgeven in deze regio.”
Hij vervolgt: “De bedrijven complementeren elkaar en kunnen
zo profiteren van de structurele
verschuiving naar de binnenvaart.
Die verschuiving wordt steeds
meer gedreven door de noodzaak
om de CO2-uitstoot van vrachtvervoer te verminderen en files op
wegen en in havengebieden in te
dammen.”

In de haven van Passau wordt veel
lading overgeslagen tussen binnenschepen of van binnenschepen
naar de wal. Passau is voor schepen
die uit Zuid-Europa en Oostenrijk
komen de laatste haven voor het
nog niet verruimde stuk Donau tussen Vilshofen en Straubing.
Door de beperkte diepte kunnen
deze schepen niet volledig beladen
vanuit Passau doorvaren richting de
Main. Om de lading zo duurzaam
mogelijk over te slaan, heeft het
havenbedrijf een hybride overslagkraan aangeschaft met een Stage
V-dieselmotor en een systeem
voor het terugwinnen van energie.
(foto Bayernhafen)

Neste-topman Bart Leenders is Havenman
van het Jaar 2021
Bart Leenders, Vice President
Production Renewable Products bij
de Finse oliemaatschappij Neste,
is gekozen als Rotterdamse
Havenman van het Jaar 2021. Dat
heeft de Stichting Havenman/
vrouw van het Jaar deze maand
bekendgemaakt.
Aanleiding van zijn benoeming
tot Havenman van het Jaar 2021
is de betrokkenheid van Bart
Leenders bij een reeks van investeringen van Neste in Rotterdam.
Eind vorig jaar nam het bedrijf
voor 258 miljoen euro de raffinaderij van ‘buurman’ Bunge over.
In april kondigde het een investering van 190 miljoen euro aan
in de aanpassing van de huidige
raffinaderij voor de productie van
duurzame vliegtuigbrandstof.

Bij de benoeming van Bart
Leenders heeft ook meegewogen dat hij zich niet alleen inzet
voor het eigen bedrijf, maar ook
voor het bredere belang van de
Rotterdamse haven. Hij vertegenwoordigt de sector renewables
in het bestuur van havenondernemingsvereniging Deltalinqs en
is voorzitter van de Nederlandse
Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB).

Uitreiking uitgesteld
Bart Leenders is de 41e havenprominent op rij die de sinds 1981

bestaande onderscheiding, destijds
ingesteld door de voormalige
Rotterdamse havenpersclub Kyoto,
krijgt uitgereikt. Hij wordt de
opvolger van Annet Koster. De
directeur van de Koninklijke
Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is de nog fungerende
Havenvrouw van het Jaar 2020.
De traditie wil dat de onderscheiding wordt uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst op de tweede
maandag van het nieuwe jaar, in
het bijzijn van oud-Havenmannen
en -vrouwen, havenautoriteiten,

leden van de havengemeenschap
en vertegenwoordigers van de
media. In verband met Covid-19
wordt dit evenement uitgesteld tot
11 april.
De Stichting Havenman/vrouw
van het Jaar bestaat uit een bestuur
van vier voormalige leden van
Havenpersclub Kyoto, zijnde onafhankelijke journalisten, de drie
laatst gekozen Havenmannen, het
laatst gekozen Jong Haventalent
en drie sponsors van de Stichting
Havenman/vrouw van het Jaar.

Kort daarop werd bekend dat
Neste in Rotterdam een tweede
raffinaderij wil bouwen. Daarmee
is een bedrag van 1,5 miljard euro
gemoeid is. De definitieve investeringsbeslissing hiervoor wordt begin 2022 verwacht.

Deltalinqs
Het wereldwijd opererende Neste
is sinds 2011 gevestigd op de Maasvlakte met een raffinaderij die
louter hernieuwbare brandstoffen produceert. De onderneming
wil een voortrekkersrol spelen in
de voor de haven van Rotterdam
cruciale energietransitie.

Bart Leenders. (foto Stichting Havenman/vrouw van het Jaar)

Groeiambities
Nutte Visser, CEO van MCS, voegt
daaraan toe: “Als management
van MCS zijn we erg blij met Infracapital als nieuwe aandeelhouder.
Ze hebben een gedegen kennis
van de markten waarin wij actief
zijn. Infracapital heeft vertrouwen
in onze groeiambities en zal ons
daarin bijstaan."
"We verheugen ons op de samenwerking en verwachten dat we
onze klanten in de toekomst alleen nog maar beter van dienst
kunnen zijn.”

Corona zit
Telematicadag
weer dwars
De Telematicadag gaat niet door.
Net als in 2020 zit corona de
jaarlijkse themadag rond ICT,
automatisering, communicatie
en datatoepassing in de
binnenvaart dwars.
De Telematicadag wordt elk jaar
georganiseerd op het KSCC-schip
in Nijmegen, door Bureau Telematica Binnenvaart. Het evenement
voor iedereen die in en voor de binnenvaart werkt was gepland op 30
december. Het zou de 25e editie
zijn.

Jubileum
Het organisatiecomité meldt:
“De huidige ontwikkelingen m.b.t.
Corona laten ons geen andere keus
en een volledig virtueel event past
niet bij een 25-jarig jubileum. Wij
plannen een nieuwe bijeenkomst
in het eerste gedeelte van 2022. In
de loop van 2022 komen we weer
bij u in de lucht en hopen we dat
het na twee jaar wel lukt.”

Drie Duitse
staatssecretarissen
De nieuwe Duitse verkeersminister
Volker Wissing heeft zijn
parlementaire staatssecretarissen
voorgesteld. Het zijn er drie: een
vrouw en twee mannen. Ze zijn
parlementslid voor de liberale
FDP.
Daniela Kluckert (41) vertegenwoordigt in het parlement de regio Berlijn-Pankow. Ze zit sinds
2017 in het parlement, was onder
de vorige regering vicevoorzitter
van de commissie voor verkeer en
digitale infrastructuur en is federaal bestuurslid van de FDP.
Oliver Luksic (42) komt uit het
Saarland en zit sinds 2017 in het
parlement (en eerder al van 2009
tot 2013). Hij was verkeerswoordvoerder in het parlement en is federaal bestuurslid bij de FDP.
Michael Theurer (54) komt uit
Karlsruhe en is sinds 2017 parlementslid. Hij was onder meer
actief in de commissie voor economie en energie en de commissie
voor toerisme. Daarnaast was hij
vicevoorzitter van de FDP.
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NPRC’s Margriet Geluk is Jong Haventalent 2022 Winterslaap
In Rotterdam is Margriet
Geluk uitgeroepen tot Jong
Haventalent 2022. De 24-jarige
Supply Chain Engineer werkt bij
binnenvaartcoöperatie NPRC.
De bekendmaking gebeurde tijdens
een online versie van de Dag van
de Haven, die live werd uitgezonden vanuit het Nieuwe Luxor.
Margriet ontving de prijs uit
handen van het Haventalent van
2021: de bij Siemens werkende Jan
van Dinther. Even eerder hadden
havenwethouder Arjan van Gils
en president-commissaris Allard
Castelein van Havenbedrijf Rotterdam aangegeven hoe belangrijk de
instroom en inbreng van jongeren in de haven en logistiek zijn.

Digiboys en digigirls
“Slimme data-oplossingen bedenken voor de supply chain van de
toekomst, dat is waar ik dagelijks
mee bezig ben”, zei Margriet in de
video waarmee Havenvereniging
Rotterdam, die de verkiezing jaarlijks organiseert, de drie kandidaten presenteerde. “De haven kan
nog wel wat slimme digiboys en
digigirls gebruiken.”
De andere twee genomineerden
waren Niels Lobbes (27), die als
logistiek consultant werkt bij
Venturn, en Heleen van Tilborgh

Margriet Geluk ging na de uitzending op de foto met havenwethouder Arjan van Gils (links) en CEO Allard Castelein
van Havenbedrijf Rotterdam. (foto Roy Borghouts Fotograﬁe)

(27), projectleider energietransitie
Haven bij de gemeente Rotterdam.
De uitslag was deels gebaseerd op
online uitgebrachte stemmen van
leden van de Havenvereniging en
andere bezoekers van de website
en deels op het oordeel van de
jury.

tiek te gaan kijken om zo samen
te werken aan de haven van de
toekomst. Na de uitreiking van
de bijbehorende prijs werd haar
gevraagd wat ze nu gaat doen.
“Eerst wat afspraken van morgen
afzeggen en een plan de campagne
maken.”

Stem laten horen

Nog tijdens de uitzending kon ze
aan de bak. Ze zat met topmannen
Castelein en Van Gils aan tafel. Ze
deed meteen een beroep op hen

Nu ze is gekozen wil Margriet
jonge talenten uitdagen om op
een andere manier naar logis-

en op het havenbedrijfsleven: “Het
is belangrijk dat jonge talenten de
kans krijgen om hun stem te laten
horen.” Maar ook op de jongeren
zelf: “Grijp die kans als je om je
mening gevraagd wordt.”
“Claim dat er naar je geluisterd
wordt”, vond ook Castelein.
“Samen met je collega’s en vrienden en vriendinnen. Een goed
bedrijf zal dat omarmen. Als het
dat niet doet, moet je naar een
ander bedrijf.”

CBRB: “Maak waterweg vrij voor groene groei”
Vervolg van pagina 1 >>

Het CBRB pleit ook voor een actieve modal shift naar binnenvaart: “Vervoer over water is door
de lage CO2 uitstoot per ton/km,
een klimaatgunstige manier om
grote hoeveelheden lading binnen
Nederland en Europa te transporteren. Het kan een flinke bijdrage
leveren aan het behalen van de
klimaatdoelen.”
“Het kabinet doet er verstandig

aan om in te zetten op intensivering van goederenvervoer over
water en het wegnemen van de
grootste infrastructurele knelpunten door structureel te investeren
in (het onderhoud van) vaarwegen. De Nederlandse binnenvaart
(…) kan een flinke bijdrage leveren aan uitdagingen op het gebied
van mobiliteit, bereikbaarheid
en leefbaarheid. We vertrouwen
er daarom op dat de regering de
bottlenecks zal wegnemen om de

enige weg waar nog echt ruimte is,
de waterweg, vrij te maken voor
groene groei.”

Dijken, duinen en dammen
Aan de andere kant moeten transport en logistiek rekening houden
met strengere klimaatregels. “We
gaan de uitstoot in de mobiliteitssector fors omlaag brengen”, staat
in het coalitieakkoord. In deze
sector is de uitstoot sinds 1990
het minste afgenomen. De uit-

stoot terugdringen is nodig om de
klimaatdoelen te kunnen halen,
maar ook om de luchtkwaliteit te
verbeteren.”
En om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van de opwarming van de aarde gaat er
meer geld naar het Deltafonds om
achterstanden weg te werken en
de uitvoering van het Nationale
Deltaprogramma te versnellen.
“We blijven investeren in onze
dijken, duinen en dammen.”

Uitstel voor bijmengen biobrandstoﬀen
Nederland stelt de invoering
van de CO2-reductieplicht
voor brandstofleveranciers aan
de binnenvaart uit. In plaats
van 1 januari 2022 wordt het
bijmengen van biobrandstoffen
nu vanaf 1 januari 2023
verplicht.
Dat hebben minister Barbara
Visser en staatssecretaris Steven
van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat besloten omdat omringende landen niet per 1
januari 2022 zullen overgaan tot
toepassing van de Europese FQDrichtlijn voor de binnenvaart.
Aangezien de gasolie met biocomponenten aanzienijk duurder
is, vreesden Nederlandse bunkerbedrijven dat schippers massaal
in België en Duitsland brandstof
gingen inkopen. De Nederlandse
bunkeraars zouden dan failliet
gaan.

“Om een gelijk speelveld voor
de Nederlandse brandstofleveranciers te kunnen waarborgen,
is daarom besloten om ook in
Nederland de reductieverplichting niet per 1 januari 2022 in te
voeren”, meldde Visser vrijdag 17
december aan de Tweede Kamer.
“Dit zal worden doorgeschoven
naar 1 januari 2023. Over de wijze
waarop zal in 2022 worden overlegd met de Europese Commissie
en met de ons omringende landen
Duitsland en België.”

Vervolgonderzoek
Het uitstel komt de sector goed
uit: dat biedt tijd voor extra
onderzoek aanvullend op het
NEN-onderzoek naar de gevolgen
van de bijmenging. Vanuit de binnenvaart werd, onder andere door
schippersvereniging ASV en verzekeraar EOC, gewezen op risico’s
van verstopte filters en stilvallende

motoren, vooral bij toepassing
van FAME.
Het eveneens op 17 december gepubliceerde onderzoek neemt die
kritiek niet weg. Visser schrijft te
“constateren dat het NEN-onderzoek de onrust bij de brancheverenigingen niet heeft kunnen
wegnemen. Er zijn uitgebreide
reacties binnengekomen van het
Centraal Bureau voor de Rijn- en
Binnenvaart, Koninklijke BLNSchuttevaer, de Algemeene Schippers Vereeniging, de IVR en verzekeringsmaatschappij EOC. De
algemene teneur van de reacties is
dat er nog onvoldoende antwoorden liggen op de vragen die leven
in de branche.”
NEN heeft bij het Meldpunt Binnenvaart geregistreerde incidienten onderzocht waarbij schepen
te maken kregen met teruglopend
toerental, haperingen of stilvallen van de motor vanwege ver-

stopte brandstoffilters. Het stelt
dat dat het lastig is om conclusies
te trekken over wat nu precies de
oorzaak was van die problemen,
aldus Visser. “Alle meldingen
betroffen unieke gevallen waarbij
bovendien soms vragen werden
opengelaten of te weinig detail
opleverden. NEN geeft aan dat
toepassing van FAME de effectieve
gebruiksduur van een brandstoffilter danig kan verlagen.”
De minister is in gesprek met de
genoemde organisaties over de
aanbevelingen van NEN. Veel
daarvan sturen aan op een vervolgtraject. Visser: “Ik wil daarom
samen met bovengenoemde partijen, de brandstofleveranciers en
andere betrokken partijen in de
keten dit vervolgtraject opzetten
op basis van de aanbevelingen van
NEN. Ook meer praktijkonderzoek behoort daarbij tot de mogelijkheden.”

Omicron betekent letterlijk ‘kleine o’
in het Grieks. Het betekent dus niet
‘het einde der tijden’, zoals sommigen bij Forum voor Democratie ons
willen doen geloven. Er is ook een
'grote o' in het Griekse alfabet en dat
is de wat bekendere omega. Althans
in het klassieke Grieks. In het moderne Grieks maakt het allemaal niet uit
welke o je gebruikt.
‘Kleine o’ is de naam van een nieuwe
variant van het coronavirus en we
zetten ons met z’n allen schrap voor
enerzijds de omicronvariant en anderzijds voor de maatregelen daartegen.
Weet iemand nog hoe het was voordat de samenleving werd ontregeld
door de biologische oorlogsvoering
van de wrekende natuur?
Gelukkig wordt corona steeds meer
een seizoenpandemie en flexibel als
we zijn, passen we ons programma
aan de nukken van alle Griekse lettervarianten aan. Dus zal het niet
lang duren voor de zomervakantie
voortaan ’s winters wordt gehouden en alle jaarvergaderingen in de
zomer en dat geldt natuurlijk ook
voor de arme Telematicadag, die het
trieste lot onderging om het tweede
achtereenvolgende jaar te worden
geannuleerd. Met een uitgebreide
winterstop is het misschien zelfs een
idee om het WK voetballen ’s winters
te houden, liefst in een beetje warm
land. Hoezo winterstop? We gaan
gewoon met z’n allen onder zeil. Een
collectieve winterslaap. Moet een
koud kunstje zijn om ons genetisch te
modificeren zodat we lekker collectief onder de wol kruipen. Ha, weer
een extra prik. Geef het maar een
mooie Griekse naam. In het moderne
Grieks maakt het allemaal niet uit. En
als we allemaal liggen te pitten, besmetten we elkaar ook niet meer.
Maar laten we eerlijk zijn: zo’n vindingrijk idee tref je natuurlijk niet
aan in het regeerakkoord. Och, dat
regeerakkoord is ook niet het einde
der tijden, maar of we er veel mee
opschieten valt nog te bezien. Het
cryptische zinnetje dat de binnenvaart beter wordt afgestemd op
bruggen en sluizen belooft niets. En
de nadruk op ligplaatsen doet vrezen
dat de binnenvaart daar veel gebruik
van gaat maken, en niet alleen met
de Kerst.
Er liggen miljarden klaar maar een
paar centen extra voor Florence
Nightingale is te veel gevraagd. We
gaan vooral kijken hoe de Italianen
de misdaad hebben aangepakt. De
maffia ligt in een deuk als de Nederlandse delegatie een extra vakantie
naar Italië boekt.
Zowaar wordt er een miljardje uitgetrokken voor het bijspijkeren van
achterstallig onderhoud aan vaarwegen, spoor, bruggen en wegen.
Waarschijnlijk vooral van wegen.
Want verder kijken dan hun neus
lang is, is ook al te veel gevraagd.
‘Káne mia makriá mýti’ is Grieks voor
lange neuzen trekken.

EÉN POT NAT
DOOR

MICHEL
GONLAG
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RP Tankschiffahrt AG

Wir möchten Sie in unserem Team
willkommen heißen!

Wer sind wir?

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

Wer möchte mit uns fahren am Rhein?
Steuermann, der mehr will und eine Firma sucht wo man die Chance
bekommt sich weiter zu entwickeln?
Schiffsführer, für den das fahren am Rhein Freiheit und Abwechslung
bedeutet, wobei Verantwortung nehmen dazu hört?
Sind Sie im Besitz eines großen Schifferpatentes, Radar- und
Funkpatent und haben sie ein ADN-N oder ADN C? Haben Sie Erfahrung
in der Tankschifffahrt?

Dann sind Sie derjenige den wir suchen!
Wir setzen wohl voraus das sie Deutsch oder Englisch sprechen.

Was bieten wir an?

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

Haben wir Sie neugierig gemacht?

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

Phella Shipping zoekt

EEN KAPITEIN
Wij zijn zelfstandige binnenvaartondernemers en zoeken een
kapitein (koppel is een plus) om ons te versterken aan boord van
onze binnenvaartschip de VENEZIA.
Wat verwachten wij van u:
• Rijnpatent
• Radarpatent
• ADN is een plus maar niet verplicht
• Zelfstandig en verantwoordelijk kunnen werken
• Ervaring is een pluspunt maar geen vereiste
Wat bieden wij u aan:
• Schip 135 x 11.45m
• Kapiteinsfunctie
• Vaargebied: ARA richting Rijn-Moezel
• Doorgroeimogelijkheden tot vaste bemanning
Voor info over tarieven, condities en meer mail ons en wij nemen
contact met u op: Venezia.ship@gmail.com
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Haventarieven Rotterdam gaan met 2,5 procent
omhoog
Er komt een nieuw binnenhavengeldsysteem in Rotterdam. Het Havenbedrijf heeft dat
aangekondigd bij de bekendmaking van de haventarieven voor de komende jaren.
Havenbedrijf Rotterdam werkt aan een systeem dat het huidige webportal per 1 januari 2023 moet vervangen. Het nieuwe
binnenhavengeldsysteem biedt straks de
optie om naast handmatige opgave ook
automatische opgave te laten doen en het
zal betalen naar gebruik mogelijk maken. CBRB, BLN-Schuttevaer en ASV zijn
betrokken bij het vernieuwen van dit systeem, aldus Havenbedrijf.
Het HbR heeft overeenstemming bereikt
met Deltalinqs en de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC) over de haventarieven voor de komende drie jaar. De tarieven liggen in lijn met de inflatie én de
actuele ontwikkelingen in de markt, stelt
HbR. De tarieven gelden voor zowel de binnenvaart als de zeevaart.
De indexatie van de haventarieven voor
2022 bedraagt 2,5 procent. Voor de jaren

daarna is deze respectievelijk 2,4 en 2,3 procent. Het Havenbedrijf hanteert daarnaast
een aantal kortingsregelingen, onder andere
voor duurzame schepen en frequent bezoek.
In die laatste categorie worden twee regelingen aangepast.

Concurrentiepositie

VRC-voorzitter Kees Groeneveld vult aan:
“Om hier invulling aan te geven zal overlegd
worden hoe het delen van data en verdere
digitalisering nog gerichter ingezet kunnen
worden ter verhoging van de efficiëntie van
de haven. Portbase zal hierbij een centrale
rol spelen.”
“Ook wij zijn blij met de uitkomst; vooral
omdat deze in goed onderling overleg tot
stand is gekomen”, aldus Allard Castelein,
president-directeur van het Havenbedrijf

Rotterdam.
“Hiermee creëren we tarieven en kortingen
per segment die concurrerend zijn ten opzichte van de andere havens, die de marktontwikkelingen in het betreffende segment
vertegenwoordigen én die de maatschappelijke kosten en baten weerspiegelen. Dat ze
voor de komende drie jaar vastliggen, zorgt
daarnaast voor duidelijkheid en stabiliteit.”

De partijen hebben ook afgesproken om te
gaan onderzoeken hoe de Rotterdamse haven zijn leidende rol in duurzame scheepvaart verder kan uitbouwen.
Victor van der Chijs, voorzitter van Deltalinqs, de belangenbehartiger van het bedrijfsleven in mainport Rotterdam, vindt
dat de opbrengsten goed moeten worden benut: “Vanuit de havengelden investeren in een efficiënte en duurzame
haven is een must voor onze concurrentiepositie.”

Nieuwe directeur voor haven Krefeld
Op 1 februari 2022 treedt Patrick Wisotzky
toe tot de directie van de haven van
Krefeld. Hij wordt samen met Elisabeth
Lehnen directeur van het havenbedrijf.
Wisotzky is de opvolger van Christoph
Carnol, die in september onverwacht overleed. Hij werkt nu nog bij Stadtwerke Herne
als hoofd planning en controlling. De afgelopen jaren bekleedde Wisotzky diverse
leidinggevende posities binnen de haven van
Herne, het spoorbedrijf Wanne-Herne en de
containerterminal Herne.
Hij kijkt uit naar zijn nieuwe functie. “De
haven is belangrijk voor de economie in de
regio Krefeld. Samen met het team wil ik verder bouwen aan dit succes.”

(foto Tekst & Toebehoren)

Patrick Wisotzky. (foto Hafen Krefeld).

Waterpolitie Münster neemt WSP 14
in gebruik
Op 9 december is de WSP 14 gedoopt,
het nieuwe patrouillevaartuig van de
waterpolitie in Münster. Aalmoezenier
Horst Borrieß zegende het schip in op de
politiewerf in Münster.
Ute Hackstein, al 41 jaar in dienst bij de
waterpolitie, mocht de champagnefles tegen
de boeg slingeren. Herbert Reul, minister
van Binnenlandse Zaken in Noordrijn-Westfalen, woonde de scheepsdoop bij.
De WSP 14 heeft ruim één miljoen euro
gekost. “Ieder nieuw schip brengt ons dich-

ter bij ons doel om van de politie in NRW
de best uitgeruste politie in Duitsland te
maken”, zei Reul. “Dat is natuurlijk geen
doel op zich. Waar het om gaat, is dat we
ook in de toekomst de veiligheid van burgers
kunnen borgen.”
Na de doop maakte de WSP 14 zijn eerste
vaartocht op het Dortmund-Eems-kanaal.
Hij zal worden ingezet op de Eems, het
Mittellandkanaal en het Dortmund-Emskanaal. De boot komt in actie bij scheepsongevallen, controles, milieudelicten en
reddingsacties.

Hele fijne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar!

Aalmoezenier Horst Borrieß zegende de WSP 14 in. (foto Polizei NRW)
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Wij zijn op zoek naar een

KI C KE R / ZO E KE R TJE

KAPITEIN

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

• Kapitein in het bezit van een Rijnpatent tot minimaal Mannheim
• Vaarbewijs
• ADN-C of bereid dit te behalen

• Radar
• Marifoon
• Tankvaartervaring
is een pre

U wordt tewerkgesteld op een multifunctioneel jong schip met een flexibele
dienst en loopt in een 14-14 systeem onder Luxemburgse voorwaarden.
Voor meer informatie kunt u graag contact met ons opnemen.

Bitumina Shipping SA
9, route du Vin • L-5401 Ahn

Voets Shipment bv

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

Voorkom lange levertijd! Laat uw pompen,
waaiers, warmtewisselaars etc. duurzaam
repareren door Geluk* in Vlissingen.
Bel: 06 53 207 917 / 0118-470995
https://www.belzonageluk.nl
*Meer dan 30 jaar BELZONA Service Provider

 +31 638 081 682  Support54@inos.lu

DUW- SLEEP- EN TRANSPORTWERK
HANDEL IN ZAND EN GRIND

Gevraagd kapitein voor
nieuwbouw tanker

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

Systeem 14/14
Loon in overleg
Rijnpatent tot Manheim + ADN

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

Tel: +31-622602039

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

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

DUW- SLEEP- EN TRANSPORTWERK
HANDEL IN ZAND EN GRIND

Voets Shipment bv

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

Gevraagd op duwboot

Schipper en
Matroos/Stuurman

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

vlootschouw.nl
binnenvaartvlog.nl

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.

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

Werft aan!
G EV R A A G D :

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

MATROOS

op mcs Navitas, vaartraject Rotterdam-Köln. Vrijetijdsregeling
14 dagen op - 14 dagen af.

T: 06-51838726

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

E: henrik@svojiskoot.nl

1ste en 2de kapitein gezocht

Trafuco nv is een dynamisch familiebedrijf, gevestigd in Schelle en in
de haven
Antwerpen
datfamiliebedrijf,
gespecialiseerd
is in tanktransport
Trafuco
nvvan
is een
dynamisch
gevestigd
in Schelle enen
in
Trafuco
nvvan
is een
dynamisch
gevestigd
in Schelle enen
in
bunkering
van
zeeschepen.
de
haven
Antwerpen
datfamiliebedrijf,
gespecialiseerd
is in tanktransport
de
haven
van
Antwerpen
dat
gespecialiseerd
is
in
tanktransport
en
Via bunkering
haar bunkermaatschappij
de
van zeeschepen. Beltra-B bevoorraadt Trafuco
de
bunkering
van
zeeschepen.
zeeschepen
met
smeerolie.
Voor onze
tankschepen
zoeken we:
Via
haar bunkermaatschappij
Beltra-B
bevoorraadt
Trafuco
Via
haar
bunkermaatschappij
Beltra-B
bevoorraadt
Trafuco
zeeschepen met smeerolie. Voor onze
tankschepen
zoeken we:
zeeschepen met smeerolie. Voor onze tankschepen zoeken we:

SCHIPPER
SCHIPPER
Bunkerschip
zoekt
SCHIPPER
AFLOSSCHIPPER
AFLOSSCHIPPER
(dagvaart, variabel uurrooster)
AFLOSSCHIPPER
(dagvaart, variabel uurrooster)

SCHIPPER
AFLOSSCHIPPER
(dagvaart, variabel uurrooster)

In bezit van Groot Vaarbewijs.
Aan Zwitserse condities.
Neem contact op om kennis te maken.
Titanshipping@smbarge.ch

+31615452086

Altijd actuele
Vacatures
binnenvaartkrant.nl/
vacatures

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

(dagvaart, variabel uurrooster)



Voor meer info over onze vacatures kan je terecht op www.trafuco.eu
Bij info
interesse
mag vacatures
je je cv mailen
naar
HR@trafuco.be
Voor meer
over onze
kan je
terecht
op www.trafuco.eu
Voor meer
info
over
onze
vacatures
kan
je
terecht
op www.trafuco.eu
bellen
03/800naar
71 46.
Bij interesse of
mag
je jenaar
cv mailen
HR@trafuco.be
Bij interesse of
mag
je
je
cv
mailen
naar
HR@trafuco.be
bellen naar 03/800 71 46.
of bellen naar 03/800 71 46.

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

www.WindeX.net

THE POWER
TO TURN YOUR WORLD

360°

QUALITY - SERVICE
INNOVATION - SUSTAINABILITY

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

(foto Creative Nature)

De binnenvaart op de Belgische
vaarwegen is in het tweede kwartaal van 2021 met bijna 8 procent
gegroeid ten opzichte van het
kwartaal daarvoor. Dat meldt het
Belgische bureau voor de statistiek
Statbel.
Schepen vervoerden ruim 42 mil-

joen ton goederen. Dat was ruim
9 procent meer dan in het tweede
kwartaal van 2020.
Het containervervoer bedroeg 5,9
miljoen ton, een stijging van ruim
6 procent in vergelijking met het
vorige kwartaal en bijna 19 procent op jaarbasis.

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

Verspreidpunten
U kunt onze ca. 650 verspreidpunten

Emissieloze duwboot Elektra begint aan
testvaarten in Berlijn
Na een bouwtijd van bijna twee
jaar is de emissieloze duwboot
Elektra overgebracht van
scheepswerf Hermann Barthel
in Derben naar de haven van
Berlijn. De komende tijd vinden
in en rond de Duitse hoofdstad
de eerste testvaarten plaats.
Aan de bouw van de Elektra
hebben meerdere partijen gewerkt
onder leiding van de TU Berlijn.
Het project kost 13 miljoen euro,
waarvan 8 miljoen wordt bijgelegd door het Duitse verkeersministerie. De duwboot vaart op
waterstofgas dat met brandstofcellen wordt omgezet in stroom
voor de elektromotoren. Via een
waterwarmtepomp kan restwarmte van de brandstofcellen worden
benut om de verblijfsruimten aan
boord te verwarmen. Een nieuw

ontwikkeld energiemanagementsysteem en een digitale navigatieassistent ondersteunen de schipper bij het plannen en uitvoeren
van transporten.

Aangezien beide stations nog in
aanbouw zijn, zal de Elektra voorlopig alleen proefvaarten maken
in en rond Berlijn. Vanaf 2023 zal

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

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

Laadstations
Met 750 kilo gasvormige waterstof
aan boord en een accucapaciteit
van 2.500 kWh kan het vaartuig
met een geladen duwbak zo’n
400 kilometer afleggen. Dit betekent dat er in het vaargebied van
Berlijn richting Rijn/Ruhr, Hamburg en Stettin twee laadstations
nodig zijn: één in de westelijke
haven van Berlijn en één in de
haven van Lüneburg.

vinden op www.binnenvaartkrant.nl

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

Klantenservice,
Administratie, Boekhouding
BEHALA-directrice Petra Cardinal en procuratiehouder Klaus Lichtfuß
verwelkomen de Elektra in Berlijn. (foto BEHALA)

Karin Hell - Office manager
Mariska Doornkamp Administratief medewerker

de duwboot ook richting Hamburg
varen.
De Elektra is gebouwd om te kijken of de combinatie van waterstofgas en brandstofcellen ook
interessant is voor andere typen
binnenschepen en coasters.

“We zullen straks veel geleerd hebben en kunnen zeggen hoe we
schepen in deze en andere klassen
in de toekomst duurzaam kunnen
laten varen”, aldus Petra Cardinal,
directrice van het havenbedrijf
Berlijn (BEHALA).

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

Vormgeving
vormgeving@binnenvaartkrant.nl
Colinda van Iperen

Tankerschipper Ton Quist heeft besloten zijn mond niet meer te houden

“Schijnveiligheid door onzinnige
regels voor tankvaart”
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Er is een hoop schijnveiligheid
in de tankvaart, in combinatie
met falend beleid van
de overheid. Dat vindt
tankerschipper Ton Quist, die
al vaker stof deed opwaaien.
Onder andere over het varend
ontgassen. Met alweer een
open brief stelde hij onlangs
problemen over veiligheid,
gezondheid, privacy en milieu
aan de kaak.
Quist heeft zich voorgenomen
zijn mond niet meer te houden, al
is hem bekend dat klokkenluiders
meestal stank voor dank krijgen,
hoewel ze de maatschappij vaak
een dienst bewijzen.
“Ik zie het wel, misschien moet ik
daardoor wel vervroegd met pensioen.”

Incidentbestrijding
Het lijkt erop dat de politiek en
het landsbestuur het slechte voorbeeld geven, zoals niet adequaat
handhaven en slechte wetten
aanpassen (interpreteren) om het
voor zichzelf eenvoudig te hou-

den, vindt Quist. “Wetten waarvan
je als schipper van tevoren al weet:
‘Dat werkt niet’. Overheden die
voor de scheepvaart handhaven
en controleren, zoals KLPD en ILT
zijn volledig wegbezuinigd. Het is
voortschrijdende incidentbestrijding geworden van niet te handhaven beleid.”
Een van de niet werkende ‘oplossingen’ om de veiligheid te
verbeteren is de roep om 24/7
kadebewaking met video op losplaatsen. Quist heeft volop vragen: kijkt er altijd iemand, is die
persoon deskundig? En kán je bij
lange loskades wel alles zien? Is
er wel nagedacht over privacy? En
is er over die soms kilometer afstand wel camerabewaking nodig,
immers de lospunten zijn maar
enkele meters verdeeld over de
lange kade.
Bij laden en lossen wordt de veiligheid vooral bepaald door de
kennis en kunde van de medewerkers, is Quists ervaring. “Schippers
hebben die kennis, maar op de
wal gaan mijn haren soms overeind staan van handelingen, niet

kloppende installaties en kennis
van handhavers.”

Camerabewaking
Voor het vervoer van gevaarlijke
goederen over de binnenwateren
van de EU gelden regels en afspraken, vastgelegd in het ADN. Daarin staat nergens dat er camera’s
op de terminal moeten worden
geplaatst. Schijnveiligheid, vindt
Quint: “Heel de ladingzone wordt
met camera’s bewaakt. Dat staat
volgens ILT in de wet, maar verplicht stellen draagt nergens toe
bij. Een camera verhindert geen
overloop of een spil, hij registreert
het alleen, dus is niet veiliger."
"Het vakmanschap en de technische staat van de apparatuur
bepalen de veiligheid, niet de
camerabewaking. Daarnaast rijst
bij mij de vraag of dit qua privacy
wel mag: iemand acht uur lang
volgen op werk, schip en de kade.”
Het tweede probleem is de betrouwbaarheid van het ADN.
Volgens Quist is het vooral door
Duitsland en Frankrijk geschreven
en niet door het grootste maritieme transportland: Nederland.

Door ambtenaren achter een
bureau en mensen die zonder na
te denken het nog eens tot uitvoering brengen ook, stelt hij.
“Bijvoorbeeld de verplichte controle op waar gassen uittreden…
Je moet gaan meten wat er aan de
hand is. Dat is hetzelfde als een
brandweerman in een brandende
loods laten kijken hoe warm het
is. Dat doe je niet, dan stel je iemand bloot aan gevaar.”
Het ADN wijkt op veel punten
af van de wereldwijde standaard,
aldus Quist. Bijvoorbeeld met
brandstickers. Iedereen moet zich
kunnen baseren op de voorraad
en ladinginformatie van derden.
Maar nu krijgen we situaties dat
schippers niet weten wat ze vervoeren en dat er bijvoorbeeld tarwe met fosfine in het schip blijkt
te zitten, zegt Quist.
“Zodra het Nederland in komt
moet ILT controleren of de informatie wel echt klopt. Terminals
weten niet wat ze opslaan. Ze
moeten dat wel bij calamiteiten
doorgeven aan de hulpdiensten,
maar kunnen dat niet omdat het
ze niet verteld is.”

