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Mark Harbers is nieuwe
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Mark Harbers (1969) is de nieuwe minister
van Infrastructuur en Waterstaat. Daarmee
blijft het departement in handen van de VVD.
Het nieuwe kabinet, Rutte IV, werd maandag
10 januari beëdigd.

Dé verwarming
voor aan boord!

+31 (0)117 - 401 500

Na zijn bezoek aan formateur Mark Rutte zei
Harbers tegenover de NOS het ministerschap
“een heel mooie klus” te vinden en IenW is
volgens hem “een heel mooi departement”. Ik
heb van jongs af aan al belangstelling voor
alles wat rijdt, vaart en vliegt. Verkeer en de
bescherming tegen water, de zorg voor schoon
water, dat zijn dingen die iedere Nederlander
elke dag aangaan. Dus daar ga ik mijn uiterste
best voor doen.”
Lees verder op pagina 3 >>

Mark Harbers. (foto VVD)

BLN en CBRB gaan samen verder
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Koninklijke BLN-Schuttevaer
en Centraal Bureau voor de
Rijn- en Binnenvaart zijn eruit:
ze gaan fuseren. Vlak voor Kerst
hebben ze hun voorstel naar
de leden gestuurd. De besturen
van BLN en CBRB willen verder
als Koninklijke Binnenvaart
Nederland.

Begin dit jaar kunnen de leden van
beide verenigingen stemmen over
de fusie. Als ze groen licht geven,
kan de fusievereniging eind maart
van start, zo is de bedoeling.

Krachtenbundeling
Met de grote ambities “op het
gebied van vergroening, digitalise
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ring en veiligheid en uitdagingen
ten aanzien van de arbeidsmarkt,
ladingstromen en infrastructuur
waar de binnenvaartsector voor
staat vereisen een integrale aan
pak”, geven de organisaties in
een op 23 december verstuurde
verklaring de noodzaak van de
langverwachte fusie aan.
“Om de toekomstige kansen voor
de sector maximaal te kunnen ver
zilveren is het noodzakelijk om
de kennis en kunde van de be
staande verenigingen te bundelen.
Een krachtenbundeling komt ten
goede aan de effectiviteit van het
lobbywerk, meer invloed natio
naal en internationaal, een krach
tiger stem naar buiten, een groter
netwerk, het borgen van kennis en

authorized partner
of man engines
officieel
geautoriseerd dealer

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

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

Stuurmachines
Nieuwbouw

Roeren

Leidingwerk

Aluminium Constructies
Hydrauliek

Reparatie

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

Ervaar de kracht van Vakmanschap

info@teamcoshipyard.nl
www.teamcoshipyard.nl

Totaal oplossingen voor
geluid & emissie

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

11 januari 2022

2

Systemen bruggen en sluizen
Zuid-Nederland vernieuwd
Half december is de vervanging
van de nieuwe bedienings- en
besturingssystemen van Sluis
Helmond afgerond. Daarmee
kwam een project ten einde op
achttien beweegbare bruggen en
sluizen in de Zuid-Willemsvaart
en het Wilhelminakanaal.
In april 2021 was Istimewa
Elektro in opdracht van Rijks
waterstaat gestart op Sluis I en
Sluis II in het Wilhelminakanaal.
Er waren al langere tijd storingen
op de Brabantse vaarwegen. Ze
werden vooral veroorzaakt door
de verouderde automatiserings
systemen waar de achttien objec
ten nog op draaiden.

Bediening op afstand
Met de werkzaamheden wil Rijks
waterstaat de beschikbaarheid
van de Brabantse kanalen verbe
teren, “totdat de bediening en
besturingssystemen van alle op
afstand bediende objecten in de
Brabantse en MiddenLimburgse

kanalen, grootschalig aangepakt
gaan worden”.
Na de ingebruikname van de
grote bediencentrale in Tilburg in
2016 maakte Rijkswaterstaat nog
gebruik van drie kleinere bedien
centrales in Helmond, Schijndel
en Oosterhout. Die stuurden de
achttien nu aangepakte bruggen
en sluizen in het Wilhelmina
kanaal en de ZuidWillemsvaart
aan.

Eurogate automatiseert terminal
Wilhelmshaven

knowhow en meer ondersteuning
voor leden. Ook het beeld van de
sector naar de buitenwereld vraagt
om een robuuste vereniging met
eenduidige standpunten, verge
lijkbaar met de brancheorganisa
ties van andere sectoren.”

Nieuwe poging
Eerdere pogingen tot een fusie
mislukten. In 2013 zag CBRB uit
eindelijk alsnog af van deelname
in het toen opgerichte Binnenvaart

In beide provincies komt ongeveer
70 miljoen euro beschikbaar voor
de vervanging van deze bruggen.
Dat heeft demissionair minister
Barbara Visser van Infrastructuur
en Waterstaat besloten in overleg
met de provincies Friesland en
Groningen en gemeente Gronin
gen.

Geld is op
Met de investering van 140 mil
joen euro is het beschikbare bud
get voor de voorgenomen vervan
ging van in totaal acht bruggen
op de Hoofdvaarweg Lemmer
Delfzijl op. Dat betekent dat de
andere bruggen op de vaarweg pas
kunnen worden aangepakt zodra
daar budget voor is. Dat zijn de

Door de fusie en door samen
voeging van de afdelingen en
medewerkers kan een nieuwe
slagvaardige organisatie ontstaan
die “als motor van de vereniging
uitvoering zal geven aan het ver
enigingsbeleid”. BLN en CBRB
zien synergie en efficiencyvoor
delen: “Taken en overkoepelende
beleidsonderwerpen, ledengroep
ondersteuning en individuele
ledenservice kunnen zo beter
worden ingevuld.”
De besturen zijn nog op zoek
naar een geschikte locatie voor het
kantoor van KBN. Nu is CBRB in
Rotterdam gevestigd en BLN in
Zwijndrecht.

Sinds vorige maand gebeurt de
bediening van die kunstwerken
ook vanuit de Bediencentrale
Tilburg.
De komende maanden vinden nog
diverse afrondende werkzaam
heden plaats. Onder andere in
de bediengebouwen Helmond,
Schijndel en Oosterhout. Die
blijven namelijk als backup ach
ter de hand om lokale bediening
mogelijk te maken indien dat
noodzakelijk is.

(foto Eurogate)

De overslag op de Container
Terminal Wilhelmshaven
(CTW) wordt geautomatiseerd.
Eurogate investeert 150
miljoen euro in dit project,
dat binnenkort start en drie
jaar gaat duren. Over twee jaar

Logistiek Nederland, waartoe later
wél Koninklijke Schippersvereni
ging Schuttevaer toetrad. Jaren
daarvoor was ook Binnenvaart
Nederland geklapt.
In de zomer van 2018 startten de
verenigingen opnieuw met het
verkennen van de mogelijkheden
om één vereniging te vormen.
Ondertussen werd de samenwer
king steeds nauwer.
“Na een lang, maar zorgvuldig
proces hebben de besturen de
afgelopen weken de laatste pun
ten op de i gezet en vandaag het

fusievoorstel met de leden kunnen
delen”, meldden BLN en CBRB
op 23 december. De Koninklijke
Schippers Vereniging Schuttevaer
(KSV) en de Christelijke Bond
voor Ondernemers in de Binnen
vaart (CBOB), die nu als leden
groepen onderdeel zijn van BLN,
zullen die status houden binnen
de nieuwe vereniging.

Nieuwe naam
De nieuwe vereniging wil het pre
dicaat ‘Koninklijk” behouden
en gaat Koninklijke Binnenvaart

Rijkswaterstaat vervangt vier bruggen
op Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
Rijkswaterstaat gaat vier bruggen
op de Hoofdvaarweg LemmerDelfzijl vervangen. Het gaat
om de Gerrit Krolbrug en de
Paddepoelsterbrug in Groningen
en de bruggen Kootstertille en
Spannenburg in Friesland.

Nederland heten. KBN moet dé
toonaangevende
branchevereni
ging van en voor de binnenvaart
worden. “Ontstaan uit de overtui
ging dat ze de uitdagingen waar
de sector voor staat alleen met een
integrale aanpak kunnen overwin
nen. Gebouwd op de kennis, kunde
en historie van Koninklijke BLN
Schuttevaer en het Centraal Bureau
voor de Rijn en Binnenvaart.”
“Naast sectorbrede inzet zal er ook
voldoende aandacht zijn voor het
binnenvaartfamiliebedrijf en be
trokkenheid op de brede sociale
context waarbinnen de binnen
vaart wezenlijke toegevoegde
waarde levert.”

Back-up

Laatste punten op de i na lang proces
Vervolg van pagina 1 >>

Eurogate verwacht op de middel
lange termijn een sterke groei van
de containeroverslag in Wilhelms

haven. Daarom investeert het
bedrijf in nieuwe technologie.
“Wij willen de CTW 2.0 ontwik
kelen, een uitgebreide, geautoma
tiseerde terminal die voldoet aan
de vereisten van deze tijd.”
Het automatiseringproject begint
met de uitbreiding van de be
staande acht portaalkranen en het
asfalteren van nu nog onverhand
terrein in het noorden van de ter
minal. Volgend jaar worden twee
extra portaalkranen geïnstalleerd.
Verder komt een nieuw perso
neelsconcept. De Eurogate Groep
en vakbond ver.di ondertekenden
eind 2018 een akkoord over de
gevolgen van de automatisering
voor personeelsleden. “Wij zien
automatisering als een kans om
onze klantgerichtheid en concur
rentiepositie te versterken”, klinkt
het bij Eurogate. “De overslag zal
toenemen, waardoor we werk
gelegenheid borgen en nieuwe,
toekomstgerichte banen kunnen
creëren.”

Busbaanbrug in Groningen en de
bruggen Oude Schouw, Uitwel
lingerga en Schuilenburg in Fries
land.
“Ik vind het belangrijk dat de eer
ste vier bruggen nu kunnen wor
den aangepakt, zodat belangrijke
verbindingen in de regio worden
hersteld. Ik onderschrijf het
belang dat op termijn ook de
andere bruggen worden gereno
veerd”, aldus minister Visser op de
website van het ministerie.

Gerrit Krolbrug
Voor de aangevaren en verwijderde
Gerrit Krolbrug is afgesproken dat
Rijkswaterstaat de huidige fiets en
loopbruggen beter toegankelijk
maakt. Minister Visser heeft in
gestemd met vervanging van de
Gerrit Krolbrug door een beweeg
bare brug met een doorvaarhoogte
van 4,50 meter. Dat komt overeen
met de variant die ook door de
gemeenteraad van Groningen is
aangenomen.
Voor de eveneens aangevaren en

kunnen de eerste schepen op de
terminal al automatisch worden
afgehandeld.

Kerstkunstwerk

verwijderde
Paddepoelsterbrug
wordt de eerder afgesproken vari
ant van een vaste fietsbrug verder
uitgewerkt. Dat doet de gemeente
Groningen. Wethouder Philip
Broeksma (Verkeer en Vervoer)
zegt op de IenWsite: “Het is goed
dat we als gemeente nu eindelijk
aan de slag kunnen met het her
stellen van deze verbinding.”

Hoogstnodig
Voor de bruggen Kootstertille en
Spannenburg in Friesland moeten
de plannen voor de vervanging
nog verder worden uitgewerkt. Het
is de bedoeling dat daar komend
voorjaar nadere besluiten vallen.
“Ik vind het positief dat de minis
ter nu geld beschikbaar stelt voor
de aanpak van in elk geval twee
bruggen in onze provincie. Dat is
na jaren van uitstel ook hoogst
nodig, zoals dat ook geldt voor
bruggen waarvoor helaas nog geen
financiering is”, aldus gedepu
teerde Avine FokkensKelder van
Friesland.