Liene Jouwsma-Tomase
Varina Kammeraat

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

www.binnenvaartkrant.nl

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

BINNENVAARTCIJFERS
www.binnenvaartcijfers.nl
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Voor het bedienen van bruggen en sluizen vanuit de bediencentrale en op
locatie is de provincie Fryslân op zoek naar:

5 OPERATORS EN 3 MEDEWERKERS
KOM JIJ BIJ ONS AAN
BOORD?
Op EOC kun je varen, als
medewerker maar ook als
verzekerde. Dit zie je terug in
wat we doen, maar ook in wie
we zijn; verankerd, voortvarend
en slagvaardig. Daardoor
hebben wij als verzekeraar veel
te bieden, zoals een
inspirerende omgeving en
volop mogelijkheden om jezelf
te ontwikkelen. Je bent meer
dan welkom in Zwijndrecht of
Meppel. Op welk kantoor zien
we jou?

VACATURES
Relatiebeheerder Beroepsvaart
Verzekeringsadviseur
Pleziervaart
Jurist met Schadeportefeuille
Full Stack Developer Medior
IT Business Analist
HR Medewerker
Junior Controller

84 medewerkers

Gevestigd in
Meppel
& Zwijndrecht

Dagelijks houden we ons bezig
met onze varende
vrienden van EOC

voor een leertraject voor de Bediencentrale Bruggen en Sluizen (bedienaar 1)
voor 32 uur gemiddeld (per medewerker, het betrefffen vaste functies).
De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak het in teamverband op afstand
bedienen van bruggen en sluizen vanuit bediencentrale it Swettehûs in
Leeuwarden (www.fryslan.frl/swettehus).
Wat vragen wij
Een professionele operator die vanuit een bewust veiligheidsperspectief in
teamverband een bijdrage levert binnen alle voorkomende werkzaamheden die
annex zijn met de operationele bediening van bruggen en sluizen vanuit onze
nieuwe bediencentrale it Swettehûs te Leeuwarden.
Algemeen kennisniveau: MBO 4 plus.
Wat bieden wij
Deze functie start vanuit schaal 5 (minimaal € 1.919,38 en maximaal
€ 2.720,30) en zal binnenkort opnieuw gewaardeerd worden waarbij een
opwaardering waarschijnlijk is. Afhankelijk van opleiding en ervaring zullen
kandidaten die nog (gedeeltelijk) opleidingen moeten volgen, worden
ingeschaald in schaal 4 (minimaal € 1.840,39 en maximaal € 2.589,42) dit geldt
ook voor de 3 leertrajecten.
Meer informatie/ interesse
Meer informatie kan ingewonnen worden bij de heer R. Wahle, teamleider
bruggen en sluizen, telefoonnummer 058 – 2928904.
Solliciteren
Solliciteren kan via de site “Werken in Friesland”, waar ook de volledige tekst
van de vacature is opgenomen. Reacties tot en met 3.1.2022.
Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
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Das neue System wird das
derzeitige Webportal ab dem 1.
Januar 2023 ersetzen. Es wird die
Möglichkeit bieten, zusätzlich
zur manuellen Bezahlung eine
automatische Bezahlung durchzuführen. Darüber hinaus wird
man bezahlen für die tatsächliche
Verwendung der Binnenhafeninfrastruktur.
Der Hafenbetrieb hat sich mit
Deltalinqs und dem Verband
der Rotterdamer Schiffsmakler
(VRC) über die Hafentarife für die
nächsten drei Jahre geeinigt. Die
Tariferhöhung entspricht der Inflation und den aktuellen
Marktentwicklungen, so der

Hafenbetrieb. Die Tarife gelten
sowohl für die Binnenschifffahrt
als auch für die Seeschifffahrt.
2022 werden die Hafengebühren
mit 2,5 Prozent erhöht. Für die
Folgejahre sind es 2,4 bzw. 2,3
Prozent. Der Hafenbetrieb hat
eine Reihe von Rabattregelungen,
unter anderem für nachhaltige
Schiffe und häufige Besuche.

E
IT
SE

In Rotterdam wird ein neues
System für die Binnenhafengebühren entwickelt. Das
kündigte der Hafenbetrieb
bei der Bekanntgabe der
Hafengebühren für die
kommenden Jahre an.
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Rotterdam erarbeitet neues System für
Binnenhafengebühren

Wettbewerbsfähigkeit
Die Beteiligten wollen untersuchen, wie der Rotterdamer
Hafen seine führende Rolle in der
nachhaltigen Schifffahrt weiter
ausbauen kann. Victor van der
Chijs ist Vorsitzender von
Deltalinqs, Interessenvertreter der
Unternehmen im Rotterdamer
Hafen. Chijs fordert eine sinnvolle Anwendung der
Hafengebühren: „Investitionen
aus den Hafengebühren in einen
effizienten und nachhaltigen
Hafen sind ein Muss für unsere
Wettbewerbsposition.“

(Foto Tekst & Toebehoren)

VRC-Vorsitzender Kees
Groeneveld ergänzt: „Etwa wird
darüber nachgedacht, wie der
Austausch von Daten und die
weitere Digitalisierung noch
besser genutzt werden können,
um die Effizienz des Hafens zu
steigern. Portbase wird dabei eine
zentrale Rolle spielen.“

Klarheit
„Wir sind mit dem Ergebnis
zufrieden. Vor allem, weil dieses
in guter gegenseitiger Abstimmung zustande gekommen ist“,
sagt Allard Castelein, CEO des
Hafenbetriebs Rotterdam. „Damit
schaffen wir für jedes Segment
Gebühren und Rabatten, die im

Wissing ernennt
parlamentarische
Staatssekretäre

Neues Schulschiﬀ der STC-Gruppe fährt auf
Wasserstoﬀ
Die Ab Initio, das neue
Schulschiff der STC-Gruppe,
wird auf Wasserstoff fahren
können. Auf diese Weise will
das niederländische Scheepvaart
& Transport College (STC)
seine SchülerInnen auf „eine
nachhaltige maritime Zukunft“
vorbereiten.
Die STC-Gruppe hat untersucht,
ob das sich im Bau befindliche

Schulschiff Ab Initio noch nachhaltiger werden kann. Das Schiff
wird mit Sonnenkollektoren
ausgerüstet, um Energie für das
elektrisch betriebene Antriebssystem zu erzeugen. Es hat einen
großen Batteriepack an Bord.
Beim Baustart vor zwei Jahren war
es noch nicht möglich, Wasserstoff an Bord in nutzbaren Strom
umzuwandeln. Mittlerweile ist die
Technik verfügbar.

Finanzierung
Dies zu finanzieren, war laut STCGruppe eine Herausforderung:
„Wir haben aber glücklicherweise
Unterstützung bekommen von
der Stadt Rotterdam, von EICB,
Zepp.solutions, Shell und einem
Subventionsprogramm für nachhaltigen Schiffbau.“
Lloyd’s Register hilft der STCGruppe mit den notwendigen
Genehmigungen.

Der Vorstand der STC-Gruppe
hatte kürzlich grünes Licht
gegeben für die Anwendung von
Wasserstoff an Bord. Jan Kweekel
erklärt: „Wir sind sehr froh und
dankbar für die Unterstützung
verschiedener Parteien, die den
Einsatz von grünem Wasserstoff
auf dem Schulschiff ermöglichen.
Damit können wir unseren
SchülerInnen bereits während der
Ausbildung mit grünem
Wasserstoff vertraut machen.
Dieses Wissen und diese Erfahrung können sich während ihrer
späteren Arbeit in der Seeschifffahrt als nützlich erweisen.“

Wasserstoﬀ

(Foto STC-Gruppe)

Vergleich zu anderen Häfen
wettbewerbsfähig sind, die Marktentwicklungen in dem betreffenden Segment repräsentieren und
die sozialen Kosten und Nutzen
widerspiegeln. Das Festlegen der
Hafengebühren für die nächsten
drei Jahre sorgt außerdem für
Klarheit und Stabilität.“

Die Ab Initio wird voraussichtlich
im September 2022 in Dienst
gestellt. Nachhaltigere Transporte
von A nach B gehören zum
gesamten Ausbildungsangebot
der STC-Gruppe. Im Feldlabor auf
dem neuen Schulschiff
werden Hochschulstudenten
Forschungsprojekte durchführen.
Die STC-Gruppe entwickelt auch
(zusätzliche) Schulungsmodulen
zur Anwendung von Wasserstoff
für Fachleute.

Der neue Bundesverkehrsminister
Volker Wissing hat seine
parlamentarischen Staatssekretäre
vorgestellt. Es gibt drei: eine Frau
und zwei Männer. Sie kommen
aus ganz Deutschland und sind
Bundestagsabgeordnete für die
FDP.
Daniela Kluckert (41) vertritt die
Region Berlin-Pankow im Bundestag. Sie sitzt seit 2017 im Bundestag, war in der vorigen
Legislaturperiode Vize-Vorsitzende
des Ausschusses für Verkehr und
digitale Infrastruktur und ist
Mitglied im Bundesvorstand der
FDP.
Oliver Luksic (42) stammt aus
dem Saarland und war zwischen
2009 und 2013 und erneut seit
2017 im Bundestag. Er war
Verkehrssprecher der FDP im
Bundestag und ist Mitglied im
Bundesvorstand der FDP.
Michael Theurer (54) vertritt den
Wahlkreis Karlsruhe-Stadt und ist
seit 2017 im Bundestag. Er war
im Ausschuss für Wirtschaft und
Energie und im Ausschuss für
Tourismus aktiv. Er war zuletzt
stellvertretender Vorsitzender der
FDP-Bundestagsfraktion.

Binnenschiﬀfahrt ﬁndet Erwähnung im niederländischen
Koalitionsvertrag
„Wir setzen uns für gute Binnenschifffahrtsverbindungen ein, indem wir
den Betrieb von Schleusen, Brücken und
Straßen besser koordinieren und für gute
Liegeplätze sorgen.“
Das schreiben die Koalitionsparteien VVD,
D66, CDA und ChristenUnie in ihrem

Koalitionsvertrag, der am 15. Dezember
vorgestellt wurde. Die Binnenschifffahrt
wird darin erwähnt. Die vier Koalitionspartner der Rutte III-Regierung werden als
Rutte IV weiterregieren. Der 274 Tage nach
den Wahlen vorgelegte Koalitionsvertrag hat
den Titel „Sich um einander kümmern, in
die Zukunft blicken“.

Die Koalition wird zusätzliches Geld für
die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Es
werden jährlich 1,25 Milliarden Euro investiert, um den Rückstau beim Betrieb und
der Instandhaltung von Straßen, Eisenbahnen, Brücken, Viadukten und Wasserstraßen
abzubauen und in deren Instandhaltung,
Renovierung und Ersatz zu investieren.

KÖTTER WERFT GmbH
Industriestraße 2, 49733 Haren
T: +49 (0)5932 71033
E: info@koetter-werft.de
www.koetter-werft.de
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Concordia Damen levert met Blue Marjan
eerste van 40 LNG-tankers

(Foto: Media Creators)

DOOR JAN HOEK

De slot-opera van de Duitse
componist Richard Wagner heet
Parsifal. Volgens recensenten
is de opera erg langdradig. Ze
stellen dat waar Mozart een
halve seconde voor nodig heeft,
Wagner daar vijftien minuten
over doet. Het was de laatste
opera van de componist, dus
waarschijnlijk was hij aan het
afbouwen.
Over
afbouwen
gesproken:
Concordia Damen Shipbuilding
heeft de opdracht voor de seriematige (af)bouw van veertig LNGtankers. Maar liefst anderhalf jaar
is er gewerkt aan de ontwikkeling
van het innovatieve en duurzame
binnenvaartproject dat de naam
Parsifal kreeg. Na een geslaagde
proefvaart op 2 december is de
eerste tanker in de vaart gekomen.

Lage emissie
Het gaat in deze spraakmakende
opdracht om tankers met een afmeting van 110 x 11,45 meter,
een
LNG-voortstuwingssysteem
met een lage emissie en een zeer
geringe diepgang (2.800 ton op
3,25 meter). In het ontwerp is
rekening gehouden met de mogelijkheid dat batterijpakketten op
termijn de LNG-aangedreven
generatorsets kunnen vervangen.
Het eerste schip krijgt de naam
Blue Marjan, waarvan Marjan van
Loon, directeur van Shell Nederland, de naamgeefster is.
Het casco is afkomstig van de

Servische werf in Kladovo, waar
het casco al voorzien is van
leidingwerk, koelsysteem, boegschroef en hekbuizen. Eveneens
worden in Servië de casco’s volledig geconserveerd door Cornet
Service uit Werkendam.
Dankzij de enorme ervaring van
Concordia Damen met de bouw
van binnenvaartschepen werd op
de Servische scheepswerf getoond
hoe er efficiënter met staalplaten
gewerkt kon worden. Het leverde
een besparing op van 2 procent en
dat scheelt op een opdracht als het
Parsifal-project veel.
Eenmaal in Nederland wordt de
afbouw onder regie van Concordia
Damen verricht door CCM3, de
afbouwpartner die al meer dan
vijf jaar ervaring heeft met het
installeren van motoren, pompen
en leidingwerk in schepen van
Concordia Damen. Na de oplevering worden ze door Shell gecharterd en geëxploiteerd door de VT
Group en de Nederlandse tak van
het Cypriotische scheepsmanagementbederijf Marlow Navigation.
De tankers gaan minerale oliën
vervoeren tussen Antwerpen,
Amsterdam en Rotterdam en
diverse Rijnbestemmingen. De
investeringstak van de Amerikaanse bank J.P. Morgan wordt eigenaar van de schepen.
Freight Trading Manager Martin
van Veen van Shell legt op de website van Concordia Damen uit
waarom voor die werf is gekozen:
“Deze Werkendamse scheepswerf

heeft in de praktijk bewezen zeer
efficiënte en duurzame schepen te
kunnen bouwen. Daarnaast hebben ze de nodige ervaring met het
bouwen van schepen met een geringe diepgang, wat van belang is
voor dit project. De binnenvaart
speelt een belangrijke rol in de
levering van producten van Shell
in Europa. Door gebruik te maken van schepen die zelfs met laag
water kunnen leveren, kunnen wij
ons serviceniveau hoog houden.
Gecombineerd met het gebruik
van minder vervuilende brandstof
geeft dit ons een mooie positie op
de Europese binnenwateren.”

Trots
Het scheepsontwerp is mede ontleend aan het type Sendo Liner.
Voor de tekening van de Parsifalschepen zijn diverse details van
dat ontwerp overgenomen en
sommige aangepast aan de wensen van de klant. De KNVTS
(Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied) koos de Sendo Liner in
2019 als schip van het jaar. In het
juryrapport stond: “Bij het ontwerp van het schip is zowel uitgebreid aandacht besteed aan het zo
efficiënt, zuinig en schoon mogelijk maken van het schip als het
toekomstbestendig maken, zodat
het over zijn hele levensduur een
koploper kan zijn op het gebied
van emissiearm varen. Daarbij
heeft Concordia Damen zich
onderscheiden door de uitgebreide optimalisatie van de scheeps-

Afmetingen:
110 x 11,45 meter
Tonnage:
2802 ton

vorm.” Tekst die ook uitstekend
past bij de Parsifal-schepen.
Concordia Damen-directeur Chris
Kornet en technisch directeur en
projectleider Bert Duijzer zijn
trots en dankbaar dat de opdracht
voor de bouw van veertig LNGvoortgestuwde schepen aan het
bedrijf is gegund. Ze zien het
opnieuw als een waardering voor
hun inzet voor meer duurzaamheid in de binnenvaart.
Trots is ook Peter Nieuwveld,
projectmanager bij MAN Rollo,
onderdeel van Pon Holdings. Met
een succesvolle Factory Acceptance
Test van drie generatorensets bewees het bedrijf de uitdagingen van
Stage V onder controle te hebben,
waardoor het in Zoetermeer gevestigde bedrijf als een van de eerste
in de maritieme industrie een volledig Llloyd’s gecertificeerde MAN
Stage V-oplossing kan leveren.
De eerste levering bestaande uit
twee LNG-sets van 495 ekW elk
en een dieselset van 277 ekW; de
LNG-sets dienen als voortstuwing
en boordstroom en de dieselsets
als back-up. De generatoren worden op het voorschip geïnstalleerd, met direct daarachter de 60
kuub grote LNG-tank. Alle veertig

Thuishaven:
Rotterdam
ENI / ENI-nummer:
02339279

LNG-binnenvaarttankers worden
uitgerust met Veth Propulsions
type VSG-1200L stuurroosters en
elektromotoren van 425kW.

Elke maand een
overdracht
Een compleet nieuw concept met
een toekomstgericht LNG-stempel
en aangepaste elektronica zorgde
aanvankelijk voor wat oponthoud
tijdens de afbouw. Dat is inmiddels opgelost en met de oplevering
van de Blue Marjan is het eerste
spreekwoordelijke schaap over de
dam. Dan volgen er snel meer en
kan er, zoals gepland, elke maand
een tanker worden afgebouwd
en overgedragen. Voor de eerste
vijftien tankers zijn de casco’s al
gebouwd en liggen alle benodigde
materialen binnen handbereik.
Voor tal van plaatselijke en regionale toeleveranciers betekent de
bouw van veertig binnenvaarttankers werk tot eind 2024.
Richard Wagner had nooit kunnen bedenken dat de door hem
bedachte naam Parsifal gebruikt
zou worden bij wat de grootste
nieuwbouwopdracht in de binnenvaartgeschiedenis
genoemd
mag worden.
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EUROPE’S #1 SUPPLIER
OF LNG MARINE
FUEL SYSTEMS
FOR INLAND
WATERWAY
BARGES

Wij wensen de
Blue Marjan
en haar bemanning
een behouden
vaart!

T +31 (0)172 418 080
sales@cryonorm.com
www.cryonorm.com

Koperweg 3 - 2401 LH
Alphen aan den Rijn
The Netherlands

Aan mts BLUE MARJAN leverden onder andere:

Innovatieve
Specialist

Gebr. de Jonge Shipbuilding Services B.V.
Bouw casco
Shipyard Kladovo Service
Levering Casco
Concordia Damen Shipbuilding B.V.
Levering totaal schip
CCM3
Afbouw
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Beerens Handelsonderneming B.V.
- Enkel uitschuifbare radarmast vierkant-model
- Dakradarmast type Dortsman
- Stuurhuistrap
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
Cornet Groep
Schilderwerk bovendeks en machinekamers
Cryonorm B.V.
LNG marine fuel system incl. control system and LNG
bunker skid

Foto: Media Creators

Damen Marine Components

- Volledige pakket F.T. VICTOR dienstpompen
- F.T. TTK Ballast / stripping ejectors
- F.T. Smeerolie haspelsets
- Volledige pakket F.T. DP koelwater-circulatiepompen
Hoogendoorn MBI BV
Volledige betimmering achterwoning & stuurhuis
Hybrid Ship Propulsion
2x Oswald PM voortstuwings motoren
Kampers Shipyard B.V.
Stuurhuis incl. hefgeleidekokersysteem
Kieboom Werkendam B.V.
Inventaris
MAN Rollo B.V.
MAN Stage V generatorsets. MAN E3262LE262 LNG 495
ekW, MAN D2676LE328 277 ekW
Marﬂex B.V.
8 x MarFlex Deepwell pomp MDPD-80
Oechies Elektrotechniek
- Elektrische voortstuwingsinstallatie
- PMS met LNG generatoren
- Elektrische installatie
- Nautisch pakket

2 x Danfoss VACON® NXP watergekoeld voor 500kW

- Camera systeem

voortstuwing

- Overdruk

regeling
1 x Danfoss VACON® NXP watergekoeld 425kW
boegschroef
2 x Danfoss VACON® NXP watergekoeld voor 90kVA
microGrid
8 x Danfoss VACON® VACON0100 voor 38kW
ladingpompen
11 x Danfoss VACON® VACON0100 voor algemene

www.ccm3.nl

Foresta Trading B.V.

Ankerbehandelingslier

2 x Danfoss VACON® NXP luchtgekoelde remchopper

Biesboschhaven Noord 7a . 4251 NL Werkendam
T. 085-040 48 00 . M. 06 835 26 326 . info@ccm3.nl

- Stuwa Stuurmachine

Ankerlier
Danfoss Drives B.V.

Wij wensen de Blue Marjan
een behouden vaart!

- EasyFlow Roersysteem

pompen/ventilatoren/lieren
De Waal Machinefabriek B.V.

- Gasdetectie
OMRU Scheepsramen
Scheepsramen
PSI Pijpleidingen
Dekleidingen
Veth Propulsion B.V.
1 Veth Stuurrooster, type VGS-1200L met E-motor
W&O Europe
Appendages voor de dekleidingsystemen, ballastsysteem
en de machinekamers
WindeX Engineering B.V.

- Stuwa Schroefasinstallatie met schroefasrem

Airconditioning, overdrukinstallatie, afzuiging

- Stuwa Schroefasseals

accommodatie

ZIE WWW.VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE
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Ruijtenberg Shipyard groeit gestaag richting toekomst

De werf is gevestigd aan de Donge in Raamsdonksveer. (foto Ruijtenberg Shipyard)

DOOR JAN HOEK

De werkzaamheden van
Ruijtenberg Shipyard in
Raamsdonksveer startten in
1907 in Geertruidenberg en twee
jaar later op de huidige locatie
aan de Veerse kant van rivier de
Donge. De scheepswerf beschikte
toen over een dwarshelling van
75 meter. Dankzij vakkundig
personeel en jarenlange ervaring
ontwikkelde het bedrijf zich
als een moderne scheepswerf,
met een dwarshelling van
110 meter, waar steeds meer
werkzaamheden op één locatie
kunnen plaatsvinden.
Begin 2020 heeft Ruijtenberg
Shipyard-directeur-eigenaar Léon
Bons de technische (storings-)
dienst en afbouwtak van Buijks
Maritiem, onderdeel van Buijks
Beheer, overgenomen. Daarmee
is de groei nog niet gestopt, want
per 3 januari 2022 neemt de werf
het personeel, de activiteiten, kennis en tekenpakketten over van het
failliet verklaarde EBR Marine.
Deze uitbreiding van werkzaamheden betekent dat Ruijtenberg
Shipyard een nog completere
maritieme service aan kan bieden.
Met andere woorden: de scheepswerf in Raamsdonksveer gaat geen
nautische uitdaging uit de weg.
De werf groeit gestaag richting
toekomst, ofwel naar een nieuwe
locatie met voldoende ruimte
waar de hellingcapaciteit vergroot
kan worden naar 150 meter.

EBR Marine
“Ik ben blij dat wij het personeel
van EBR Marine hebben kunnen
overnemen”, vertelt Léon Bons.
We werken al heel lang met hen
samen en de kwaliteit van de
door hen geleverde stuurhuizen
en hefgeleide-kolommen is uitstekend. De stuurhuizen, met het
geregistreerde ontwerp ‘panorama-

zicht’ bestaande uit drie ononderbroken glaspartijen in facetvorm
dat bijdraagt aan de sterkteberekening van het stuurhuis,
zijn een begrip in de binnenvaartbranche.”
“De medewerkers van EBR Marine
waren regelmatig actief op onze
werf, zoals bij de eerste twee turnkey nieuwbouwprojecten onder
onze nieuwe naam Ruijtenberg
Shipyard: de tanker Genfersee
en motorschip Viento. Uit de samenwerking bleek dat we dezelfde maritieme bloedgroep hebben; we kijken dan ook met veel
vertrouwen uit naar deze uitbreiding van ons personeelsbestand.
De klanten moeten voor vragen
over stuurhuizen, ankers en ankerlieren en autokranen dus niet
meer naar Lage Zwaluwe bellen,
maar naar Raamsdonksveer.”
“Achter elke stap die we nemen zit
een gedachte. Stappen die zonder
uitzondering zijn gericht op de
toekomst”, aldus een gemotiveerde Léon Bons. Bij zijn werkzaamheden wordt hij bijgestaan door
technisch directeur Jordy Buijks en
een team ervaren vakmensen met
een nautisch hart.

Historie
Nog even terug naar het begin
van de scheepswerf: op 2 februari 1907 vindt in Geertruidenberg
de oprichting plaats van firma
Theissing en Oostlander, een
bedrijf dat zich bezighoudt met
grofsmederij en scheepsbouw. De
scheepswerf raakt al snel in slecht
weer en op 12 juli wordt een overdrachtsakte getekend waarmee de
firma P. en A. Ruijtenberg de nieuwe naam wordt.
Op 1 mei 1980 wordt de scheepswerf wegens gebrek aan erfgenamen verkocht aan P.C. Bons
en C. Bakker. Vanwege de goede
naam van de werf wordt het bedrijf voortgezet onder de naam

B.V. Scheepswerf v/h P. en A. Ruijtenberg. Na het overlijden van C.
Bakker enkele jaren later wordt de
werf volledig eigendom van Piet
Bons. Onder zijn leiding ontwikkelt de scheepswerf zich, inmiddels onder de naam Offshore
Ruijtenberg, tot een hoog aangeschreven scheepswerf met een
voortdurend groeiend klantenbestand.
Op 11 mei 2010 overlijdt Piet
Bons aan de gevolgen van kanker,
waarna de werkzaamheden worden
voorgezet door zijn zoon Léon, die
al geruime tijd op de scheepswerf
actief was. Na de overname van
de technische dienst en afbouwtak van Buijks Maritiem werd de
naam op 1 januari 2021 gewijzigd
in Ruijtenberg Shipyard.

Complete service
Ruijtenberg
Shipyard
onderscheidt zich meer en meer door
het multifunctionele karakter,
waarbij reparaties, modificaties,
constructies en af- en nieuwbouw
van allerhande drijvend materieel
tot de dagelijkse activiteiten behoren, en dat alles op één locatie.
In feite zijn de werkzaamheden
onder te verdelen in onderhoud &
reparatie, constructie & techniek,
nieuwbouw & afbouw. Vanaf 2022
ook service op locatie.
Technisch directeur Jordy Buijks
zegt over de diversiteit aan werkzaamheden: “Onze 110 meter lange
dwarshelling gebruiken we onder
andere voor het klasse maken en
keuringen, herstellen van schade,
onderhoud en conservering van
het onderwaterschip en het verlengen of inkorten van schepen.
Op termijn willen we verhuizen
om plaats te maken voor woningbouw. Op onze nieuwe werf staat
een dwarshelling van 150 meter
gepland, waarmee we schepen tot
een afmeting van 150 x 25 meter
volledig kunnen droogzetten.”

Algemeen directeur Léon Bons (rechts) en technisch directeur Jordy Buijks.
(foto Jan Hoek)

Op de werf neemt het aantal constructiewerken fors toe. Zo werden
onlangs voor een opdrachtgever
500 botentrailers/bokken gebouwd en er zitten er nog 500 in
de orderportefeuille.
Jordy Buijks vervolgt: “We fabriceren onder meer ook cascosecties. Onze scheepsbouwafdeling
staat garant voor de realisering
van een project van A tot Z, ofwel
vanaf de eerste gesprekken en het
tekenwerk tot en met de complete
(af)bouw. Dat geldt ook voor de
turnkey afbouw van alle typen
binnenvaartschepen: vakkundig
en snel.”

“Dankzij de overname van de
technische dienst van Buijks Maritiem hebben we ook vakkennis op
het gebied van scheepselektronica
binnengehaald, waardoor we bijvoorbeeld ook elektrische storingen kunnen verhelpen”, legt Jordy
Buijks uit.
“Zoals gesteld kunnen we een
complete maritieme service aanbieden voor iedereen. Vanaf 2022
gaan we ook meer op locatie werken. Dat past bij ons streven onze
klanten volledig te ontzorgen: op
onze scheepswerf in Raamsdonksveer of elders. Daarbij gaan we
geen maritieme klus uit de weg.”

De werf draait goed dankzij de vakmensen. (foto Ruijtenberg Shipyard)
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YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

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

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

www.klimaatservice.nl

www.klimaatservice.nl

Nijverheidsstraat
Nijverheidsstraat
31,
31,
Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam
Nijverheidsstraat 31, 3371 XE Hardinxveld-Giessendam
T.: T.:
(+31)
(+31)
184
184
613911
613911

Tel. 0184 - 613911

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

Voor een magische
kerst in miniatuur!

Laat je inspireren bij Miniworld Rotterdam
Rotterdamse Architectuur in miniatuur

Scheepsbouw
zit in ons
DNA

30%

Lezersa

anb

(op vert ieding
o
adverte on
ntie)

Let op: via onze webshop kunt u een kortingsticket kopen Neem uw tickets en deze
advertentie mee. Beiden zijn nodig voor toegang met korting.

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

ALUMINIUM EN RVS
BEERENS BV

Beatrixhaven 11
4251 NK, Werkendam

Nieuwbouw

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

Re ﬁt

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

Reparatie

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

John van Maastricht
+31(0)6-30487516
of mail direct naar
verkoop@beerensbv.nl
/Beerensbvwerkendam
/company/beerensbv

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

breejen-shipyard.nl

WWW.BEERENSBV.NL

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service
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Nieuwe directeur Fabian Fijneman ziet volop
kansen voor Scheepswerf Maasbracht
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Fabian Fijneman is sinds 1
november 2021 de nieuwe
directeur van Scheepswerf
Maasbracht. Hij voorziet
volop mogelijkheden voor zijn
bedrijf in Maasbracht. Toch
richt hij zich in eerste instantie
op zijn vaste klantenkring.
Hij streeft ernaar door een
aantal verbeteringen nieuwe
klanten aan te trekken
voor reparaties aan grotere
binnenvaartschepen. Op termijn
wil hij zich gaan toeleggen op
scheepsbouw in eigen beheer,
en dan in samenwerking
met onderaannemers uit
Maasbracht.
“In dit deel van de Bunkerhaven
kom ik mijn hele leven al. Ik
heb altijd een klik gehad met
Scheepswerf Maasbracht. Negen
jaar geleden heb ik hier met mijn
vrouw een fotoshot van haar eerste zwangerschap gedaan”, vertelt
Fabian Fijneman, Commercial
Director van Scheepswerf Maasbracht. ‘’De uitstraling en omgeving van deze scheepswerf fascineren mij nog altijd.”

Uitdaging
Fabian Fijneman vertelt: “Frank
Tullemans van Tullemans Oliehandel heeft mij benaderd met de vraag
of ik samen met hem dit bedrijf een
boost wilde geven. Ik heb hierop ‘ja’
gezegd, omdat het mij een geweldige uitdaging leek. Ik ben 37 jaar en
wilde op eigen benen staan. Daarna
heeft Frank de scheepswerf gekocht.
Het is wel niet de beste tijd om over
te stappen vanwege de viruspandemie. Ik heb er zin in om van deze
oude scheepswerf iets moois te
maken, samen met Frank en Karin
Tullemans. Ik heb bij scheepswerf
Peter Tinnemans veel ervaring en
kennis opgedaan. Peter gaf mij de
ruimte om dat te doen”, vertelt de
voormalige bedrijfsleider. Hij heeft
er 22 jaar gewerkt.
‘’Ik ben op 1 november hier begonnen. Ik ben eerst gaan kijken hoe het reilt en zeilt in dit
bedrijf. Hoe de werkwijze hier
is. De werknemers zijn over het
algemeen ouder dan in mijn
vorige werkkring. Sommigen naderen de pensioengerechtigde leeftijd. Hier verricht het personeel
nog veel buitenwerk. Dat was bij
Tinnemans veel minder. Ik zie wel
waar nog iets gehaald kan worden op deze werf. Ik zie zeker nog
perspectief.”

Fabian Fijneman: “We willen de helling verlengen tot 150 meter en verbreden tot 60 meter.” (foto Noud van der Zee)

Personeel gezocht
“Waar ik me wel zorgen over
maak, is het vinden van ervaren
personeel. Goede werknemers in
de metaal liggen ook in Limburg
niet meer voor het oprapen. Het
wordt steeds moeilijker, zo heb
ik al ondervonden. Nu heb ik
mensen nodig die zelfstandig
kunnen werken. Werknemers die
kunnen bouwen en repareren,
lassers en constructiesamenstellers. Ik ben op zoek naar mensen die overwegen een nieuwe
stap te zetten in hun loopbaan.
Die willen overstappen naar een
ander metaalbedrijf. Bij ons zijn
ze welkom. Ik wil in ons bedrijf
jonge mensen opleiden. Ik heb al
enkele scholen in onze provincie
en Belgisch-Limburg aangeschreven en aangeboden samen te
werken op dit gebied.”
Tullemans
Oliehandel
heeft
Scheepswerf Maasbracht aangekocht, omdat Frank Tullemans
veel brood ziet in nevenactiviteiten
zoals scheepsbouw en vernieuwbouw van schepen. Hij wil inspelen op deze nieuwe mogelijk-

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

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

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

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

heden. De toekomst ligt in het
verbouwen en vernieuwen van de
bestaande vloot binnenvaartschepen. Hoofdactiviteit voor Tullemans wordt het ontwikkelen van
een duurzaam tankstation op de
Maasroute voor de scheepvaart.

Scheepshelling
“Ons eerste aandachtspunt is de
scheepshelling, die 118 meter lang
is. De helling willen wij verlengen
tot 150 meter en tegelijkertijd
verbreden tot 60 meter. Dan zijn
we in staat om grotere schepen te
keuren en repareren. En de mogelijkheden voor reparatie op onze
werf te vergroten. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker.
Schepen worden omgebouwd
naar CNG, LNG of waterstof. Dit
biedt ongetwijfeld een mogelijkheid tot uitbreiding van activiteiten op onze scheepswerf.”
“Schepen worden steeds groter. Het is noodzakelijk dat wij
nieuwe lieren plaatsen, zodat
wij ook zwaardere schepen vlotter naar boven kunnen trekken.
Een tweede aandachtspunt betreft
onze eigen haven. Wel willen we
nieuwe kades bouwen om meer
aanlegmogelijkheden te creëren
voor schepen. Als een schipper
nu wil aanleggen, is dat bijna niet
mogelijk door stenen en struiken.
Door betere kades krijgt ons bedrijf ook een betere toegang tot
de schepen.”
“Ook afbouwkades zijn dringend
gewenst. We willen de oude kantoren en hallen vervangen door
een nieuw kantoor, een plasmasnijhal, een sectiehal en een
nieuwbouwhal, zodat wij sche-

pen binnen kunnen (af)bouwen.
In de toekomst willen wij schepen van A tot Z in eigen beheer
vervaardigen. Met inschakeling
van onderaannemers uit Maasbracht. Dat is mijn ideaalbeeld."
"Dit proces zal zeker een aantal
jaren in beslag nemen. Een aantal van de plannen kunnen wij
realiseren binnen het huidige
bestemmingsplan, andere niet.
Het gemeentebestuur van Maasgouw is bereid om het huidige
bestemmingsplan te wijzigen
voor een uitbreiding van ons bedrijf.”
“Frank Tullemans wilde tegelijk
met de aankoop van Scheepswerf
Maasbracht iemand aantrekken
die jong is en leiding kan geven
aan deze scheepswerf in een aantal fases naar verbetering en vernieuwing. Ik heb ruime ervaring
opgedaan als bedrijfsleider bij
Peter Tinnemans, die mij altijd
met raad en daad heeft bijgestaan
als dat nodig was. Ik heb alles wel
een keer meegemaakt in die jaren. Ik heb tankers omgebouwd,
binnenvaartschepen van 135
meter gebouwd en veerponten en
pontons vervaardigd. Kortom, ik
ben op scheepsbouwgebied van
alle markten thuis. En die bagage
kan ik goed gebruiken in de
ombouw van deze scheepswerf
tot een moderne geoutilleerde
scheepsbouwonderneming, gericht op de toekomst.”
“Ik heb me intussen ook aan ons
personeel voorgesteld. Ik heb hen
verteld welke toekomst ik voorzie
met ons bedrijf. Nu zit ik nog met
een volle agenda met besprekin-

gen met leveranciers, Rijkswaterstaat en de gemeente Maasgouw.
Als de eerste drukte achter de rug
is ben ik een luisterend oor voor
onze werknemers. Hopelijk zullen ze mij vertellen wat goed en
niet goed draait op deze werf. Dat
is heel belangrijk om een goede
werksfeer te creëren en te behouden. Ik ben nu wel directeur, maar
ook collega van de werknemers
hier. Het zal ongetwijfeld moeilijk zijn om iedereen tevreden
te stellen, maar ik zal hierin een
goede middenweg bewandelen.”

Dankbaar
“In eerste instantie richten we
ons op onze vaste klantenkring.
Baggermolens blijven we repareren. Door uitbreiding en verbetering van aanlegkades en verlenging van de scheepshelling zijn
we straks in staat nieuwe klanten
uit binnen- en buitenland aan
te trekken. We repareren veel
binnenvaartschepen. Nu hebben
we veel ‘schadegevallen’. Straks
plegen we om- en nieuwbouw op
onze werf.”
“Alles overziende kan ik terugkijken op een mooie tijd bij
Peter Tinnemans. Toen ik hem
vertelde dat het voor mij tijd werd
om op eigen benen te staan, was
hij verbaasd en aangedaan. Peter
gunt mij evenwel alle succes in de
toekomst. Ik ben hem dankbaar
voor alle ervaring en kunde die ik
bij hem opgedaan heb. Ik ben er
zeker van dat ik met hem en zijn
bedrijf goed kan samenwerken.
Ik ben met veel zin en passie op
Scheepswerf Maasbracht begonnen.”

21 december 2021
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NIEUWENHUIJSEN SCHEEPSBOUW
Faciliteiten

Specialiteiten

• Helling tot 140 meter,

• Klasse maken tankers
• Keuringen: alle varende objecten

5 banen naast elkaar
• 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

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

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

Feliciteer binnenkort
deze nieuwe schepen
Mariëtte

Spirit of the Danube

Leveranciers opgelet!
Heeft u geleverd aan de ‘Spirit of the Danube’
of de ‘Mariëtte’? Feliciteer hen met uw logo
op de felicitatiepagina of met een advertentie.

Informeer naar
de mogelijkheden

(foto FlylieDutch)

(foto DronebyMark)

Voor de Spirit of the Danube:
mail rica@binnenvaartkrant.nl
Voor de Mariëtte:
mail ken@binnenvaartkrant.nl
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Een bewogen leven voor KSCC-directeur annex aalmoezenier

Dubbel jubileum voor Bernhard van Welzenes
“Je moet het met plezier doen,
humor hebben.” Je hoeft geen
theologische hoogstandje te verrichten volgens ‘de Aal’ om de
mens te dienen. Waarom geen
leken als priester inwijden? Van
Welzenes maakt zich zorgen om
de aanwas van nieuw priesterschap.

DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN

Vijftig jaar is hij nu directeur
van het KSCC én vijftig jaar
priester. Tweede Kerstdag is het
voor de in alle windrichtingen
bekende Bernhard van
Welzenes feest. Hij ontfermt
zich als landelijk aalmoezenier
over kermisexploitanten,
circusvolk en varenslieden.
Een spraakwaterval moet
je zijn in dit vak. Want als
Gods afgevaardigde in het
ondermaanse heb je luisteraars.
Een boodschap. Die troost moet
bieden in dit moeilijke maar
mooie leven. En wat is mooier
dan een reizend leven. Al kan het
trekkend bestaan hard werken
betekenen. Een pittig leven zijn.
Wie reist, ondervindt een steeds
veranderend perspectief van vergezichten. Juist mensen die in
beweging zijn, hebben misschien
meer houvast nodig. Zij vinden
dat in de Nijmeegse binnenhaven
aan boord van het Katholiek
Sociaal Cultureel Centrum. Daar
biedt deze letterlijk veilige thuishaven het reizend volk sociale en
pastorale hulp.
Met de inzet van vele vrijwilligers.
Waardoor de aalmoezenier zijn
werk kan verrichten. Het centrum
is een plek om uit te huilen, verdriet te verwerken en om troost
te vinden. Maar ook worden er
huwelijken gesloten en kinderen
gedoopt. De Jos Vranken, waarop
het KSCC is gehuisvest, is een
centrum voor de hele trekkende
bevolking van Nederland – en
daarbuiten.

Circus en carnaval
Sinds 1971 is Bernhard van
Welzenes nu aalmoezenier. Dus hij
is wel bekend in het Nijmeegse politieke en sociaal-culturele leven.
En niet alleen heeft hij oor voor
zijn parochie in de Waalstad. In
Europa is hij mede de aanjager
van het onderwijs aan schippers-,

Bernhard van Welzenes: “Je moet het met plezier doen, humor hebben.”
(foto Manon Bruininga)

kermis- en circuskinderen en is hij
secretaris-generaal van de mondiale oecumenische en diaconale
organisatie van pastores. Namens
de christelijke kerken werkend in
de kermis- en circuswereld, is hij
ook kind aan huis in Monaco.
Waar hij regelmatig te gast is bij de
prinselijke familie op het internationale circusfestival.
Ook mag Van Welzenes graag op
geheel eigen wijze het voortouw
voor de carnavalsmis nemen. Hij
heeft heel wat verschillende clubs
ingezegend.

Mens onder de mensen
Het is niet alleen feest, natuurlijk. Wanneer er in zijn parochie
verdriet of zorgen zijn, geeft hij
mensenharten een steuntje. Want
Bernhard van Welzenes is een
mens onder de mensen. Voor alle
gezindten. De verbinding zoekt
hij. De aalmoezenier probeert dat
te allen tijde tot stand te brengen.
Altijd op zoek naar de oplossing.
Door te luisteren naar mensen in
deze tijd van sterke individualisering. Of ze nou gelovig of niet
gelovig zijn, homo of lesbisch.

‘It’s a Man’s Man’s World’ zong de
legendarische James Brown ooit.
In de kerkelijke wereld is dat volgens Bernhard van Welzenes niet
anders. De rol van de vrouw is
door de eeuwen heen verdrongen
door de mannenbroederschap.
“De vrouw speelde ooit een grote
rol. Zij houdt de kerk levend. Als
alle vrouwen het werk neer zouden leggen, stort de gehele maatschappij in. De vrouw en de man
zijn nu tenslotte gelijkberechtigd.
De vrouw heeft iets relationeels in
zich. Dat emotionele. Zij is verbindend. De mannencultuur vergeet
dat. Ook ik ben me dat niet altijd
bewust. De vrouw heeft een specifieke kracht en de man heeft dat.
Samen vormen zij een geheel.”
De aalmoezenier haalt de foto’s
van zijn ouders tevoorschijn om
zijn verhaal kracht bij te zetten.
“Mijn moeder liep – hup – zo over
een smal loopplankje. Bij mijn vader moest je er een roeiboot onder
schuiven. Moeder klom zo een
zeeboot over. Mijn vader, afkomstig uit de slagerswereld, scheet in
z’n broek als hij dat moest doen.

nog altijd veel schippers wonen.
In 1975 waren zij het die precies
in de gaten hadden waar het lek
zat in de binnenvaart. Waar destijds de problemen zaten. Ze gingen staken. Vanwege die sigarenrokende herenschippers die op het
‘klootjesvolk’ neerkeken met hun
sjieke etentjes. Dat moest afgelopen zijn.
“De zorgen van schippers zijn
hetzelfde als op de wal, hoor?! Al
bracht dat staken niets. Het bracht
geen verbinding. Ze dreven de
mensen juist uit elkaar."
"Destijds ben ik bij heel wat van
die stakers op bezoek geweest. Ik
vroeg of ze zich nou als ondernemer zagen of als een soort taxichauffeur met een lading vracht.
Er was geen visie. Het transport
over water heeft altijd zowel grote
als kleine schepen nodig. Vervoerszekerheid.”

Podcast

Kempenaar

Het wordt tijd om ‘de Aal’ op de
foto te zetten. Want hij moet weer
op pad. Een begrafenis in Millingen. Ook een schip dat stil ligt,
kan volop in beweging zijn.
We krijgen te horen dat het, kortgeleden geopende, binnenvaartmuseum in het KSCC zal worden
uitgebreid. Bernhard van Welzenes neemt ons even mee naar de
nieuwe ruimte. Waar hij zijn videopodcast maakt. Voor zo’n drieduizend kijkers per aflevering. In
de bovenruimte komt ook meer
plaats voor alle modellen, boeken
en meer Rijnvaartparafernalia.

Van Welzenes heeft een schippersachtergrond. “Rijnvaart. Dat
heb ik altijd leuk gevonden om de
binnenvaart zo te noemen.” Zijn
grootvader had een van de eerste
gemotoriseerde kempenaars. “Gebouwd in Dodewaard. In het schip
stond een Stork-motor van 250
pk. Wat een flinke jongen was voor
die tijd.”
Als hij komt te overlijden wil hij in
Millingen worden begraven. Waar

Voor de foto moet worden geïmproviseerd. Want helaas wil de
kerststemmige buitenverlichting
niet meewerken. Ergens zit kortsluiting. Dus geen schitterend
sfeervol beeld aan dek. De aardlekschakelaar knalt er steeds uit.
Dat moet zeker tegen Kerst natuurlijk gerepareerd zijn. Want zonder
licht geen leven in de wereld van
een aalmoezenier.
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Bent u klaar voor de nieuwe
STAGE V-emissienorm ?
De meest compacte en intelligente after treatment systemen van Mourik EGP (Exhaust
Gas Purification) zorgt voor 80-95% minder uitstoot van NOx en fijnstof, daarmee
brengen wij u nieuwe als bestaande motoren naar de normering van de EU Non Road
Machinery Stage V. Ons systeem is zo compact dat het de uitlaatdemper kan vervangen.
Het intelligente besturingssystemen met telemetrie zorgt voor een real-time inzicht van
emissies en vaargedrag. Zo maakt Mourik EGP uw vaartuig klaar voor de toekomst.

Maak ook schoon schip

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

VANUIT 0NS STUURHUIS
IN ZWARTSLUIS, WENSEN WIJ IEDEREEN

Nautilus International
wenst je een
fantastisch 2022!

EEN FIJNE KERST EN EEN
SPEEREND NIEUWJAAR!

Nautilus
sector: www.nautilusint.org
www.nautilusint.org
NautilusInternational
Internationalisisdé
dévakbond
vakbondvoor
voor werknemers
werknemers in de maritieme
maritieme sector:

Aankomst:

Zwartsluis

Afslag na

700

m

Fijne
feestdagen!

Aankomst:

Zwartsluis

Twitter - @sabninl
E-mail - info@sabni.nl

700

m

Facebook - @sabninl
Website - www.sabni.nl
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Piz la Margna. (foto Jan Vos)

De Speculant. (foto A. Schreuders)

Vereniging De Binnenvaart:
hoeders van de binnenvaarthistorie
In de kersttijd is er extra veel
aandacht voor nostalgische
binnenvaartplaatjes. Omdat
Vereniging De Binnenvaart
over veel interessante foto’s
van vroeger beschikt, meestal
afkomstig van de circa 3.000
leden, maakt de vereniging graag
van de gelegenheid gebruik er
twee te tonen.
De vereniging heeft als doelstelling “het stimuleren van de
interesse in de nationale en internationale binnenvaart op nietpolitieke, -commerciële of -ideolo-

gische grondslag”. Het streven is
om de historie van rederijen en
particuliere vaart te behouden.

Eigen magazine
Met dat doel voor ogen beschrijft
en illustreert de eigen periodiek
van de vereniging – Binnenvaart
geheten – ontwikkelingen in de
sector. Het circa 64 pagina’s tellende magazine verschijnt zes keer
per jaar. Het verleden van de binnenvaart krijgt ruime aandacht.
Op deze pagina slechts twee historische foto’s uit het alsmaar groeiende archief.

Maar ook actuele thema’s worden
niet vergeten, zoals de gevolgen
van laag water, de ontwikkeling
naar (semi-)autonoom varen,
waterstof als voortstuwing en actuele ontwikkelingen in de chemicaliënvaart. En, niet te vergeten, dat
alles wordt van prachtige illustraties voorzien. Vandaar dat de vereniging steeds meer jongere leden
telt, en ook een toenemend aantal
rederijen en andere binnenvaartbedrijven.
De vereniging, die geheel op vrijwilligers draait, heeft nog veel
meer te bieden, zoals een data-

bank met ruim 17.500 schepen en
meer dan 83.000 foto’s, een eigen
Facebook- en YouTube-pagina.
Daarnaast heeft Vereniging De
Binnenvaart een eigen historische
partyschip: de Veerdienst 3 kan
voor aantrekkelijke prijzen worden gehuurd.

Binnenvaartcentrum
Een (gratis) bezoek aan het recent
uitgebreide Binnenvaartcentrum
in Dordrecht, het ‘hoofdkwartier’
van Vereniging De Binnenvaart, is
zeer de moeite waard. Vrijwel zonder uitzondering zijn bezoekers

erg onder de indruk van wat hier
aan binnenvaartgeschiedenis te
zien is. In het museum aan boord
van de duwboot René Siegfried
met bijbehorende lashbak, op de
Marot, een gerenoveerde Franse
Motor.
Online is de vereniging te vinden
op www.debinnenvaart.nl. Nieuwe
leden kunnen zich daar aanmelden bij de 32-jarige vereniging.
Voor slechts 41 euro (65+: 38
euro) per jaar bent u lid en kunt
u meegenieten van alle info in de
periodiek. Mooi kerstcadeautje
toch?

fijne

Wij wensen u fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 2022

D É L I E R E N S P E C I A L I S T V O O R D E B I N N E N VA A R T.

www.dijvler.nl

PROCURA
ADMINISTRATIEKANTOOR
Laan der Verenigde Naties 40, Dordrecht
Postbus 9178, 3301 AD, Dordrecht
Telefoon: 078 6127888, mjouwsma@administratiekantoorprocura.nl
www.administratiekantoorprocura.nl
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DIT WAS

Het kon alleen
maar beter gaan

2021

(foto Fokke Baarssen)

Jaaroverzicht

Na 2020 kon het alleen nog maar beter gaan. Gelukkig was dit voor de binnenvaart ook
best een beetje waar, zo bleek in 2021. Hoewel er gedurende dit jaar door de coronapandemie nogal wisselende stemmingen werden gesignaleerd in de economie en eigenlijk overal en bij iedereen, trok de handel aan. De pandemie is (nog lang) niet weg, maar
de eerste schrikreactie van 2020 is weggeëbd en de aanvoer van de industrie lijkt in
2021 te zijn teruggeveerd na de dip van vorig jaar. Maar zoals gezegd is de pandemie bij
lange na niet over en de tijden blijven onzeker. En er is toch ook niets aan als je niet gewoon ’s avonds gezellig uit eten kunt of dat je erbij na moet denken of je wel bij iemand
op bezoek mag en kan gaan. Nog los van alle leed dat is geleden door de nabestaanden
van de talrijke overledenen die dit virus op z’n geweten heeft.

Er zijn dit jaar ook nog andere dingen gebeurd en zelfs was het op
sommige gebieden een heel markant jaar met het eerste volledig
elektrische binnenschip en hoewel de Nederlandse politiek het
dit jaar grotendeels af liet weten wegens een ongeëvenaard lange
kabinetsformatie – en talrijke positiewisselingen in het demissionaire kabinet – lijkt er licht aan het einde van de tunnel met het
zicht op een heus binnenvaartfonds in Europa. Vooruit dan maar,
laten we 2021 het jaar van Europa maken. Dit eerste jaar na de Brexit
en het jaar waarin Angela Merkel er een streep onder zette, verdient
de Europese eenwording wel een extra steuntje in de rug.

In België worden proeven genomen met sonarsensoren.

Het virus is overal
Maar weinig in 2021 werd niet geraakt door corona. Denk alleen maar
aan al de havendagen en -festivals die niet door konden gaan (behalve de
Wereldhavendagen die wonder boven wonder dit jaar wel konden plaatsvinden, zij het in afgeslankte vorm). Of de rigide inreisregels in Duitsland,
waar de grensoverschrijdende binnenvaart zwaar onder gebukt ging, temeer
daar de bondsstaten elk voor zich deze regels verruimden of anderszins
aanpasten. Maar ook het werk voor de binnenvaart zelf leed onder de pandemieverschijnselen. Zeker de eerste helft van het jaar vielen de ladingvolumes terug doordat de industrie de productie had teruggeschroefd. Dit
herstelde zich wel later in het jaar. Dat herstel bleek in het najaar zelfs vrij
spectaculair omdat de internationale handel weer op stoom kwam, de overslag in de zeehavens opstuwend en uiteraard profiteerde de transportsector
daarvan. Er was zelfs een succesvolle Europort-beurs in Ahoy in november.
Wat de gevolgen zullen zijn van de hernieuwde opleving van het virus deze
winter en eventueel de verspreiding van een nieuwe, zeer besmettelijke variant, was nog niet bekend toen deze krant ter perse ging.

Geen toekomstdroom meer
In zekere zin kun je 2021 het jaar van een doorbraakje voor autonoom
varen noemen. Onbemand varen met behulp van elektronica is niet langer
een wilde toekomstdroom. Heel voorzichtig gaan autoriteiten hierin mee,
beseffend dat de toekomst onafwendbaar is.
Daarmee vaart niet ineens de hele binnenvaartvloot onbemand rond. Er
zullen eerst tests moeten worden gedaan, waarbij het belangrijk is dat deelnemende schepen elektrisch worden voortgestuwd. De Antwerpse haven
ziet in de overstap naar autonoom varen een mogelijkheid om het aandeel
in de modal split voor vervoer over water uit te breiden. Dat zou zomaar
kunnen hoewel dat niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt. De Antwerpse
Technische Universiteit introduceerde dit jaar wel een heel aardige wending: 3D-sonarsensoren, waarmee een schip dezelfde instrumenten krijgt
als waarmee een vleermuis in het pikkedonker z’n weg vindt.
Op de Europort-beurs werd in november door het Nederlands Forum Smart
Shipping SMASH! Een digitale roadmap gelanceerd, waarmee autonoom
varen ook weer een duwtje in de rug lijkt te krijgen. En als klap op de vuurpijl kondigde de Rijnvaartcommissie aan meer praktijkproeven met autonoom varen op de Rijn toe te staan. Als die commissie daar al in meegaat,
dan is het zeker geen sprookje meer.
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Rhein-Main-Donau
Schifffahrtsagentur GmbH

Wij wensen u prettige
kerstdagen en een
gezond & voortvarend

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr

2022

Vermittlung von Lotsen und
Ablösern in der Binnenschifffahrt

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.

Wir bieten Ihnen selbständige Kapitäne an und suchen
Kapitäne die auf selbständiger Basis arbeiten möchten.
Neue Adresse:
Dyckerhoffstr. 16, 55276 Oppenheim
Festnetznummer: 0049 61339242949
Mobil : 0049 1715482268

Kontakt: rhein-main-donau@t-online.de
Wir suchen für unsere Tankschiﬀe per sofort
Schiﬀsführer, welche folgende Qualiﬁkationen
bieten:
• mindestens Patent bis Mannheim
• Tankschiﬀfahrtserfahrung von Vorteil
• Radarpatent
• ADN-Schein

vlootschouw.nl
binnenvaartvlog.nl

•Schippersechtpaar
voor 86 mtr binnenvaartschip
•Schippersechtpaar
voor 86 mtr binnenvaartschip
•Afloskapitein
Voor de gehele vloot
•Afloskapitein

Wir bieten interessante Schweizer Sozialleistungen, bspw. 100% Pensionskassenvergütung
durch den Arbeitgeber, Krankenkassenversicherung sowie eine Krankentaggeldversicherung (BU
+ NBU) und fachspeziﬁsche Weiterbildungskurse
(u.a. Übernahme von Kurskosten) an.
Das Arbeits- und Freizeitverhältnis ist 1:1 in einem
festen Schichtsystem von 3 Wochen an Bord + 3
Wochen Freizeit.

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

Wegens uitbreiding van onze vloot bestaande uit
verschillende
schepen
wevloot
op zoek
naar een
Wegens uitbreiding
vanzijn
onze
bestaande
uit
verschillende schepen zijn we op zoek naar een

Unser Fahrgebiet erstreckt sich zwischen den
ARA-Häfen und Birsfelden sowie den Nebenﬂüssen des Rheins, wie Main und Mosel und dem
Nordwestdeutschen Kanalgebiet.

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

Wij vragen:
• Vaarbewijs
Wij
vragen: AB
• Rijnpatent
Vaarbewijs tot
AB Mannheim is pré
• ADN
Rijnpatent tot Mannheim is pré
• Marifoon
ADN
• Radarpatent
Marifoon
• Beheersing
RadarpatentDuits en Engels
• Beheersing Duits en Engels

Voor de gehele
vloot
Vaargebied
Nederland,
België, Duitsland.
Vaargebied Nederland, België, Duitsland.

Wij bieden:
Wij
bieden: of vast min. aantal dagen p.mnd.
•
Systeemvaart
dienstverband
• Vast
Systeemvaart
of vast min. aantal dagen p.mnd.
• Aantrekkelijke
(secundaire) arbeidsVast dienstverband
basis van Zwitserse
• voorwaarden
Aantrekkelijkeop(secundaire)
arbeids-condities
• Goede
reiskosten
regeling
voorwaarden
op basis
van Zwitserse condities
• Opleidingsmogelijkheden
Goede reiskosten regeling
• Dynamische
werkomgeving, met een prettige
Opleidingsmogelijkheden
enwerkomgeving,
dito collega’s met een prettige
• werksfeer
Dynamische
werksfeer en dito collega’s

Je reactie
Stuur
een korte motivatie en een CV naar
Je reactie
personal@amerschifffahrt.ch
Stuur een korte motivatie en een CV naar
t.a.v.
Nicole de Jongh
personal@amerschifffahrt.ch
t.a.v. Nicole de Jongh

Ervaring en knowhow in de binnenvaart
Transport
contracten
• Bouw, Afbouw,
en Reparatie
Ervaring
en knowhow
in Makelaardij
de binnenvaart
Financiering
ondersteuning
• Businessplan
ondersteuning
Transport
contracten
• Bouw, Afbouw,
Makelaardij
en Reparatie
Financiering ondersteuning • Businessplan ondersteuning
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Meten aan de pijp.

Vergroening als wisselgeld
De binnenvaart heeft een beetje een haat/liefde-verhouding met het milieu.
In Duitsland gaat de Bundesanstalt für Wasserbau de schadelijke emissies
opmeten aan de pijp (dat is de uitlaat). De binnenvaart als geheel is een
sterke troef in de bestrijding van die schadelijke emissies, maar de binnenvaart moet wel vergroenen, vinden politici desgevraagd.
Dat vergroenen van de binnenvaart wordt te pas en te onpas gebruikt door
politici en bestuurders als een soort wisselgeld voor een betere behandeling van de binnenvaart. Zelfs als het gaat om het inlopen van achterstallig
onderhoud van vaarwegen en de bijbehorende kunstwerken, krijgt de binnenvaart te horen dat er wel moet worden vergroend.
Dat de binnenvaart als sector sowieso zonder een reeks aanpassingen een
vergroening betekent ten opzichte van het wegvervoer, wordt dan gemakshalve maar even vergeten. Vandaar dat bij de Rijksbegroting voor 2022 en
daarna weliswaar duurzaamheid een grote rol speelt, maar voor de vaar
wegen (en de binnenvaart) niet of nauwelijks aandacht is.
Toch was er in 2021 wel een vermeldenswaardig feitje over de binnenvaart
te melden en dat is de invoering van een officieel emissielabel. Krijgt een
schip toch een soort van milieuvriendelijk oormerk.

21 december 2021

DIT WAS

Jaaroverzicht

Een coryfee ging heen
Met het overlijden van de 89-jarige Klaas van Dorsten op 18 februari verloor
de binnenvaart een coryfee, een zwaargewicht in de organisatiewereld en
ook een succesvol binnenvaartondernemer. Als voorzitter maakte hij van
Koninklijke Schuttevaer een professionele en slagvaardige lobbyorganisatie.
Tevens stond hij mede aan de wieg van de ontwikkeling van de containerterminal in Meppel in een tijd dat intermodaal vervoer nog niet gangbaar was.

Gebed zonder eind

Slimme veerboot

Opnieuw moest dit jaar alarm worden geslagen over een veel te grote hoeveelheid van het uiterst giftige fosfine in de lading van binnenschepen. In
een lading tarwe in de ruimen van de motorschepen Imatra, Semper Spera
en Coby werd een veel te hoge dosis fosfine aangetroffen. Ze waren in Oss
beladen en pas een maand later werden de schepen gelost, in Kampen. In
de tussentijd waren ze onderwerp van wekenlange discussies geweest, zowel
tussen vaarwegbeheerders en schippersverenigingen als tussen politici. Er
was veel kritiek op deze situatie, aangezien eind 2019 de schipper van het
ms Fox en zijn vrouw ernstig ziek waren geworden van fosfine in de lading.

Als je wilt dat je schip ‘Schip van het Jaar’ wordt, dan zul je vanaf 2021
toch tenminste met een elektrisch aangedreven schip moeten komen. Maar
liefst drie elektrische veerboten waren gegadigde voor de titel en uiteraard
won één van deze kandidaten, namelijk de elektrische veerboot Bryggen,
gebouwd door Damen Shipyards Group in opdracht van Arriva. Het schip
vaart in Kopenhagen. De prijs werd toegekend door de Koninklijke Neder
landse Vereniging van Technici in de Scheepvaart. Voor deze veerboot ontwikkelde Damen ook een slim en effectief afmeersysteem waarbij het schip
zo lang mogelijk kan opladen.

Minister Barbara Visser moet wachten
met het ontgassingsverbod.

Uitstel van executie

Alternatieve stem
2021 was het jaar waarin de ASV 75 werd. De Algemeene Schippersvereeniging heeft in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden een heel eigen, prikkelende rol in de binnenvaart. De viering van de driekwart eeuw
jubileum werd uitgesteld wegens corona. Net als in het dagelijks leven trekt
corona in dit jaarverslag te veel de aandacht.
In de vijftiger jaren was de ASV een grote bond van vele schippers met kleine schepen. De laatste 25 jaar was het de kleinste van de organisaties in de
binnenvaart, maar zeker niet de minst opvallende. Wat weinigen verwach
tten is dat de ASV zich na de afschaffing van de EV ontwikkelde tot een
krachtige, alternatieve stem namens schippers op tal van terreinen en daardoor is de bond zeker de laatste jaren ook weer flink gegroeid.

Ontgassen van binnenschepen na
lossing van gevaarlijke vloeistoffen
vindt nog steeds plaats in de open
lucht, al mag het niet meer in ‘dichtbevolkte gebieden’. Als dat letterlijk
zou worden opgevolgd, zou er in
heel Nederland al lang niet meer
worden ontgast. Helaas is dat verbod er nog niet, hoewel precies een
jaar geleden door minister Cora van
Nieuwenhuizen werd aangekondigd
dat het er ‘eind 2021’ wel zou zijn.
Cora is inmiddels opgevolgd door
minister Barbara Visser en die moet
– overigens net als haar voorganger
Dichtbevolkt Nederland.
– wachten met een algeheel verbod
(kaart uit ontgassingsrapport ILT)
tot zes maanden nadat alle Rijnoeverstaten de nieuwe tekst van het CDNI-verdrag hebben getekend. En zo
lang België, Frankrijk en Zwitserland dat niet hebben gedaan, is volgens
de bewindsvrouw een algeheel verbod niet mogelijk. Tegen de zin van de
Partij voor de Dieren, die de minister al eerder dit jaar hierover aan de tand
voelde. De minister stelde echter dat zolang het geen Europees verbod is er
slechts een appèl kan worden gedaan op de schippers om het varend ontgassen tot een minimum te beperken. Ook dat staat in het verdrag. Voor de
binnenvaart is het vervelend dat het verbod er nog niet is, want nu blijven
de verladers het probleem naar de scheepvaart schuiven terwijl zij anders de
kosten van verwerking van de gevaarlijke dampen moeten dragen.
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YOU don’t want to be just a number?
YOU want your questions to be answered quickly?
YOU want fair treatment?
YOU want to earn a bonus for good performance?

DU willst nicht nur eine Nummer sein?
DU möchtest schnell Antworten auf deine Fragen?
DU willst fair behandelt werden?
DU möchtest ein Bonus für gute Leistung verdienen?

Then YOU should come to

Dann kommst DU zu

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

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

For our existing fleet as well as for our new buildings Travelmarvel Polaris, Travelmarvel Vega
and Travelmarvel Capella we are looking for motivated candidates for the following positions
starting February 2022

Für unsere bestehende Flotte sowie für unsere Neubauten Travelmarvel Polaris,
Travelmarvel Vega und Travelmarvel Capella suchen wir ab Februar 2022
motivierte Kandidaten für folgende Positionen

1st/2nd Captain (m/f)
Engineer (m/f)
Helmsman with patent (m/f) Sailor (Rhine)

1./2. Kapitän (m/w)
Maschinist (m/w)
Steuermann mit Patent (m/w) Matrose (Rhein)

We offer:
• Unlimited Swiss contracts (Net EURO) incl. social security
and payment of CH withholding tax
• A choice of competitive, duty-oriented salary models
• Bonus models for 1st Captains
• Regulated time off according to agreement
• Personal support/dedicated contact persons

Wir bieten:
• Unbefristete Schweizer Verträge (Netto EURO)
inkl. Sozialversicherung und Abgabe der CH-Quellensteuer
• Eine Auswahl an wettbewerbsfähigen, einsatzorientierten Lohnmodellen
• Bonus Modelle für 1. Kapitäne
• Geregelte Freizeit nach Absprache
• Persönliche Betreuung/engagierte Ansprechpartner

We have aroused your interest and you would like to become part of our solid company?
Please send your application including CV, passport/ID, COVID certificate (recovered or vaccinated)
and patents or shipping book by mail to: claudia.ehrich@river-man.ch

Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie möchten gerne Teil unserer soliden Firma werden?
Schicken Sie bitte Ihre Bewerbung inklusive Lebenslauf, Reisepass/ID, COVID Zertifikat (2G)
und Patente bzw. Schifferdienstbuch per Mail an: claudia.ehrich@river-man.ch

www.river-man.ch

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

Princess Rivercruises AG
Wij zijn op zoek naar:

Wij zijn op zoek naar:

1ste Kapitein & 2de Kapitein AflosKapitein

Machinist • Matrozen

(Op ZZP basis is ook mogelijk)

met geldig dienstboekje rijnvaart

Vaargebied: Nederland, België, Rijn, Moezel.

Vaargebied: Nederland, België, Rijn, Moezel.

Wij bieden:

Wij verwachten van U:

Wij bieden:

Wij verwachten van U:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden
• Zwitsers arbeidscontract
• Vrijetijdsregeling

• Prettige omgangsvorm en Representatief
uiterlijk
• Goede communicatieve vaardigheden
• Kennis van Duitse en/of Engelse taal en
ervaring in vergelijkbare functie.

Vrijetijdsregeling 4/4 of 4/2
Serieus netto salaris
Zwitsers arbeidscontract
Pensioenopbouw
Ziektekostenverzekering
Sociale verzekeringsbijdrage

Rijn- en Radarpatent
Ervaring in vergelijkbare functie
Kennis van Duitse en/of Engelse taal
Goede communicatieve vaardigheden
Deskundige passagiersvaart is een pré
Prettige omgangsvorm en Representatief
uiterlijk

Sollicitatie met CV: kunt U sturen naar nautisch@live.nl
Meer informatie: www.rivercruise-line.eu • Telefoneren kan met Jan de Berg +31 613121609
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Voll auf Kurs! Starten Sie jetzt Ihre Karriere bei River Advice als ...

Captain

(w/m/d)
Hier bewerben!

Das bieten wir Ihnen:
NEUE attraktive Lohnpakete mit schweizer Arbeitsvertrag und Sozialleistungen
flexible Einsatzplanung und faire Arbeitsbedingungen
moderne und nutzerfreundliche Arbeitsmittel
ein dynamisches Team in einer angenehmen und familiären Arbeitsatmosphäre
Das bringen Sie mit:
abgeschlossene Ausbildung mit gültigen Patenten
mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position
sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und/oder Englisch
freundliche und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit

River Advice AG | Nauenstrasse 63 A | 4002 Basel | Schweiz
+41 61 205 15 30 | www.riveradvice.jobs | career@riveradvice.com
Job ad_Binnenvaart_202110_FINAL.indd 1

16.11.2021 08:51:50

SET SAIL
f o r y o u r c a r e ee r
r

Set sail for a new career with Viking

Steuern Sie mit Viking Cruises in eine ERFOLGREICHE ZUKUNFT

Viking is the market leader in the river cruise industry and continues to
Viking Cruises, der Marktführer der Flusskreuzfahrtbranche, setzt
add to its fleet each year. Join the Viking family now and experience for
seinen erfolgreichen Expansionskurs ungebremst fort. Die Vikingyourself why we are proud to have the most loyal and long-standing crew
Familie wartet auf Sie!
in the industry.
For
our riveroder
shipsSCHIFFSFÜHRER
we are looking to fill
the following positions:
KAPITÄN
(m/w)
CAPTAIN or 1st/2nd OFFICER

We are also pleased to consider applications from the freight or tanker
Bei Eignung
werden Sie für die neue Aufgabe intensiv geschult.
shipping
industry.
New
hires willSie
receive
training
for vikingcareers.com
their position.
Bewerben
sich extensive
noch heute
unter:
Apply today: vikingcareers.com
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UW
UW VISIE
VISIE IS
IS ONS
ONS STREVEN
STREVEN NAAR
NAAR PERFECTIE!
PERFECTIE!