In de vorige krant stond een kerst
kleurplaat. Wie die inkleurde en
opstuurde, maakte kans op een
prijs, beloofden we. De jury had het
moeilijk want we ontvingen veel
mooie en originele inzendingen.
De keuze is uiteindelijk gevallen op
de 8jarige Roos de Kievid uit Veen

endaal, die de extra lange kerst
vakantie goed heeft besteed en dit
kunstwerk van de kleurplaat heeft
gemaakt. Heel knap gedaan!
Roos, je kunt binnenkort een leuk
cadeautje verwachten. Dat sturen
we je per post toe.
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Meer dan 1 miljoen containers vervoerd over
Vlaamse vaarwegen
De Vlaamse Waterweg heeft
2021 afgesloten met een record.
Het containervervoer zette
zijn opmars voort: voor het
eerst werd de mijlpaal van
1 miljoen TEU doorbroken.
In totaal werd vorig jaar 71,9
miljoen ton aan goederen
vervoerd over de wateren van de
vaarwegbeheerder.

“Dat is uitstekend nieuws voor de
mobiliteit én het klimaat in Vlaan
deren. Door goederen via onze
rivieren en kanalen te vervoeren,
worden er heel wat vrachtwagen
ritten uitgespaard. Investeren in
onze waterwegen en in een mental
shift bij ondernemingen blijft ook
de volgende jaren een drijfveer.”

Dat was 2,9 miljoen ton meer
dan in 2020, een stijging van
4,2 procent. Met 1.022.607 TEU
vestigde het containertransport
ook in 2021 weer een absoluut
record. Het leeuwendeel daar
van werd over het Albertkanaal
vervoerd: de 705.192 TEU bete
kende een plus van 1,3 procent.

De stijging is merkbaar in heel
Vlaanderen. De drie hoofdassen
zaten allemaal in de lift. Met 10,7
procent was de stijging het grootst
op de ABCas: Zeekanaal Brussel
Schelde en Kanaal naar Charle
roi. Op de as ScheldeLeie werd 8
procent meer lading vervoerd. Op
het Albertkanaal, de belangrijkste
vaarweg van Vlaanderen, werd een
stijging genoteerd van ruim 3,5
procent, naar 38,87 miljoen ton.
Stijgende volumes waren er vooral
bij landbouwproducten (+12,8
procent), delfstoffen en bouw
materialen (+2,7 procent), ertsen
(+15,9 procent), metaalproduc
ten (+25,3 procent) en vaste
brandstoffen (+ 36,1 procent).
Olieproducten (5,3 procent) en

Magische grens
“Het containervervoer overschreed
in 2021 de magische grens van 1
miljoen TEU en ook de totale ver
voerscijfers stegen”, constateert
de Vlaamse minister van Mobi
liteit en Openbare Werken Lydia
Peeters. “Deze topcijfers bewijzen
dat de binnenvaart een sterke en
betrouwbare vervoersmodus is.”

ABC-as

Containers laten al jaren een stijgende lijn zien. (foto De Vlaamse Waterweg)

voedingsmiddelen en veevoeder
(3 procent) daalden daarentegen.

Hogere bruggen
“Dergelijke topcijfers tonen aan
dat ondernemers en bevrachters
vertrouwen hebben in de binnen
vaart en dat stemt ons uiteraard te
vreden aangezien het onze ambitie
is om performante en betrouwbare
waterwegen aan te bieden”, aldus
Frieda Brepoels, voorzitter van De
Vlaamse Waterweg: “Het Vlaamse
beleid voor de verdere uitbouw
van het waterwegennetwerk werpt
zijn vruchten af, en dat merken we
ook op het water zelf.”
Chris Danckaerts, gedelegeerd

bestuurder van De Vlaamse Wa
terweg, voegt daaraan toe: “Pu
bliekprivate samenwerking bij
de bouw van kaaimuren en water
gebonden bedrijventerreinen zijn
ons aanbod aan ondernemingen
die kiezen voor de binnenvaart."
"Met projecten als de ver
hoging van de bruggen over
het
Albertkanaal,
de
uit
bouw van de SeineSchelde
verbinding stelt De Vlaamse
Waterweg de toekomst van een
aantrekkelijke binnenvaart bo
vendien voor lange tijd veilig.
Maar ook onze andere waterwe
gen krijgen onze volle aandacht.”

Nieuwe kans op subsidie schonere motor
Sinds begin 2021 stelt het
ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat in totaal 76,7
miljoen euro beschikbaar voor
aanschaf van een SCR-katalysator
of een moderne motor. De
subsidieregeling is hoofdzakelijk
gericht op reductie van CO2,
NOx (stikstof) en ﬁjnstof. Op 1
januari kwamen de budgetten
voor 2022 vrij.
De subsidie bedraagt maximaal
40 procent van de investeringskos
ten. Voor middelgrote en kleine
ondernemingen kan dit verhoogd
worden naar 50 respectievelijk 60
procent. Het maximaal uit te keren

bedrag per aanvraag is 200.000
euro.

Subsidie
Scheepseigenaren kunnen subsi
die krijgen voor aanschaf en in
bouw van:
 een SCRkatalysator
 een Stage Vgecertificeerde motor
 een elektrische aandrijflijn
Maatregelen tegen geluidsemis
sies komen ook in aanmerking als
die rechtstreeks samenhangen met
één van bovenstaande investerin
gen.
De regeling is in het leven geroe
pen om twee doelen te behalen.

De Green Deal Zeevaart, Binnen
vaart en Havens heeft als einddoel
een nagenoeg emissieloze sector
in 2050. In 2035 moet de uitstoot
van onder meer fijnstof en stikstof
al met 25 tot 50 procent zijn afge
nomen.
Uit de Green Deal komt 11,7 mil
joen euro om de aanschaf van
Stage V of elektromotoren te sti
muleren. Dit deel van de regeling
loopt tot 2023.
Uit de programmatische aanpak
stikstof – een landelijke maatre
gel – komt 65 miljoen om de toe
passing van SCRkatalysatoren te
stimuleren. Dit deel loopt tot
2025.

Aanvragen
De budgetten voor 2022 kwamen
vrij op 1 januari om 00.01 uur.
Aanvragen kan via de website van
de RVO. Bij het verdelen van de
subsidiegelden is de volgorde van
binnenkomst bepalend.
Het Expertise en Informatie
Centrum Binnenvaart treedt op
als vraagbaak. Op de website van
het EICB staan een uitgebreide be
schrijving, de tekst van de regeling
en een document met vragen en
antwoorden. Voor meer informa
tie over de regeling kan men con
tact opnemen met Niels Kreukniet
van het EICB: (010) 798 98 30 of
info@eicb.nl.

Staatssecretaris: Vivianne Heijnen Waalse subsidie voor waterstof
Vervolg van pagina 1 >>

Harbers was in Rutte III staatsse
cretaris van Justitie en Veiligheid,
met als portefeuille Asiel en Migra
tie. Hij trad in 2019 af toen bleek
dat onder zijn verantwoordelijk
heid de cijfers van ernstige crimi
naliteit door asielzoekers waren
verbloemd. Tot zijn benoeming
als minister was hij Tweede Ka
merlid.
De
Rotter
dammer was
van 2007 tot
2009 haven
wethouder in
zijn woon
plaats. Ook
daar haalde
hij het ein
de niet. Hij
Vivianne Heijnen. (foto Maastricht /
Jonathan Vos Photography)

stapte – samen met VVDcollega
Jeannette Baljeu – uit principe op
omdat islamoloog Tariq Ramadan
van de gemeenteraad mocht aan
blijven als adviseur van de stad na
een rel rond homodiscriminatie.
Mark Harbers wordt op Infrastruc
tuur en Waterstaat vergezeld door
CDApolitica Vivianne Heijnen
(1982). Zij was tot deze week wet
houder Economie, (EU) regionali
sering, Wonen en Sociale Innova
tie in Maastricht.
Heijnen was vorig jaar zomer ge
tuige van de overstromingen in de
provincie. Daarover zei ze vorige
week op de CDAwebsite: “Ik heb
met eigen ogen gezien hoe belang
rijk goede (hoog)waterveiligheid
in Nederland is. Aangezien we
in Nederland vaker extreem weer
kunnen verwachten, zal deze ook
versterkt moeten worden.”

De Waalse overheid gaat vanuit
het zogeheten Kyoto-fonds vier
innovatieve waterstofprojecten
voor de transportsector
ondersteunen. Daarvoor stelt zij
een kleine 35 miljoen euro ter
beschikking.
Drie projecten zijn gericht op
waterstof als brandstof voor
vrachtwagens. Het vierde project,

dat de naam Zellie draagt, gaat
5 MW groene waterstof produce
ren op de locatie van Renory in
de haven van Luik. Deze waterstof
wordt ingezet om twee binnen
schepen van de Novandigroep te
vergroenen. Deze varen tussen Li
ège Container Terminal en de Ant
werpse haven. Een van de schepen
is ook aan het testen met semiau
tonoom varen.

Volgende editie: 18 januari
Normaal verschijnt Binnenvaartkrant eens in de twee weken. Alleen aan het begin van het jaar breken we met dat ritme: de volgende krant verschijn namelijk al komende week: op dinsdag 18
januari. Daarmee belanden we in onze vaste week (oneven weeknummer). Vanaf dan verschijnt Binnenvaartkrant weer gewoon
elke veertien dagen.

Opstapper
Vanaf vandaag hebben we een minister van Natuur en een minister voor
Natuur. We hebben ook ministers van
en voor Sport. Als je minister van iets
bent, dan heb je een ministerie met
ambtenaren waar je verantwoordelijk voor bent. Als je voor iets minister
bent, dan ben je minister zonder portefeuille, dus zonder ambtenaren. Dat
noemen ze ook wel projectministers
(of ‘ministers voor Spek en Bonen’) en
die houden zich alleen met dat onderwerp bezig vanuit een eigen kamertje
op een echt ministerie. Die minister
voor Natuur heeft zodoende als project Natuur & Stikstof en opereert
vanuit het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit. Jammer
dat er geen minister voor Binnenvaart
& Waterstof is, want dat klinkt ook
wel tof. Er is wel een staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
benoemd, namelijk de charmante
Vivianne Heijnen met een zachte G,
die in interviews al aangaf dat treinen
haar voorkeur hebben.
Haar baas, minister Mark Harbers,
heeft ook iets met treinen. Zo was hij
medeauteur van een mooi plan voor
het nieuwe kabinet, dat Gert-Jan Segers
in de trein liet slingeren. Mark volgde
in 2007 Roelf de Boer op als Haven–
wethouder in Rotterdam, dus hij
houdt van mouwen opstropen.
Rutte IV is het eerste kabinet met
exact de helft vrouwelijke ministers.
De andere helft is mannelijk. Dat is
misschien toch weer een beetje ouderwets. Op het voor ons zo belangrijke
ministerie van Binnenvaart en Andere
Bewegende Delen liggen de verhoudingen tussen de seksen een beetje
anders. Sinds Henk Zeevalking in 1982
in het rompkabinet Van Agt III Verkeer
& Waterstaat leidde, telde dat ministerie acht (8) vrouwen aan het roer en
twee (2) mannen, te weten Camiel
Eurlings en Roelf de Boer (daar is hij
weer). En nu dus Mark Harbers. Deze
connaisseur van het Eurovisie Songfestival gaat confrontaties niet uit de
weg, stapte op als wethouder toen
een duurbetaalde, dubieuze islamﬁlosoof adviseur bleef van de gemeente
Rotterdam en maakte in zekere zin
een positieve indruk door onmiddellijk
het boetekleed aan te trekken en op te
stappen toen hij als staatssecretaris
van Justitie ontdekte dat zijn ambtenaren akelige fouten hadden gemaakt.
Laat Koninklijke Binnenvaart Nederland nou niet denken dat Mark in te
huren is als opstapper. Hij is echt minister (totdat hij opstapt natuurlijk).
Oude tijden keren terug. We hebben
zowaar een staatssecretaris van Mijnbouw (of voor Mijnbouw?). Heel even
dacht ik dat DSM eindelijk de concessie voor het exploiteren van de Prinses
Beatrixmijn zou gaan gebruiken, zodat
we ons weer op de kaart zetten als
mijnbouwnatie. Daar gaat het dus
niet om. Staatssecretaris Hans Vijlbrief
gaat over het langzaam dicht (of toch
weer open?) draaien van de gaskraan
in Groningen. Hij had beter staatssecretaris voor Groningen kunnen worden genoemd of van Aardbevingen.