UW VISIE IN 2022 IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!

WWW.SHIPVISION.NL

Volg ons
ons op
op
Volg





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

Fijne Feestdagen!

Nieuwbouw binnenvaart
Nieuwbouw zeevaart
VOOR
VAN
X
VOOR POTENTIËLE
POTENTIËLE KLANTEN
KLANTEN ZIJN
ZIJN WE
WE OP
OP ZOEK
ZOEK NAAR
NAAR SCHEPEN
SCHEPENAfbouw
VAN 110
110
X 10.50
10.50
begeleiding
Bemiddeling
WWW.SHIPVISION.NL
GEZOCHT STARTENDE ONDERNEMER

Splendor
ms Stefanus
Splendor

Afmetingen
110
9,50
2,99
Afmetingen :: : 110
80 xxx9,50
8.20xx x2,99
2.47
Afmetingen
Tonnage
2200
Tonnage :: : 2200
1.086
Tonnage
Bouwjaar
Bouwjaar
2006/1998
Bouwjaar :: : 2006/1998
1961
Hoofdmotor
4000,
Bj.
Hoofdmotor
Fabr.
MTU
4000, 1550
1550
Pk,
Bj. 2008
2008
Hoofdmotor:: : Fabr.
Fabr.MTU
Mitsubishi
S 12Pk,
A MPTA,
862 Pk, Bj. 2002

NIEUW

Livia
ms Mi-Deseo
Livia
Afmetingen
Afmetingen::
Afmetingen
Tonnage
Tonnage
Tonnage ::
Bouwjaar
Bouwjaar
Bouwjaar ::
Hoofdmotor
:
Hoofdmotor
Hoofdmotor:

xx 2.65
: 54.98
110 xxx 7.25
11.45
x 3.63
54.98
7.25
2.65
699
: 699
3.212
1963
: 1963
2015
Fabr. Deutz,
12
Deutz, Bam
Bam
12 M816,
M816, 700
700 Pk,
Pk,
: Fabr.
Caterpillar
3512C,
Bj.
1981
Bj.1.521
1981 Pk, Bj. 2015

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.
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.

TE KOOP

NIEUW

TE
TE KOOP
KOOP GEVRAAGD
GEVRAAGD

MTS 110 x 11.40 min
3500 m³
ms Mondial
spiralen
Afmetingen
: 90 x 9,53en
x 3,27ketel
Tonnage
: 1.849
bouwjaar vanaf 2000
Bouwjaar : 1982
Hoofdmotor : Caterpillar, C32,
1200 pk, Bj.2013

TE KOOP / TE HUUR

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.

ms Magic
Nieuwbouw
duwboot
Nieuwbouw
Afmetingen : 135 duwboot
x 11.45 x 3.49

Afmetingen
:: 19
Tonnage
: 3.745
Afmetingen
19 xx 10
10 meter
meter
Bouwjaar
:: 2020
Bouwjaar : 2000
Bouwjaar
2020
Bouwwerf
:
Tinnemans,
Maasbracht
Hoofdmotor : 2x: Caterpillar
Bouwwerf
Tinnemans,C32,
Maasbracht
Levering conditie
conditie1.010
In overleg
overleg
Pk, Bj. 2019
Levering
:: In
Prijs
:: €€ 2.685.000,-Prijs
2.685.000,--

2 Spudpaalkantelaars met 2 hydropacks. Incl. 2 spuds elk 12.00 m.
Diameter 610 mm.

VOOR POTENTIËLE KLANTEN ZIJN WE OP ZOEK NAAR SCHEPEN VAN 110 X 11.40
Merwestraat
Merwestraat 4a,
4a, 4251
4251 CR
CR Werkendam
Werkendam
Telefoonnummer: +31
+31 (0)
(0) 183
183 50
50 54
54 33
33
Telefoonnummer:
Jan
Jan Ruijtenberg,
Ruijtenberg, mobiel:
mobiel: +31
+31 (0)
(0) 651
651 14
14 53
53 39
39
Dolf Cornet,
Cornet, mobiel:
mobiel: +31
+31 (0)
(0) 646
646 92
92 12
12 80
80
Dolf
e-mail:
e-mail: info@shipvision.nl
info@shipvision.nl

Prijzen op aanvraag.

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

!
o
H
o
Ho H
Wacht eens even...
Hier hebben ze wél een grote voorraad!

Driveline specialist
in conventional and hybrid solutions

27

Kerstspecial

21 december 2021

DIT WAS

2021

Jaaroverzicht

Caroline Nagtegaal-van Doorn.

Positieve ontwikkeling
Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden in 2021.
Binnenvaartkrant heeft de website Vlootschouw.nl vernieuwd. En niet zo’n
beetje. Er is nu van alles op te zoeken, op te vragen over de verschillende
jaren en alles is overzichtelijk vormgegeven. Een moderne website voor een
moderne sector.
Wat is gebleven, zijn de fantastische foto’s van alle nieuwe schepen sinds de
start van de krant in 1997 met de vermelding van de bedrijven die aan deze
prachtige vloot hebben gebouwd. Neem snel een kijkje op Vlootschouw.nl.

Met grote stappen naar Europees fonds
Eerlijk gezegd is het Europees fonds voor de binnenvaart er nog niet, maar
in 2021 werden wel grote stappen gezet in de richting van zo’n fonds. Met
name het Europees Parlement – onder aanvoering van de onvermoei
bare Caroline Nagtegaal-van Doorn als pleitbezorger van de binnenvaart
– plaatst zich vierkant achter de plannen om de binnenvaart in Europa
te ondersteunen bij het innoveren, vergroenen en digitaliseren. Kortom de
Europese binnenvaart moet ‘future proof’ worden, in het Nederlands ‘toekomstbestendig’. VVD-Europarlementariër Caroline Nagtegaal-van Doorn
vindt onomwonden dat de binnenvaart te veel van de radar is verdwenen
in het Europese transportdebat. Ze wil met het fonds eraan bijdragen dat de
binnenvaart in staat is de vergroening te bolwerken zonder dat de kosten de
sector doen omvallen.

De oude Sluis II in het Wilhelminakanaal.

20.000 TEU gegijzeld

(foto Suez Port Authority)

In de vroege morgen van 29 juli arriveerde de Ever Given in Rotterdam. Het
containerschip was wereldberoemd geworden door een stuurfout in het Suezkanaal. Daardoor kwam het schip dwars te liggen en zo blokkeerde het
de supply chain vanuit Azië voor West-Europa.
De hele logistieke keten werd door deze ‘Suezcrisis’ verstoord. Niet alleen
de lading van de Ever Given kwam te laat, maar ook die van alle schepen die
door het Suezkanaal wilden varen in de week na dit ongeval half maart. Er
deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De Ever Given van rederij
Evergreen vervoerde circa 20.000 TEU aan containers. Na afloop werd het
schip nog maandenlang vastgehouden door Egyptische autoriteiten. Het
had immers zomaar een terroristische daad kunnen zijn.
De oplossing had een Nederlands tintje. De berging van de Ever Given was
in handen van Boskalis en Smit Salvage.

Vervoer van suikerbieten over water.

Een brug te ver
Tilburg en Rijkswaterstaat willen heel graag het Wilhelminakanaal beter
bevaarbaar maken en geschikt voor grotere schepen, maar de verruiming
van het kanaal ter hoogte van Tilburg blijkt telkens een brug te ver. Volgens nieuw onderzoek moet het kanaal veel breder worden. Een toevoeging
van de werkzaamheden die wel tot vijf jaar vertraging kan opleveren. De
herbouw van Sluis II en de afbouw van Sluis III en de verruiming van het
kanaal zouden toch al duren tot 2025.
De oude Sluis III is een industrieel monument met de twee bajonetsluiskolken achter elkaar. Het kunstwerk blijft behouden als monument en fungeert als waterkering sinds de nieuwe sluis in werking trad in 2017, precies
honderd jaar nadat de oude sluis werd gebouwd. Begin 20e eeuw was nog
geen sprake van bediening op afstand en de oude sluis was dan ook voorzien van een dubbele woning voor de sluiswachter en diens knecht, een
loods, een schakelhuis-pompgebouw en een bedieningshuisje.

Aanleg van een pijpleiding.

Terug naar het water

(still uit film promotiefilm over bietenvervoer)

2021 is het jaar waarin de aloude bietencampagne terugkwam op het water.
Wie had dat kunnen denken? Het is nog niet het klassieke recept van honderden kleine schepen die de bieten bij de boer ophalen om naar de suikerfabrieken te brengen, maar alles heeft een begin nodig. Eindelijk raakten de
betrokken bedrijven ervan overtuigd dat het vervoer van suikerbieten veel
beter per schip kan dan per vrachtauto.
Eind 2020 deed Cosun Beet Company (de opdrachtgever) al een proef met
dit vervoer, vooral om te kijken of de bieten niet te veel zouden lijden als
gevolg van de overslag in en uit het schip. Dat viel alleszins mee en besloten
werd dit jaar op een deel van de route van de bietencampagne schepen in
te zetten. De NPRC leverde acht schepen die door te pendelen van Maastricht naar Oudenbosch 270.000 ton bieten vervoerden en daarmee 15.000
vrachtautoritten bespaarde. De NPRC sprak van een ‘sugar corridor’.

Vlaanderen kiest voor leiding

(foto Maksim Safaniuk)

Oude tijden herleven. Wie herinnert zich niet de heftige maar soms ook
ludieke strijd van de binnentankvaart tegen het commer
ciële gebruik
van de NAVO-pijpleiding. De ITV had er zelfs een speciale hulplijn
voor in het leven geroepen. Het bleek allemaal zinloos en de NAVOpijp werd gewoon geëxploiteerd. Het is de vraag of de protesten
tegen de nieuw aan te leggen pijpleidingen tussen de Antwerpse haven en
het Ruhrgebied ook zo hoog op zullen lopen. Misschien is het wel de moeite
waard. Er komt dus een ondergrondse leidingstraat, aangelegd door de haven van Antwerpen en de Vlaamse overheid met verschillende leidingen voor
het vervoer van CO2 en waterstof. Volgens het Kenniscentrum Binnenvaart
Vlaanderen kunnen binnenschepen die transporten makkelijk verzorgen.
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SCHEEPSMAKELAARDIJ & ADVIES

The Blue World
wenst u

Prettige Kerstdagen
Gelukkig Nieuwjaar!
Kloosterstraat 10
5301 BM Zaltbommel
+31 655 333583
+31 418 510100
patrick@theblueworld.nl
www.theblueworld.nl

GJV Diesel Service wenst u
gezegende Kerstdagen en een
voorspoedig 2022 toe.

Moerbei 10 | 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam | 0184 67 92 25 | www.gjvdieselservice.nl
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Wij wensen
onze relaties prettige
kerstdagen en
een voorspoedig 2022!

Nieuwbouw

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

Reﬁt

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

Reparatie

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

breejen-shipyard.nl

ONZE PRODUCTEN,
DE BOUWSTENEN VAN UW ONDERNEMING
ONZE PRODUCTEN,
DE BOUWSTENEN VAN UW ONDERNEMING

authorized
authorized
partner
of
part ner of
man engines

authorized
partner of
man engines

offi
of ficcieel
ieel
geautoriseerd
geautoriseerd
dealer
dealer

officieel
geautoriseerd
dealer

Nu ook leverbaar: Stage V gecertificeerde motoren met vermogens van 160 PK t/m 1000 PK

Nu ook
Nu
ookLeverbaar:
Leverbaar:

Stage VVgecerifi
ceerde motoren
metmet
vermogens
van 300
t/m
pk pk
Stage
gecerifi
motoren
vermogens
vanpk
300
pk1000
t/m 1000
Nuceerde
ook Leverbaar:
Stage V gecerificeerde motoren met vermogens van 300 pk t/m 1000 pk

Servicemotoren
motoren
Service
Hermotoriseren
Hermotoriseren
Service motoren
Levering motoren
motoren
Levering
Hermotoriseren

Levering onderdelen
onderdelen
Levering
Levering
Lever inLevering
g boegschroefboegs conderdelen
hr oef systemen
Levering boegschroef-

Serviceboegschroeven
boegschroeven
Service
Levering
LevService
er ing en
eboegschroeven
n plaatsen
pl a at s en van
va n
ballastpompen
ballastpompen
Levering en plaatsen van

Levering motoren
systemen
ballastpompen
De
De Groot
Gr oot Diesel
Dies el Marine
Ma r ine Services
S er vic es || Tel.
Tel . 078
078 - 303
303 97
97 00
00 || info@degrootmarine.com
inf o@degr oot ma r ine. c om || www.degrootmarine.com
www. degr oot ma r ine. c om
De Groot Diesel Marine Services | Tel. 078 - 303 97 00 | info@degrootmarine.com | www.degrootmarine.com
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Dacom Werkendam BV wenst iedereen

DE JONG’S PIJPLEIDINGFABRIEK
SATELLIET ONTVANGSTSYSTEMEN

CAMERA BESTURINGSSYSTEMEN

OOK IN HET NIEUWE JAAR KOMT
ELKE KLUS WEER VOOR ELKAAR

4G ROUTERS
De Jong’s Pijpleidingfabriek produceert en installeert met veel
expertise elke dag pijpleidingsystemen voor de maritieme sector,
visserij, baggerindustrie, jachtenbouw, binnenvaart, aggregatenbouw
en waterzuiveringsinstallaties. Zij kiezen voor het familiebedrijf uit
Sliedrecht omdat het al sinds 1951 de specialist is op dit gebied.

DÉ SPECIALIST
IN PIJPLEIDINGEN

De Jong's Pijpleidingfabriek B.V. Sliedrecht
Ir. Lelystraat 10, 4251 LS Werkendam T +31 (0)183 501707 www.dacomwerkendam.nl

Molendijk 80-82 • 3361 EP • Sliedrecht • Postbus 67 • 3360 AB • Sliedrecht
+31 (0)184 413 644 • info@djps.nl • www.djps.nl

Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons het afgelopen jaar heeft gegeven.
Wij kijken uit naar een gezond en mooi 2022.

AlphaRiverTrackPilot
Automatische koers- en bochtbesturing
Neem contact met ons op voor
financieringsmogelijkheden voor de
AlphaRiverTrackPilot.
E inland@alphatronmarine.com | T +31 10 453 4000
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Evacuatie bij watersnood in Limburg 2021.

Jaaroverzicht
Verschillende kijk op biodiesel

Klimaatverandering

(foto Brita Seifert)

Het was geen Elizabethsvloed (van november 1421) maar een zomerse
vloedgolf (van 2021) die uit de lucht kwam vallen. Door enorme regenval
overstroomden delen van Limburg en de Maas was dagenlang gestremd
wegens het hoge water. Anders dan in de buurlanden vielen er in Nederland
geen slachtoffers bij deze onverwachte watersnood, waarbij tienduizenden
werden geëvacueerd en dijken op breken leken te staan door de zware waterafvoer via kanalen en rivieren.
De dijk van het Julianakanaal kon het net houden. Was dat niet het geval
geweest, dan had het gebied rond Meersen ondergelopen. Dat gebeurde
niet dankzij inderhaast aangelegde dijkversterkingen. De waterafvoer was
net zo hevig als in 1993 en 1995. Sindsdien is echter het programma ‘Ruimte voor de rivier’ uitgevoerd en dat bleek voldoende te zijn.
Er werd in de ondergelopen dorpen veel schade aangericht maar de dramatische gevolgen als van de Elizabethsvloed bleef Limburg deze zomer
bespaard. Uiteraard waren er aanwijzingen dat dit samenhangt met de klimaatsverandering zoals die al jarenlang wordt aangekondigd.

Zonder corona had 2021 het jaar van het bijmengen van
diesel kunnen worden. De Nederlandse overheid is ervan overtuigd het milieu en het klimaat een plezier te
doen door de leveranciers van gasolie te verplichten
biologische componenten toe te voegen aan gasolie.
Het was met name de jubilerende ASV die hiertegen
in opstand kwam. Die bio-componenten zijn volgens
de ASV helemaal niet zo goed voor milieu en klimaat
en al helemaal niet voor de scheepsdieselmotoren waar
ze in verbrand worden. Voorzien worden calamiteiten
en schades en dat wil de ASV voorkomen. Zo worden de
dieselmotoren misbruikt voor de verbranding van afgedankte
kookolie. Met 5 procent of meer daarvan zou de brandstof niet meer voldoen aan de norm EN590. “Bovendien is het vervuilender”, aldus de ASV.
Ook verzekeraar EOC onderschrijft dat standpunt. Tevens meldt de organisatie van bunkeraars NOVE dat deze verplichting op nationaal niveau
dramatisch uitwerkt op de positie van de Nederlandse bunkerbedrijven.
Staatssecretaris Steven Weyenberg van IenW kijkt daar toch heel anders tegenaan. Volgens hem is het heel zinvol en kan het ook.

Verbijsterend achterstallig onderhoud

Waardevolle aanvulling
Sinds 4 februari dit jaar vaart Citybarge bedrijfsafval over de Leidse grachten met elektrisch voortgestuwde bootjes met bakjes. Citybarge werkt daarvoor samen met afvalverwerker Renewi. In een commentaar zei de Leidense
wethouder Yvonne van Delft dat “deze elektrische boot een waardevolle
aanvulling is op andere duurzame alternatieven zoals fietsen, bakfietsen en
kleine elektrische auto’s. Een win-winsituatie en een geweldige aanwinst
voor onze waterrijke Leidse binnenstad.”

Wat de binnenvaart betreft had 2021 het jaar geworden waarin Nederland
wakker schrok, zich bewust werd van het verbijsterend slechte onderhoud
van de vaarwegen, bruggen en sluizen. Af en toe leek het erop dat een
wenselijke Aha-Erlebnis plaatsvond. Bijvoorbeeld toen op 29 oktober
minister Barbara Visser de Tweede Kamer in een brief vertelde dat het er
veel slechter voor stond met de infrastructuur in Nederland dan ze had
gedacht en dat dus de beschikbare euro’s bij lange na niet voldoende zijn
om die achterstand in te lopen.
Maar zo’n brief verandert de situatie ook weer niet direct in een tijd van
hoogoplopende spanningen over een pandemie die de mensheid bedreigt
en diezelfde mensheid een klimaatcrisis boven het hoofd hangt. Hoewel
zeker wat dat laatste onderwerp betreft, de binnenvaart alleen mét goedwerkende sluizen een flinke steen kan bijdragen aan de oplossing. Maar dat
is misschien te ingewikkeld voor bestuurders die toch wel wat anders aan
hun hoofd hebben.

Meereizende informatie
Toen in 1996 Jos van Splunder van de Dienst Zeeland van Rijkswaterstaat met BICS startte, werd
elektronisch melden van binnenschepen bij
de vaarwegbeheerder in principe mogelijk.
Er moest nog wel wat water door de Rijn
voordat dit in de praktijk grootschalig kon
worden toegepast, maar 25 jaar later is het
elektronisch melden voor een groot gedeelte
van de vloot verplicht en biedt het de binnenvaart zoveel voordelen dat wie er eenmaal
gebruik van maakt, niet meer terug wil naar de
analoge meldingen van weleer. Vooral het feit dat
de scheeps- en reisgegevens met het schip ‘meereizen’ maakt het voor de
schipper eenvoudiger.
De in 2013 overleden Van Splunder zou het prachtig hebben gevonden
hoe ‘zijn’ Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem een sleutelrol
vervult in de begeleiding van de scheepvaart anno 2021.
Sinds 1 december van dit jaar moeten ook riviercruiseschepen, vaartuigen
langer dan 110 meter, zeeschepen, schepen met LNG-aandrijving en bijzondere transporten zich elektronisch melden op de Rijn. Een verplichting die
al enige tijd geldt voor containerschepen en tankers.
Niet iedereen die zich elektronisch meldt, maakt gebruik van het nog
immer gratis BICS. Bij sommige hardware is de mogelijkheid tot elektronisch melden ingebouwd.

Full elektrisch
2021 was het jaar waarin volledig elektrisch voortgestuwde binnenvaart
werkelijkheid werd. Op 6 september voer het 90 meter lange containerschip Alphenaar voor het eerst elektrisch op stroom uit verwisselbare
batterijcontainers.
100 procent emissievrij varen was de primeur voor de hele binnenvaart. Het
‘moment of glory’ was voor Zero Emission Services (ZES). De Alphenaar is
gebouwd voor het traject tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk, waarvan
de Gouwe deel uitmaakt. Niet helemaal verrassend was de eerste opdrachtgever voor dit transport bierbrouwer Heineken, van meet af aan een groot
pleitbezorger van intermodaal vervoer.
De Alphenaar wordt voortgestuwd door ZES-packs, 20-voets containers vol
batterijen die worden opgeladen met groene stroom. Er komen meer schepen als de Alphenaar, verzekert ZES, om in 2030 dertig vaarroutes met zero
emmission te realiseren met acht laadstations.
Later dit jaar arriveerde in Europa een andere leverancier van wisselstations
voor batterijen. Het Canadese Shift Clean Energy zal in Amsterdam een
eerste wisselstation voor batterijen vestigen. De eerste afnemer van die batterijen zal Kotug zijn, dat met elektrisch aangedreven boten gaat varen in
de regio Amsterdam.
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√ VOLVO PENTA officieel bedrijfsvaart dealer
√ 2 STEVENDOKKEN 12 m tussen beunen
√ Inbouw en herstelling boegschroeven,
stuurinstallaties, motorinstallaties diverse
merken, aslijnen, etc.
√ SPECIALIST SCHROEVEN – eigen hersteldienst met jarenlange ervaring
√ BOUW, ONDERHOUD en HERSTELLING
diverse vaartuigen – eigen helling tot 50 m
√ DRAAI- en FREESWERKEN in eigen werkplaats – schroefassen, roerkoningen, etc.

Met onze dank
voor de prettige
relatie gedurende
het afgelopen jaar
wensen wij u ﬁjne
kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar!

EXCLUSIEVE MAATWERK LIFTEN
VRAGEN OF MEER INFORMATIE >
Robert Ruis
+31 6 200 35 381
info@reoliftdesign.nl

Friezenweg 10 A
5349 AW Oss

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

www.carronmarine.be

De zekerheid van continuïteit

24/7

Wij wensen u fijne feestdagen
en een voorspoedig

2022
• STEVENDOKKEN • ABC DEALER • STUURMACHINES EN ROEREN
• IVR KEURINGSSTATION • IJZERWERK / REPARATIE
• TOTAAL ONDERHOUD • REVISIE MOTOREN • HERMOTORISERING
• HYDRAULIEK / DRAAIERIJ • AFBOUWKADE 140 METER • NIEUWBOUW

• NIEUWBOUW • OFF-SHORE • LEIDINGWERK • SKID-BOUW
• STAAL / RVS / CUNIFER • REPARATIE • ONTWERP / ENGINEERING
• TOTAAL PAKKET • RUIME ERVARING • VCA GECERTIFICEERD

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

Scheepvaartweg 9, 3356 LL Papendrecht
T +31 (0)78 641 68 88 • E info@psipiping.com
www.psipiping.com

SERVICE
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Kaai 250A - Voorhavenlaan 84 - B 9000 Gent
T: +32 (0)9 255 58 00 - E: info@werkhuizen-ketels.be

Wij danken al onze klanten en wensen u een
voorspoedig 2022!

21 december 2021
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Het ganse Ketels Team
Industriestr. 10
D-49733 Haren
Tel.: +49 (0) 59 32-99 77-0
Fax: +49 (0) 59 32-99 77-20

info@wessels.com
www.wessels.com

2022

2022!
VERHAAR OMEGA Industriekade 28, 2172 HW Sassenheim T +31 (0)252 745 300 E info@verhaar.com

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

nten en
Wij wensen onze kla
n fijne kerst
zakelijke relaties ee
uwjaar.
en een gelukkig nie

HEINRICH HARBISCH
Schiffswerft GmbH
• 47053 Duisburg
• Außenhafen
• Marientor
• Werftstraße 47
• Telefon: +49 (0) 203 61024
• Telefax: +49 (0) 203 61846
• E-Mail: harbisch@ha-du.de
• www.ha-du.de
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25.000 M2
25.000
OVERDEKTE
M2 OVERDEKTE
STALLING
STALLING
| 100-TONS
| 100-TONS
MARINEMARINE
TRAVELLIFT
TRAVELLIFT
| 52 METER
| 52 SCHILDERLOODS
METER SCHILDERLOODS

CustomCustomBendie Bendie
VripackVripack
Holterman
60 Impressive
1800 1800
Elling E6
Elling
Ultimate
E6 Ultimate
– Fast – Fast
Holterman
60 -Displacement
Displacement
Impressive
Built MY
- 't MY
Zoute
Stabilizers
Stabilizers
Explorer
Explorer
Stabilizers
Stabilizers
Stabilizers
Built
- 't Zoute
Stabilizers
2010, 17.80
x 5.35
2016, 18.42
x 5.21
2008, 18.60
x 5.20
2018, 19.95
2018,
x 5.35
19.95mx 5.35 m
2016,
18.42mx 5.21 m
2010,
17.80mx 5.35 m
2008,
18.60mx 5.20 m
€ 735.000,P.O.A. P.O.A.
€ 698.000,P.O.A. P.O.A.
€ 735.000,€ 698.000,-

Ex Zeegaand
PatrouilleEx Zeegaand
Patrouillevaartuig
(ex RV85)
vaartuig
(ex RV85)
1969, 27.35
x 6.00
1969,
27.35mx 6.00 m
€ 550.000,€ 550.000,-

StentorStentor
50 OC 50 OC
2004, 14.98
x 4.98
2004,
14.98mx 4.98 m
€ 545.000,€ 545.000,-

Pieter Beeldsnijder
58
Pieter Beeldsnijder
58
Open Pilothouse
Open Pilothouse
1999, 17.50
x 4.80
1999,
17.50mx 4.80 m
€ 475.000,€ 475.000,-

Team
TeamElburg
ElburgY
wenst
wenstu uPrettige
PrettigeFe
een
eenveelbelovend
veelbelovendva
Super van
Craft
Super
van Craft
15.75 15.75
VS
VS
1998, 15.75
x 4.65
1998,
15.75mx 4.65 m
P.O.A. P.O.A.

55 Squadron
Alm Kotter
1500 AK
Alm Kotter
1500 AK FairlineFairline
55 Squadron
2005, 15.00
x 4.70
2005,
15.00mx 4.70 m
€ 355.000,€ 355.000,-

Verkoophaven
Verkoophaven
met ca.met
150ca.
motorjachten
150 motorjachten
7 dagen7 per
dagen
week
pergeopend
week geopend
J.P. Broekhovenstraat
J.P. Broekhovenstraat
37, 8081
37,HB
8081
Elburg
HB Elburg

1999, 17.05
x 4.65
1999,
17.05mx 4.65 m
€ 325.000,€ 325.000,-
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52 METER
52 WERKLOODS
METER WERKLOODS
| TOTAL
| SHIPMANAGEMENT
TOTAL SHIPMANAGEMENT
| JACHTHAVEN
| JACHTHAVEN
| VERKOOPHAVEN
| VERKOOPHAVEN
| WATERSPORTWINKEL
| WATERSPORTWINKEL

Motortjalk
Pieter Beeldsnijder
Pieter Beeldsnijder
62
62 VDL Luxe
VDL
Luxe Motortjalk Pieter Beeldsnijder
60
Pieter Beeldsnijder
60 No Limit
No15.50
Limit -15.50
In & - In &
2000 - 2000
CVO - CVO
Rondspant
Rondspant
Spiegelkotter
Spiegelkotter
Aluminium
Fast Going
Aluminium
Fast Going
OutsideOutside
steering
steering
positionposition
x 5.00
2000,
20.00mx 5.00 m 1995-refit1995-refit
2000 t.w.,
2000
18.90
t.w.,
x 5.00
18.90mx 5.00 m 2000, 20.00
'19/'21, 19.40
'19/'21,
x 4.85
19.40
m x 4.85 m 2007, 15.50
2007,
x 4.80
15.50mx 4.80 m
€ 640.000,€ 640.000,€ 695.000,€ 695.000,€ 569.000,€ 569.000,€ 625.000,€ 625.000,-

Yachting
Yachting
eestdagen
Feestdagenenen
aarseizoen
vaarseizoeninin2022
2022
Valk Merlin
1400 1400
Valk Merlin
Open Kuip
Open Kuip
2004, 14.20
x 4.20
2004,
14.20mx 4.20 m
€ 330.000,€ 330.000,-

SturierSturier
520 AC520
AC Stabilizers
Stabilizers
1999, 15.60
x 4.63
1999,
15.60mx 4.63 m
€ 300.000,€ 300.000,-

Luxe Spitsgatkotter
Luxe Spitsgatkotter
49 VS 49 VS
1998, 14.70
x 4.50
1998,
14.70mx 4.50 m
€ 210.000,€ 210.000,-

Tel. + 31
Tel.(0)525
+ 31 (0)525
68 68 68
68 68 68
E-mail: E-mail:
info@elburgyachting.nl
info@elburgyachting.nl
www.elburgyachting.nl
www.elburgyachting.nl

Bronsveen
Inland Inland
Bronsveen
CruiserCruiser
2300 2300
06/'07, 23.21
x 4.95
06/'07,
23.21mx 4.95 m
P.O.A. P.O.A.

StentorStentor
18
18
Explorer
- Stabilizers
Explorer
- Stabilizers
2003, 17.90
x 5.00
2003,
17.90mx 5.00 m
€ 499.000,€ 499.000,-

Pilot 38
Open
Pilot
38Kuip
Open Kuip
1997, 11.70
x 3.96
1997,
11.70mx 3.96 m
€ 199.500,€ 199.500,-

Elling
Ex
20

Ex Z
va
19

20

Piet
O
19
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INSTRUMENTATIE
VOOR DE BINNENTANKVAART
VOOR DE BINNENTANKVAART

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

Contante betaling
DRUK

NIVEAU

TEMPERATUUR

PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN GELUKKIG

2022

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

Werkendam 0183 67 80 30

Een veilig nieuwjaar begint
met een goede uitrusting!
NCP erkend REOB onderhoudsbedrijf voor
verkoop en keuring van brandblusmaterialen.

Wij wensen u fijne feestdagen en een mooi 2022!
+31 (0)78 - 68 139 77
info@lansnivotherm.nl
www.lansnivotherm.nl

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52

Rhenus LBH PartnerShip BV
wenst u fijne feestdagen
en een voorspoedig
nieuwjaar!

Rhenus LBH PartnerShip BV • Boelewerf 50, 2987 VE, Ridderkerk, The Netherlands • Tel. : +31 (0) 88 6199130
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• Voor kleine tot
ingrijpende reparaties
en compleet onderhoud
• Helling 120 meter
• Groot schroevendok

• Scheepsluiken
• Havenservice
• Stalen vloeren
• Alle reparaties
boven de waterlijn

Prettige feestdagen
en een voorspoedig

2022

Niessen - Postbus 188 | 3330 AD Zwijndrecht | Telefoon. (078) 612 48 33 | Fax. (078) 619 53 42
't Ambacht - Noordeinde 3, Postbus 14 | 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht | Telefoon. (078) 681 41 77 | Fax. (078) 681 50 56

Bereikbaarheid
rond de feestdagen
Het kantoor van de Binnenvaartkrant
viert Kerst vanaf 23 december tot en
met 2 januari. Vanaf 3 januari zijn we
weer telefonisch bereikbaar.
Tijdens deze periode kunt u wel altijd
een email sturen welke wij in het nieuwe
jaar spoedig zullen gaan verwerken.
We wensen u hele fijne dagen toe!
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Het team van de Binnenvaartkrant
www.binnenvaartkrant.nl
email: karin@binnenvaartkrant.nl

Boelewerf 52 • 2987 VE Ridderkerk • Tel.: 0031 180 - 44 22 55 • Fax: 0031 180 - 44 22 56
Internet: www.elberijnlloyd.nl • E-mail: info@elberijnlloyd.nl

Wij wensen u
sfeervolle feestdagen
en een voortvarend

2022

Wij danken alle relaties voor het vertrouwen om elk schip
de juiste handtekening te mogen geven.
Wilt u dat ook? Wij nodigen u van harte uit! Bel of mail ons:
Willemsen Interieurbouw & scheepsbetimmering bv
T: (026) 325 03 36 • E: info@willemsen-interieurbouw.nl • I: www.willemsen-interieurbouw.nl
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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,…

KKIG 2022

N EEN GELU

DAGEN E
FIJNE FEEST

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

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

dé school voor
varende kinderen
vanaf 3 jaar

GUMETA H. Maes GmbH | Südstr. 9 | D-66780 Rehlingen-Siersburg
Tel. + 49 (6835) 3094 | Fax + 49 (6835) 670 57 | E-mail: info@gumeta.de
www.gumeta.de

www.lovk.nl

Persoonlijke coaching/counseling

Duurzaam uitzicht door inzicht...

Dordrecht: Meer in balans met jezelf komen door persoonlijke

Zuid-Spanje: Voor mannen ( 1 op 1 exclusieve verdiepingsreis of in

coaching en counseling (m/v).

groepsverband maximaal 4 man ) die even afstand willen nemen en in
een unieke en fascinerende omgeving, antwoorden willen krijgen op
individuele levensvraagstukken. Datum in overleg.

Verdiepings- en relaxreizen - Persoonlijke coaching/counseling - Psychosociale Therapie www.bertslurink.nl

w
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R MD - A R T S E N E X T R A D R U K M E T C O R O N A

’Alles draait om een juiste inschatting’
af waar het schip zich bevindt, wat de weersomstandigheden zijn en hoe de zeegang is.
Als er voor onze kust iemand van boord moet,
dan coördineert de Kustwacht dat. Een van de
KNRM-reddingstations wordt gealarmeerd voor
een medische evacuatie, kortweg ‘medevac’.
Vergis je niet, het overzetten van een brandcard
vanaf een metershoog dek op een deinende
reddingboot is moeilijk werk. Soms wordt een
helikopter ingezet en die heeft dikwijls gespecialiseerd medisch personeel aan boord.”

TEKST LAURENS VAN ZIJP
FOTOGRAFIE ARIE VAN DIJK

In tal van bedrijfstakken viel vorig jaar alle
activiteit stil, door de coronapandemie. De
medische sector daarentegen draaide overuren.
Ook de artsen van de Radio Medische Dienst
(RMD) van de KNRM kregen meer consultaties
te verwerken. Lucas Viruly en Arend Jansen,
beiden huis- én havenarts, vertellen er meer
over.

Ark van Noach

”Het was een markant jaar, zoals voor iedereen,
dat we ons nog lang zullen heugen”, zegt Lucas
Viruly, “we kregen als Radio Medische Dienst te
maken met een geheel nieuwe ziekte die ook
op de zeevaart een enorme impact had met alle
quarantainemaatregelen. In het begin heerste
vooral angst en bezorgdheid onder zeelieden.
Niet alleen om hun eigen situatie, maar vooral
om die van het thuisfront. Dat leidde soms tot
klachten over slapeloosheid.”

“De eerste helft van 2021 lijkt de situatie rustiger
geworden”, aldus Arend, “men is min of meer
gewend geraakt aan corona, er zijn teststraten
en vaccinaties, al is tijd tussen twee vaccinaties
voor zeevarenden soms te lang.” “We krijgen nu
veel vragen over vaccinatie”, vult Lucas aan, “de
Nederlandse Vereniging van Reders heeft
daarom het initiatief genomen om zeevarenden
te laten vaccineren met het Janssen vaccin
waarmee één prik volstaat. Een goede zaak.”

Arend Jansen: “Door de quarantainemaatregelen
konden bemanningsleden niet meer van boord
in havens voor doktersbezoek. Normaliter regelt
een scheepsagent zo’n consult, maar nu kwamen
ze bij de RMD binnen. Je merkte dat er veel
twijfel en onzekerheid was; we kregen veel vragen over COVID-19.” Lucas: “Door de quarantaine
kregen we ook te maken met tandheelkundige
problemen. Daaraan kunnen wij weinig meer
doen dan pijnstilling en antibiotica voorschrijven.
Het zijn dikwijls voorzienbare problemen; bij
de keuringen zou best strenger mogen worden
gelet op het gebit.”

“Qua ziektekunde is de RMD een soort Ark
van Noach; we hebben jaarlijks twee van deze
kwaal, twee van die ziekte … Meest voorkomende
zijn darmklachten en last van spieren en
gewrichten. Ook oogletsel komt vaak voor;
dikwijls metaalsplinters, tijdens het verfbikken
zonder veiligheidsbril. Verwondingen komen
het meest voor in de visserij.”
Jaarlijks wordt de RMD ongeveer 750 keer
geconsulteerd; in 2020 meer. Vijf huisartsen
doen dit werk, naast hun reguliere praktijk. Ze
zijn om beurten een volle week paraat, 24 uur
per dag. Op maandagochtend worden de taken
- en de lopende dossiers - overgedragen. Sinds
2018 is de dienst gecertiﬁceerd volgens de norm
HKZ Huisartsendienstenstructuur. Lloyd’s voert
daarop periodiek

Corona aan boord
In het begin waren autoriteiten bang om schepen
te laten binnenlopen, omdat daarmee het virus
een land zou kunnen binnenkomen. Bijvoorbeeld
cruiseschepen werden om die reden geweerd.
Lucas: “Dat was toen de teneur: het komt van
buitenaf, terwijl het virus zich over land al veel
sneller had verspreid. Na verloop van tijd bleek
dat juist schepen een coronavrije bubbel vormden. Toen werd het een risico om mensen van
buitenaf toe te laten, zoals een loods of een
cargadoor.”
De RMD kreeg daadwerkelijk met coronapatiënten aan boord te maken. Arend: “We
kregen een melding van een Nederlands schip
vanuit de Golf van Biskaje. Een van de bemanningsleden had ziekteverschijnselen en was
voor de zekerheid in quarantaine geplaatst.
Hij was getest voor hij aan boord kwam, maar
de uitslag was bij het uitvaren nog niet bekend.
Later bleek die positief. Wij hebben geadviseerd
de man van boord te halen want zijn situatie
kon acuut verslechteren en de kapitein is daarop
teruggevaren naar La Coruña.”

Moedertaal
Lucas: “Alles draait om het maken van de juiste
inschatting en het ‘aanvoelen’ van de situatie.
We hebben immers geen röntgenfoto of een
laboratoriumuitslag. Het gaat om ‘waarschijnlijkheidsdiagnoses’; huisartsen zijn veel meer
getraind daarmee om te gaan dan medisch
specialisten in ziekenhuizen. Vandaar dat de
RMD wordt bemand door huisartsen. Aan boord
hebben wij doorgaans contact met de eerste
stuurman; hij is onze ogen en oren. Taal is een
belangrijke factor. Over lichamelijke klachten
praat je het liefst in je moedertaal. In het Engels
communiceren met een zeevarende uit een nietEngelstalig land is al een stuk lastiger.”

Samenwerking
Sinds een jaar of twee is er een samenwerking waarin RMD’s van verscheidene Europese
landen gegevens delen. Lucas: “Het is heel belangrijk om gedetailleerd te weten welke ziektes
voorkomen op het water en welk beleid we daarvoor kunnen maken. Bundeling van alle
gevallen uit de deelnemende landen geeft een totaal van misschien wel 6.000. De statistische
signiﬁcantie van dat cijfer is groot en het maakt dat we de consequentie voor behandeling
objectiever in maat en getal kunnen onderzoeken.” Het is een initiatief van de International
Maritime Health Association (IMHA) en de International Transport Workers Federation (ITF).

“Zodra wij twijfelen aan de toestand van de
patiënt, nemen wij als RMD-artsen het besluit dat hij van boord moet. In overleg met de
kapitein en de eerste stuurman die aan boord
de eerste hulpverlener is. Het hangt natuurlijk

KNRM-binnenvaartwimpel
Deze wimpel siert uw boot, maar vooral haar eigenaar!
Door uw aankoop van de KNRM-binnenvaartwimpel steunt u het werk van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij. De KNRM is voor haar voortbestaan geheel afhankelijk
van vrijwillige bijdragen.
Speciaal voor de schepen van de binnenvaart en de chartervaart is er de tijdloze grote
wimpel van 50 x 100 cm. Gemaakt van stevig scheepsvlaggendoek,
afgewerkt met lusje en koord, rondom tweenaalds gezoomd.

De wimpel kunt u voor € 14,90 inclusief BTW
rechtstreeks bestellen bij Faber Vlaggen, via:
https://www.fabervlaggen.nl/knrm-binnenvaartwimpel-50-x-100-cm
Op werkdagen voor 12 uur besteld wordt dezelfde dag verstuurd.
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YOUR COMMITMENT IS OUR DRIVE

Wij bedanken onze partners
voor de prettige samenwerking
in 2021 en wensen iedereen het
beste voor 2022!!!

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

BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht • TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl
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Wij wensen
eenieder fijne feestdagen
en een gezond en
gezegend nieuwjaar

Wij wensen U
goede feestdagen
en een voorspoedig 2022!

EEN HAVEN VAN KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID

Klifkade 15, 8321 KA Urk Tel. 0527-681788
info@hoekmansb.nl www.hoekmanshipbuilding.nl

Wijk 2-25a, 8321 ER Urk Tel. 06-19511914
www.scheepswerfhoekman.nl

T: +31 180 481960 | E: info@eurokorbarging.nl

www.eurokorbarging.nl

SAMEN OP WEG
NAAR EEN GEZOND 2022

ALL PUMPS HOLLAND B.V. BUITENDIJKS 11 ▪ 3356 LX PAPENDRECHT ▪ +31 (0) 786414090 ▪ INFO@ALLPUMPSHOLLAND.NL ▪ WWW.ALLPUMPSHOLLAND.NL

Willems Piping & Equipment B.V.
wenst iedereen hele ﬁjne
kerstdagen en alle goeds voor
een gezond 2022!
Willems Piping & Equipment is dé leverancier van leidingsystemen en apparaten.
Specialismen zijn de binnenvaart en industrie. Willems kan hiervoor het gehele
traject leveren van ontwerp, engineering, productie tot en met montage met eigen
montageploegen. Bel voor een afspraak en ervaar hoe Willems Piping & Equipment
met u meedenkt en van A tot Z ontzorgt.

Waterstraat 24
6657 CP Boven-Leeuwen
T +31 487 74 56 00

Willems Piping & Equipment is onderdeel van Willems Boven-Leeuwen
en-Leeuwen
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Wij wensen al onze bestaande en..

www.dolderman.nl | www.keerkoppeling.com

postbus 266, NL-3300 AG dordrecht | binnenkalkhaven 17, NL-3311 JC dordrecht
tel. +31(0)78-6138277 | fax +31(0)78-6144887 | info@dolderman.nl
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Ander feest van licht
Kerst is in de christelijke traditie het feest
van het licht. Amsterdam Light Festival
sluit daarbij aan met Celebrate Light. Dit
jaar al voor de tiende keer. Dat is voor
de organisatie aanleiding om de mooiste
kunstwerken van de afgelopen tien jaar
nogmaals in en langs de grachten tentoon
te stellen.
Door corona zijn de kunstwerken beperkt
in hun volle glorie te bewonderen. Eerst
mochten de rondvaartboten nog met gasten
varen, al was het maar tot 17.00 uur. Door
de lockdown sinds 19 december kan zelfs

dat niet. Met een eigen sloep of bootje, of
wandelend, kunnen mensen nog wel van de
lichtkunstwerken genieten, tot 22.00 uur.
De tour begint in het Oosterdok met de
Vliegende Hollander. Het spookschip is terug als kunstwerk, opgebouwd uit verlichte
fonteinen. Daarmee samen vormen de waterstralen het legendarische schip.
Voor de vroege vogels staan de kunstwerken
ook van zeven uur tot negen uur ’s ochtends
aan. Dan is het nog donker genoeg.

Het drijvende hemelbed is een van de lichtkunstwerken. (foto E.J. Bruinekool Fotografie)

Nieuwe expositie in MAS: ‘Vracht’
Het MAS in Antwerpen heeft een
nieuwe permanente expositie:
Vracht. Over de haven, mensen
en goederen. De expo neemt de
bezoeker mee in de kleurrijke
geschiedenis van de zeevaart en
de wereldhandel. Naast de vele
waardevolle scheepsmodellen,
zijn er ook tal van gebruiks- en
kunstobjecten uit de collectie
te zien die tonen hoe er
eeuwenlang goederen, kennis
en contacten via de haven
Antwerpen in- en uitstroomden.
Van het eerste prille begin van de
haven tot vandaag gingen vrachten, goederen en kennis de stad
in en uit. Via de scheepvaart en
de wereldhandel kwamen mensen

van over heel de wereld met elkaar
in contact. Dat heeft Antwerpen
gemaakt tot de kleurrijke en diverse stad die het nu is.

Wereldhandel
Maar hoe verliepen die ontmoetingen door de eeuwen heen echt?
Was het eerlijke handel of uitbuiting? Scheepvaart bracht rijkdom
in Antwerpen, maar welke sporen
liet dat elders na? Vracht is het verhaal van een haven in de lange
geschiedenis van de globalisering.
Een verhaal over glansrijke periodes en aparte ontmoetingen, maar
ook over de schaduwkanten van
economische groei.
Op de zesde verdieping van het
MAS meren bezoekers aan in zes

verschillende ‘dokken’ en leren
ze telkens meer over de band tussen de stad en de wereld. Van de
Vikingen en de Middeleeuwen,
de 16e eeuw van Antwerpen en
de kolonisatieperiode in Congo
tot de hedendaagse wereldhandel.
De bezoeker reist in zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van
de stad en de haven. De prachtige
scheepsmodellen,
kunstwerken
en gebruiksvoorwerpen laten zien
hoe de wereldhandel en de stad
door de eeuwen heen evolueerde
tot wat ze nu is.
Het ruimtelijk ontwerp waarbij de
bezoekers langs ‘dokken’ reizen,
is van scenograaf Koen Bouvée en
dramaturg Gerry de Mol.
Fotograaf en filmmaker Koen

Broos zorgde in elk dok voor
imposante stilistische filmbeelden
van mensen die vracht doorgeven.
De kunstinstallatie Dragers maakt
de menselijkheid van vracht voelbaar. Het zijn immers mensen,
de dragers, die een ‘vracht’ overbrengen. Zo wordt vracht ook
emotioneel en intuïtief getoond
en worden de verschillende tijdshoofdstukken onderscheiden en
tegelijk verbonden.

Prehistorische walvissen
Op het einde van de expo vertoont
het MAS de film La Mouette van Sébastien Segers uit 2020. De film is
gebaseerd op het dagboek van zijn
grootmoeder en onthult haar leven
als zeemansvrouw, gescheiden van

haar geliefde door de oceaan. Segers
verrijkt het verhaal van dit dagboek met hedendaagse beelden
van het tijdloze leven op een containerschip.
Bij de expo hoort ook een boeiend randprogramma voor scholen, rondleidingen met gids,
workshops, vakantie-ateliers en
de installatie They have been laying
around…, een project over walvissen van filmmaker Eva van Tongeren. Eva is gefascineerd door de
aanwezigheid van overblijfselen
van prehistorische walvissen in
de Antwerpse bodem. Samen met
jongeren van Het Bos en paleontoloog Mark Borsselaers maakte zij
een kunstproject over deze archeologische vondsten.

Saamhorigheid
Al sinds november schallen er diverse Kerstliedjes de ether in. Vooral één speciﬁeke zender
richt zich in deze periode op deze muzieksoort.
Het begint met een mix van muziekstijlen en
na verloop van tijd wordt er steeds frequenter
een kerstnummer ten gehore gebracht. Vanaf
december gaat de zender helemaal los. Deze
opbouw in kerstsfeer geeft veel luisteraars een
warm gevoel en de behoefte om vrienden en
familie te bezoeken.
Dat is de magische werking van Kerst. Een
korte periode in het jaar waarin het lijkt dat
meer mensen, als vanzelf, rekening houden met
elkaar en de tijd nemen voor een vriendelijk
gesprek met anderen. Zelfs met mensen die ze
voor het eerst ontmoeten. Deze vorm van zorgzaamheid en verdraagzaamheid zou je toch
graag het hele jaar vasthouden, zonder dat
er een speciale aanleiding voor nodig is? Het
zorgen voor elkaar doe je niet alleen door goed
te zijn voor je medemens, maar voor alles wat
leeft.
Ook het milieu heeft natuurlijk een grote impact op ons welzijn. Wat zouden we kunnen
bereiken als we het gevoel van saamhorigheid,
het zorgen voor elkaar, in bredere zin door
zouden kunnen trekken? Er wordt zóveel
gesproken over groene varianten van allerlei milieubesparende innovaties, dat de kleur
groen op zich al een heel imago heeft opgebouwd.
Het lanceren van een kleur als milieuvriendelijk is een slimme marketingstrategie geweest,
die we zeker moeten behouden, mits er wel
een actie op volgt. Het aannemen van een
groene boodschap moet leiden tot handelen.
Door deze handelingen dan structureel toe te
passen, wordt het eigen en daarmee de standaard handelswijze. Daarbij is belangrijk dat je
handelswijze ook zichtbaar is, want goed voorbeeld, doet goed volgen.

Het Emissielabel binnenvaart is een van
de innovaties waarmee jij kunt laten
zien dat je je inzet voor het milieu. De letter en
het cijfer geven aan hoe het gesteld is met de
klimaatemissies en hoe het schip presteert op
het gebied van de luchtkwaliteit in verhouding
tot CCRII en Stage V.
Een schip met label A0 kan als klimaatneutraal
en emissieloos worden beschouwd. Een schip
met label E5 zit aan de andere kant van het
spectrum.
Het emissielabel kan worden aangevraagd door
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.
De aanvraag van het label is niet verplicht, maar
vrijwillig. De bedoeling is dat dit label helpt om
de verduurzaming in de binnenvaart te bevorderen. Als schipper biedt het je de kans om te
laten zien hoe je schip presteert op het gebied
van CO2, stikstof en ﬁjnstof.
Dus vaar je groen? Laat het zien! Kijk voor meer
informatie en/of het aanvragen van het emissielabel op www.binnenvaartemissielabel.nl.
Laten we ook in het nieuwe jaar omzien naar
elkaar en samen zorgen voor een beter milieu. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de
toekomstige kanjers in de binnenvaart!

GESABBEL
BEL
Dit is een rubriek
van de Stichting
Afvalstoffen
& Vaardocumenten
Binnenvaart
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SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

Fijne
feestdagen
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

21.450,22.450,24.550,25.550,26.450,-

38.700,77.500,-

8
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WE WISH YOU
A MERRY XMAS &
A HAPPY NEW YEAR

ALWAYS
ON YOUR SIDE
REINPLUSFIWADO.COM
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Merry Christmas
and a Happy New Year!

Want to know more about
us or our products?
Call us on + 31 (0) 10 4104320

FUEL LINES

AIR COOLERS

PLATE HEAT EXCHANGERS

SHELL & TUBE

Aploniastraat 15
3084 CC Rotterdam . The Netherlands
info@donker.nl . www.donker.nl

Scheepsreparatie Maasbracht
Voor alle schades boven de waterlijn

Fijne kerstdagen
en een voorspoedig
2022
Bunkerhaven 4 • 6051 LR Maasbracht • Telefoon: 06 533 819 69
www.marcobv.com • info@marcobv.com

Prettige kerstdagen en
een voorspoedig
2022
Bunkerhaven 22 • 6051 LR Maasbracht
Telefoon: 0475 - 464667 Fax: 0475 - 597770
www.vissersenvandijk.nl • info@vissersenvandijk.nl

DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN

MOOI 2022 EN HOPEN OP EEN PRETTIGE
SAMENWERKING
IN HET
NIEUWE JAAR!
WIJ WENSEN
IEDEREEN

EEN MOOI 2022
EN HOPEN OP EEN
PRETTIGE SAMENWERKING
IN HET NIEUWE JAAR!

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

Campagneweg 24
Campagneweg
24
4761
RM Zevenbergen
4761 RM Zevenbergen
T +31 (0)168-407487
T +31 (0)168-407487
F +31 (0)168-407495
F +31 (0)168-407495
E Einfo@rugotech.nl
info@rugotech.nl
I I www.rugotech.nl
www.rugotech.nl
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KONUTHERM WENST U EEN GEZOND 2022,
FIJNE FEESTDAGEN EN EEN BEHOUDEN VAART
IN HET NIEUWE JAAR!
Ook in 2022 komen wij weer graag bij u aan boord.
Voor advies, service en onderhoud en belt u met:

 +31 (0)35 303 49 10

id
thermal flu
Konutherm
e
e
n
eteldoors
systems k

Baarnsche dijk 6 A8 • 3741 LR Baarn • The Netherlands
T + 31 (0)35 303 4910 • E info@konutherm.nl • www.konutherm.nl

IEDERE DAG VAN
NEGEN TOT VIJF

OF TWEE WEKEN
AAN BOORD EN
TWEE WEKEN VRIJ?
#gavoordebinnenvaart

wereldvandebinnenvaart.nl

Meld je aan voor één
van de open dagen!
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Wij wensen iedereen
fijne Kerstdagen
en een innovatief 2022!

SINDS 1938
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Wilco Volker (NPRC) begint eigen bureau om verladers voor het water te laten kiezen

“Slimmere en betere logistiek –
dankzij binnenvaart”
De binnenvaart is een
innovatieve sector, maar de
focus ligt vooral op technische
en minder op logistieke
vernieuwing. Terwijl die
ook nodig is om de breed
verlangde modal shift op gang
te brengen. Dat zegt Wilco
Volker. Tot november was hij
Business Development Manager
bij binnenvaartcoöperatie
NPRC. Daarvóór werkte hij
bij het Bureau Voorlichting
Binnenvaart, van 2008 tot 2017,
de laatste tijd als directeur.
Met zijn net opgerichte bedrijf
Captain Logistics gaat hij
verladers en overheden adviseren
hoe ze meer en slimmer
gebruik kunnen maken van de
binnenvaart.

veert ook goed, maar dan gaat het
al snel over technische en niet over
logistieke innovatie. Terwijl daar
veel kansen liggen. Bijvoorbeeld
door mee te denken met de klant.
Natuurlijk zegt iedereen dat hij
dat doet, maar dat is toch veelal reactief en gaat meestal over het varen van A naar B. Er liggen kansen
in de proactieve benadering, proberen die verlader zijn processen
echt te begrijpen, te achterhalen
waar hij tegenaan loopt en eens te
kijken welke goederenstromen hij
nog meer heeft. Dan kun je met
waardevolle oplossingen komen.
Dat zijn in eerste instantie geen
werkzaamheden om een fulltimemedewerker voor aan te trekken,
maar daar kan ik op tijdelijke
basis wel net dat zetje extra geven.”

Officieel is hij op 1 november voor
zichzelf begonnen, vanuit kantoor
aan huis in zijn woonplaats Delfgauw. “Maar ik ben nog aan het
afbouwen en overdragen”, vertelt
hij. “Ik doe voor de NPRC een
paar projecten.”
Zodoende is zijn oud-werkgever
ook Wilco’s eerste opdrachtgever.
Het bewijst dat de beslissing in
goede harmonie tot stand is gekomen.

En op welk soort andere
opdrachten hoop je?
“Ondersteuning aan verladers die
al gebruikmaken van vervoer over
water, maar die hun logistieke
operatie willen verbeteren. Dus
analyse en advies. Daar is veel
behoefte aan, zo heb ik gemerkt in
mijn werk bij de NPRC. Toen ik bij
het BVB werkte, was ik vooral aan
het vertellen hoe geweldig en veelzijdig de binnenvaart is. Ik dacht
dat dat bij de NPRC niet meer
nodig was, omdat de klanten van
de binnenvaart de voordelen toch
al kenden, maar ook bij hen was
zo hier en daar zendingswerk
nodig: hoe werkt het nou met zo’n
schip? Waar lopen vaarwegen, wat
kunnen we wel of niet vragen en
wat te doen bij een stremming.
Ook de logistiek manager ontbreekt het soms aan die specifieke
binnenvaartkennis.”

Hoe ben je tot die stap gekomen?
“In het voorjaar had ik een gesprek
met Femke (Brenninkmeijer, de
CEO van NPRC, red.) over een
subsidie van Stichting Water Transport voor onderzoek naar modal
shift van bulklading. We hadden
iemand nodig die dat project zou
leiden. Toen bedacht ik dat ik dat
zelf graag wilde doen; daar ging
mijn hart sneller van kloppen.
En dat ik meer van dat soort projecten wilde gaan doen, met een
eigen onderneming mijn binnenvaartkennis breder inzetten. Dat
hebben ze heel tof opgevat en me
steun toegezegd, waardoor ik dat
project tot de zomer volgend jaar
kan doen. Eén dag in de week.”
Iedereen heeft de mond vol van
modal shift. Maar dat gaat niet
vanzelf. Waar liggen de kansen
voor de binnenvaart?
“Als je je erin verdiept, ontdek je
best veel mogelijkheden. Vervoer
over water heeft gewoon veel te
bieden. Het is wel zaak bedrijven
zo ver te krijgen dat ze er tijd en
energie in willen steken. Mijn
periode bij de NPRC heeft me
doen inzien wat logistiek breed
een belemmering is: net zoals
een binnenvaartondernemer aan
boord geen tijd heeft om extra
dingen erbij te doen, geldt dat ook
voor bevrachtingskantoren, operators en ook voor verladers. Eigenlijk zit iedereen in de keten tot
over zijn nek in het werk. Daarbij
is het in de logistiek veel ad hocwerk… Liefst gisteren produceren
en eergisteren moest het er al zijn.
Dus de tijd nemen om er een project voor te maken en eens goed
na te denken, zit er niet in. De

Wilco Volker: “Iedereen zegt dat hij meedenkt met de klant, maar je moet proberen die verlader en zijn processen
echt te begrijpen.” (foto NPRC)

dagelijkse hectiek verhindert het
tactisch en strategisch nadenken.
Je moet een believer hebben die
er ook nog eens tijd in wil investeren. Zelfs bij Cosun, dat dit jaar
besloot om weer suikerbieten per
binnenschip te laten vervoeren en
van vroeger al wist wat binnenvaart is, was het een behoorlijke
klus om de logistiek over water,
tussen de bedrijven door, op
poten te zetten.”
Dan is begeleiding dus welkom?
“Van iemand die kennis heeft
van logistiek én van binnenvaart,
iemand die de tijd ervoor neemt
en de verlader ontzorgt.”
En dat ga jij doen, met je bedrijf
Captain Logistics?
“Ja ik kan in die modal shiftprojecten met mijn logistieke
binnenvaartachtergrond echt iets
toevoegen. Al is het een deel van
de activiteiten die ik voor ogen
heb. Je kunt mijn activiteiten
vangen onder ‘logistieke optimalisering’. Of het nu gaat om bulk,
stukgoed of containers, bijna in
iedere keten zitten wel suboptimale delen. Iedere schipper weet wel
een plek waar je bijvoorbeeld lang
ligt te wachten voordat je kunt
laden of lossen. Hoe kunnen we
er met elkaar voor zorgen dat we
het slimmer gaan doen, dat je de
verliezen eruit haalt.
Ik ga bedrijven ondersteunen in
die optimalisatie. Door samen
stap voor stap uit te tekenen hoe
de totale keten eruitziet, welke
stappen doorlopen worden en hoe
lang die duren. Dan kom je al snel
op het hele traject: voor-/natransport, het laden, het binnenvaarttransport het lossen en de effecten
op de voorraden. Met het totale

zicht daarop zie je vanzelf waar je
het beter kunt doen.”
Dat klinkt logisch.
“Klopt, toch gebeurt het maar weinig, in elk geval vanuit binnenvaartperspectief. Dat vind ik een
gemiste kans.”
Doen andere modaliteiten het
beter? Kunnen we daar iets van
leren?
“Eerder van andere sectoren, denk
ik. Autofabrikanten bijvoorbeeld,
en vrijwel alle producerende industrieën. Met LEAN-management zijn daar grote optimalisatieslagen gemaakt. In de logistieke
sector valt van het wegvervoer wel
te leren van de winkeldistributie.
Vooral dat het loont om er wat
tijd in te investeren. Ook vanuit
de binnenvaart: het gesprek aangaan met klanten… hoe doen we
het nu en kan dat slimmer? Dat is
ook een vorm van dienstverlening.
Alleen het vervoeren van de lading
is niet genoeg.”
Dan is het uitwisselen van informatie binnen de keten belangrijk.
“Ja, bij de NPRC hebben we daar
samen met klanten veel werk van
gemaakt. Met de iBarge-app zijn
veel informatiestromen gedigitaliseerd. We hebben daarnaast een
methode ontwikkeld om de hele
keten in kaart te brengen en met
input uit Ibarge te weten hoeveel
tijd de verschillende stappen tijdens een transport nodig hebben.
Hoelang duurt het voordat het
lossen van een schip doorgaans
begint op die specifieke locatie?
Dus niet digitaliseren om het digitaliseren, maar omdat je data verzamelt die houvast geeft om een
inhoudelijke discussie te voeren.

Waarmee je het proces kunt verbeteren.
Je maakt met slimme digitalisering
het transportproces transparant en
dat is nodig. We gaan er allemaal
te snel vanuit dat die klant die informatie allemaal wel heeft, maar
dat is echt niet altijd zo. Die mannen of vrouwen op de loskade wel
– althans dat deel van de keten
– maar de logistiek manager of
productie-operator vaak niet. Als
je die kunt voeden met informatie,
kun je ook dingen veranderen.”
Werkt dat ook voor nieuwe lading,
nieuwe binnenvaartklanten?
“Ja, heel waardevol is dat je kunt
laten zien wat je nu precies doet
als vervoerder. Ook dat het meer
is dan alleen van A naar B varen.
Je hele propositie als binnenvaart
wordt er sterker door.”

Denk je dat zij daarvoor wel
willen betalen?
“Ja, al moet ik dan natuurlijk
duidelijk maken dat ze er voordeel
bij hebben. Ze komen misschien
niet uit zichzelf, maar ik ga de
believers bij verladers die het vervoer over water slimmer in willen
zetten, actief benaderen.”

Dat logistiek advies aan verladers
bieden ook het BVB, met project
Maatwerk, en evofenedex. Meestal
mogelijk gemaakt door subsidie.
Hoe ga jij opdrachten binnenhalen?
“Voor het werk om modal shift op
gang te brengen richt ik mij vooral
op opdrachten van overheden. Zij
hebben op dit moment mooie
ambities om wegen te ontlasten
door modal shift. Ik wil daarin de
praktijkgerichte bruggenbouwer
zijn tussen overheden, verlader en
vervoerder. Ik zie verladers helaas
nog geen ‘tijdelijke’ krachten aannemen om modal shift-trajecten
uit te werken. Logistiek is margebusiness, dus er is ook niet veel
financiële ruimte voor.
Wat me wel verbaast, is dat de binnenvaart zelf zo weinig investeert
in marktontwikkeling. Het is een
fantastische sector en die inno-

Is vergroening ook een thema bij
hen?
“Ja, je merkt dat dat wel doordringt bij bedrijven. Grote corporates handelen daar ook al naar.
Kijk naar Heineken en Nouryon.
Maar ik draai de vraag liever om:
Wat doen wij als binnenvaart om
de klant te prikkelen werk te maken van duurzaamheid? En dan
liefst zo dat ze er ook voor willen
betalen. Een beetje het iPhoneprincipe: tot Apple die introduceerde was er niemand die om een
smartphone vroeg.
Als we de vraag kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door bij een
tender een oplossing aan te bieden die een lagere CO2-uitstoot
oplevert ook al is dat geen eis in
die tender, wekken we de interesse
van klanten. Dat is goed voor die
vervoerder en voor de binnenvaart
als geheel.”
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Wij wensen u ﬁjne feestdagen
en een voorspoedig 2022

Jahnstraße 1 . 67069 Ludwigshafen am Rhein . Telefon +49621 - 657500 . E-Mail dispo@stetra.de

Fijne kerstdagen en een gezond 2022
namens De Combinatie Interieurbouw

Die Kötter Werft wünscht
Ihnen und Ihren Familien
frohe Weihnachten und ein
gutes neues Jahr!

Bel voor een vrijblijvende afspraak (0184) 423 561 • www.decombinatieinterieurbouw.nl

Zalig kerstfeest &
gelukkig nieuwjaar!
Wij danken u voor de prettige
samenwerking en wensen u voor
het komende jaar veel geluk en
succes in goede gezondheid.

B. Dettmer Reederei GmbH & Co. KG
Tiefer 5 · 28195 Bremen · Duitsland
Tel.: +49 (0) 421/3054 - 229
Banksstraße 4 · 20097 Hamburg · Duitsland
Tel.: +49 (0) 40/309649 - 0
info@dettmer-group.com
www.dettmer-reederei.de
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Onafhankelijk expertisebureau
gespecialiseerd in scheepvaart
en techniek

HAPPY NEW YEAR!
INVOLVED FROM DESIGN
TO DELIVERY

Wij wensen u
goede feestdagen en een
voorspoedig 2022!
Brugge 5 • 2993 LB Barendrecht
+31 (0)10 - 3030292
info@jpsurvey.nl
www.jpsurvey.nl

Ontwerp plannen voor een nieuwbouw schip of ombouw in 2022?
Neem gerust contact met ons op!
sb@shipbuilding-solutions.com | www.shipbuilding-solutions.com

Kwaliteitsschepen
uit Groningen
 050 - 369 21 00

 info@gsyard.nl

KLEUR

WEDSTRIJD

DOE JE MEE?

 www.gsyard.nl

• voor vervoer vanaf het Mittellandkanaal
• snelle afwikkeling
• uitstekende service
• GMP+ B4 gecertificeerd
telefoon +49 5745 92011-0 • telefax +49 5745 92011-20
info@koppe-logistics.de • www.koppe-logistics.de

Airconditioning • Mechanische ventilatie • Overdrukinstallaties • Koel/vries installaties

AIRCO LUCHTGEKOELD

VENTILATOREN

VENTILATIEKAPPEN

Fijne feestdagen
en een gezond 2022 toegewenst
Kerkeplaat 8a • 3313 LC Dordrecht • +31 (0)85 486 1350 • info@climalogic.nl

Administratie- en
advieskantoor

Stichting Abri wenst u
fijne feestdagen!

Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
T: 0180 - 410 635
info@stichtingabri.nl
www.stichtingabri.nl

Kijk op pagina 69

Fijne kerstdagen
en een gelukkig
nieuwjaar !

53 Kerstspecial
21 december
Voor elke editie:
“Net als de vorige keer, wil ik het element ‘tijd’ aanpassen en de titels
korter 2021
“

Aan de slag in de scheepstechniek

Burgemeester bezoekt maritiem Werkendam

De ogen van Zakaria Alissa begonnen te glimmen toen hij de werkplaats van
SDK Diesel Support B.V. binnenkwam en daar stoere scheepsmotoren zag
staan. Zakaria (46) is in 2019 uit Syrië gekomen en wil graag aan de slag in de
scheepstechniek. Het snelgroeiende SDK Diesel Support zag een kans en
nodigde Zakaria uit, een aantal dagen te komen ‘proefdraaien’. Al snel bleek
dat er een uitstekende klik was en dat Zakaria de benodigde kennis, ervaring en
mentaliteit in huis heeft. Resultaat: een arbeidsovereenkomst per 1 december jl.
én blije gezichten!

Van (scheeps)stoﬀering tot spuittechnieken en van stuurhuizen tot snelle boten:
een breed palet aan onderwerpen kwam voorbij tijdens de ﬂits-WERK-bezoeken
die burgemeester Egbert Lichtenberg bracht aan maritiem Werkendam. De eerste
burger van Gemeente Altena toonde zich zeer geïnteresseerd in de zakelijke en
persoonlijke verhalen van de WMI-leden. Na aﬂoop gaf hij aan, weer onder de
indruk te zijn van het ondernemerschap binnen het maritieme cluster. Mooie
verbinding overheid-bedrijfsleven!

Geslaagde proefvaart van mts. Blue Marjan

Schuur- en polijstworkshop

‘Blue Marjan’ is het eerste schip uit de serie van 40 LNG-elektrische tankers met
geringe diepgang. De schepen gaan varen voor Shell, onder regie van VT Verenigde
Tankrederij / Unilloyd. Mooi project dankzij samenwerking tussen veel partijen, o.a.
WMI-leden Concordia Damen, @CCM3, Hoogendoorn Maritieme betimmeringen
en Interieurbouw BV, Oechies Elektrotechniek, Beerens B.V., Kieboom Werkendam
B.V., Cornet Service Machinefabriek De Waal bv, Europe@Work e.v.a.

Hoe krijg je rvs weer blinkend? Hoe kun je traanplaat het beste behandelen?
Naar aanleiding van deze vragen organiseerde Kieboom Werkendam B.V. een
‘Schuur- en polijstworkshop’. Vijftien klanten uit o.a. de scheeps- en jachtbouw en
binnenvaart gingen onder leiding van specialisten van Cibo Abrasives aan de slag
met het schuren en polijsten van verschillende materialen en werkstukken.
Met schitterend resultaat!