EÉN POT NAT
DOOR

MICHEL
GONLAG
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GEVRAAGD:
VKV Service is nog op zoek naar

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

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

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

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

Nautische Crew gezocht!
Geef A-ROSA een gezicht en word deel van ons team op de Rijn.
Als kapitein, navigator, stuurman of matroos: aan boord van de
A-ROSA cruisevloot verbinden onze teamgeest, passie en vooral
het verlangen naar het schip - “Schöne Zeit”.
Meer informatie op www.a-rosa.de/karriere of tel.: +41 81 - 254 38 50
A-ROSA Reederei GmbH • Kasernenstr. 92 • CH-7000 Chur • jobs@a-rosa.de

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

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
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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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KI C KE R / ZO E KE R TJE

RP Tankschiffahrt AG

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

We verwelkomen je graag in ons team!

Wie zijn wij?

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

Wie zoeken we?

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

Gezocht Stuurman zonder patent/Matroos
of e.v.t. Stel op drooglading schip, 3 weken op
3 weken af, zondag word niet gewerkt, Loon
nader overeen te komen. Tel. 0031654-957645

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

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

ACTICIDE CMG
voorkomt VERSTOPTE DIESELFILTER
info/ bestel http://www.GBIJT.nl

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

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

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

GEZOCHT:
KOPPEL OF KAPITEIN

Dan ben je diegene die we zoeken!

Altijd actuele vacatures

Wat bieden we?

We bieden jou een plek waar je mening gewaardeerd wordt en

binnenvaartkrant.nl/vacatures

voor vrachtschip circa 900 ton.
Vaargebied BE, NL, Beneden Rijn.
Alle systemen bespreekbaar.
+32 499 731 631.

je impact kan hebben.
Wij bieden een compleet pakket met Zwitserse arbeidsvoorwaarden.
We vergoeden o.a. jouw menage- en jouw reisgeld.

Scheepvaartbedrijf Semmy BV

Schiﬀsführer, welche folgende Qualiﬁkationen
bieten:
• mindestens Patent bis Mannheim
• Tankschiﬀfahrtserfahrung von Vorteil
• Radarpatent
• ADN-Schein

We zorgen dat je je verder kan ontwikkelen en leiden je op.

Wil je meer informatie?

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

DUW- SLEEP- EN TRANSPORTWERK
HANDEL IN ZAND EN GRIND

KAPITEIN / STUURMAN
Wij zoeken voor het kvb Kruier en
Sjouwer een kapitein of stuurman
met patent die ons team wil komen
versterken. Vaarsysteem 14/14,
reis en kost vrij. Goede secundaire
voorwaarden.

Werft aan!

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

Schipper en
Wij nemen transporten over en bevrachten
Matroos/Stuurman
binnenvaartschepen met ladingen voor diverse

F.J. Semplonius
+31653535673
cv sturen naar
folkertjan@semmybv.com

bestemmingen in Nederland en België.

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

assistent bevrachter m/v

Wir suchen für unsere Tankschiﬀe per sofort

Unser Fahrgebiet erstreckt sich zwischen den
ARA-Häfen und Birsfelden sowie den Nebenﬂüssen des Rheins, wie Main und Mosel und dem
Nordwestdeutschen Kanalgebiet.
Wir bieten interessante Schweizer Sozialleistungen, bspw. 100% Pensionskassenvergütung
durch den Arbeitgeber, Krankenkassenversicherung sowie eine Krankentaggeldversicherung (BU
+ NBU) und fachspeziﬁsche Weiterbildungskurse
(u.a. Übernahme von Kurskosten) an.
Das Arbeits- und Freizeitverhältnis ist 1:1 in einem
festen Schichtsystem von 3 Wochen an Bord + 3
Wochen Freizeit.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Melden Sie sich unter +41 41 511 23 25
oder senden Sie uns eine E-Mail
mit Ihren Unterlagen an info@neco.ch

die denkt in mogelijkheden.

Iemand die kansen ziet en deze pro-actief
oppakt. Je bent de schakel tussen schippers
en klanten.
• MBO+ werk- en denkniveau.
• Beheersing van de Nederlandse
en eventueel Franse taal.

1ste en 2de kapitein gezocht

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

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

+31615452086

DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH
HYBRIDE / FULL ELECTRIC AANDRIJFSYSTEMEN

Wij zijn op zoek naar een

Rheintank SA is een Luxemburgs scheepvaartbedrijf.
Voor ons schip zoeken wij mensen die een uitdaging willen aangaan.

KAPITEIN
• Kapitein in het bezit
van een Rijnpatent
tot minimaal Mannheim
• Vaarbewijs
• ADN-C of bereid
dit te behalen
• Radar
• Marifoon
• Tankvaartervaring
is een pre

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

Wij zoeken een gemotiveerde medewerker voor de functies als

KAPITEIN
Dit is voor een Tanker schip Type C van 135 m op 11,45 m, dat zal varen in het VARAG-gebied.
De werkzaamheden zijn laden, transporteren en lossen van clean Petroleum Producten.

WĲ VRAGEN:

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  +31 638 081 682  Support54@inos.lu

•
•
•
•
•

Bunkerervaring
Vaarbewĳs
ADN C
Rĳnpatent
Radar diploma

WĲ BIEDEN:

• Vast dienstverband onder
Luxemburgse voorwaarden
• Werksystem 2 op/ 2 af 3/3

U bent betrouwbaar, stressbestendig, collegiaal en zoekend naar een nieuwe uitdaging.
Tevens neemt u uw werkzaamheden serieus en streeft er naar om ongevallen en
calamiteiten te voorkomen, dan maken wĳ graag kennis met u.

Klinkt dat als uw ideale baan? Stuur uw sollicitatie dan aan:

Rheintank SA
9, Rue des Champs, 5515 Remich, Luxemburg
Tel. +352 26 66 42 38 E-Mail: rheintank@navigation.lu
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STC en Scylla zetten samen erkend traject op

Colofon

Eerste diploma’s voor nieuwe
machinistenopleiding

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

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

Adres
‘sGravenweg 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)622871516
Michel Gonlag  Eindredacteur
+31(0)653244445
Sarah De Preter  Redacteur
+31(0)622701893

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

Vrolijkheid bij de deelnemers en hun docenten na de uitreiking van de diploma’s. (foto’s Niels Hummel)

DOOR NIELS HUMMEL

De eerste deelnemers van de
nieuwe opleiding tot machinist
aan het Scheepvaart en Transport
College (STC) mochten vrijdag
24 december hun diploma in
ontvangst nemen. Deze nieuwe
opleiding verkort de looptijd
naar de stempel ‘machinist’ in
het dienstboekje van zes naar
één jaar.
De sfeer zit er vrijdag 24 december
goed in bij de deelnemers van de
machinistenopleiding. Net voor
de kerst voelt deze uitreiking als
een extra kerstcadeautje. Aan een
tafel in de trapsgewijs ingedeelde
kantine van het STC zijn ze druk
met elkaar in gesprek.
Ondanks de verschillende ach
tergronden van de deelnemers is
de taal geen obstakel, ze doen het
gewoon in het Engels. De docent
die hen tijdens het traject heeft
begeleid, hangt over de rand van
de hogere sectie en praat gezellig
mee.

Scylla
De deelnemers zijn allemaal in
dienst van cruiserederij Scylla.
De reder heeft 39 schepen varen
en zocht naar een oplossing voor
het ontbreken van een opleiding
tot machinist in de binnenvaart.
Niet alleen omdat voor de stem
pel zes jaar vaartijd verplicht was,
maar ook omdat er weinig techni
sche kennis was van de systemen
aan boord. “Aan boord van onze
schepen hebben we veel elektroni
sche apparatuur zoals koel, grijs
water en verwarmingssystemen.
Daar is gewoon specifieke ken
nis voor nodig”, aldus Christian
Scherpenisse.
Christian, QNSEmanager bij
Scylla, is vandaag ook aanwezig op
de STClocatie aan de Lloydstraat
in Rotterdam om de uitreiking
bij te wonen. “Scylla heeft nauw
samengewerkt met het STC bij het
opzetten van deze opleiding.”
Zo heeft de rederij meegedacht
over de inhoudelijke onderwerpen
en toegang gegeven tot de teke

STC-unitmanager Harm Bergsma (links) spreekt de geslaagden toe.
Rechts Scylla’s QNSE-manager Christian Scherpenisse.

ningen en de systemen. “De oplei
ding sluit dan ook goed aan bij de
behoeftes van de riviercruisesector.
We hopen hier nog jaren van te
profiteren en zijn erg blij met het
resultaat”, zegt Christian.

Eerste keer
STC en Scylla werken al langer
samen, zo vertelt Harm Bergsma,
unitmanager bij STC. “Al sinds
2012 zijn wij trainer voor Scylla.
We verzorgen onder andere opfris
cursussen,
simulatortrainingen
voor hun personeel en opleidin
gen voor matrozen. Ze zijn zelfs
een keer met een cruiseschip hier
aan de kade komen liggen. Maar
een heel nieuwe, nog niet bestaan
de opleiding opzetten was voor
ons ook de eerste keer.”
Het opzetten van een nieuwe op
leiding ging dan ook niet zonder
slag of stoot. Door de wet en
regelgeving was het niet mogelijk
om zomaar een nieuwe oplei
ding te mogen starten. Al in mei
2017 werd het eerste verzoek om
de wetgeving aan te passen ver
stuurd. Maar het STC kreeg nul op
het rekest. “We moesten ons maar
melden voor een mboopleiding.
Helaas moet een mboopleiding
Nederlandstalig zijn, en dat is een
beetje lastig voor anderstalig per
soneel.”
Mede onder druk van brancheor
ganisaties, zoals BLNSchuttevaer,
en Scylla zelf is het STC toch ge
lukt om een opleiding op te zet
ten. De opleiding is goedgekeurd
door de Centrale Commissie voor
de Rijnvaart en exameninstituut
CBR.
De opleiding duurt een jaar en de
enige vereiste is een leeftijd van 21
jaar of ouder. STC heeft de oplei

ding opgedeeld in drie tijdsvak
ken van vier maanden. “In die vier
maanden moet je één week naar
school, blended learning noemen
we dat”, zegt Harm Bergsma.
In januari 2019 startte de pilot dan
eindelijk. Twaalf medewerkers van
Scylla schreven zich in voor de
opleiding. “De basis van de op
leiding is voor iedereen hetzelfde,
maar een deel is specifiek ingericht
voor Scylla”, zegt Harm Bergsma.