7 scheepswerven
17 maritieme toeleveranciers
12 maritieme dienstverleners

Kracht door samenwerking
werkendammaritimeindustries.nl











6 constructie- en waterbouwbedrijven
2.000 arbeidsplaatsen
34 landen

Alles aan boord.
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Wij wensen iedereen

Fĳne
Feestdagen

Duco Boegschroeven
wenst u ﬁjne feestdagen
en tot ziens in 2022!

12 en 24 Volt Boegschroeven

400 Volt Boegschroeven

en een gezond 2022!

Hydrauliek Boegschroeven

Pompinstallaties

Hekschroeven

Hora BV
Hamersveldseweg 137
3833 GN Leusden

Waterdicht. Betrouwbaar. Maatwerk.

T 033-4941295
F 033-4941131
E info@hora.nl

Vierlinghstraat 8d, 4251 LC Werkendam +31 (0)650270478 ducoboegschroeven.nl
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Volvo Penta wenst u hele fijne
feestdagen en een gezond 2022
volvopenta.com
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Al meer dan 40 jaar oplossingen met diepgang.
Tel.: 078-6311477 . info@leeuwestein-scheepsinstallaties.nl
www.leeuwestein-scheepsinstallaties.nl

Wij wensen u gezegende kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar
WindeX Engineering B.V.

uw specialist op het gebied van:

•Airconditioning
•Overdruk- en luchtbehandelingsinstallaties
•Machinekamer- en ruimteventilatoren
•RVS volledig afsluitbare klaproosters

Scylla wenst je
hartverwarmende feestdagen
en een voorspoedig 2022!

Fĳne feestdagen
en een gezond

2022!
Houtschelf 5
3371 KB Hardinxveld-Giessendam

info@windex.net

Het afgelopen jaar was voor ons allemaal erg uitdagend.
Ondanks de moeilijke periode kijkt Scylla vooruit naar een
nieuw jaar met hopelijk veel hoogtepunten, mooie
samenwerkingen en nieuwe innovaties!

+31 (0)184 611322

www.WindeX.net
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TINN-SILVER

Polizei Duisburg

Duwbo

varing!
Al meer dan 80 jaar er

W
INTERS IEWUilRjaBcoO-FU
M

OMBOUW

MS Laboremus

Wij danken u voor het vertrouwen
en wensen u een gezond en
succesvol 2022!

REAPARATIE EN ONDERHOUD

JAN & GEERT TINNEMANS

DOKKEN
Industrieweg 16, 6051 AE Maasbracht
T +31 475 46 19 59
info@tinnemansfs.com

WWW.TINNEMANSFS.COM
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Een gelukkig Kerstfeest
Het was bijna Kerstavond en de sleepboot Willem lag in
de haven van Veere opzij van haar sleep, een geladen bak,
aan haar trossen te rukken. Het was ronduit hondenweer.
Er was het afgelopen jaar niet veel werk geweest en Jan had
van armoede de klus aangenomen met de consequentie
dat hij met Kerstmis niet bij zijn jonge vrouw kon zijn.
Jan had er behoorlijk de pest in, want die dag had hij
opdracht gekregen om vanuit Vlissingen stenen te storten
in Westkapelle. Onderweg brak de sleeptros en bij Westkapelle aangekomen was het absoluut onmogelijk rond
te gaan. De enige mogelijkheid was door te varen naar het
Veersche Gat.
Onderweg hadden ze nog een groot jacht gezien, dat
hen eigenlijk te hard voorbijkwam en waarvan het niet
duidelijk was waar het naartoe ging. Jan verbaasde zich
erover dat het jacht niet naar binnen ging of anders meer
de ruimte zou zoeken. Met dit weer was het gevaarlijk zo
dicht bij de kust. Het laatste wat zij ervan zagen, voordat
een dikke bui het zicht ontnam, was dat het jacht alle
kanten op slingerde.
Het was spoedig uit zicht, maar Jan had wel wat anders om
zich zorgen over te maken. Er moest niet weer een draad
breken, want dan kon het wel eens echt precair worden.
In de Roompot zou het bar slecht zijn, maar binnen in het
Veersche Gat zou het ietsje beter worden en uiteindelijk
liepen ze zonder brokken de haven van Veere binnen.
Net vastgemaakt werd er op het deurtje van het vooronder
gebonsd. Jan schoot de trap op en stond oog in oog met
de tonnenlegger van Veere. “Kom binnen, man”, zei Jan.
De tonnenlegger nam gelijk het woord: “Er zit buiten een
jacht in de narigheid, de reddingboot zal er zo wel uitgaan.”
Hij had het nog niet gezegd of als op afspraak maakte een
blauwwitte schim zich op dat moment los van de wal. De
Maria Carolina Blankenheim. Het was duidelijk dat schipper De Vries alles uit de nieuwe GM zou halen wat erin zat,
want nog in de haven kwam het buiswater over de boot
heen.
De tonnenlegger zei: “Ik durf er met mijn scheepje niet uit,
want dat heeft te weinig kracht, anders ging ik ook even
kijken. Maar je bent nu zeker blij dat je binnen bent.” Jan
keek de tonnenlegger aan: “Ga je mee als ik met mijn boot
ga?” “Natuurlijk, maar weet wat je doet, het zal niet makkelijk zijn.”
De MAN-diesel, die nog warm was, werd weer gestart.
Binnen vijf minuten waren ze weer op weg. De wind was
geruimd naar noordwest en net buiten de havenhoofden
kregen ze de volle laag.
Ook op de reddingboot hadden de mannen het zwaar.
Regelmatig moest gas teruggenomen worden en de voortgang was slecht. Schipper De Vries kende de omgeving als
geen ander, maar de wind was geruimd en er was geen
enkele opper van de wal of van de Banjaard en ze wisten
dat het nog slechter zou worden als de noordwester de
ruimte kreeg. Zo was het ook: toen zij achter de banken
vandaan kwamen, was het een heksenketel. De Vries nam
nog meer gas terug. Scherp keken ze uit naar het schip in
nood.
De Willem was nog steeds op weg naar buiten. Op aanraden van de tonnenlegger werd er eerst een flinke slag
naar buiten gemaakt. Het begon nu donker te worden
en af en toe zagen ze het licht van een gasboei, maar het
meest van de tijd zagen zij niets.
Na een half uur dachten de mensen op de reddingboot
iets te zien tussen de banken voor Schouwen. De Vries
ging erop af en met kunst en vliegwerk wist hij, tot twee
keer toe, zijn boot langs het jacht te krijgen. De eerste keer
haalden ze er, met moeite, twee vrouwen, een baby en een
jongen van af. Maar er waren nog twee mannen aanwezig.
Hoewel het eigenlijk onverantwoord was, bracht De Vries
voor de tweede keer de boot langszij van het jacht. De twee
mannen sprongen precies op tijd en de bemanning van de
reddingboot ving hen op. Juist op dat moment brak er een
enorme grondzee over de reddingboot. Met een knal werden zij tegen het jacht gedonderd. Het was duidelijk dat de

een kerstverhaal door Willem Eerland

reddingboot schade had, maar de grote zorg van De Vries
was om niet te stranden.
Van dit alles hadden de mensen op de Willem geen weet,
maar ook de sleepboot was gepakt door een grondzee die
alle voorruiten uit de stuurhut had geslagen. Jan bloedde
door de glassplinters, maar hij wilde niet wijken van het
roer. Na enige tijd gezocht te hebben keerden ze terug.
Als De Vries het niet had kunnen klaren, konden zij dat
ook niet, dacht Jan teleurgesteld. Bij terugkomst in de
haven besloten ze nog een afzakkertje te halen in het café.
De burgemeester, als hoofd van het reddingstation, de
reddingbootbemanning en de geredden van het jacht
waren daar ook aanwezig.
De reddingbootschipper complimenteerde Jan met zijn
moed. “Het spijt mij dat je schade hebt”, zei hij en toen hij
met zijn mensen naar huis ging zei hij tegen Jan: “Ze geven
beter weer op. Je zou morgen eens kunnen kijken of je bij
het jacht kan komen, als het dan nog drijft.”
Jan dacht dat de hij een grapje maakte, maar met een
ernstig gezicht vervolgde hij: “Dan moet je er wel zijn vóór
de sleepboten van de Schelde, maar als je het doet heb je
een kans, want jouw boot kan verder op de banken
komen.” Tot slot gaf hij Jan een hand en zei: “Het ga je
goed en een fijne Kerstmis.”
Voordat ze naar de kooi gingen, werd eerst de ravage opgeruimd. Ook de tonnenlegger sliep aan boord.
‘s Morgens om vier uur maakte de tonnenlegger Jan en
Kees wakker. “Opstaan, want ik voel dat de wind gaat liggen en ik dacht...” Jan sprong zijn kooi al uit. De wind was
nog niet gaan liggen, maar de kracht was eruit. De tonnenlegger had een stuk zeildoek voor de ruiten van de hut
gespannen en tien minuten later voer de Willem de haven
uit.

(illustratie Willem Eerland)

“We hoeven niet te zoeken”, zei de tonnenlegger. “Het
schip ligt er nog op zijn anker, is gezonken of het is hoog
op het strand geslagen. Alleen in het eerste geval kunnen
we wat doen.”
Het was nog steeds donker, maar het zicht was goed en de
gasboeien en de vuurtorens waren goed te zien. Bij de banken gekomen, konden zij niets zien door de duisternis en
de zeeën die er nog liepen.
Toen het dag begon te worden zagen zij haar liggen. Het
was een wonder, het jacht lag nog steeds voor anker. “In
het verleden zijn hier schepen verzwolgen door het zand”,
zei de tonnenlegger. Langzamerhand werd het weer ook
wat rustiger en was er vloed gaan lopen. Buiten de banken
werd hoger water afgewacht.
Na een kerstontbijt van koffie en brood waagden ze een
poging om bij het jacht te komen en hoewel even de grond
werd geraakt kwam de Willem over de eerste bank heen en
bracht Jan de boot vrij eenvoudig naast het jacht. Op de
naamplaat zag hij de gouden letters: Mermaid. Stuurman
Kees had een zware draad van 150 meter klaarliggen om
vast te maken. De tonnenlegger leek twintig jaar jonger
terwijl hij kwiek op het jacht sprong. Bovendien nam hij
tegelijk een werplijn met daaraan bevestigd de sleepdraad
mee.
Zo was er in een mum van tijd een verbinding met het
jacht. De sleepdraad werd uitgevierd en uiterst voorzichtig
bracht Jan de Willem buiten de banken. Even dacht hij
zelfs dat het jacht al meekwam. De tonnenlegger had de
sleepdraad, via een kluis op het voorschip, op een bolder
belegd. Er was tijd genoeg omdat het water nog te laag
was.
De tonnenlegger ging in de machinekamer van het jacht
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kijken. Tot zijn verbazing was alles
droog. In het stuurhuis was het een
ravage en het roer werkte niet meer.
De deur was uit zijn hengsels geslagen maar alle ruiten zaten er nog
in. Alles overziende viel de schade
hem mee. Hij ging met zijn gereedschapstas naar het voordek.
De hydraulische ankerlier kon een
probleem zijn want voor oliedruk
moest de motor draaien. Hij besloot
een gok te nemen. Hij zou proberen
het anker te laten lopen, er was altijd
een kans dat de ketting niet was
geborgd.
Jan zette wat druk op de sleepkabel.
Het weer was inmiddels goed
geworden, de wind was geruimd van
noordwest naar het noorden en Jan realiseerde zich dat hij
maar één kans zou krijgen het jacht vlot te trekken. Als de
wind door zou lopen naar het noordoosten, dan zou het
volgende tij veel lager zijn. Er liep nog een behoorlijk zeetje, maar dat was geen probleem meer.
Ongeveer tegen hoog water liet Jan de sleepdraad strak
komen en de motor op volle kracht draaien. Hij had de indruk vooruit te gaan, maar het was moeilijk te zien. Steeds
hield hij de tonnenlegger in de gaten. Weer gaf de tonnenlegger het sein harder te trekken. Het was nu of nooit.
Het water stond op zijn hoogst. Jan besloot zijn beproefde
noodmaatregel te nemen. Hij liet Kees in de machinekamer een sluiting aan de regulateur hangen. De MAN zou
dan het uiterste geven.
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Nu waren er naast de schipper nog
twee mensen die hun hand op
staken.
Aan de andere kant probeerde de
tweede sleepboot aan boord van
het jacht te komen. Ook die hield
het na vijf minuten voor gezien.
Niemand heeft gezien wat er
gebeurde, maar wel hadden zij de
tonnenlegger zien zwaaien met
een stuk ijzer. Nu het gevaar van de
concurrentie geweken leek, werd
alle aandacht weer op de sleep
gevestigd. De tonnenlegger had
op het achterschip van de sleep de
(illustratie Willem Eerland)
ankerketting van het achter anker
overboord laten lopen, waarna het
jacht aanzienlijk minder gierde.
Ook de Visserij-inspectie kreeg lol in de zaak. Voorzichtig
Normaal waren er amper uitlaatgassen te zien, maar nu,
bracht Rinus Barendse zijn schip dicht bij het jacht, zodat
nadat de sluiting was aangebracht, braakte de uitlaat
hij een mannetje over kon zetten. Vervolgens zette hij koers
driftige zwarte wolken uit. De diesel stond overbelast en
naar de Willem. ‘Hallo kappie, alles onder controle! Ik
demonstreerde al zijn kracht. Het water kolkte rond de gieheb voor jullie ook wat eten laten maken, dat is wel goed
rende boot. Plotseling zagen zij de tonnenlegger dansen op
zeker? Voor het binnenlopen van Veere behoef je je geen
het voordek van het jacht. Het jacht was vrij. Direct werd
zorgen te maken. Als het nodig is houden we het jacht
de sluiting weggehaald.
achter wel vast.”
Als nu de sleepdraad zou breken, was alles voor niets
Het was een riem onder het hart van Jan. Hij had zich
geweest. Nu was het zaak om het jacht in bedwang te
zorgen gemaakt over de situatie. Plotseling moest hij aan
houden. Het gierde als een wild paard. Wat Jan nog niet
zijn vrouw denken. Hij schaamde zich dat hij twee dagen
was opgevallen, waren de twee grote sleepboten die van de
zelfs niet even aan haar had gedacht. Iets wat hij tot dan
Westerschelde op de prooi waren afgekomen.
voor onmogelijk had gehouden. Juist nu met Kerstmis was
Hij liet de sleepdraad wat inhalen om het gieren te beperhet voor haar niet leuk alleen te zitten. Als alles zou lukken en met een langzaam gangetje werd koers gezet naar
ken, zou ze het hem zeker willen vergeven.
Veere. Inmiddels was de ebstroom gaan lopen. Ook was er
De sleepdraad werd opgekort zodat de Willem in ieder
een boot van de Visserij-inspectie in de buurt gekomen.
geval het voorschip in zijn greep had. Behoedzaam werd
De bemanning van het Visserij-inspectievaartuig en de
de sleep naar binnen gebracht.
tonnenlegger kenden elkaar goed en ter hoogte van het
jacht werd over en weer werd wat geroepen. Een van de
Het was Eerste Kerstdag een uur of vier in de middag,
sleepboten kwam naar de Willem toe. Op roepafstand riep
maar het was druk op het havenhoofd, als op een zomerse
de schipper door een luidspreker: “Hallo kappie, we
dag. Het was gaan sneeuwen. Via de mobilofoon van de
komen opzij en nemen de sleep over. U wordt bedankt en
Visserij-inspectie waren niet alleen de instanties in Veere
de zaken worden door het kantoor afgehandeld.”
op de hoogte gebracht, maar kennelijk het hele dorp. Het
Jan stapte de stuurhut uit en riep terug dat hij geen hulp
afmeren was in dit rustige weer een peulenschilletje en Jan
nodig had. De schipper antwoordde: “U begrijpt het
meerde ook de Willem naast het jacht af.
verkeerd, u staat onder contract van de Aannemers
Aan boord van het vaartuig van de Visserij-inspectie werd
Combinatie.” Verder hoorde Jan niets. Hij smeet de deur
daarna koffie met een borrel gedronken. Allen waren in
dicht en ging verder met zijn slingerende sleep. De sleepeen feestroes. Jan bedankte Rinus Barendse voor zijn hulp.
boot liet zich nu afzakken naar het jacht. Nog voor de
Rinus weerde dat af, knipoogde naar de tonnenlegger en
schipper iets kon zeggen, voer de Visserij-inspectie hun
zei dat hij dat verplicht was aan zijn functie.
boot tussen de sleepboot en het jacht. Er werd een vlag
Niemand had gezien dat er ondertussen een deftige heer
gehesen en een zwaailicht aangezet.
aan boord was gestapt. Hij keek even om zich heen en liep
toen recht op Jan af. Hij stelde zich voor: “Ik ben
Rinus Barendse, de schipper van de Visserij-inspectieboot
Mr. Adriaan van Hulk en eigenaar van de Mermaid, het
had deze dag dienst. Ze hadden het ‘geluk’ van slecht weer
jacht dat u net binnen heeft gebracht. Wij hebben het
gisteren en waren dus Kerstavond thuis geweest. Deze morjacht in Engeland gehaald maar, bijna thuis, ging er wat
gen waren zij vroeg uit Zierikzee vertrokken. Buiten gekomis. Maar daar vertel ik u nog wel over. Ik denk dat we nu
men hadden zij het sleepbootje in de branding
zaken moeten doen. Natuurlijk zijn we verzekerd en de
gezien. Rinus besloot poolshoogte te nemen en ontdekte
verzekering is al in kennis gesteld.”
tot zijn verbazing zijn vriend, de tonnenlegger, op het jacht
Jan was moe, hoorde amper wat de heer te zeggen had en
en omdat er geen dringende zaken waren, besloot Rinus in
verlangde naar zijn vrouw. Meer dan ooit. Van Hulk merkte
de buurt te blijven. Ook hij had de sleepboten uit Vlissindat zijn verhaal niet erg overkwam en zei tegen Jan: “Wij
gen opgemerkt en toen hij zag dat die de Willem praaide
logeren nog steeds in het hotel van Veere en ik nodig u en
begreep hij de situatie.
uw bemanning alsmede de Visserij-inspectie uit om
Terwijl hij een zwaar sjekkie draaide, zei hij: “We blijven
morgen gezamenlijk het kerstdiner te vieren. Misschien
er maar even bij.” Dat had hij nog niet gezegd of de sleepkunt u morgenochtend eerst even bij mij langskomen om
boot liet zich afzakken. Rinus manoeuvreerde zijn boot
wat zaken te bespreken. Nu vraag ik u officieel of ik in die
ertussen. Hij begon de situatie zat te worden en riep door
tussentijd al op mijn jacht mag komen?”
de luidspreker: ‘Hier de Stern. Ik gelast u, in naam der wet,
Jan moest lachen en zei dat dit uiteraard goed was en
deze sleep niet te hinderen en honderd meter uit de buurt
beloofde zich de andere dag te melden. Na een laatste borte blijven”. Hij vervolgde: “Als u zich hier niet aan houdt,
rel ging ieder zijns weegs. Jan liep nog even naar de havendan wordt u opgebracht.”
meester om naar huis te bellen. De havenmeester maakte
Er kwam geen reactie. De bloeddruk begon Barendse
ook direct gebruik van de situatie om Jan te uit te horen.
parten te spelen. “Wel bliksem, als die vent nou gedonder
Zo vlug als het hem mogelijk was, belde hij naar huis en er
wil hebben, dan moet hij zo doorgaan.” Nijdig greep hij
werd ook direct opgenomen. “Hé Jan, ben jij dat? Is alles
de microfoon weer en vertelde in zijn eigen woorden, die
goed?”, zei de frisse stem van zijn vrouw. “Alles goed!”, zei
weinig met de kerstgedachte van doen hadden, wat hij op
Jan. “Wat een weer gisteren, hè?”
zijn lever had. “Ik wil een seintje als u mij begrepen heeft.”
Lees verder op pagina 61 >>
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Het was duidelijk dat Maria nog niets had meegekregen
van zijn penibele reizen. En Jan besloot dat het goed was
zo. Zij hoefde zich van hem niet ongerust te maken. Van
lieverlede zou hij wel eens iets vertellen als dat nodig was.
“Ik hoop je snel weer te zien, ik hou van je.”
Jan ging direct naar boord waar Kees al op een oor lag.
De tonnenlegger was naar zijn huisje gegaan, morgen
zouden zij elkaar weer zien. “We gaan een boerennacht
maken”, zei hij nog tegen Kees, maar Kees antwoordde al
niet meer.
Jan deed nog een avondgebed, maar zakte halverwege in
een diepe slaap in de veilige beschutting van zijn kooi. Op
dat moment ging thuis, net nadat Jan had gebeld, de telefoon weer over. Nu was het meneer Van Hulk. Maria was
verbaasd, maar Van Hulk legde in korte bewoordingen uit
wat er aan de hand was. “Ik zou u willen vragen om
morgen vroeg een taxi te nemen en zo snel als mogelijk
naar Veere te komen, alle kosten zijn uiteraard voor mij.”
De andere dag leek het wel of Van Hulk hem al op stond
te wachten, want met uitgestrekte hand kwam deze hem
tegemoet. “Beste kapitein Kooiman, fijn dat u bent
gekomen. Steek een sigaar op, die heb je wel verdiend. In
de eerste plaats hartelijk gefeliciteerd met jullie prestatie
en ik stel voor dat ik eerst ons verhaal vertel, waarna jij
jouw verhaal mag doen.”
Voordat Jan iets kon zeggen stak Van Hulk van wal: “Wij
hebben dit prachtige jacht gekocht in Engeland en het
vorige week overgevaren. In Engeland hadden we vertraging met het zeeklaar maken. In principe wilden we vóór
de Kerst thuis zijn. Toen we vertrokken, was het eigenlijk
al te krap om dat te halen. Vanaf Dartmouth in Devon tot
Oostende, zo’n 250 mijl, was er niets aan de hand. We
hadden een goede schipper aan boord en zelf heb ik
inmiddels ook wel zeebenen, al zeg ik het zelf.”
“Toen we uit Oostende vertrokken werd er NW7
afgegeven. Hard zat, maar in principe moet ons jacht dat
kunnen hebben. Buiten gekomen ging het steeds harder
waaien, we besloten door te gaan, omdat we behoorlijk
hoogte hadden. Plotseling bemerkten we dat er iets mis
was aan het roer. Het roer had naar bakboord maar
weinig uitslag. Eigenlijk betekende dat gelijk al het einde.
We konden, of beter gezegd durfden, niet meer terug.”
“Onderweg zagen wij jouw sleepboot met die bak
erachter. We hadden willen seinen, maar begrepen goed
dat jij toen ook niets kon doen. Op dat moment hadden
we misschien beter het Veersche Gat of de Oosterschelde
in kunnen gaan, maar goed, dat wisten we pas later. We
hadden het benauwd, maar verbaasden ons toch over je
zeemanschap om die zaak binnen te brengen.”
“Met veel snelheid probeerden we hoogte te houden,
maar dat lukte niet. We zaten boven de Noordland, maar
moesten ook de Banjaard mis houden. We lieten alle
opvarenden warme kleding en reddingvesten aantrekken.
Gelukkig lijken mijn kinderen op mij en was er absoluut
geen paniek. Toen duidelijk was dat we geen hoogte
konden houden, was stranding onvermijdelijk. Zelf heb ik
het anker gepresenteerd en al de ketting ervoor gezet die
we hadden. Verder hebben we tot bijna het laatste
moment vol aan gedraaid.”
“Toen we de reddingboot zagen, hebben we nog een vuurpijl afgestoken en hebben we ons gereed gemaakt om over
te stappen, niet beter wetende dan dat we het jacht nooit
meer zouden zien. De schipper van de reddingboot wist
ons er in twee keer af te plukken. Een knap stukje werk.
Zij brachten ons in Veere en zoals je ziet, zijn we hier
nog.”
Het was een kort, maar duidelijk verslag en hierna was Jan
aan de beurt. “Ja, waar moet ik beginnen?”, vroeg hij.
“Wat deed jij daar met die bak in dat beestenweer?” En
toen begon Jan. Normaal gesproken was hij niet zo’n
verteller, maar nu gooide hij alles eruit. Hij vertelde over
zijn contract met de aannemer en de pesterijen van de uitvoerders. Vervolgens in het kort over zijn reis met de bak,

(illustratie Willem Eerland)

waarom hij niet rond durfde voor Westkapelle en later in
Veere zijn ontmoeting met de tonnenlegger.
Het zoeken naar het jacht en de grondzee die de ruiten uit
de hut had geslagen. En tot slot vertelde Jan tot in detail
over de berging en ook van de sleepboten die de vracht
over wilden nemen en de hulp van de Visserij-inspectie.
“Het is eigenlijk niet echt bijzonder, we zijn een sleepboot
en dan is dit ons werk”, besloot hij.
Al die tijd had Van Hulk zijn mond gehouden, wel had hij
aantekeningen gemaakt achter op zijn sigarendoos. Toen
zei hij bedachtzaam: “Je weet natuurlijk dat je recht hebt
op een bergingsloon. De hoogte daarvan wordt bepaald
door de rechter, tenzij je onderhands tot een akkoord kan
komen. Heb je daar al over gedacht?”
Jan antwoordde naar waarheid dat hij daar nog geen
moment aan had gedacht, maar dat de tonnenlegger ook
partij in dit alles was. Dus dat hij toch eerst zou moeten
overleggen. Van Hulk vertelde dat hij al met de tonnenlegger had gesproken, en dat die alles aan Jan overliet. Jan
was verbaasd. “Wat je nog niet weet, is dat ik een
advocatenkantoor heb in Rotterdam. Ik denk dat ik,
ondanks dat het jacht van mij is, jouw zaak kan behartigen. Ook wat betreft je contract. Denk er op je gemak
over. Je kan in ieder geval rekenen op een heel groot
bedrag, dan zijn jullie uit de zorgen. Ik wens jou en je
maat om vier uur vanmiddag te zien voor een goed
diner.”
Hij begeleidde Jan naar de uitgang, waarna Jan naar de
Willem wandelde. Hij genoot van het winterweer, maar
honderdduizend gedachten maalden door zijn hoofd.
Was dit nu een droom of werkelijkheid? Hij zou vanavond zijn Maria bellen. Voorzichtig zou hij vertellen over
de berging en over wat Van Hulk had verteld. Buiten was
het koud geworden en licht gaan sneeuwen.
Tegen vieren in het hotel, toen Jan en Kees de foyer
betraden, ging er een applaus op. Direct kwam Van Hulk

naar voren. “Jij en je maat hartelijk welkom, maar voordat
we verder gaan heb ik een cadeautje voor je. Ik denk dat
we dat eerst maar moeten regelen.”
Hij gaf een seintje naar een kamermeisje bij de deur, die
de deur opendeed. Jan kreeg een kleur en voelde even zijn
benen zwabberen. Daar stond zijn vrouw Maria in haar
beste outfit. Nu wist hij zeker dat hij droomde. Hier
begreep hij niets van en hij stond totaal perplex. In de
verte hoorde hij Van Hulk: “Er mag gekust worden, anders
doe ik het.”
Jan vergat de aanwezigen en sloot zijn vrouw in zijn
armen. Tijd om te praten was er niet, want daar was Van
Hulk alweer, die vervolgens zijn familie voorstelde aan
zijn gasten waarna iedereen aan tafel werd genodigd.
Er werd uitgebreid geproost en er werden mooie woorden
gesproken. Er werd voorgelezen uit Lucas vers 2, het echte
kerstverhaal, en meneer Van Hulk, die een echte verteller
bleek, maakte de vergelijking met de ontberingen die zij
zelf hadden meegemaakt, de redding en de opvang in de
herberg. Zij het dat er in deze herberg wél plaats was voor
de ontheemden.
Het was het mooiste kerstverhaal dat zij van hun leven
hadden gehoord. Allen waren er stil van. Toen werd er
gezongen: “Ere zij God, Vrede op aarde, in de mensen een
welbehagen.” Zoals destijds ook de herders de engelen
gehoord zouden hebben op de velden van Efratha.
Tussendoor waren er de lekkerste spijzen en na enkele
rondjes wijn werd de sfeer losser. Van Hulk bleek alles,
tot in alle details, verteld te hebben aan Maria. Na afloop
nam iedereen hartelijk afscheid van elkaar.
Het ging hem aan zijn hart, maar het kon niet anders, hij
moest afscheid nemen van Maria. Zij zou de andere dag
weer naar huis gaan en Jan moest vroeg varen in verband
met het tij. Buiten namen zij innig afscheid van elkaar.
“Zalig Kerstfeest”, fluisterde zij.
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SLEEPDIENST

GEPKE

Fijne feestdagen

2022!
en een fantastisch

Al ruim 35 jaar zijn de Gepke en Gepke III een bekende verschijning op de
vaarwegen. Met trots kunnen we u mededelen dat u vanaf 1 januari

2022 ook de Gepke II tegen kan komen!

We willen u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en de samenwerking.
We wensen u fijne feestdagen en zijn u graag met 1 van onze 3 schepen van
dienst in 2022!
Namens Sleepdienst Gepke

WWW.SLEEPDIENSTGEPKE.NL

06 53 624 624

info@sleepdienstgepke.nl
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Are you looking for
qualified personnel
for inland shipping
throughout Europe?
Astria Crewing steuert und koordiniert den gesamten Prozess des
Crew Managements für die Binnenschifffahrt.
Unsere Vorteile als Crew Management Company mit Sitz in Zypern:

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

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

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

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

CONTACT +357 25 260010 • info@astriacrewing.com.cy • www.astriacrewing.com.cy
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ONZE PRODUCTEN • Scheepsbelettering • Scheepsborden
Vlaggen & Wimpels • Naamborden • Stickers • Signing

Oh Deere!
What a year
A LLE M E D E W E RK E RS VAN D OL P OWER BV WENSEN U

UW ADRES VOOR:

Fijne Kerstdagen
Gezond en gelukkig

Altijd
stroom
mee

Nieuwjaar!

Scheepsbeletteringen en Logo’s in vele materiaalsoorten zoals:
Kunststof, Aluminium en RVS. Ook kunt u bĳ ons terecht voor: reclameborden
en naamborden warmte/zonwerende folies en al uw stickerwerk.

VRAAG NIET WAT WĲ MAKEN
WĲ MAKEN WAT U VRAAGT
DIRECT CONTACT
 078 - 629 10 90

Einsteinstraat 16A, 3316GG Dordrecht
078 616 74 64

info@shipsigns.nl

06 53655370

www.shipsigns.nl

ARCUS NEDERLAND
WENST U FIJNE
KERSTDAGEN EN
EEN GEZOND EN
SUCCESVOL 2022

Binnenvaart

Prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
Proost op een succesvolle en ﬁjne samenwerking.

Hoogwaardige radarmasten
Telescopische masten
Dakradarmasten
Lichtgewicht schuiﬂuiken
Friesche kap luiken
Hydraulische luikenwagen

Sterke structuur, maar tegelijk
licht en gebruiksvriendelijk
Stuurhuttrappen
Gangways
Schuifdaken
Onderhoudsvriendelijk

Arcus
DYNAMIC
IN STAINLESS

+32 3 353 26 89 - info@blommaertalu.be
www.blommaertalu.com
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Ms Anje heeft als Serendiep een bijzonder tweede leven

Een ruim vol kunst en wetenschap
een vaartje in te trekken, ofwel het
oude jagen”, zegt Diana.
“Dan ga je nadenken: stel nou
eens dat we de luiken vol zonnepanelen leggen, dan wek je meer
op dan 200 Watt.” Een toekomstdroom van het duo die ze gaan
waarmaken: een eigen zonneschip.

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Ze zijn zowel wetenschapper
als kunstenaar. Harmen Zijp
en Diana Wildschut vatten
de liefde voor de binnenvaart
op en leerden varen om een
reizend varend theater te kunnen
exploiteren. Zij kochten in
2018 de 400 ton metende Anje
van Piet en Elly Sijbrands in
Rotterdam.

Vaarbewijs
De collectie dijde uit sinds de start
van het Knopjesmuseum en ze
moesten nadenken over een locatie. “Wij bouwden het tijdelijk in
op de spits Vita Nova en hebben
in twee maanden zeventien steden
aangedaan”, aldus Harmen. “Dat
beviel heel goed en was erg leuk.”
“Toen kwamen we in een loods in
Amersfoort, en die vloog een week
voor de opening in brand. Veel
van de installaties zijn gered. Maar
we vonden geen nieuwe locatie en
met de ervaring van de spits zijn
we gaan zoeken naar een schip.”
Alleen hadden ze totaal geen
ervaring met varen. Hun vaarbewijs hebben ze inmiddels gehaald en ook het vaarboekje met
vaaruren, mede dankzij oudeigenaren Piet en Elly Sijbrands.

Het schip werd in 1959 gebouwd
bij scheepswerf De Jong en Smit
in IJsselmonde, als een van de
laatste geklonken binnenvaartschepen. Het schip is 42,40 x 6,60
meter en steekt 1,30 meter diep.
Onder de namen Fe en, van 1971
tot 2018, Anje deed het dienst als
vrachtschip op de binnenwateren. Het oorspronkelijke ruim bevat nu vier ruimtes, te weten een
theater voor vijftig personen, een
verhoogde entree door de den met
kleine bar, een kennis-en-kunstlabyrint, dat het Knopjesmuseum
heet, en een modern atelier annex
mini-FabLab met onder andere
een zelfontwikkelde 3D-printer
en een lasersnijder. In de voormalige roef zijn kleedruimtes ondergebracht voor theaterspelers.

Reizend theater
Midden op de luikenkap staat een
foyer die pneumatisch omlaag
kan als er gevaren wordt. Dan is
het schip een volledig authentiek
geklonken vrachtschip. Uitgerust met een GM van 370 pk. Als
theaterschip is de Serendiep al
met voorstellingen in Groningen,
IJmuiden, op de Wadden en bij
het Maritiem Museum in Rotterdam geweest. Helaas begon toen
de coronapandemie.
Het theaterschip bevat onder andere een labyrint met machines
die je wegwijs maken in de techniek, waardoor je bijvoorbeeld
al fietsend kan ervaren hoeveel
energie je moet opwekken voor
een ledlamp, een gloeilamp of
een mixer. De ledlamp is een
makkie, maar mixen op hoge snelheid vraagt hard en zwaar fietsen
op de hometrainer.
“Warme thee met de waterkoker
zit er gewoon niet in, zelfs niet

Diana en Harmen laten zien hoeveel energie je op de ﬁets moet opwekken voor een ledlamp, een gloeilamp of een
mixer.

met een estafette, al trappende”,
vertelt Diana Wildschut. “In het
beste geval produceren ze vijf
minuten lang 200 Watt.”