Corona
De eerste en tweede praktijkweek
verliepen volgens plan, maar voor
de derde week gooide corona roet
in het eten. “Het CBR sloot tijde
lijk de deuren. Die moet toezicht
houden tijdens onze praktijkwe
ken, zonder het CBR hebben wij
geen lesbevoegdheid.”
Bijna anderhalf jaar later is de
opleiding toch afgerond. Nu de
eerste deelnemers eindelijk hun
diploma in ontvangst mogen ne
men, kijkt Harm Bergsma met een
goed gevoel terug op de periode
die achter hen ligt. “Vooral op de
samenwerking: van niks naar een
erkend traject. Anderstaligen wor
den niet geëxamineerd in Neder
land, dus dit is echt uniek. Het is
echt een mooie mijlpaal en over
winning
Cursist Andrei Daniel, matroos
in dienst van Scylla, is ook ent
housiast over de opleiding. “De
praktijkweken waren eigenlijk een
klein feestje. Deze opleiding is
een goed fundament, maar er zou
wel iets meer praktijk bij mogen
komen kijken.”
Hij sluit af met de opmerking dat
meer mensen de opleiding zouden
moeten volgen. “Het is een goede
school met les op maat.”

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

Vormgeving
vormgeving@binnenvaartkrant.nl
Colinda van Iperen
Liene JouwsmaTomase
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 vooraf
gaande toestemming van de uitgever.
Dat geldt voor de volledige inhoud
van zowel de papieren als de online
versie van deze editie. Het auteursrecht
berust bij Uitgeverij Riomar en/of de
betreffende auteurs en fotografen.

www.binnenvaartkrant.nl

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

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

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

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

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

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

Splendor
ms Mondial
Afmetingen
: 110 x 9,50 x 2,99
Splendor
Tonnage
Afmetingen : : 2200
90 x 9.53 x 3.27

Bouwjaar
Afmetingen
110
x 9,50 x 2,99
Tonnage :: : 2006/1998
1.849
Hoofdmotor
Tonnage
2200
1982MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008
Bouwjaar :: : Fabr.
Bouwjaar
Hoofdmotor: : 2006/1998
Caterpillar, C32, 1200 pk, Bj. 2013
Hoofdmotor : Fabr. MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008

Livia
ms Mondeo
Afmetingen
: 54.98 x 7.25 x 2.65
Livia
Tonnage
Afmetingen: : 699
110 x 11.45 x 3.63
Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage ::
Hoofdmotor
Tonnage
Bouwjaar ::
Bouwjaar
Hoofdmotor:
Hoofdmotor :

54.98
x 7.25 x 2.65
: 1963
3.207
Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
699
: Fabr.
2006
1981
1963
: Bj.
Caterpillar
3512 B, 1700 Pk,
Fabr.
Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
Bj. 2006
Bj. 1981

NIEUW
TE KOOP GEVRAAGD

TE KOOP GEVRAAGD

MTS 110 x 11.40 min
3500
m³ min
MTS 110
x 11.40
ms Mi-Deseo
spiralen
3500en
m³ketel
Afmetingen : 110 x 11.45 x 3.63
bouwjaar
2000
spiralen
en ketel
Tonnage
: 3.212 vanaf
Bouwjaar : 2015
bouwjaar
vanaf
2000
Hoofdmotor
: Caterpillar
3512, 1.521
Pk,
Bj. 2015

Nieuwbouw
ms Rean-L duwboot

Afmetingen : 110
x 11.45
x 3.63
Afmetingen
: 19
x 10 meter
Nieuwbouw
duwboot
Bouwjaar
: 2020
Tonnage
: 3.204
Bouwwerf
:: Tinnemans,
Maasbracht
Bouwjaar : 2008
Afmetingen
19 x 10 meter
Levering
conditie
In overleg
Hoofdmotor
: Mitsubishi,
S16-C2 MPTK,
Bouwjaar
:: 2020
Prijs
€ 2.685.000,-1700
Pk, Bj. 2008
Bouwwerf
:: Tinnemans,
Maasbracht
Levering conditie : In overleg
Prijs
: € 2.685.000,--

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

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

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

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

+31 (0)76 303 05 50

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

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

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS
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Fit for 55
Inzwischen können auch bei
bestehenden Schiffen und
Motoren Verbesserungen vorge
nommen werden, damit weniger
Emissionen ausgestoßen werden.
So gibt es in verschiedenen
Ländern Subventionen für SCR
Katalysatoren, StufeVMotoren

Claudia Müller ist maritime Koordinatorin
In Deutschland wurde die Grü
nenPolitikerin Claudia Müller
offiziell zur Koordinatorin für

die maritime Wirtschaft und den
maritimen Tourismus ernannt. Es
wird eine ihrer Hauptaufgaben

Claudia Müller ist Bundestagsmitglied für Bündnis 90/Die Grünen.
(Foto Arne Jerschal)

sein, die Branche bei der Energie
wende zu unterstützen. Der mari
time Koordinator untersteht dem
Bundeswirtschaftsministerium.
Er ist der Ansprechpartner der
Bundesregierung für die gesamte
maritime Wirtschaft: Schiffbau
und Schifffahrt, Zulieferer, Off
shoreWindindustrie, Häfen und
maritime Technologie. Claudia
Müller übernimmt das Amt vom
CDUPolitiker Norbert Brack
mann. Sie kommt aus Rostock
und hat eine große Affinität zur
maritimen Industrie und insbe
sondere zu Werften. In der letzten
Legislaturperiode war sie Mitglied
der Parlamentarischen Gruppe
Binnenschifffahrt für Bündnis 90/
Die Grünen. Die neue Bundes
regierung hat in ihrem Koalitions
vertrag wichtige Impulse für die
maritime Wirtschaft gesetzt und
will den Schiffbau in der gesam
ten Kette stärken.

und elektrische Antriebe.
In diesem Jahr wird sich zeigen,
wie sich „Fit for 55“ auf die
Binnenschifffahrt auswirkt. Dieses
Maßnahmenprogramm der Euro
päischen Kommission hat zum
Ziel, die Treibhausgasemissionen
bis 2030 um 55% zu senken. Die
von EUKommissar Frans Tim
mermans vorgeschlagenen Klima
maßnahmen werden sich auch
auf die Schifffahrt auswirken.
Der Vorschlag der EUKommis
sion sieht unter anderem vor,
dass Branchen die derzeit keine
Kraftstoffsteuer bezahlen dies in
Zukunft machen werden. Dazu
gehören die Binnen und See
schifffahrt sowie der Luftverkehr.
„Die Diskussion darüber ist
noch nicht abgeschlossen, aber
dies wird die Preise in die Höhe
treiben. Außerdem wird es ver
pflichtet, erneuerbare Kraftstoffe
einzusetzen, basierend auf der
Richtlinie zur Fuel Quality. Für
die Binnenschifffahrt sind das
6%. Und dann gibt es noch die
Renewable Energy Directive
(RED) für den Transportbereich.
Diese hat zum Ziel, die Klima
emissionen bis 2030 um mindes
tens 13% zu senken.“
„Alles, was man kurzfristig nicht
macht, wird man später dennoch

machen müs
sen. Im Jahr 2050
müssen wir emissions
frei sein. Die Sache vor
sich hin zu schieben, ist wie
Schnee schaufeln. Das macht
die Herausforderung
immer nur größer.“

E
IT

Wasserstoffinitiativen: RH2INE,
Future Proof Shipping, SH2IP
DRIVE… Wir gehen davon aus,
dass die Regierung auch einige
Projekte in der Binnenschifffahrt
fördern wird.“

SE

Laut EICB arbeiten das Gewerbe
und die einzelnen Unternehmer
mit großen Ambitionen an der
Ökologisierung der Flotte. „Man
braucht sich nur die Spitzenreiter
und die vielen Demonstrations
projekte anzuschauen…“
Khalid Tachi listet eine Reihe von
Initiativen und Projekten auf, bei
denen verschiedene Techniken
und Brennstoffe/Energiequellen
in der Praxis zu funktionieren
scheinen. „Zum Beispiel die
AkkuTechnik von ZES und die
Ambitionen, die damit einher
gehen. Außerdem sehen wir viele

E
CH
TS

2022 wird das Jahr sein, in
dem die Binnenschifffahrt
in Sachen Nachhaltigkeit
beschleunigt. Khalid Tachi,
Geschäftsführer des Dutch
Inland Navigation Expertise and
Innovationszentrums (EICB),
freut sich, dass immer mehr
Binnenschifffahrtsunternehmer
mit staatlicher Unterstützung in
sauberere Motoren und Antriebe
investieren. „Warten Sie nicht,
und machen Sie mit. Es kommt
nun einmal auf uns zu, und
deshalb kann man besser selbst
die Regie übernehmen.“

EU
D

“Binnenschiﬀfahrt muss in Sachen
Nachhaltigkeit selbst die Regie übernehmen“

Frischer Wind
Zwar kommen aus Brüssel stren
gere Anforderungen auf die Bin
nenschifffahrt zu, es weht aber
ein frischer Wind. Der NAIADES
IIIAktionsplan (20212027) der
Europäischen Kommission zielt
darauf ab, das Gewerbe zu stärken
und den Anteil des Wasserstra
ßentransports zu erhöhen.
Darüber hinaus hat das Europäi
sche Parlament im vergangenen
Herbst den Binnenschifffahrts
bericht von Caroline Nagte
gaalVan Doorn angenommen.
Einschließlich des Plädoyers für
einen europäischen Nachhaltig
keitsfonds für die Binnenschiff
fahrt. „Brüssel hat die Binnen
schifffahrt im Auge, und das ist
positiv“, sagt Khalid Tachi. „Es
gibt viele Branchen, die sich sehr
anstrengen müssen, damit sie von
der EUPolitik überhaupt wahrge
nommen werden. Diesbezüglich
geht es der Binnenschifffahrt gut.“

HGK reorganisiert Geschäftsbereiche Schiﬀfahrt und Häfen

Rhein bei Spijk ist vorübergehend schmaler
Wegen des Baus eines neuen
Übernachtungshafens im
niederländischen Spijk ist
der Rhein an dieser Stelle
seit Montag, dem 3. Januar,
vorübergehend 30 Meter
schmaler. Ende September wird
die gesamte Fahrrinne wieder
freigegeben.

wird der Hafen in diesem Jahr sei
ne endgültige Form erhalten.“
Der Bau des Hafenbeckens wird
bis zum ersten Halbjahr 2023
dauern. Anschließend wird der
Hafen fertiggestellt. Er soll Ende
2023 für die Schifffahrt geöffnet
werden.

Außer 50 regulären Liegeplätzen
wird es zwei Liegeplätze für
Schubschiffe und spezielle Liege
plätze für Schiffe mit gefährlichen
Ladungen geben. Darüber hinaus
werden ein AutoAbstellplatz,
mehrere Parkplätze und eine
Landstromanlage errichtet.

Die HGK-Gruppe führt ihre
Integrationsstrategie fort. Zum
Jahreswechsel 2021/22 wurden
die Aktivitäten der HTAG Häfen
und Transport AG (HTAG)
auf operative Gesellschaften
der Geschäftsbereiche HGK
Shipping und HGK Logistics and
Intermodal übertragen. Dies war
bereits

Weil die Arbeitsschiffe in der
Fahrrinne liegen, muss die Berufs
schifffahrt derzeit die Steuerbord
seite der Wasserstraße benutzen.
Überholen ist nicht erlaubt.
Es handelt sich um die Strecke
zwischen Kilometer 859,0 und Ki
lometer 860,5. Sie ist mit sieben
Bojen markiert und mit Schildern
bei Kilometer 858 auf der einen
Seite und bei Km 861,5 auf bei
den Seiten. Die Arbeiten dauern
bis Ende September 2022. Da
nach wird die Wasserstraße wieder
über die ganze Breite
befahrbar sein.

Übernachtungshafen
Laut Rijkswaterstaat kommt der
Bau des Übernachtungshafens in
Spijk gut voran: „Nach den Vor
arbeiten des vergangenen Jahres

Im Sommer 2023 wird die HGK ihre neue Zentrale im Hafen Köln-Niehl
eröffnen. Der Bau hat im September 2021 angefangen. (Foto HGK)

Der Rhein in Spijk vor dem Anfang der Bauarbeiten.
(Foto Beeldbank Rijkswaterstaat)

2021 vorbereitet worden durch
Veränderung der Geschäfts
leitungen der HGK Dry Shipping
GmbH, der HTAG sowie der
Neska Schiffahrts und Spedi
tionskontor GmbH.
Zum Jahreswechsel 2022 wurden
die Betriebsbereiche „Reederei/
Befrachtung“ sowie „Häfen/
Umschlag“ in die aufnehmenden
Gesellschaften HGK Dry Shipping
und Neska überführt. Mit den

Betriebsbereichen wechseln auch
die Mitarbeitenden zu den auf
nehmenden Unternehmen.
Im Mittelpunkt der Neuordnung
stehen zwei Aspekte: die Stärkung
des Kundenangebots der HGK
und die nachhaltige Entwicklung
von Arbeitsplätzen in zukunfts
fähigen Märkten.
Während in der Binnenschifffahrt
die Bündelung von Kompetenzen
und Flottenkapazitäten dazu
beiträgt, die Versorgungssicherheit
für wichtige Güterströme weiter
zu erhöhen und Gütersegmente
sowie Befahrungsgebiete auszu
bauen, steht im Geschäftsfeld
„Häfen / Umschlag“ die gezielte
Entwicklung der Standorte für die
höherwertigen Logistikleistungen
der NeskaUnternehmen im
Vordergrund.

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

Wie alles wil weten over

DE BINNENVAART
kijkt op de websites van de

www.binnenvaartkrant.nl

www.vlootschouw.nl
VLOOTSCHOUW

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

BINNENVAARTCIJFERS

www.binnenvaartvlog.nl

www.binnenvaartcijfers.nl
Een coproductie van de Binnenvaartkrant
en het Bureau Voorlichting Binnenvaart
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TE KOOP
4023 ton / bouwjaar 2009/2012
135 x 11,45 x 3,63 m
2 x 1278 pk Mitsubishi (26500 uur)

VIVADERO-R

Financiële deelname bespreekbaar/
overname volledige bemanning
in overleg.
Horst 12, 6651 AG Druten
T +31 (0)487 511 509
M +31 (0)653 59 62 63
info@scheepsmakelaar.com
www.scheepsmakelaar.com

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

YC6C Serie
Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

€ 77.500,- excl. btw
Vermogen

706 kW – 960 hp

Toerental

1350 R/Min

Compressie

14.5:1

Brandstofsysteem

Mechanisch

Configuratie

6 cilinder, lijnmotor

Boring x slag

200 x 210 mm

Inhoud

39.58 L

Gewicht

4700 kg

Certificaat

CCR2

Onder voorbehoud van
tussentijdse prijswijzigingen en typfouten

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

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

FKH ACCU’S

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

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

Al m
dan 50eer
een be jaar
grip

Boegschroefinstallaties
en Voortstuwingssystemen

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

WWW.VERHAAR.COM

Allround specialist in
scheepselektrotechniek

24/7
service

De Grote Kranerweerd 10
8064 PE Zwartsluis

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

info@snijderscheepselektro.com
www.snijderscheepselektro.com
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ENERGY FOR YOUR FUTURE

Wij wensen u
een gezond en
succesvol 2022!

Kampen
Bunkerstation Kampen BV
www.bunkerstation.nl

Nijmegen
Rotterdam
Millingen a/d Rijn
Bunkerstation Heijmen BV
www.bunkerstationheijmen.nl

Papendrecht & Werkendam
Bunkerstation Papendrecht BV
www.bunkerstationpapendrecht.nl

www.bunkerpartners.nl

Amsterdam & IJmuiden
Oliehandel Anton van Megen BV
www.antonvanmegen.nl

Dinteloord & Moerdijk
A.M. van der Kolk BV
www.bsdintel.nl
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ALUMINIUM EN RVS
BEERENS BV

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

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

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

WWW.BEERENSBV.NL

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

SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

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.

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

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

Wij staan voor u klaar om
u te adviseren.
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Topjaar voor Kramer Group

Rotterdam Container Terminal aan de Amazonehaven. (foto Kramer / Frans Swarttouw)

Kramer Group beleefde in 2021
een topjaar. Het Rotterdamse
op- en overslagbedrijf voor
binnenvaart en shortsea komt
op zijn containerterminals op de
Maasvlakte en de City-terminal
uit op meer dan 900.000 moves.
Het oude record dateert uit 2017:
750.000 containerverplaatsingen.
De opzienbarende groei is deels
te danken aan de Rotterdamse
recordoverslag bij de containers,
die vorig jaar voor het eerst boven
de 15 miljoen TEU uitkwam. Het
komt ook door het slim inspelen
op die groei door Kramer. Met de
concepten Barge Service Center
en Feeder Service Center biedt het

andere operators en terminals de
mogelijkheid om de drukte op en
om de terminals te ontlopen of te
verminderen.
Dat doet het door voor de grote
terminals bestemde ‘deepsea
containers’ alvast te lossen en ze
vanaf daar met een vrachtwagen
naar de nabijgelegen terminals
te laten transporteren. Op deze
manier omzeilen ze de drukke
kades en dus wachttijden.

Congestie
“Enkele jaren geleden hebben we
deze concepten in de markt gezet”,
vertelt commercieel directeur Ted
Holleman. “We bieden op deze
manier een alternatief aan de bin

nenvaart als er sprake is van con
gestie. Ook terminals maken graag
gebruik van onze diensten om de
kades te ontlasten. Zo hebben we
met de op Maasvlakte 2 gelegen
containerterminal RWG vaste af
spraken over de afhandeling van
een flink aantal binnenvaartcon
tainers per maand.”
Voor de kustvaart geldt in prin
cipe hetzelfde via het Feeder Ser
vice Center. “Toch maakt die hier
minder gebruik van. Het gaat dan
vooral om Noorse reefercontai
ners met vis. De feeders lossen die
bij RCT op de Maasvlakte en ver
volgens worden op hetzelfde schip
weer lege reefers (koelcontainers)
meegenomen”, legt Holleman uit.

Vaarwegversmalling
bij Spijk wegens aanleg
overnachtingshaven
Sinds maandag 3 januari
is de vaargeul op de Rijn
bij Spijk 30 meter smaller,
meldt Rijkswaterstaat. Dat
is in verband met de aanleg
van havendammen voor de
nieuwe overnachtingshaven.
De versmalling duurt tot eind
september.

Rijkswaterstaat voorspoedig: “Na
het voorbereidende werk van af
gelopen jaar krijgt de overnach
tingshaven in 2022 steeds meer
haar definitieve vorm. Heel 2022
staat in het teken van grondwerk
zaamheden aan de Spijksedijk, het
maken van de havendammen en
het havenbassin.”

De versmalling is nodig omdat
werkschepen dan in de vaargeul
liggen. De scheepvaart is in die
periode verplicht zich aan de
stuurboordzijde van het vaarwater
te houden. Voorbijlopen is niet
toegestaan.

In 2023 open

Boeien
De versmalling van de Rijn geldt
tussen kilometer 859,0 en kilome
ter 860,5. Deze wordt gemarkeerd
met zeven boeien en aangekon
digd met bebording ter hoogte van
kilometer 858 aan één zijde en bij
861,5 aan beide zijden.
De werkzaamheden aan de haven
dammen duren tot eind septem
ber dit jaar. Daarna is de vaargeul
naar verwachting weer volledig
bevaarbaar.

De aanleg van het havenbassin
zal tot in de eerste helft van 2023
duren. Voor de rest staat dat jaar
in het teken van de afbouw van
de haven. Dan worden onder
andere de steigers en de radarmast
geplaatst. Naar verwachting gaat
de overnachtingshaven Spijk eind
2023 open voor de scheepvaart.
Rijkswaterstaat legt in de Beijen
waard bij Spijk een overnachtings
haven aan met vijftig reguliere
ligplaatsen. Daarnaast komen
er twee ligplaatsen voor duw
schepen met duwbakken en spe
ciale ligplaatsen voor schepen met
gevaarlijke ladingen.
Ook komen er diverse voorzienin
gen, zoals een autoafzetsteiger,
parkeerplaatsen en walstroom.

De aanleg van de overnachtings
haven bij Spijk verloopt volgens

Binnenvaartorganisaties samen op koers

Bureau Voorlichting Binnenvaart

Expertise- en InnovatieCentrum
Binnenvaart

Bureau Telematica Binnenvaart

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

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

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

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

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

Contactgegevens:
bureau.telematica@binnenvaart.org
010 206 0606
www.binnenvaart.org
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Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

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

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008
E-mail: info@hoveko.nl
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nu 25% korting

Incentive
Incentive
Provider
Provider

WWW.SCHEEPSSCHROEVEN.NL

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

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

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

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

NIEUWENHUIJSEN SCHEEPSBOUW
Faciliteiten

Specialiteiten

• Helling tot 140 meter,

• Klasse maken tankers

5 banen naast elkaar

• Keuringen: alle varende objecten

• Botenkraan 70 Ton

• Schoonspuiten (500 BAR) en schilderen

• 3 Torenkranen

• Alle voorkomende onderhoud, reparatie en

• Aanlegkades tot 135 meter

schade werkzaamheden

voor bovenwater

• Leidingwerk

werkzaamheden

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

Rivierkade 1 | 4931 AA Geertruidenberg | 0162 - 512 290 | info@nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl | www.nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl
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Laatste Brabantse bruggen en sluizen
over op bediening vanuit Tilburg

Duitsland is klaar voor
aangepaste beroepskwaliﬁcaties
Duitsland heeft de Europese
richtlijn voor de erkenning
van beroepskwaliﬁcaties in
de binnenvaart in nationale
regelgeving ingevoerd.
In dat kader is ook de
binnenvaartsimulator Sandra
II in Duisburg sinds half
december helemaal klaar voor
trainingsdoeleinden.
De Europese richtlijn trekt de er
kenning van beroepskwalificaties
binnen de Europese Unie gelijk.
Dit betekent voor Duitsland dat
het tot nu toe geldende ‘Bpatent’
wordt vervangen door een Euro
pees vaarbewijs, waarmee men in
principe in heel Europa met alle
typen schepen mag varen. Voor
het besturen van grote koppel
verbanden en schepen met LNG
voortstuwing is een aanvullende
kwalificatie nodig.

Sluis Helmond was het laatste object dat een nieuw bedienings- en besturingssysteemkreeg. (foto Rijkswaterstaat)

Half december was de vervanging
van de nieuwe bedieningsen besturingssystemen van
Sluis Helmond klaar. Dat
was de afronding van het
vernieuwingssproject om van
achttien beweegbare bruggen en
sluizen in de Zuid-Willemsvaart
en het Wilhelminakanaal.
Negen maanden eerder (in april
2021) was Istimewa Elektro in
opdracht van Rijkswaterstaat
gestart op Sluis I en Sluis II in
het Wilhelminakanaal.