Knopjesmuseum
De kunstenaars hebben allebei een
wetenschappelijke achtergrond.
Diana Wildschut is afgestudeerd
in natuurkunde en sterrenkunde
en Harmen Zijp in scheikunde.
Voor het Knopjesmuseum, dat
zich ook aan boord bevindt, ontwikkelen ze alle apparaten zelf.
Op dit moment werken ze aan
een interactieve bol die laat zien
wat waterstijging door de klimaatverandering kan veroorzaken op
aarde. Door een simpele draai aan
de knop van het prototype verschijnt ineens Mars op de bol en
zie je waar water gestroomd zou
kunnen hebben.

Door corona zijn de voorstellingen en daarmee ook de verdiensten helaas stilgevallen voor het
kunstenaarsduo. Ze werken verder
aan het schip en de exposities en
proberen de crisis te overleven.

Modellen
“We zijn elkaar tegengekomen in
de theaterwereld en zijn vervolgens samen theater gaan maken”,
vertelt Diana. “Daarna beeldende
kunst en daar kwam het Knopjesmuseum uit voort.”
Harmen voegt toe: “In mijn studie
heb ik als bijvak chemische informatica gedaan, ik wist dus iets van
computers en modelleren. De aanleiding voor het Knopjesmuseum
was een lezing over duurzaamheid
van Dennis Meadow, vijftien jaar
geleden. Hij onderbouwde schaarste en klimaatverandering heel

goed met formules die wij konden
lezen. Voor veel mensen moeilijk
te volgen, maar door onze opleiding voor ons wel. Toen zijn wij
een aantal machines gaan ontwikkelen die de modellen live en
interactief laten ervaren.”

Eigen zonneschip
Het duo is heel positief over de
scheepvaart: de binnenvaart is nog
steeds de schoonste manier om
goederen te vervoeren. “Al varen
de schepen op fossiele brandstof,
ze verbruiken aannemelijk minder
dan vrachtwagens”, stelt Harmen.
“Die 200 Watt die wij kunnen produceren blijkt genoeg te zijn om
het schip even te verhalen met een
touwtje, daar hoef je de motor niet
voor aan te zetten om er beweging
in te krijgen.”
“Doe je dat langer, dan is er best

Droom
“Een fantastisch schip is de Serendiep”, vindt Harmen. “We hebben ongelofelijke mazzel gehad
met dit schip. Sijbrands en andere
schippers hebben ons echt veel geholpen met onze droom.”
Het tweetal is aangenaam verrast
door de overeenkomsten uit de
oude schipperswereld en de theaterwereld: het zijn no-nonsensedoeners. “We geven de waterwegen
in Nederland een nieuwe functie
erbij voor cultuur. Het gros van
de mensen in Nederland realiseert
zich niet dat we groot zijn geworden door de waterwegen of dat we
onder de waterspiegel leven, dat is
belangrijk om te vertellen.”
De Serendiep is een schip dat kennis, creativiteit en inspiratie langs
de waterwegen van Nederland
brengt. Het schip ligt nu in de
haven van Spakenburg.

Kijk voor meer informatie op
www.serendiep.nl.

De Serendiep ligt nu in de haven van Spakenburg. (foto’s E.J. Bruinekool Fotografie)
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Delta Isolatie is uw betrouwbare partner
voor alle vormen van isolatie!
• Geluidsisolatie • Warmte- en koudeisolatie
• Isolatiematrassen (tevens losse levering)

Marflex wenst u
fijne feestdagen
en een goed 2022
MarFlex slimme elektrisch
aangedreven pompoplossingen
Al meer dan 40 jaar toonaangevend
in duurzaamheid, kwaliteit,
efficiency en gebruiksgemak.
Dat is wat we noemen
Pumping Excellence.

Wij wensen iedereen
warme feestdagen en een gezond 2022!
Delta Isolatie Stellendam BV
Werkplaats/magazijn: Deltahaven 39 | 3251 LC Stellendam
Tel. 0187-665941 | info@delta-isolatie.com | www.delta-isolatie.com

www.marflex.com

MA AK UW SCHIP HART VEILIG MET EEN AED

EEN HARTSTILSTAND

ook op uw schip kan het gebeuren
TIENTALLEN SCHEPEN GINGEN U VOOR !

HeartSine AED’s van Defibrion
De meest waterbestendige AED’s (IP56)
Geleverd met kast of wandbeugel
De laagste prijsgarantie

1149,excl BTW

Inclusief
wandbeugel

Wilt u meer weten?
Ontmoet ons dan op de Open Scheepvaartdagen te Antwerpen.
Op 25-27 maart 2022 geven wij AED- en reanimatiedemonstraties op de beurs.
www.defibrion.com
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wensen u fijne feestdagen en een mooi 2022!

adwverzekeringen.be

Wij wensen u
fijne feestdagen
en een voorspoedig 2022!
Gebr. De Jonge Shipbuilding Services B.V.
Markt 13A
7241 AA, Lochem (Nederland)
T: 0031 573 250 680
E: info@shipbuildingservice.nl
www.shipbuildingservice.nl

Shipyard Kladovo
Djerdapskiput b.b.
19320 Kladovo (Serbia)
T: 00381 19 801 024
E: office@shipyardkladovo.com
www.shipyardkladovo.com

Jan Van Rijswijcklaan 212 | B-2020 Antwerpen
T +32 (0)3 644 40 12 | info@adwverzekeringen.be
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De passie
van Adriaan
Wij zijn TVM. Wij hebben
passie voor transport.
Adriaan is binnenvaartschipper. Als jonge ondernemer
geniet hij van een leven op het water, samen met zijn vrouw
en vijf jonge kinderen.
In 2050 moet Europa klimaatneutraal zijn. In de praktijk
betekent dat nogal wat, helemaal voor zelfstandige
ondernemers. Maar Adriaan durft de uitdaging aan.
Bekijk zijn verhaal op tvm.nl/passievoortransport

21 december 2021
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KLEUR

WEDSTRIJD

Wie maakt de mooiste kleurplaat?
Zet jouw creatie voor 10 januari
op Facebook of Instagram en tag
Binnenvaartkrant.
De mooiste kleurplaat belonen we
met een leuk cadeautje!




DeBinnenvaartkrant
binnenvaartkrant
binnenvaartkrant

Je kunt de kleurplaat ook zelf uitprinten
op binnenvaartkrant.nl/kleurplaat

FIJNE KERST EN EEN GOED 2022!

Martin

Michel
Sarah

Colinda

Ken

Karin

Mariska

binnenvaartkrant.nl
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De Gasdokters van GIN voor al uw gasvrij metingen

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GOED 2022!

Gasfree Inspections Netherlands B.V. T +31 (0)180 234 030 www.gin-rotterdam.nl

Altijd de juiste koers

Een goede technische installatie is essentieel
voor het optimaal presteren van uw schip.
Huisman Etech Experts is dé innovatieve
totaalpartner in elektrotechniek voor de
binnenvaart. Van engineering tot aan de
installatie kunt u vertrouwen op onze expertise.
Maar ook daarna staan de specialisten van onze
service- & onderhoudsdienst dag en nacht voor
u klaar. Vakkundig en snel verhelpen zij uw storing,
zodat u snel weer zorgeloos kunt doorvaren.

Wij wensen u prettige feestdagen en
een
voorspoedige
en behouden
vaart in 2022
Beurs-World
Trade
Center. Beursplein
37
Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000
Mail: casco@gebrsluyter.nl
www.gebrsluyter.nl
Beurs-World Trade Center. Beursplein 37
Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000
Mail: casco@gebrsluyter.nl
www.gebrsluyter.nl

Fijne
feestdagen
en een
voorspoedig
2022
www.hermanjansenbv.nl

Altijd de juiste koers, ook in 2022.
Fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

Druten, Elst, Hamburg (D)
en Monaco
T +31 487 51 85 55
W www.huismanetech.nl

FIJNE
FEESTDAGEN
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Vakmensen, goede communicatie, het juiste netwerk en hard werken

De Waal kijkt tevreden terug op 2021
Johan maakte vier generaties De
Waal mee. “Toen ik begon was Ko
de Waal er nog, zijn zoon Ton was
toen al directeur. Daarna kwam
Marco en nu is inmiddels zijn
zoon Jacco, de vierde generatie, op
komst. Dat is bijzonder om mee te
maken.”
Ook bijzonder vindt hij de ontwikkelingen die het bedrijf in
al die jaren heeft doorgemaakt.
“Toen ik hier begon, waren er nog
geen kades. Alleen twee steigers.
Twee oude schuurtjes waren de
draaierij en er was een loods. Die
is in ’78 geopend, vlak voordat ik
bij De Waal kwam werken. Als je
ziet wat er in die veertig jaar allemaal veranderd is… Het is mooi
om die groei meegemaakt te hebben.”

Toekomst

Albert Visser en Marco de Waal wensen alle klanten, relaties en lezers van de Binnenvaartkrant heel ﬁjne feestdagen en een goed, gezond 2022 toe. (fotos De Waal)

Als een scheepsreparatiebedrijf
belt met een urgente vraag, dan
weet ook De Waal dat het écht
urgent is. Goede communicatie,
het juiste netwerk, soms een
beetje geduld maar bovenal
slimme en hardwerkende
vakmensen… dat is nodig bij
de goede afronding van een
project: groot of klein. De
draaibanken draaien overuren
en De Waal is goed druk – zowel
met nieuwbouw en ombouw als
met reparaties. Albert Visser is
dit jaar verwelkomd als nieuwe
directeur, een gloednieuwe
schroefasdraaibank werd
toegevoegd aan de moderne
machinefabriek en he eerste
Parsifal-/Shell-schip heeft
inmiddels proefgevaren. Er was
tevens tijd voor het vieren van
jubilea, zoals dat van Johan van
de Bank, die dit jaar veertig (!)
jaar in dienst is. De Waal kijkt
tevreden terug op een mooi en
allesbehalve saai jaar.
Het vorige jaar eindigde voor De
Waal met een mooie order voor de
levering van het complete pakket
aan voortstuwings- en manoeuvreerproducten voor de veertig
LNG-binnenvaartschepen
van
Shell. “Een mooie order die ons de
komende jaren een goede bodem
in de bezetting geeft”, zei eigenaar
Marco de Waal toen. Inmiddels is
er een jaar voorbij, heeft het eerste schip succesvol proefgevaren
en liggen drie zusterschepen aan
de Waalkade in de afbouw. Het
vijfde casco ligt momenteel in de
scheepslift voor inbouw van stuurwerk en schroefassen. De lasrobot
zorgt op de achtergrond voor veel
profijt; de in totaal 160 roeren
worden snel en met de allerhoogste laskwaliteit gebouwd.

Trots
Naast deze grote order zijn er het
afgelopen jaar veel meer mooie
projecten afgerond. Diana Groeneveld-Rooijens (Planning & Spare

Parts) is trots op een onlangs afgeronde spoedklus van Rotterdam
Ship Repair, die namens de eigenaar van kruiplijncoaster Meerdijk
vroeg of De Waal een Rotary Vanestuurmachine wilde ombouwen
naar een STUWA-stuurmachine.
Diana: “Nadat de situatie aan
boord van de Meerdijk is bekeken
en de stuurmachine is ingemeten,
heeft onze engineeringafdeling alles getekend en hebben we alles
volgens klasse DNV/GL aangeboden.”
“Hierop volgde de opdracht voor
het produceren en leveren van een
nieuwe (ram-)stuurmachine ter
vervanging van een Rotary Vanestuurmachine, met behoud van
het bestaande hydraulische powerpack. Onder begeleiding van een
collega van onze hydrauliek serviceafdeling is deze installatie in
Varna (Bulgarije) ingebouwd en
in bedrijf gesteld. Onze servicemonteur mocht de gehele inbouw
begeleiden.”
Tijdens deze klus heeft De Waal
laten zien dat goede communicatie en geduld erg belangrijk zijn.
“Wij hadden de cilinders voor dit
systeem op voorraad, ze hadden
echter niet de juiste keur waardoor ze te zijner tijd vervangen
moeten worden voor DNV/GL
goedgekeurde cilinders. Dit had
wat voeten in aarde in verband
met de eisen van DNV. Door er
steeds bovenop te zitten, goed te
blijven communiceren en dankzij
veel geduld van zowel onze klant
als De Waal zelf, is het gelukt de
klus goed af te ronden. Het zorgde
tevens voor een volgende opdracht, maar dan voor het zusterschip MV Moseldijk. Een derde
opdracht staat gepland voor het
eerste kwartaal van 2022.”

dag onderweg en aan boord van
binnenvaartschepen voor inbouw
en reparaties.
Aan de scheepsliften staan de
monteurs dagelijks stand-by om
elke uitdaging aan te gaan. Voor
hen is werkelijk geen dag hetzelfde. Dit zorgt soms voor uitdagingen die De Waal nooit uit de weg
gaat. Goede resultaten beginnen
immers bij het allereerste contact
met de klanten en eindigen met
een goede communicatie richting
engineering-, productie- en uiteindelijk de serviceafdeling.

Innovatie en productie
De Waal is altijd bezig met innoveren en produceren, denk bijvoorbeeld aan de introductie van
de Equadrive dit jaar, samen met
Verhaar Omega. Deze poddrive
met elektromotor onder water
biedt vele voordelen. Zoals ruimtebesparing aan boord, rechtstreekse
schroefaandrijving zonder tandwielen, natuurlijke waterkoeling
en een fluisterstille werking. De
Equadrive is 360 graden draai-

baar en volledig elektrisch. Ook in
2022 staat er weer een nieuw product op de rol.
De reparatie- en serviceafdeling
draaide goed, mede dankzij de
aanschaf van een gloednieuwe
schroefasbank. Marco de Waal:
“Naast de bestaande bank van
12 meter lang kunnen wij zo met
moderne middelen de toekomst
verder tegemoet treden. Deze extra draaibank verdubbelt onze
schroefascapaciteit en hierdoor
kunnen we snel leveren. De draaibank wordt bediend door een van
onze vakkundige verspaners; uiteindelijk draait het om onze vakmensen.”

Jubilaris
De meeste medewerkers zijn lang
in dienst bij De Waal en elk jaar
zijn er wel jubilea te vieren. Zo was
dit jaar, onder andere, magazijnmeester Johan van de Bank aan de
beurt. Hij is veertig jaar in dienst
en ter ere daarvan traditiegetrouw
thuis opgehaald met een oldtimer:
een Ford Mustang uit ’66.

Ook Albert Visser kijkt terug op
een mooi jaar. In zijn functie als
directeur begon hij dit jaar met
enkele kleine aanpassingen in de
organisatie. “We hebben de structuur en processen onder de loep
genomen en versterkt. Het uiteindelijke doel: kortere lijnen, meer
snelheid, interne vereenvoudiging
en betere teamvorming. Ofwel;
met bestaande mensen en middelen nog beter presteren.”
Marco en Albert zien de toekomst
van De Waal met vertrouwen tegemoet. De machinefabriek gaat
door met het produceren van alle
vertrouwde producten, waaronder de bekende Easyflow-roeren,
complete
schroefasinstallaties,
stuurmachines en alle producten
daaromheen. Niet alleen voor de
binnenvaart maar tevens voor de
zeevaart, visserij en superjachtbouw.
Directeur en eigenaar wensen,
namens alle medewerkers, de
klanten van De Waal alvast heel
fijne feestdagen. Marco en Albert:
“We willen ze daarnaast hartelijk
bedanken voor hun support en
het in ons gestelde vertrouwen.
Uiteindelijk draait bij ons alles
om de klant, die willen we ontzorgen en zo snel mogelijk weer in de
vaart brengen.”

Communicatie
Naast deze mooie klus in Bulgarije kwamen de monteurs van
De Waal dit jaar onder andere
in Uruguay en Sardinië. Ook in
Nederland en België zijn zij elke

Het eerste Parsifal-schip in de scheepslift bij De Waal.
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Kijk deze
winter met
Pathé Thuis
naar uw
favoriete films
Update uw smeerschema
bij TotalEnergies en ontvang
een Pathé Thuis code

Kijk voor meer informatie en actievoorwaarden op
www.services.totalenergies.nl/pathethuis.
Actieperiode van 6 december 2021 t/m 20 maart 2022.
TOTAL
TOT_21_00008_TotalEnergies_Logo_CMYK
JFB

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com

REINTJES
Keerkoppelingen
REINTJES
KEERKOPPELINGEN
De
keuze
Uw ook
schip!
De beste
beste keuze
voorvoor
uw schip,
in 2022!

Ce ﬁchier est un document
d’exécution créé sur Illustrator
version CS6.

Date : 26/05/2021

TRESCO ENGINEERING
toont u de weg in

Al ruim 75 jaar verzorgt REINTJES Benelux vanuit Antwerpen de verkoop en
service van REINTJES tandwielkasten en keerkoppelingen voor de Belgische
en Nederlandse scheepvaart, voor binnenvaart, visserij, offshore, bagger,
patrouilleschepen, yachten, kustvaart en zeevaart.
Op onze service afdeling kunt u terecht voor zowel alle onderdelen als reparaties.
Of het nu gaat om een inspectie of een reparatie, ons team van ervaren monteurs
staat altijd voor u klaar en verzekert u de betrouwbaarheid en kwaliteit waar
REINTJES voor staat.

met
Tresco Trackpilot
&
SmartTracks

Prettige feestdagen en een
gelukkig en gezond 2022!
WAF 763 L

REINTJES Benelux BVBA ■ Luithagen 1.250
Haven
■ Unit
kW bij21.600
min F ■ 2030 Antwerpen
Tel +32 (0)3 541 92 33 ■ Fax +32 (0)3 541 02 12 ■ www.reintjes.be
-1

REINTJES Benelux BVBA | Luithagen Haven 2 | Unit F | 2030 Antwerpen
Tel +32 (0)3 541 92 33 | Fax +32 (0)3 541 02 12 | www.reintjes.be

info@tresco.eu - www.tresco.eu - +32 (0) 3 231 07 31
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VE-SCREEN.NL
VE-woning en scheepsstoffering

Uw partner in zonwering & stoffering op maat

Fijne
feestdagen
en een
voorspoedig
2022

Fijne feestdagen

TO B E EX AC T .
ALS ALLROUND SCHEEPSBOUWER HEEFT ASTO SHIPYARD OOK AFGELOPEN
JAAR WEER PRACHTIGE PROJECTEN MOGEN UITVOEREN. ZOWEL
CONSTRUCTIEWERK ALS AFBOUWPROJECTEN, MAAR OOK DIVERSE
ONDERHOUDS- EN REPARATIEPROJECTEN ZIJN NAAR TEVREDENHEID VAN
ONZE KLANTEN UITGEVOERD. WE WILLEN AL ONZE RELATIES BEDANKEN
VOOR HET VERTROUWEN IN ASTO EN WENSEN IEDEREEN
FIJNE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2022

T
016 2 - 513 6 50 E i n f o @as t o - b v. n l I as t o s h i p1y ar d06-12-2021
.nl
Rijnaarde_Scheepvaartkrant_264x188mm_WT.pdf

f

10:24

in

Hoofdstraat 23-25 - 2931CE Krimpen a/d Lek T 0180-519071 M 06-13950312
E ve-stofferingwinkel@kpnmail.nl www.ve-screen.nl

74

Kerstspecial

21 december 2021

Al p h a

d e s i gprojects
n

Wij wensen iedereen

gezellige kerstdagen
en een wel-varend

2022
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www.vdgm.nl
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Boelewerf 52, 2987 VE Ridderkerk
Tel. 0180 - 487120 / 487130
Email: info@vdgm.nl
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ALS DE ONAFHANKELIJKE
BINNENVAART-EXPERT
VERZORGEN WIJ ALLE
DOOR U GEWENSTE
EXPERTISE-WERKZAAMHEDEN
VAN A TOT Z
• Casco- en veiligheidsinspecties • taxaties
• diktemetingen • schade-expertises • bouwbegeleiding

Bestevaer Expertise B.V. | Boelewerf 48 | 2987 VE | Ridderkerk
info@bestevaerbv.nl | +31 (0)180 855035
www.bestevaerexpertise.nl

75

Kerstspecial

21 december 2021

Stolt-Nielsen Inland Tanker Service

Wenst U een behouden vaart
en een gezond en voorspoedig 2022

Stolt-Nielsen
Switzerland AG

Stolt-Nielsen
Inland Tanker Service B.V.

Baarerstrasse 149
CH-6302 Zug
Tel
: +41 41 766 30 20
E-mail : SNSAGBargemanagement@stolt.com

Westerlaan 5
3016 CK Rotterdam
Tel
: +31 10 299 66 88
E-mail : SNITS@stolt.com
WWW.DCSINT.NL
Kobelt elektronische en mechanische motorbedieningen,
schroefasremmen en stuurwerken, Keypower boeg- en
hekschroeven en Accu-Steer continues run pumps.

VERKOOP
INSTALLATIE
REPARATIE

Wij wensen iedereen Gezellige dagen
en een Succesvol nieuwjaar

SERVICE 24/7

Productie van kwaliteit
trek- & duwkabels

FIJNE FEESTDAGEN
Julianastraat 1
3331 XG Zwijndrecht
+31 (0)78 6192003
info@dcsint.nl
MECHANICAL SEALS

Distributeur Benelux

HVAC refrigeration systems fire protection sanitary vacuum & environmental systems

Fijne feestdagen

Handelsweg 75 . 6541 CS Nijmegen
024 3731919 . 06 53109065
info@vpgscheepsservice.nl . www.vpgscheepsservice.nl

Tel. 0031 (0)184 - 613911
info@klimaatservice.nl
www.klimaatservice.nl
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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.

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

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

FKH ACCU’S

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

Voor uw complete tankmeting- en alarmering,
alsmede temperatuur- en drukmeting met
behulp van ons TMS STaR systeem

Wij staan voor u klaar om
u te adviseren.

Wij wensen al onze relaties
Prettige Feestdagen en
een voorspoedig 2022!
Stormsweg 8
2921 LZ Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

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

NBKB
Wenst u fijne kerstdagen
en een succesvol

2022
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De gemeente Zwijndrecht,
thuishaven van de binnenvaart,
wenst u fijne Kerstdagen en een gezond,
voorspoedig en gelukkig nieuwjaar

Het zijn in veel opzichten onzekere tijden. Maar ondanks
die onzekerheid vaart de binnenvaart onverminderd door!
In de huidige, door een pandemie, onzekere tijden
bewijst de binnenvaart uitzonderlijk sterk te zijn.
Dat zegt alles over de mentaliteit van de binnenvaart,
die van generatie op generatie wordt doorgegeven.
Hard werken, vrijheidsdenken, veerkracht en doorpakken.
Dat is geen zorgeloos bestaan. Het belang van voldoende
menskracht, voldoende ligplaatsen, blijvende innovatie
en verduurzaming en sterke promotie van de binnenvaart,
staan ook in het komende jaar hoog op de agenda.
Als thuishaven van de binnenvaart wil de gemeente
Zwijndrecht op al die terreinen een partner zijn.
De gemeente Zwijndrecht, thuishaven van de binnenvaart,
wenst u en uw dierbaren een fijne Kerst en een mooi 2022!

Zwijndrecht is met bijna 3.700
bedrijfsvestigingen met recht een
ondernemende gemeente te noemen.
Een groot deel van het bedrijfsleven
in Zwijndrecht is niet alleen langs het
water en de havens gevestigd, maar
is direct en indirect op veel manieren
met het water verbonden. Binnenvaart, scheepsbouw en alle daarmee
verbonden bedrijvigheid en dienstverlening zijn dan ook kenmerkend
voor de Zwijndrechtse economie.
Met 800 geregistreerde binnenvaartschepen voelen wij ons daarom ook
echt ‘thuishaven van de binnenvaart’.

www.zwijndrecht.nl
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fijne feestdagen
en een

gezond

2022

Waalhaven Z.z. 42

Telefoon: 010 - 297 39 99

3088 HJ Rotterdam

E-mail: info@oechies.nl

WWW.OECHIES.NL

FIJNE
KERST
EN EEN
GEZOND
2022

Wij wensen u fijne
feestdagen en een
gezond nieuwjaar!
Al meer dan 70 jaar zijn wij een vertrouwd beeld in
de binnenhaven van Maasbracht bij de Oude Maas.
Wij zijn in het bezit van een eigen werkhaven met een
dwarshelling van 118 meter, dus schepen tot 110
meter kunnen bij ons aanleggen. De scheepswerf is
gespecialiseerd in het uitvoeren van ombouwen en
reparatiewerkzaamheden aan casco’s, baggermolens,
pontons en onderlossers. Ook kunnen we nieuwbouw
casco’s en of secties bouwen van schepen.
Daarnaast kunnen we zeskanten, schepranden en
snijkoppen van zuigers oplassen. Of het vervaardigen
van staalconstructies en we kunnen schepen
bijvoorbeeld inkorten of verlengen.

info@scheepswerfmaasbracht.nl

WWW.KOOIMANMARINEGROUP.NL

KOOIMAN MARINE GROUP | LINDTSEDIJK 84 | 3336LE ZWIJNDRECHT | THE NETHERLANDS | (T) +31 (0)78 61 00 477

www.scheepswerfmaasbracht.nl
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Scheepswerf in Puttershoek is enig overgebleven werf in Hoeksche Waard

Kampers Shipyard bestaat 150 jaar
DOOR JAN HOEK

In de Hoeksche Waard, een van
de Zuid-Hollandse eilanden,
ligt aan de Oude Maas het dorp
Puttershoek. Het plaatsje is ontstaan na bedijking in 1437, zo’n
zestien jaar na de Sint Elisabethsvloed die 600 jaar geleden huishield. Het dorp beschikt over een
16e-eeuws haven, die bekendstaat
als de kleinste open haven van
Nederland. Het geld werd destijds
verdiend met vlas- en veeteelt,
zalm- palingvisserij en handel in
riet en biezen uit de nabijgelegen
Biesbosch. Ook vonden inwoners werk op een weverij en twee
scheepstimmerwerven.
In 1972 wordt Gert Kampers eigenaar van de omstreeks 1871 opgerichte scheepswerf Van der Sluijs;
de naam van de werf verandert
in 1972 Van der Sluijs-Kampers.
Onder de naam Kampers Shipyard
is het familiebedrijf al sinds 1985
marktleider op het gebied van
onderhoudsarme stuurhuizen en
hefgeleide-kokers. De 80-jarige
Gert Kampers is nog steeds actief
in zijn familiebedrijf en is voor 60
procent eigenaar. De resterende
40 procent is in handen van zijn
zoon Gerbert. Die is ook volledig
eigenaar van Kampers Pumps &
Service, een bedrijf gespecialiseerd
in dubbelschroefpompen en gevestigd onder hetzelfde dak, aan
de Oosthavenzijde in Puttershoek.

Boek
Volgens Gert Kampers betekent
stilstand achteruitgang en hij zit
dan ook nog steeds boordevol
plannen om de werf uit te breiden
en waar mogelijk te verbeteren.
Zijn schaarse vrije tijd steekt hij
in het schrijven van een boek over
de geschiedenis van zijn shipyard.
Gelardeerd met de nodige anekdotes vertelt hij zijn verhaal op

zo’n manier dat er zonder twijfel
een bijzonder succesvolle theatervoorstelling van gemaakt zou kunnen worden.
Aan het Lorregat, met open verbinding naar de Oude Maas, lag een
van vier werven die ooit in Putterhoek gevestigd waren: een scheepmakerij die in 1714 eigendom was
van Leendert Brantszoon. Daarna
had de werf diverse eigenaren, tot
de opheffing in 1848.
In die periode begint de maritieme
geschiedenis in Puttershoek van de
familie Van der Sluijs en vanaf de
jaren 70 van de vorige eeuw van de
familie Kampers. Leendert van der
Sluijs komt in 1842 van Klundert
naar Puttershoek en wordt scheepmakersknecht bij de gebroeders
Leen en Arie Visser. Na het overlijden van Leen in 1848 wordt het
bedrijf opgeheven. Leendert van
der Sluijs was toen 23 jaar en wat
hij is gaan doen is nergens terug te
vinden. Wel heeft hij voldoende
verdiend om twintig jaar later een
huis in Puttershoek te kopen met
een groot onderhuis en achtererf,
waar hij als meesterscheepmaker
diverse typen houten bootjes ging
bouwen.

Van hout naar ijzer
Het oudst gevonden archiefstuk
over Leendert is gedateerd op april
1871 en betreft een rekening en
het bestek van de verkoop van een
boot aan ene P. Monster, voor de
somma van 80 gulden. “Als we die
datum aanhouden is het bedrijf
dit jaar dus anderhalve eeuw oud”,
begint Gert Kampers zijn verhaal.
“De boekhouding maakt duidelijk
dat het zeker geen vetpot was. In
slechte jaren werden maximaal
drie boten verkocht en in betere
jaren zes à zeven stuks. Zijn echtgenote Johanna Grootepas werkte
in de kruidenierswinkel van haar

De haven van Puttershoek met de scheepswerf rond 1930.

vader en verdiende waarschijnlijk
meer dan de scheepmaker.”
In 1896 werd Wilhelmus Henricus
van der Sluijs als derde generatie
eigenaar van de werf. Een echte
ondernemer die meer wilde dan
alleen houten bootjes bouwen.
Die kans kreeg hij toen hij op 21
september 1904 de failliete werf
van Dirk van Duivendijk kon overnemen voor 4.000 gulden. Willem
stapte direct over naar de bouw
van ijzeren schepen. Op de helling van 20 meter kon hij met een
handbediende kaapstaander, later
voorzien van een 7,5 pk elektromotor, bootjes omhoogtrekken.
Op 19 oktober 1946 overleed Willem van der Sluijs en zetten zijn
vier zonen, samen met hun moeder Lena van de Griend, de werf
voort. Oudste zoon Adriaan nam
de leiding, waarna een gestage uitbreiding van de werf plaatsvond.

De gebroeders Van der Sluijs kregen een uitstekende naam met het
vervaardigen van spitsen, sleepboten en het vernieuwen van volledige scheepswoningen (roeven)
compleet met stuurhut. Als een
schip volgens afspraak aan de
steiger kwam, werd de oude roef
met dek en al losgebrand en met
behulp van een bok of kraan verwijderd. Daarna werd de nieuwe
woning geplaatst, afgelast en
geheel afgewerkt inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.

Scheepsmeubelmaker
Begin jaren 60 kwam de op 9 augustus 1941 geboren Gert Kampers in beeld bij de scheepswerf
in Puttershoek. In 1957 was hij op
de loonlijst van de Amsterdamse
Droogdok Maatschappij (ADM)
komen te staan, waar hij een opleiding volgde als scheepsmeubel-

maker. Op 3 september 1963
verkaste Kampers naar de scheepswerf van Van der Sluijs, waar hij
assistent-bedrijfsleider werd.
Hij vertelt over het vervolg: “Ik wilde vooruit op de werf, maar kreeg
daarvoor niet de ruimte van de vier
broers. Eind 1971 kreeg ik het voorstel het bedrijf op huurbasis voort
te zetten; er zou een BV opgericht
worden waarin de vier broers de
meerderheid kregen. Ik vond dat
onverantwoord en stelde: ‘100 procent en jullie komen dan in dienst
bij mij, anders doe ik het niet’.”
“Op 1 januari 1972 ben ik gestart
met BV Van der Sluijs & Kampers
met als tweede aandeelhouder,
voor 40 procent, mijn toenmalige
echtgenote Janske van der Sluijs.
In 1977 deed ik mijn eerste grote
aankoop, een bouwkraan uit een
faillissement van de Rotterdamse
scheepswerf Piet Smit. Er werd
regelmatig grond bijgekocht, een
bouwloods en kantoor gebouwd;
tot op de dag van vandaag zijn we
aan het (ver)bouwen en verbeteren van onze scheepswerf.”

Hefbare stuurhuizen

“Tot op de dag van vandaag zijn we aan het (ver)bouwen en verbeteren op onze scheepswerf.” (foto Kampers Shipyard)

“De containervaart groeide gestaag en vanuit de branche kwam
de vraag of de stuurhutten niet
omhoog zouden kunnen. Piet de
Korte en Hein Danser waren
de eersten die daar toekomst
inzagen. Wij hebben toen de
eerste hydraulisch op- en neergaande stuurhut geleverd inclusief het door ons ontwikkelde hefgeleide-kokersysteem.”
“Inmiddels zijn door ons meer
dan duizend stuurhuizen vervaardigd en naar tevredenheid afgeleverd. We blijven ook in de toekomst in beweging, steeds op zoek
naar verbeteringen. Ons motto is
en blijft: veiligheid en kwaliteit
boven alles en de beste prijs-/
kwaliteitsverhouding. Met als doel
het maximale te realiseren voor
én samen met onze klanten. En
als het aan mij ligt, wil ik dat nog
graag blijven doen zolang het kan
en wenselijk is. Samen met Peter
Dalm, die het roer van Kampers
Shipyard gaat overnemen.”
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OPEN
SCHEEPVAARTDAGEN
25 - 26 - 27 MAART 2022

WAAGNATIE
E X P O
&
E V E N T S

IEDEREEN UIT DE BINNENVAART
IS VAN HARTE WELKOM OP DE
OPEN SCHEEPVAARTDAGEN!
www.osd-antwerpen.be

info@osd-antwerpen.be

2000

Rijnkaai 150
ANTWERPEN

+32 485 99 55 42
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b e art in Duitsland
Duitslaand
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27 en 28 september 2022
De enige Duitse vakbeurs voor de binnenvaart - Shipping - Technics - Logistics (STL) heeft een reputatie opgebouwd als hét internationale knooppunt voor de maritieme
industrie. Als jaarlijkse inspiratiebron voor antwoorden op de centrale vraagstukken van
de toekomst biedt het exposanten en bezoekers een platform van hoge kwaliteit voor
onderlinge uitwisseling. De beurs STL koppelt vraag en aanbod in een aangename sfeer
aan elkaar en vormt hiermee een stevige basis voor zakelijke lange-termijncontacten.
Hebben we uw interesse gewekt? Neem contact met ons op!

Uw contactpersoon: Pim Groot Obbink
pim.groot-obbink@messekalkar.de
Tel. +49 (0) 2824-910-149
Mob. +49 (0) 151-52663-129

Griether Straße 110-120 • D-47546 Kalkar • Tel. +49 (0) 2824/910-151 • www.messekalkar.de
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Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2022
ONDERHOUD, REVISIE, SERVICE
EN REPARATIE VAN DE MEEST
VOORKOMENDE DIESEL MOTOREN

GESPECIALISEERD
IN CUMMINS EN
DETROIT DIESEL

LEVERING
FLEETGUARD
FILTERS

Fuutweg 2 - 4791 PB Klundert - Holland - Havennummer 460A - Moerdijk  +31 (0)78 - 612 29 52
Service: Cenzio van Rees  +31 (0)6 - 537 558 48 Chris van Sinttruije  +31 (0)6 - 25 02 7173 Hugo van Sinttruije  +31 (0)6 - 38 93 5845

LEVERING VAN
NIEUWE EN GEBRUIKTE
GENERATORSETS

LEVERING VAN
ORIGINELE
ONDERDELEN

LEVERING VAN
NIEUWE EN
GEBRUIKTE MOTOREN

Cummins
CATTERPILLAR

FIJNE KERSTDAGEN EN
GELUKKIG NIEUWJAAR

BERG
MARITIEME
MEETSYSTEMEN

‘s-GRAVENDEEL +31 (078) 673 37 99 WWW.VANDALENAGGREGATEN.NL

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gelukkig 2022!
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Sch eepsladingmet ers
H oogt emet ers
Di epgangmet ers
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FIJNE KERSTDAGEN
EN EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR!