Er waren al langere tijd storingen
op de Brabantse vaarwegen. Ze
werden vooral veroorzaakt door
de verouderde automatiserings
systemen waar achttien objecten
nog op draaiden. Met de werk
zaamheden wil Rijkswaterstaat de
beschikbaarheid van de Brabantse
kanalen verbeteren, “totdat de
bediening en besturingssyste
men van alle op afstand bediende
objecten in de Brabantse en Mid
denLimburgse kanalen, groot
schalig aangepakt gaat worden”.

CoVadem: nu ook waterdieptekaarten voor Lek en IJssel
Op verzoek van gebruikers
heeft CoVadem het vaargebied
van zijn waterdieptekaarten
uitgebreid. Eind 2021 is een
aantal rivieren toegevoegd aan
de Smart Navigation-module: het
Pannerdens Kanaal, de BenedenRijn, de Lek en de IJssel.
CoVadem
Smart
Navigation
maakte al de actuele waterdiep
ten waar een schip vaart zichtbaar
in de Inland ECDISviewer, van
Werkendam tot Iffezheim. Zo zijn
schippers altijd op de hoogte van
de werkelijke diepte rondom hun
schip.

Actueel en veilig
Gebruikers van de Inland EC
DISviewers van Periskal, Tresco
Engineering, Stentec en Argonav
krijgen met een CoVademabonne
ment real timeinformatie over
waterdiepten en hoogtemetingen

in hun stuurhuis: geïntegreerd
in de elektronische vaarkaart.
Ze hebben zo alle informatie
op één plek, direct op de kaart.
Actuele onlinegegevens bieden de
mogelijkheid de snelheid en koers
direct aan te passen en te zien waar
veilig gevaren kan worden.
CoVadem brengt essentiële infor
matie in kaart door het ‘varend
meetnet’ van deelnemende sche
pen. De gegevens van de senso
ren van inmiddels meer dan 250
metende schepen worden centraal
verwerkt, geanalyseerd en verrijkt.
Het grote aantal metingen zorgt
voor een betrouwbaar beeld van
de rivierbodem.
De uitbreiding met het Panner
dens Kanaal, de BeendenRijn, de
Lek en de IJssel kost Covadem
klanten niets extra’s. De abon
nementsprijs van 100 euro per
maand blijft gelijk.

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

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

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

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

Bediening op afstand
Na de ingebruikname van de
grote bediencentrale in Tilburg in
2016 maakte Rijkswaterstaat nog
gebruik van drie kleinere bedien
centrales in Helmond, Schijndel
en Oosterhout. Die stuurden de
achttien beweegbare bruggen en
sluizen in het Wilhelminakanaal
en de ZuidWillemsvaart aan.
Vanaf nu gebeurt de bediening
daarvan ook vanuit de Bediencen
trale Tilburg.
De komende maanden vinden
nog afrondende werkzaamheden
plaats. Onder andere in de bedien
gebouwen Helmond, Schijndel en
Oosterhout. Die blijven name
lijk bestaan om lokale bediening
in noodgevallen mogelijk te
maken.

beheerd door het ontwikkelings
centrum voor scheepstechniek en
transportsystemen (DST) in Duis
burg. Hij staat bij het Scheepvaart
beroepscollege in Duisburg, waar
hij sinds deze maand wordt inge
zet voor trainingen.
Ook het schoolschip RHEIN,
beheerd door binnenvaartorga
nisatie BDB, gaat de simulator
gebruiken. Op het schoolschip
worden jongeren sinds tientallen
jaren praktisch voorbereid op het
werken aan boord.
Schoolschipleider Volker Müßig
vindt het belangrijk dat de sec
tor volop aan de slag gaat met de
gemoderniseerde
simulator:
“Daarom hebben we nauw con
tact met het DST. Als schoolschip
willen we Sandra II met name in
zetten voor het verruimen van de
praktische vaardigheden. In de
luchtvaart wordt personeel al veel
langer getraind met simulatoren.
Oefenen op de simulator draagt
ook bij aan nog meer veiligheid
op de vaarwegen.”

Theorie-examen

Simulator
Om hun vaarbewijs te behalen,
moeten schippers in opleiding
voortaan een examen afleggen op
een simulator. Om die reden heeft
het Duitse verkeersministerie de
bestaande binnenvaartsimulator
Sandra volledig laten moderni
seren. Sandra is speciaal ontwik
keld om te leren varen bij lage
waterstanden. De simulator wordt

Als gevolg van de nieuwe richtlijn
voor de erkenning van beroeps
kwalificaties moeten beman
ningsleden die matroos willen
worden in de toekomst een theorie
examen afleggen. Wie als deksman
aan de slag wil, moet eerst een vei
ligheidsopleiding volgen.
De nieuwe regelgeving geldt per
18 januari 2022 voor alle Duitse
Bundeswasserstraßen met uitzon
dering van de Rijn, waar de nieuwe
voorschriften alleen extra kwalifi
caties regelen voor het bevaren van
risicovolle gedeelten van de rivier.

Huizen biedt vluchtelingen veilige haven

De Carissima en de Ark liggen gebroederlijk naast elkaar. (foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

DOOR EVERT BRUINEKOOL

In de week voor Kerst arriveerde
cruiseschip Carissima van de
Oostenrijkse rederij Rad &
Reisen in de werkhaven van
Huizen. Tot eind maart fungeert
het schip als huisvesting voor
vluchtelingen.
Hoewel de cruisesteiger al bezet
was, heeft de gemeente Huizen
snel medewerking verleend aan
het verzoek van Centraal Orgaan
opvang asielzoekers (COA). Aan
die cruisesteiger ligt, tot maart,
het Arkmuseum (in de volksmond
‘De Ark van Noach’). Zodra de
lockdown afgelopen is, kan het
museum weer bezoekers ontvan
gen.
Waar de ark volgens het Bijbel
verhaal dieren opving om de
zondvloed te overleven, beidt de

Carissima uitkomst voor de over
vloed aan vluchtelingen. Gebroe
derlijk liggen de schepen naast
elkaar.
“In de sector is het gebruikelijk
dat schepen buiten het seizoen
als hotelschip worden ingezet.
Voor een reactie over dit project
kunnen alleen de lokale autoritei
ten informatie geven”, zei Edgar
Ginzler, adjunctdirecteur van Rad
& Reisen.
Tijdens het seizoen vaart het schip
onder meer voor BestBikeTours
cruises op de Donau, gecombi
neerd met fietstochten: Passau 
Wenen  Bratislava  Boedapest.

Toezicht
Het college van B en W van Huizen
heeft ingestemd met het verzoek
van het COA voor de tijdelijke
noodopvang van asielzoekers op

het hotelschip in de werkhaven.
Het gaat om 150 personen, die
uiterlijk tot en met 31 maart 2022
aan boord kunnen verblijven. Ze
kunnen door plaatsgebrek niet
terecht in de bestaande Neder
landse asielzoekerscentra.
Verantwoordelijk
wethouder
Maarten Hoelscher: “We kregen
de vraag of wij tijdelijk een vei
lige haven wilden bieden aan een
groep mensen die gevlucht zijn
en alles hebben moeten achterla
ten. Die beslissing wilden we niet
nemen zonder eerst een goed
beeld te hebben van de impact op
de samenleving. Daarom hebben
we gesprekken gevoerd met om
wonenden en ondernemers.”
De gesprekken zijn omgezet in
huisregels voor de bewoners en
afspraken over toezicht op het
schip en de omgeving.
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Lichtenauerlaan 202 - 220
Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000
Mail: casco@gebrsluyter.nl
www.gebrsluyter.nl
• 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,…

Werkendam 0183 67 80 30

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!

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

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52
+32 (0) 499 52 31 32 · info@scheldewerf.be · www.scheldewerf.be
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NOVA COLLEGE
SCHEEPVAART
Mbo-opleidingen in IJmuiden en Harlingen
voor binnenvaart en zeevaart:
Goed voornemen: meld u aan voor de cursus
Algemene Ondernemersvaardigheden Binnenvaart.
Een compact programma voor ervaren professionals:
4 en 5 maart:
18 en 19 maart:
1 en 2 april:
15 en 16 april:
29 of 30 april:

Financieel management
Organisatie
Administratie
Marketing
Examen

OPEN HUIS
Zaterdag 15 januari in IJmuiden
Zaterdag 5 februari in Harlingen
Kijk voor meer info op
novacollege.nl/scheepvaart

POST MARINE HEATING STAAT
VOOR KORTE LEVERTIJDEN,
GOEDE SERVICE DOOR
GEMOTIVEERDE VAKMENSEN EN
BOVENAL EEN SCHERPE PRIJS!
Nederlands fabrikaat van DUURZAME KWALITEIT

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

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

Rentabiliteit met een plus Blue-Line

Met de ontwikkeling en implementatie van de Blue-Line-ketels heeft Post Marine Heating een uiterst doelmatig
en betrouwbaar C.V. systeem op de markt gebracht. Jarenlange ervaring en gemotiveerde vakmensen hebben,
met behulp van moderne apparatuur en hulpmiddelen de C.V. ketels gemaakt tot betrouwbare marine C.V. systemen met een capaciteit van 7 -120 kW. Dankzij het uitgekiende ontwerp, de duurzaamheid, eenvoudige bediening
en de materiaalkeuze, staan deze ketels borg voor jarenlang probleemloos functioneren. De ketels doorstaan alle
door de overheid opgelegde eisen ten aanzien van veiligheid (CE), rendement en uitstoot van schadelijke stoffen.

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

Productie in eigen fabriek

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

info@postmarineheating.com
www.postmarineheating.com
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2022 wordt volgens Khalid Tachi (EICB) belangrijk jaar in ontwikkeling binnenvaart

“Doe mee, pak zelf de regie als het om
vergroening gaat”
DOOR MARTIN DEKKER

2022 wordt het jaar dat de
binnenvaart de vergroening
gaat versnellen. Khalid Tachi,
directeur van Expertise- en
InnovatieCentrum Binnenvaart,
is er optimistisch over dat steeds
meer binnenvaartondernemers,
met steun van de overheid,
investeren in schonere motoren
en aandrijvingen. “Doe mee,
wacht niet af. Het komt sowieso
op ons af, dan kun je beter de
regie in eigen handen nemen.”
Er gebeurt al veel en de ambities
zijn groot, ondervinden ze bij het
EICB. Van de branche als geheel en
van scheepseigenaren. “Kijk naar
de koplopers en naar wat er alle
maal al gedemonstreerd is, wat er
daadwerkelijk vaart…”
Khalid Tachi somt een hele reeks
initiatieven en projecten op, waar
bij diverse technieken en brand
stoffen/energiebronnen in de
praktijk blijken te werken. “Denk
aan batterijvaren met ZES, en de
ambities die daarmee gepaard
zijn. We zien vele initiatieven op
het vlak van waterstof: RH2INE,
Future Proof Shipping, SH2IP
DRIVE... En we verwachten dat
uit het Groeifonds ook aardig wat
binnenvaartprojecten gefinancierd
zullen worden.”

Bestaande schepen
Naast elektrisch varen en waterstof
(zowel in de vorm van een brand
stofcel als brandstof die in de mo
tor wordt verbrand) wordt ook se
rieus gekeken naar toepassing van
methanol. Zo zijn meerdere con
sortia bezig zoals MFS (Methanol
For Shipping, red.) getrokken door
InvestNL en het project MENENS:
Methanol als Energiestap Naar
Emissieloze Nederlandse Scheep
vaart.
Ondertussen is ook voor bestaan

de schepen en motoren verbe
tering mogelijk als het gaat om
vermindering van de uitstoot. Zo
is op 1 januari een nieuwe ronde
gestart van de Subsidie Verduur
zaming Binnenvaartschepen.
Daarmee krijgen scheepseigenaren
een bijdrage voor de aanschaf en
inbouw van een SCRkatalysator,
Stage Vmotor of een elektrische
aandrijflijn.
De veranderingen in de scheeps
bouw zijn niet beperkt tot de aan
drijving, merkt Khalid Tachi op.
“Er wordt ook nagedacht over en
gewerkt aan schepen die beter uit
de voeten kunnen met laag water.”

industrie. De rest krijgt te ma
ken met Effort Sharing Regulation.
Daar valt transport en dus ook
de binnenvaart onder. Voor deze
categorie gaat de beoogde emissie
reductie omhoog van 32 naar 40
procent in 2030.”
Die extra opgave, 40 in plaats van
32 procent, lijkt misschien mee
te vallen, maar het is fors, waar
schuwt Khalid Tachi. “Aan de
andere kant is het wel in lijn met
waar de sector voor getekend heeft
in de Nederlandse Green Deal
Zeevaart, Binnenvaart en Havens.
Daarin is het doel immers 50
procent CO2reductie in 2030.”

Fit for 55

Heﬃngen

In 2022 wordt meer duidelijk over
welke effecten Fit for 55 zal heb
ben voor de binnenvaart, verwacht
Khalid Tachi. Dat is het pakket van
de Europese Commissie om 55
procent minder uitstoot van broei
kasgassen te realiseren in 2030.
De door Eurocommissaris Frans
Timmermans voorgestelde kli
maatmaatregelen zullen ook ver
voer over water raken, dat staat
vast. “De discussie over de Euro
pese Green Deal loopt, het zijn nu
nog maar voorstellen… Maar er
komt heel wat op ons af. In 2022
zal nog niet alles definitief zijn
wat van de binnenvaart verwacht
wordt, maar de contouren worden
dit jaar wel duidelijk.”

In het ECvoorstel staat onder
meer dat er heffingen komen voor
sectoren die nu geen belasting op
brandstof betalen. Zoals de bin
nenvaart en de lucht en de zee
vaart. “De discussie daarover loopt
nog, maar het zal een prijsverho
gend effect hebben. Daarnaast is er
de verplichting om hernieuwbare
brandstoffen toe te passen, op
basis van de richtlijn Fuel Quality
Directive (FQD). Voor de binnen
vaart is dat 6 procent, al ingegaan
in 2020. En dan is er nog de Renewable Energy Directive (RED)
voor de transportsector en daar is
de ambitie minimaal 13 procent
klimaatemissies te reduceren voor
2030.”
Onderdeel van deze reducties is
de bijmengverplichting van 6 pro
cent, die op 1 januari van dit jaar
zou ingaan, maar te elfder ure met
een jaar werd uitgesteld na protes
ten uit de binnenvaart en doordat
België en Duitsland ook pas later
aan deze richtlijn voldoen.

Forse opgave
In de binnenvaart is nog lang
niet iedereen ervan doordron
gen dat de klimaatdoelstellingen
en maatregelen vanuit Brussel
grote invloed gaan hebben, merkt
Khalid Tachi. “De doelstellingen
zijn in twee categorieën verdeeld.
De ETSsectoren hebben te maken
met Emission Trade Systems, daar
onder vallen de energiesector
en de zware, energieintensieve

Sneeuw schuiven
De opgelegde 40 procent reduc
tie gaat pijn doen, in alle secto
ren, voorspelt Khalid Tachi. “De

informatie die nog ontbreekt, is
hoe binnenvaart daar uitkomt
ten opzichte van andere modali
teiten. Landen mogen namelijk
zelf bepalen hoe ze die doelstel
ling verdelen. Ik verwacht dat het
voor vervoer over water iets gunsti
ger uitpakt dan voor de rest. Dat
neemt de pijn niet weg, maar we
kunnen er mogelijk een voordeel
uithalen.”
Bovenop het grote voordeel dat de
binnenvaart altijd al heeft op het
wegvervoer: de energieefficiency.
Per vervoerde ton of container is
minder brandstof of elektriciteit
nodig.
Khalid Tachi is er voorstander van
dat de binnenvaart het tempo om
te vergroenen bijbeent. Niet alleen
omdat daarmee dat concurrentie
voordeel op andere modaliteiten
groter wordt. “Alles wat je niet
op korte termijn doet, krijg je la
ter alsnog op je bordje. In 2050
moeten we hoe dan ook naar het
absolute nul. Het is net sneeuw
schuiven. Je schuift het voor je uit
en dan wordt de opgave alleen
maar groter.”

Combineren
In 2022 zal de focus nog vooral
liggen op verbeteren van de lucht
kwaliteit: minder stikstof en fijn
stof door toepassing van kataly
satoren en Stage Vmotoren. “Dat
heeft ook nog de hoogste priori
teit. Er komen steeds meer gecer
tificeerde motoren op de markt:
marinisatie van EURO6motoren
(truckmotoren, red.) en NRE
motoren (industriële motoren,
red.).”
Tegelijkertijd werkt de binnenvaart
volop aan de oplossingen op weg
naar zero emissie van broeikas
gassen – met name CO2 – om het
klimaat te redden, maar de grote
doorbraak qua aantallen schepen
zal nog even duren.

Technieken als elektrisch varen,
waterstof en methanol zullen niet
alleen naast elkaar maar ook ge
combineerd worden toegepast.
“Methanol als energiedrager voor
waterstof bijvoorbeeld. En aan
boord van een waterstofschip heb
je sowieso altijd batterijen nodig.
Niet zoveel als bij een brandstof
cel, maar voor vermogensopwek
king en omdat de reactiesnelheid
van een waterstofsysteem nog wat
langzamer is.”
“De experimenteerfase is volop
aan de gang. Er is voldoende
animo en ook financiering voor
demonstratieprojecten. Daardoor
kunnen we de doorontwikkeling
en keuze versnellen. Een goede
zaak. Al zou meer coördinatie
wenselijk zijn. Met name om ken
nis en informatie uit te wisselen.
Als EICB zouden we die rol graag
op ons nemen.”

Gunstige wind
Vanuit Brussel komen weliswaar
strengere eisen op het gebied van
emissies op de binnenvaart af,
er waait ook een gunstige wind.
Het actieplan NAIADES III (2021
2027) van de Europese Commissie
is bedoeld om de sector te verster
ken en het aandeel van vervoer
over water te vergroten. Daarnaast
heeft het Europees Parlement
afgelopen najaar het Binnenvaartrapport van Caroline Nagtegaal
Van Doorn aangenomen. Met
daarin het pleidooi voor een
Europees vergroeningsfonds voor
de binnenvaart.
“Brussel heeft binnenvaart op het
netvlies en dat is positief”, con
stateert Khalid Tachi. “Er zijn heel
wat sectoren die keihard hun best
moeten doen om überhaupt er
gens een plek te krijgen in het be
leid van de Europese Commissie.
Dat lukt de binnenvaart best goed
tegenwoordig.”

Ook voor bestaande schepen en motoren is vermindering van de uitstoot mogelijk. (archieﬀoto Tekst & Toebehoren)
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De nieuwe werf komt aan de Mainhaven. (foto’s E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

Nieuwe Amsterdam scheepswerf ASY drijft op innovatie
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Midden november tekende
Amsterdam Shipyards (ASY)
een concessie van vijftig jaar
om een nieuwe scheepswerf te
exploiteren in de Amsterdamse
Mainhaven. Daarmee ging
een langgekoesterde wens
van oprichter Peter Versluis
en zijn medeaandeelhouders
in vervulling. Versluis is ook
eigenaar-directeur van VEKA
Group uit Werkendam, maar
ASY en VEKA staan volledig los
van elkaar.
Het managementteam, onder lei
ding van CEO Arnold den Boon,
heeft jarenlange ervaring in ver
schillende takken van de scheeps
bouw. Peter Versluis heeft ruim
dertig jaar ervaring in de maritie
me sector. ASY zit vol met nieuwe
ideeën voor de zeevaart en de
binnenvaartmarkt.

Kleine cruiseschepen
ASY gaat vier innovatieve takken
uitoefenen op de moderne
scheepswerf in Amsterdam: de
bouw van zeegaande cruise
schepen,
baggerschepen,
het
verduurzamen van binnenvaart
schepen en het bouwen van en
trainen met simulatoren.
Een werf in Amsterdam of Rotter
dam was al jaren een wens van
Versluis. Vandaar dat hij, naast
de VEKA Group, met zes mede
aandeelhouders het nieuwe bedrijf
oprichtte in de Mainhaven.
“We gaan zeegaande, kleinschalige
cruiseschepen maken voor 100 tot
maximaal 400 passagiers. De leng
te is 100 tot 150 meter. Eigenlijk
vergelijkbaar met de riviercruise,
maar dan zeegaand.” Aldus Den
Boon. Hij denkt hierdoor in een
gat te springen dat door de coro
napandemie is ontstaan. “Mensen
willen weg van het massale cruisen
met bijvoorbeeld 6.000 passagiers
op een schip. Daarnaast is meer
luxe zeker ook een wens van de
gasten.”
Begin 2021 startte ASY met het aan
nemen van projecten. Vooral in de
baggerindustrie: vertegenwoordi
ging van een reder uit Australië,
het adviseren van aannemers en
het ontwerpen van baggerschepen.
De werflocatie aan de Mainha
venweg wordt nu langzaam opge

bouwd, vanaf midden 2022 wordt
hij in gebruik genomen.
Van de start van een project tot de
afbouw van het casco, in Amster
dam, is minimaal een jaar nodig.
Er is dus tijd om goed te plannen
en te bouwen en zo een moderne,
schone werf te realiseren. Met
elektrische kranen.
Ondertussen wordt op dit mo
ment hard gewerkt aan het oprich
ten van een consortium met ande
re grote bedrijven om bagger en
cruiseschepen te bouwen. “Experts
en grote namen uit de wereld zijn
belangrijk, maar niet genoeg”, stelt
Den Boon. “De cruisemarkt is een
moeilijke markt. Zeegaand wordt
er nu weinig gebouwd, de reders
zoeken nieuwe werven en kijken
vooral naar de betrouwbaarheid
en het netwerk.”
“Nederland heeft alle expertise in
huis voor de bouw van zeevaart
jachten en meer. Wij zijn een van
de partijen. We beheersen alle dis
ciplines, van groot tot klein, in ons
netwerk. Rederijen kijken vooral
met wie je bouwt, niet alleen naar
de werf maar ook welke partners
je hebt. Dat bepaalt of de reder
zaken wil doen.”

hebben ze inmiddels al de nodige
tests en rekenwerk gedaan, met
moderne dieselgenerators is maar
heel weinig brandstof nodig om
te varen. Haal je het generatorse
tje van boord, dan heb je zes con
tainers met accu’s van 2 megawatt
nodig om 200 kilometer te varen.
Ook methanol en waterstof en
gasmotoren zijn berekend en ge
test. Uit 1 kilowatt waterstof krijg
je 15 kilowattuur terug, waterstof
neemt weinig ruimte in ten op
zichte van batterijen maar neemt
onder hoge druk nog wel vijf tot
acht keer meer ruimte in dan
fossiele brandstoffen. Het nadeel
van de waterstofcel en de gasmo
tor is dat ze geen piekspanning
aankunnen. Dat kan echter wel
met een accu opgelost worden.