Onderweg 6-I • 4221 LC Hoogblokland • The Netherlands
T +31 (0)183-561193 • F +31 (0)183-564166 • I www.sygo.nl • E info@sygo.nl

Maak er iets moois van!
Make it one to remember!

Kampers wenst u fijne dagen
en een fantastisch 2022.
Kampers wishes you happy holidays
and a fantastic 2022.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen
en een veilig en gezond 2022!

www.interstreambarging.com
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Concordia Damen bouwt nieuw opleidingsschip voor STC Group

Ab Initio wordt futuristisch, duurzaam en innovatief
DOOR JAN HOEK

Nederland heeft met ruim 8.000
binnenvaartschepen de grootste
vloot van Europa. Om deze koppositie te behouden zijn goed
opgeleide medewerkers cruciaal. STC Group (Scheepvaart en
Transport College) is dé verticale
onderwijs- en kennisinstelling
voor scheepvaart, transport en
havenindustrie. Het internationale
hoofdkantoor staat aan de Lloydstraat in Rotterdam.
De instelling heeft als uitgangspunt dat medewerkers pas goed
zijn opgeleid als zij beschikken
over de juiste combinatie van
kennis, vaardigheden en gewenst
gedrag. Daarom creëert de STC
Group een aantrekkelijke en
stimulerende
praktijkomgeving
met onder meer trainingscentra,
het grootste nautische simulatiepark ter wereld én oefenschepen.
Eerder dit jaar werd de Stormmeeuw voor zeevaartstudenten in
gebruik genomen. Voor de binnenvaartleerlingen en -studenten werden jarenlang de Prinses Christina
en de Prinses Beatrix gebruikt. Het
is de bedoeling dat deze twee
varende oldtimers in 2022, na ruim
vijftig dienstjaren, vervangen worden door de Ab Initio, een futuristisch, duurzaam en innovatief
opleidingsschip. Het nieuwe STCvlaggenschip zit boordevol met
de allernieuwste technieken en
is straks een absolute trekpleister
voor studenten die een maritieme
opleiding willen volgen.

Vanaf het begin
“De Ab Initio geeft een waardevolle stimulans aan het innovatieve
en toekomstbestendige onderwijs
van STC Group”, stelt projectmanager Nicole van Spronsen.

Zij maakt samen met leerlingen,
studenten en docenten deel uit
van het ontwerpteam. 200 leerlingen stuurden een naam voor het
nieuwe opleidingsschip in, waaruit de door student Sanne Nobel
bedachte naam uiteindelijk werd
gekozen. 'Ab Initio' is Latijn voor
‘vanaf het begin’. Een zeer passende naam aangezien STC vanaf
het allereerste plan tot en met de
doopplechtigheid betrokken is bij
het project.
“Een nieuw opleidingsschip is
nodig omdat het maritieme werkveld verandert en de vaardigheden
die nodig zijn, zoals omgaan met
de nieuwste systemen en het ontwikkelen van green skills (voor
duurzaam werken en varen, red.),
voortdurend veranderen. Met
het ontwerpteam zijn we in 2018
gestart en we hebben vervolgens
een programma van eisen opgesteld en ontwerpen gemaakt”,
aldus Van Spronsen.

Visitekaartje
“Na een Europese aanbesteding
voor het 8 miljoen euro kostende
project werd Concordia Damen
met hun ontwerp de opdracht
gegund. Op dit moment wordt op
de scheepswerf van Gebr. De Jonge
in het Servische Apatin het casco
compleet met stuurhut gebouwd,
waarna het in Werkendam door
CCM3 zal worden afgebouwd.”
Van Spronsen maakt, evenals
docent Scheepsbouwkunde Joost
Geerdink en directeur facilitair
bedrijf Robbert Douma, deel uit
van het zes personen tellende projectteam van STC Group.
Concordia Damen heeft deelgenomen aan een concurrerend
Europees tenderproces dat veel
technische en milieugerelateerde

eisen omvatte. Dat Concordia
Damen de opdracht werd gegund, heeft zonder twijfel mede te
maken met de nodige ervaringen
van de Werkendamse scheepsbouwers op het gebied van duurzame
scheepvaartoplossingen.
De Ab Initio moet niet alleen het
meest duurzame opleidingsschip
van maritiem Nederland worden,
maar even compromisloos is STC
Group als het gaat om de vereiste
uiterlijke kenmerken: futuristisch
en onderscheidend en toch herkenbaar. Gezien het ontwerp is de
werf daar uitstekend in geslaagd.
Jan Kweekel, lid van het college
van bestuur van STC Group, vindt
het een eer dat een gerenommeerde scheepswerf als Concordia Damen enthousiast is om het uitdagende project aan te gaan. “Het is
prachtig om samen te werken aan
de bouw van een toekomstbestendig en state-of-the-art opleidingsschip. Het project is een prachtig
voorbeeld van samenwerking tussen het onderwijs en de maritieme
sector. De Ab Initio wordt het
visitekaartje van de school en het
maritieme cluster.”

Projectmanager Nicole van Spronsen is trots op het nieuwe
opleidingsschip. “Een toegevoegde waarde om belangstellenden te
enthousiasmeren voor een maritieme carrière.” (foto Jan Hoek)

Sponsoren

“Inmiddels denken ruim dertig
toeleveranciers mee of sponsoren ze in natura. We hebben nog
steeds behoefte aan expertise, vakkennis en donaties in de vorm van
geld, producten en/of diensten",
vertelt Van Spronsen in het hoofdkantoor van de STC Group, gelegen in het Lloydkwartier.

Bij Concordia Damen zijn ze er
op hun beurt trots op om een rol
te spelen bij de ontwikkeling van
de nieuwe generatie van maritiem
personeel. En dat geldt, zo constateert Nicole van Spronsen, ook
voor de betrokken maritieme toeleveranciers. “Aan boord van het
opleidingsschip komen producten
en systemen waarmee de leerlingen in de toekomst zullen gaan
werken. Dat is voor de toeleveranciers bijzonder interessant, want
mogelijk zijn de leerlingen van nu
hun klanten van de toekomst.”

Tot haar vreugde is het onlangs gelukt het plaatje financieel rond te krijgen voor de
zo gewenste waterstofaandrijving. Met dank aan de gemeente Rotterdam, het EICB, Zepp.
solutions, Shell en een subsidie
voor duurzame scheepsbouw.
Lloyd’s Register helpt STC Group
met de benodigde vergunningen.”
Jan Kweekel licht toe waarom
toepassing van groene waterstof
belangrijk is: We geven onze leerlingen en studenten hiermee de

Een artist impressions van de Ab Initio, met de Stormmeeuw voor zeevaartstudenten en het STC-hoofdkantoor in Rotterdam. (illustratie STC Group)

kans om zich al tijdens de opleiding te bekwamen in het werken
met groene waterstof. Deze kennis en ervaring kan goed van pas
komen tijdens een loopbaan in
de maritieme transportsector die
volop in ontwikkeling is.”

Langere bedden
De Ab Initio krijgt als afmetingen
67 x 8,20 meter en een diepgang
van maximaal 1,80 meter. Het
opleidingsschip beschikt straks
over twee Stage V-generatoren van
792 kW. Een elektromotor drijft
de schroef aan, die gevoed wordt
door een accu. Als deze ’s nachts
aan de kade wordt opgeladen, kan
het schip op de accu alleen al vier
uur lang emissieloos varen. Dat
is nog afgezien van de waterstofaandrijving.
Het casco wordt voorzien van een
duwsteven, zodat er desgewenst
met een duwbak gevaren kan worden. Van Spronsen vertelt verder:
“Aan boord is slaapplaats voor
dertig leerlingen en zeven bemanningsleden/docenten. Op onze vorige opleidingsschepen waren de
bedden 1,80 meter lang – te kort
voor de leerling van tegenwoordig
en daarom zijn de bedden nu twee
meter lang.”
“Omdat de docenten met een
groep leerlingen moeten kunnen
rondlopen op het schip, is het
gangboord extra breed gemaakt.
In de school hebben we een simulator met exact dezelfde systemen
als aan boord van de Ab Initio. Als
STC Group zijn we trots op ons
nieuwe opleidingsschip; een toegevoegde waarde om belangstellenden te enthousiasmeren voor
een maritieme carrière. Daarom
willen we ons met het opleidingsschip ook presenteren op bijvoorbeeld vlaggetjesdagen en open havendagen.”
Als alles volgens planning verloopt, wordt de Ab Initio september volgend jaar in gebruik
genomen. Bedrijven die ook een
bijdrage willen leveren aan het
spraakmakende project, kunnen
bij Nicole van Spronsen terecht.
Zij is telefonisch te bereiken op
(010) 109 712 55 en per e-mail via
n.vanspronsen@stc-r.nl.
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Esco wenst u een
voorspoedig 2022!

Met de QuickShift®
vaart u comfortabeler dan ooit

E

en Twin Disc keerkoppeling met QuickShift-technologie schakelt sneller en vloeiender. U kunt uw schip daardoor

manoeuvreren als nooit tevoren. Het zorgt bovendien voor een aanzienlijk lagere belasting van het gehele aandrijfsysteem. Zo vaart u niet alleen comfortabeler, maar ook duurzamer. De QuickShift-keerkoppeling komt het
beste tot z’n recht in combinatie met een EC600 bedieningssysteem. Meer weten? Neem gerust contact op
voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak.

www.esco-aandrijvingen.nl • info@esco-aandrijvingen.nl • +31(0)172-423333 • Ondernemingsweg 19 Alphen a/d Rijn
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Verhoog de duurzaamheid van uw onderneming
Verlaag uw kosten
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Standtijd motorolie verlengen?
Start samen met ons
een project op uw schip!
Bent u nieuwsgierig naar onze aanpak?
Scan dan de QR-code en lees ons verhaal!
SCAN MIJ!

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?
Scan dan de QR-code en lees ons verhaal!
SCAN MIJ!

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

HAPPY
TeamCo Shipyard BV • Bakkersdam 1a • 5256 PK Heusden

christmas

• T. +31 (0)416 665500

• info@teamcoshipyard.nl • www.teamcoshipyard.nl
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OMRU scheepsramen
voor de beroeps- en
pleziervaart

Wenst u Prettige Feestdagen

EEN FIJNE KERST
EN EEN GELUKKIG

Het beste zicht op service,
kwaliteit en innovatie

W

PE

N

OC

T +31 (0)78 303 3020
E info@beaufortlogistics.com

HT!

Bij onze hoogwaardige aluminium Scheepsramen en
-deuren krijgt u standaard de allerbeste service. Daar
zorgen onze vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw
opdracht met veel aandacht en zorg. En informeren u
van begint tot eind over de voortgang.

U CC E S , S C H E

EZ

Offerte aanvragen?
Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte

G

E

S
NS

G

E

Omru Scheepsramen levert:
• Kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen;
• Standaard profielen en geïsoleerde profielen;
• Vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnen klap;
• Enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas;
• Kwaliteitsdeuren, -puien en Franse balkons.

Prettige kerstdagen, en een
gelukkig en gezond nieuwjaar!

Nieuwland Parc 307 • 2952 DD Alblasserdam • info@emsbv.nl • www.emsbv.nl

LOGISTIEK SPECIALIST BINNENVAART
INTERNATIONALE BEVACHTINGEN
TRANSPORT OVERNAME
SPECIAAL TRANSPORTEN
WWW.AMERSHIPPING.NL

Amer Shipping wenst
alle vrienden, bekenden en relaties
fijne feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar

Kelvinweg 12a . 6101 WT Echt (afstand vanaf Maasbracht 2 km)
T +31(0) 475 580 488 . E info@omruscheepsramen.com
I www.omruscheepsramen.com
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Een aantal prachtige weken kunnen varen!
John Vierhouten is directeur
van Stichting Varende Recreatie
die Vakantieschip Prins Willem
Alexander inzet voor cruises
met zieken en gehandicapten.
Hij blikt terug op het moeilijke
coronajaar 2021 en kijkt ook
hoopvol vooruit naar 2022.
Eindelijk mochten we in augustus
weer uitvaren. Vanwege het
coronavirus lag het schip, net als
vele andere schepen, al zo’n zestien maanden stil. Maar in
augustus konden we gelukkig
weer doen waar we goed in zijn
en was het voor ouderen en hulpbehoevende mensen weer mogelijk om een mooie vakantie te
beleven aan boord van
Hospitaal-Vakantieschip Prins
Willem Alexander. Voor de gasten
die dit jaar zijn mee geweest was
het misschien nog wel specialer
dan andere jaren.
Omdat wij vaarvakanties organiseren voor mensen met een handicap en voor mensen die zorg
nodig hebben zijn we er ons altijd
erg van bewust dat op vakantie
gaan voor deze groep niet vanzelfsprekend is. Er moet immers
een hoop geregeld worden: Zijn
er mensen die de zorg kunnen geven? Is er voldoende ruimte voor
mijn rolstoel? Het zijn vragen
waar deze groep tegenaan loopt.
Gelukkig is het aan boord van het
Vakantieschip altijd prima geregeld. Je kunt hier zelfs met bed en
al in de lift en naar het zonnedek.

(foto Stichting Varende Recreatie)

Ruimte genoeg dus! Daarnaast
zijn er vrijwilligers aan boord die
de nodige zorg kunnen geven en
er alles voor doen om de gasten
een onvergetelijke vakantie te
bieden.
Helaas hebben we ook dit jaar
niet tot het einde van het jaar
kunnen varen. Er stonden nog
prachtige reizen gepland langs de

kerstmarkten in Duitsland. Maar
corona zorgde ervoor dat we toch
hebben besloten het schip eerder
stil te leggen. Met een kwetsbare
groep aan boord wil je tenslotte
geen risico’s lopen.
We kijken daarom reikhalzend uit
naar 2022. En zorgen ervoor dat
het schip klaar is om onze doelgroep prachtige vaarvakanties aan

te bieden. Want de coronacrisis
heeft zeker op mensen met een
beperking een grote impact. Zorg
en ondersteuning zijn vaak weggevallen, de mantelzorgers overbelast en eenzaamheid is daardoor erg groot onder deze groep.
Een reis met ons Vakantieschip
zorgt er niet alleen voor dat de
gast even kan genieten en weer

onder de mensen is. Maar ook
de mantelzorger kan weer even
bijtanken wetende dat aan boord
alles goed is geregeld.
Wilt u meer weten over het
Vakantieschip? Of kent u iemand
die graag met ons mee zou
willen? Kijk dan op
www.vakantieschip.nl.

Dé visserij- en maritieme beurs
van Nederland
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zoekeen
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docentdie
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Wij wensen iedereen
fijne feestdagen en
een gezond 2022!

Goede
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Vakantie-hospitaalschip Prins WillemAlexander wil iedereen heel hartelijk
bedanken die ons dit zware jaar heeft
door geholpen. Wij hopen in 2022 opnieuw op uw steun om onvergetelijke
vakanties voor gasten met een intensieve zorgvraag mogelijk te maken.

Maak
Maak
je je
voornemen
voornemen
waar
waar
enen
kijkkijk
opop
novacollege.nl/vacatures
novacollege.nl/vacatures

Meer weten over het Vakantieschip?
Of kent u iemand die graag met ons
mee zou willen? Kijk dan op

www.vakantieschip.nl

17, 18 & 19 MEI 2022

BEZOEK DE
WEBSITE

EVENEMENTENHAL GORINCHEM
WWW.MARITIME-INDUSTRY.NL

@Maritime_EH

211115 MI21_264x188_kerst.indd 2

Maritime Industry

Maritime Industry Gorinchem

Maritimeindustry1

17-11-2021 13:30
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STUURHUIZEN • ZONNENTENTEN
WINDSCHERMEN • VOORMASTEN
ACHTERMASTEN • RAMEN
SCHUIFDEUREN
In de afgelopen 20 jaar heeft Alubouw de Mooy
meer dan 1000+ succesvolle projecten en
toepassingen bedacht, gemaakt en geplaatst.
Ook kunt u terecht voor aluminium
en rvs op maat.

Bedankt voor de
prettige samenwerking
en een voorspoedig 2022

ADRES NOORDEINDE 3, 3341 LW H.I. AMBACHT • TELEFOON (078) 682 12 14
FAX (078) 682 12 17 • E-MAIL info@alubouwdemooy.nl • WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL
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2022

KALKMAN SCHEEPSTECHNIEK, EEN BEGRIP SINDS 1924

Fijne kerstdagen
en een gelukkig
2022

Leveringsprogramma
BOEGSCHROEVEN > THRUSTERS > BALLASTJETS > STUURWACHTALARMEN

Scheepmakerij 360 . 3331 MC Zwijndrecht
Telefoon 078 - 625 6000 . Telefax 078 - 625 6009
email: info@riegman-klaverdijk.nl . internet: www.riegman-klaverdijk.nl

Kalkman Scheepstechniek B.V.

T +31 (0) 180 514 644

2921 LE Krimpen a/d IJssel

I

Parallelweg 11/12

E boegschroeven@kalkman.nl
boegschroeven.nl
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Beste Wandelgangers en Wandelgangsters,
Graag heffen wij met u het glas tijdens een gezellige bijeenkomst. Helaas moeten
we dat moment wederom bewaren voor volgend jaar.
De Wandelgang maakt plaats in het belang van de gezondheid van ons allen.
Geniet van de feestdagen vooral gezond!

Geniet van
de feestdagen

en blijf
vooral gezond!

De Wandelgang - Postbus 257 - Zwijndrecht - AG 3330 - Netherlands
info@dewandelgang.nl - www.dewandelgang.nl

Uw gesprekspartner
voor de binnenvaart

Wij bedanken onze relaties voor het
vertrouwen en wensen iedereen een
voorspoedig 2022!

WWW.ZICHTADVISEURS.NL/BINNENVAART

Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs heeft een team dat gespecialiseerd is in de
binnenvaartsector. Zicht ontzorgt binnenvaartondernemers en maritieme bedrijven
daaromheen. Wij brengen risico’s in kaart en dragen passende oplossingen aan.
Van binnenvaartcasco-, auto- tot arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Wij helpen u graag met onze expertise!
Wij helpen u graag!
Johan Kelder
Matthieu Versluis
Rowdy Rijsdijk
Flora Cové
Agnes Wagemakers

Zicht adviseurs Breda
076 - 527 24 20
breda@zichtadviseurs.nl
www.zichtadviseurs.nl/binnenvaart

VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN
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DE JUISTE VERF
VOOR DE
BINNENVAART
Verdeler van

Bespaar op paintdeals.com

Steelpaint, revolutionaire vochtuithardende Marine Coatings!
✔ 1 component veel sterker dan 2 componenten
✔ Compatibel met 1 & 2 component oude verflagen
✔ Droogt snel tot -10C en bij hoge luchtvochtigheid (98%)
✔ Zeer hoge slag- en stootbestendigheid (ruim, romp, dek)
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Stelpant PU Zinc – Universele zinkrijke primer
✔ Sterker dan “echte” rode menie
✔ Direct op roest
Stelpant PU MICA UV – Rompverf (metallic kleuren)
✔ Sterker dan koolteer epoxy
✔ Zwart blijft zwart!
licensed distributor of

2021-07•PAINTDEALS-ad-264x92mm_v3.indd 1

08/10/2021 09:06

Samen met u werkten we in 2021
met veel plezier en proactief aan de
haven van de toekomst. We hebben
ons laten inspireren door ruimtevaarder André Kuipers en hebben
gezien wat we kunnen leren van
de ruimtevaart. Zo hebben we ons
kunnen positioneren als Gate to
the North! Daarmee zijn we opgetuigd en koersen we voor de wind
naar 2022! Het jaar waarin Port of
Harlingen de thuishaven is voor de
tallships!
We wensen u fijne feestdagen en
een voorspoedig nieuw jaar.
Paul Pot, namens alle medewerkers
van Port of Harlingen

ONE STOP
ShipService & repair
E N G I N E

E N G I N E

•
•
•
•

S E R V I C E

S E R V I C E

Motordiagnose
Inbouwen van motoren
Onderhoud en reparatie
Verkoop van motoronderdelen
uit grotendeels eigen voorraad

• Afbouw van nieuwbouwcasco’s
(binnenvaart en zeevaart)
• Reparatie van binnenvaart en zeeschepen
• Hydrauliek service en Fravabo stuurmachines
• Roeren en schroefassen
• IVR stuurmachinekeuring station
• Laser uitlijnen en epoxy ondergieten
• IJzer en pijpwerk

•
•
•
•
•
•
•

24/7 Servicedienst
Nieuwbouw
Onderhoud
Renovatie
Storingen
Engineering
Binnen- en Zeevaart

Wij wensen
iedereen
fijne
feestdagen
Wij feliciteren
Chemgas
met
het
50 jarig bestaan
en eenveel
gezond
2022.in de toekomst.
en wensen Chemgas
succes

SCHEEPSONDERHOUD SINDS 1924
WWW.OLTHOF.EU
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Honderd jaar stuwen op de Maas
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Tussen Maastricht en Lith staan
zeven stuwen die het water van
de Maas door Limburg geleiden.
Rijkswaterstaat vierde dit jaar het
100-jarig bestaan van de stuwen.
Die zijn inmiddels aan het
eind van hun Latijn en moeten
(deels) vervangen worden.

tot stand te brengen, beoogt de
rivier van Maasbracht tot Grave
bevaarbaar te maken voor schepen
van 2000 ton laadvermogen. Daartoe wordt een diepte van tenminste
2.60 m. over een bodembreedte
van 60 meter als nodig geoordeeld,
welke diepte later vergroot moet
kunnen worden tot 3 meter.”

Honderden jaren al bevaart de
mens de Maas. De vele scheepswrakken op en in de bodem en
in uiterwaarden van de rivier getuigen daarvan. Variërend van een
unieke kano uit de Romeinse tijd
en aken, punters en pramen uit de
Middeleeuwen tot de resten van
stoomschepen uit de 19e eeuw.
De Maas was vaak ontembaar. De
regenrivier was voor de scheepvaart
tot de 19e eeuw beperkt bruikbaar
door de grilligheid en de geringe
diepgang. Veel water ‘s winters en
weinig water ‘s zomers. De mens
heeft altijd geprobeerd de rivier
te temmen. De Maas was moeilijk
bevaarbaar door het hoogteverschil
in Limburg. Tussen de plaatsen
Eijsden en Roermond was het
verschil van ruim 20 meter.

Scheepvaart

Kanalisatie

De omvang van de overstromingen van de Maas in Limburg en
Noord-Brabant in 1926 deed de
regering besluiten de regenrivier
beneden Grave te verbeteren.
Bochtafsnijdingen waren het voornaamste onderdeel van het besluit. Om vaardiepte in de Maas te
houden moest in Lith een stuw- en
sluizencomplex worden gebouwd.
Ook bij de andere sluizen werd
een schutsluis gebouwd om de
scheepvaart bij een stuw doorgang

In 1912 sloten Nederland en België
een akkoord over het beter bevaarbaar maken van de Grensmaas
tussen Maastricht en Maasbracht.
In dit akkoord stond dat er elf
stuwen moesten komen met elk
een sluis voor de scheepvaart, om
en om aan de Nederlandse en
Belgische kant.
Door de Eerste Wereldoorlog verdween dit plan in de ijskast. Duitsland stopte met de levering van
kolen en Nederland wilde niet
meer afhankelijk zijn van een land
dat in oorlog was. Met de opkomst
van de Limburgse mijnbouw bleek
er behoefte te zijn aan een goede
vaarweg naar Holland, die schepen in staat stelde om daar kolen
te leveren. Eerdere plannen voor
kanalisatie van de Maas kregen
weer serieuze aandacht.
De Tweede Kamer formuleerde het
in 1919 als volgt: “De kanalisatie
der Maas, zoals zij thans is aangevat, en welke in de eerste plaats te
doel heeft een afvoerweg te water
voor het Limburgsche kolengebied

De scheepvaart stond in die tijd
hoog op de agenda. De economische ontwikkeling van Limburg
werd nog geblokkeerd door de
uiterst zwakke logistiek in deze
provincie. De politiek koos ervoor
om de Grensmaas niet te kanaliseren, maar het Julianakanaal aan te
leggen. De aanleg van dit lateraalkanaal startte in 1928 en kwam in
1936 gereed.
Daarvoor al was men begonnen
met de kanalisatie van de Maas in
de rest van Limburg. In de rivier
werden zeven stuwen gebouwd
om het waterpeil te controleren.
De bouw van de eerste stuw begon
in 1921 in Linne. In de jaren erna
volgden Borgharen, Roermond,
Belfeld, Sambeek, Grave en Lith.

te kunnen geven.
Het was pionierswerk. Het waren de eerste grote civieltechnische waterwerken in ons land. De
Afsluitdijk en Deltawerken bestonden nog niet. En overal in
Europa werd onderzoek verricht
om te bezien welke stuwen het
beste zouden passen in de Maas.
Rijkswaterstaat vierde dit jaar het
100-jarig bestaan van de stuwen.
Drie ervan worden nog lokaal
bediend. Vier stuwen worden
op afstand geregeld vanuit de
bediencentrale in Maasbracht. Zeven architectonische pareltjes, die
bijna een eeuw hun werk doen.
Na de aanleg van de zeven stuwen
verschoof de aandacht van Rijkswaterstaat naar onderhoud en
beheer. Ook dat ging tientallen
jaren prima. Maar nu zit de sleet er
toch echt op.

Houdbaarheidsdatum
Een ongeluk in 2007 wees Rijkswaterstaat op het feit dat de houdbaarheidsdatum van de Maasstuwen in beeld komt. Tijdens
het optrekken van een klep in
Lith brak er iets en kwam de klep
scheef te zitten, waardoor een
grote hoeveelheid water door de
stuw stroomde. Er moest bijna een
nooddam aangelegd worden.
Het gat in de stuw was niet de
enige calamiteit van de afgelopen jaren. In december 2016 voer
een Duitse tanker in dichte mist
dwears door de stuw in Grave. Vijf
jukken raakten beschadigd. Het
waterpeil in de Maas zakte over
een afstand van 25 kilometer met
ongeveer 3 meter naar het laagst
mogelijke niveau. Om de stuw te

De Stuw in Linne anno 1929. (foto Beeldbank RWS)

kunnen herstellen werden tijdelijke dammen geplaatst.
In juli 2021 moesten tijdens het
hoogwater de stuwen gestreken
worden. Toen bleek dat enkele
schuiven bij Sambeek niet konden
worden geopend doordat ze vast
zaten. Dit betekende dat de stuw
niet volledig kon worden gestreken en daarmee vormde deze een
grote barrière voor het water.

Vervangen of renoveren?
Volgens de plannen van Rijkswaterstaat hoeven de stuwen bij
Borgharen en Lith niet vervangen
te worden. Ze worden wel gemoderniseerd. Bij de vijf overige stuwen in de Maas, die wél vervangen
worden, zal nog een keer groot onderhoud worden gepleegd. Sluis
Grave staat met stip als eerste op
de lijst voor een nieuwe stuw en
komt in 2028 aan bod. De andere
volgen waarschijnlijk pas rond
2035.
Voor de komende tijd is de vraag
hoe de vervanging van de stuwen
in de Maas het beste kan worden
aangepakt. De samenleving verandert, het klimaat verandert en de

In 2016 raakte de stuw in Grave ernstig beschadigd doordat er een tanker doorheen voor. (archieﬀoto Rijkswaterstaat)

Fijne kerstdagen
EN EEN GEZOND 2022

technologie ontwikkelt zich in een
razend tempo. Een nieuw ontwerp
ontwikkelen dat honderd jaar mee
moet gaan, is nogal wat. Welke
functie heeft een stuw over twintig
jaar? En over vijftig jaar? Willen we
nog wel stuwen in de Maas? En zo
ja: wat voor stuwen? En waar?
Bij het oorspronkelijke ontwerp
van de stuwen in de jaren 20 van
de vorige eeuw is rekening gehouden met een maximale rivierafvoer
van 3.200 m3/s. Door klimaatverandering zullen de maximale
afvoeren hoger zijn, de verwachting is dat de hogere afvoeren ook
vaker zullen voorkomen. Zoals die
in juni dit jaar.
Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn verantwoordelijk voor
de ‘Vernieuwings- en Renovatieopgave’ van de natte kunstwerken.
Naast hoge afvoeren moet ook
rekening
worden
gehouden
met lage afvoeren, die eveneens
vaker kunnen voorkomen. Bij lage
afvoeren moet het water in de
Maas juist zoveel mogelijk vastgehouden worden voor de scheepvaart. En bij hoge afvoeren moet
het water afgevoerd worden, maar
moeten schepen ook zo lang mogelijk nog veilig de stuwcomplexen
kunnen passeren.
De kosten van nieuwe stuwen werden een tijd geleden op honderd
miljoen euro per stuk geschat. In
totaal gaat het om circa 500 miljoen euro. Renovatie van de stuw
in Linne zou tussen de 15 en 20
miljoen gaan kosten.
Rijkswaterstaat wil anticiperen op
de klimaatgevolgen en de Maas
nog beter beheersen. Of dat gaat
lukken, hangt mede af van de
budgetten die het nieuwe kabinet
wil en kan vrijmaken.

F.E.M.M. Rotterdam
wenst u een
SPRANKELEND 2022

94

Kerstspecial

21 december 2021

e
n
j
ﬁ
u
n
e
s
n
e
n
w
e
j
i
e
n
W
e
n
e
g
a
d
t
s
fee
2
2
0
2
d
n
o
z
ge

95

Kerstspecial

21 december 2021

Saai van
A naar B?
Nee, dat
doen we
anders

prettig
e
en een feestdagen
gezon
d 2022

Veilig van A naar B varen, daar begint
het mee. Maar als kapitein weet ik ook
dat er vandaag de dag méér gevraagd
wordt van een goed leider. Ik kan
manoeuvreren én motiveren. Sta voor,
naast en achter mijn bemanning. En
ben ook niet te beroerd om een potje te
koken, als dat zo uitkomt.

VERSTERK ONS TEAM EN WORD OOK

KAPITEIN
BIJ FLUVIA

LEER FLUVIA EN ONZE KAPITEINS BETER KENNEN EN
SOLLICITEER DIRECT OP WWW.CAPTAIN.F
WWW.CAPTAIN.FLUVIA.EU
T
TAIN.F
LUVIA.EU

ADVERTORIAL

Zeilen in een
rolstoel?

Het kan... als jij helpt!

Dankjewel voor het vertrouwen
in het afgelopen jaar.

SailWise organiseert al meer dan 45 jaar uitdagende meerdaagse watersportactiviteiten voor mensen
met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Voor deelnemers van SailWise is watersporten
veel meer dan een leuke tijd op het water. De activiteiten hebben een positieve invloed op de
zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en het accepteren en (opnieuw) leren kennen van het eigen
lichaam. Jij kan het verschil maken en een bijdrage leveren aan toegankelijke watersport.

Ook in 2022 willen wij
u van dienst zijn
met onze service.

Steun SailWise
Rolstoeltoegankelijke schepen en
accommodaties, aangepast watersportmateriaal,
extra bemanning…. Onze activiteiten brengen
veel meerkosten met zich mee. Met jouw hulp
kunnen mensen met een beperking blijven
watersporten tegen een betaalbare prijs.

KWALITEIT
LEVERBETROUWBAARHEID
FULL SERVICE

Word vriend van SailWise en steun SailWise met
een bijdrage van 25, 50, 75 of 100 euro per jaar:
sailwise.nl/vriend
Of word lid van de SailWise Club van 100 en
steun SailWise met een bijdrage vanaf € 500,per jaar: sailwise.nl/club-van-100
SailWise heeft het CBF keurmerk en is erkend
als ANBI door de belastingdienst. Lees meer
op sailwise.nl/steun-ons
Word vrijwilliger
Als vrijwilliger maak je het verschil voor een
ander en beleef je zelf ook een fantastische
vakantie op het water. Vrijwilligerswerk bij

SailWise is intensief, maar erg leuk en geeft
bovendien veel energie. Vaar mee met
onze tweemastklipper Lutgerdina tijdens
een zeilzwerftocht op het IJsselmeer of de
Waddenzee of kom naar ons eiland Robinson
Crusoe op de Loosdrechtse Plassen. Daar kunnen
onze deelnemers elke dag kiezen voor een
andere favoriete zeilboot of kano.
Vanuit ons watersportcentrum It Sailhus in
Friesland maken we prachtige zeildagtochten
met de volledig rolstoeltoegankelijke catamaran
Beatrix.

ALUMINIUM EN RVS
ELEKTRA

Fijne Kerstdagen en
een voorspoedig

2022!

Nu met:
• Navigatiemiddelen
• Communicatiemiddelen
• Bekabeling
• Verlichting
• Camera’s

SailWise is op zoek naar vrijwilligers met:
• zeilervaring en/of
• een verpleegkundige en/of
• verzorgende achtergrond
Ook zonder zeilervaring of zorgachtergrond kan
je vrijwilliger worden bij SailWise!
sailwise.nl/vrijwilligers

BEERENS BV
Beatrixhaven 11
4251 NK Werkendam

 John van Maastricht
+31(0)183-508950
 verkoop@beerensbv.nl

WWW.BEERENSBV.NL

 /Beerensbvwerkendam
 /company/beerensbv
 /beerens_bv
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2021

EEN JAAR OM TROTS
OP TE ZIJN!

Birjo

Adventure

Saludo

Oase

Vacando

Smaragd

Armada

Taycan

Maasvallei

Temptation

Santa Fe

Agnieta W

Valentino

Cosmos

Matthinge

Melius

Renoir

Navis

Invasion

Rival

Riad

Escaut

Lina

Minerva

Botticelli

Mallorca

Jupiter

Swiss LNG I

Madeira

Manhattan

Orion

Invado

Genfersee
Seolto
Falcon
Swiss LNG II

Ford 2

WIJ DANKEN U VOOR DE PRETTIGE
SAMENWERKING IN HET AFGELOPEN JAAR!
EN WENSEN U EEN SUCCESVOL 2022! IN GOEDE
GEZONDHEID, MET VEEL GELUK EN GOEDE ZAKEN!

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

E: wim@rensendriessen.com