Stekker
“Met één container waterstof kun je
ongeveer 300 kilometer varen. Dat
is nog steeds veel minder dan bij
fossiele brandstoffen. Daarentegen

is waterstof wel drie keer lichter”,
legt Den Boon uit. “De waterstof
komt er daarom heel goed uit in
vergelijking met andere brandstof
fen, mits ruimte geen probleem is.
Je hebt enkele accu’s nodig om een
stevig netwerk te bouwen. Als piek
vermogen nodig is, springt de accu
bij en daarna kan je de brandstof
cellen bijschakelen.”
“Het is met de ASY Energiebox
simpel stekkeren op het schip en
de elektromotoren krijgen hun
energie. De ASY Energiebox geeft
ook elektriciteit aan het achterlig
gende aandrijfsysteem. “Alleen
accu’s aan boord om te varen,
daarvoor moet je vijf uur stil lig
gen om te laden. Dat is dus geen
optie als het niet gepland kan.”
“Wij maken een schip dat alles
kan als je er een stekker in doet”,
zegt Den Boon. “Dat is ook no
dig om de bestaande vloot om te
bouwen.” Alles uit de machine
kamer en elektromotoren met het
bijbehorende systeem erin, de ASY

Energiebox aan boord en varen.
“Voor elektrische aandrijving
is maar weinig ruimte nodig,
ideaal voor de bestaande vloot.”
De energiehuishouding zit in de
ASY Energiebox. “Vrij in kiezen
voor je energie.”

Simulatoren
Inmiddels is samen met partners
gestart met de ontwikkeling van
een simulator voor de bagger
industrie. “Er is weinig aanbod
goede simulatoren voor de bagger
industrie”, vertelt Den Boon.
“Door vragen van klanten en de
markt zien wij hiervoor ook goede
kansen.”
ASY ziet de toekomst met vertrou
wen tegemoet, ondanks corona.
Den Boon spreekt van een prachti
ge tijd met veel uitdagingen in ver
duurzaming en digitalisering. “Als
veteraan in de maritieme wereld
heb ik dit nog niet eerder zo uit
dagend meegemaakt. Geweldig!”

ASY Energiebox
De derde belangrijke poot van
ASY is het verduurzamen van
bestaande binnenvaartschepen.
“Daar hebben we de ASY Energie
box voor ontwikkeld”, zegt Den
Boon. “LNG geeft nog steeds een
aanzienlijke CO2uitstoot, hoe
wel LNG wel veel schoner is dan
andere fossiele brandstoffen. Bin
nenvaart gaat de komende tijd
elektrificeren om andere groene
brandstoffen gemakkelijker te
kunnen toepassen. De focus ligt
daarom op het inrichten van elek
trische schepen.”
“Met een flexibele elektrische
installatie kun je dan kijken wat de
beste energievoorziening is. Daar
voor is de ASY Energiebox ontwik
keld: energieonafhankelijke voort
stuwing.” Elektrisch laden van
accu’s, containers met waterstof en
brandstofcellen of verbrandings
motoren draaiend op methanol of
waterstof.”
Begin 2021 startte ASY tijdelijk
op kantoor in Werkendam…
Het contract voor de werf in Am
sterdam was nog niet rond. Daar

CEO Arnold den Boom: “Met een ﬂexibele elektrische installatie kun je kijken wat de beste energievoorziening is.
Daarvoor is de ASY Energiebox ontwikkeld.”
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Wij wensen familie De Vries en
bemanning veel succes en een
behouden vaart met mts Myriam
SNEL | FLEXIBEL | GOEDE SERVICE
Jacobus lipsweg 91 | 3316 BP Dordrecht
T 078-6171517 | F 078-6170221 | E info@ankopiping.nl
www.ankopiping.nl

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
de bouw en levering casco mogen verzorgen
voor Myriam Maritiem V.O.F.

Voor het MTS MYRIAM leverden wij
de complete elektrische installatie en
de complete tank niveaumeting met alarmering.

Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.

Wij wensen schip en bemanning
een behouden vaart.

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

Kantoor & Werkplaats
Sterrekroos 11
4941 VZ Raamsdonksveer

Telefoon: (0162) 51 25 36
info@rullensinstallatie.nl

Het team van Asto Shipyard
wenst MTS Myriam een
voorspoedige en behouden
vaart!

DE TROSSEN
KUNNEN LOS!
TO BE EXACT.
Het vakmanschap van Asto Shipyard is veelzijdig.
AFBOUW - CASCOBOUW - CONSTRUCTIE - ELEKTRA - HYDRAULIEK - LEIDINGWERK - ONDERHOUD
POEDEROVERSLAG - REPARATIE - RVS/ALUMINIUM - STEVENDOK - VERSPANING
Alle disciplines onder één dak - voor nieuwbouw, afbouw, reparatie en onderhoud van
hoogwaardige binnenvaartschepen en scheepvaartgerelateerde projecten.
Van ontwerp tot oplevering. ASTO SHIPYARD heeft alles in eigen huis.
ALLES? KIJK OP WWW.ASTO-BV.NL

f
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Tiende Myriam
is tevens de laatste

ook nog over de in 2020 gebouwde tanker
Solution, met schoonzoon Frank van Gils en
dochter Vanessa als ervaren medeeigenaren.
Eveneens onder regie van Henk de Vries is
de tanker Desperado (135 x 15 meter) afge
bouwd, een schip dat inmiddels verkocht is.
Het roer van de Myriam komt in de vertrouw
de handen van Roemeense binnenvaartschip
pers, die al sinds 1998 op de loonlijst van
familie De Vries staan.

Ladingpompen

(foto Jan Hoek)

Afmetingen:
135 x 17,50 meter

Thuishaven:
Zwijndrecht

Eigenaar:
Familie de Vries

Tonnage:
8.500 dwt

Hoofdmotor:
2x Caterpillars 3.512 van
1.521 pk elk bij 1.600 toeren

ENI-nummer:
02339336

DOOR JAN HOEK

Eigenaar Henk de Vries is de tel een
beetje kwijt, maar na enig nadenken
blijkt dat de onlangs bij Asto Shipyard
in Raamsdonksveer afgebouwde tanker
Myriam het tiende binnenvaartschip is met
de naam van zijn echtgenote. En de laatste,
want op de dag van de proefvaart half
december op het Vuile Gat bij Willemstad
werd de binnenvaartondernemer 68 jaar.
Tijd voor een tandje terug, zeker als je
weet dat in een relatief korte tijd een
rondje nieuwe schepen is gebouwd: naast
de Myriam ook de tankers Solution en
Desperado.
Het vaststellen van de besteklijst (op hoofd
punten) en de rol van projectleider deed
Henk de Vries bij alle drie de tankers zelf. “Hij
was iedere dag aan dek en weet precies wat hij
wil, maar ook wat hij niet wil. Duidelijk een
vakman met veel ervaring en heel veel ener
gie”, concludeert Asto’s directeureigenaar
Karst van der Wiel na een tot tevredenheid
verlopen afbouwperiode van de Myriam.
Al sinds 2007 varen de tankers voor Inter
stream Barging en de in Raamsdonksveer
afgebouwde tanker vormt daarop geen uit
zondering.

Bij de start van de afbouw in Raamsdonks
veer was Interstream Barging nog gevestigd
in het nabijgelegen Geertruidenberg. Sinds
15 november heeft de binnenvaartbevrachter
in vloeibare producten, zoals minerale oliën,
chemicaliën en vegoil, onderdak gevonden in
het voormalige kantoorgebouw van Boska
lis aan de Baanhoek in Sliedrecht. Een ver
huizing van de oever van de Donge naar de
Beneden Merwede.
Daar beschikt de bevrachter over een 1.150
vierkante meter groot hoofdkantoor van
waaruit de operationele dienst de commer
ciële belangen behartigt van de ruim 100
particuliere ondernemers en de 25 eigen
schepen van Interstream Barging. De vloot,
met een totale laadcapaciteit van ongeveer
350.000 ton, bestaat uit circa 80 CPPtankers
(clean petroleumproducts), ongeveer 30 C&S
tankers (chemicals & specialities) en zo’n 20
vegoiltankers (vegetable oils).

Bij het transport staan twee Caterpillars 3512
van 1.521 pk elk bij 1.600 toeren garant voor
een voorspoedige vaart in het ARAgebied,
met af een toe een uitstapje op de Duitse
rivieren. Twee Verhaarboegschroefinstalla
ties zorgen daarbij voor een prima manoeu
vreerbaarheid van de tanker. De circa 8.600
ton metende Myriam is 135 meter lang en
17,50 meter breed. Het casco is ontworpen,
gebouwd en geleverd door RensenDriessen
Shipbuilding. Het schip beschikt over twaalf
tanks van 760 kuub. Unicorn leverde de ver
warmingsketel van 3.000 kW.
De deepwellladingpompen (55kW) hebben
een capaciteit van 125 kuub per uur en zijn
geleverd door Oonincx Scheepsonderhoud
(OSO) uit Werkendam. Het zijn lading
pompen met een interessante noviteit. OSO
directeur Jaap Oonincx legt uit: “We hebben
ook de ladingpompen aan boord van de
Desperado geleverd. Bij de afbouw van de
Myriam merkte Henk de Vries op dat hij
steeds naar beneden moest om de aandrijfas
van de pompen van olie te voorzien… Of dat
niet van bovenaf gedaan kon worden. We
zijn met zijn vraag aan de slag gegaan en heb
ben ervoor kunnen zorgen dat die handeling
voortaan vanaf het dek kan plaatsvinden. Met
dank aan Henk de Vries wordt dat de stan
daard van onze ladingpompen.”
Xeamos is een ingenieursbureau dat zich
heeft gespecialiseerd in gas en verbrandings

techniek. Dat doen ze goed, want voor de
maritieme sector realiseert het bureau, lid van
Aqualink, de vereniging van watergebonden
bedrijven in OostNederland, een jaarlijkse
reductie van 360 ton NOx en 5 ton roet. Aan
boord van de Myriam is de installatie van
het MPAT (Marine Propulsion After-Treatment)
nabehandelingssysteem voor fijnstof en stik
stofreductie voorbereid.
Rullens Installatiebedrijf te Raamsdonksveer
verzorgde de complete elektrische instal
latie, terwijl Anko Piping, het in 2003 door
ANton Schreuders en KOos Boonstoppel
opgerichte bedrijf, het enkele leidingsysteem
installeerde. Kampers Puttershoek leverde niet
alleen het stuurhuis en de hefgeleidekolom,
maar ook het bedieningshuisje aan dek.
Verveer Zwijndrecht zorgde ook deze keer
voor de fraaie betimmering aan boord van
de Myriam.

Black Box
Aan boord is ook de Black Box Pro (BBP) van
Shipping Technology geïnstalleerd. Deze BBP
is aangesloten op alle nautische apparatuur
in het stuurhuis. De verzamelde data worden
via een eigen, separate, en beveiligde mobiele
internetverbinding vestuurd. De data worden
op een beveiligde manier op Google Cloud
opgeslagen en aan de scheepseigenaar be
schikbaar gesteld via een online dashbord.
Dankzij de verzamelde data kan niet alleen
realtime worden meegekeken, maar is het
ook mogelijk om situaties uit het verleden te
reconstrueren. Het is belangrijk te weten dat
de scheepseigenaar de eigenaar van de ge
gevens is en kan bepalen wie er toegang tot
deze data heeft. De Black Box Pro is met het
veiligstellen van de data een eerste stap naar
een compleet nieuw product dat semiauto
noom varen mogelijk moet maken. De vol
gende stap wordt in februari geïnstalleerd aan
boord van de Myriam, een tanker die op alle
gebieden klaar is voor de toekomst.

Henk de Vries vaart sinds 2007 voor Inter
stream Barging. De familie vervoerde daar
voor 22 jaar lang granen, kolen en contai
ners. Voor de afwisseling werd een tanker
gekocht en dat beviel zó goed dat familie De
Vries zich geheel richtte op het transport van
chemicaliën. Naast de Myriam beschikken ze

WIJ FELICITEREN FAMILIE DE VRIES MET MTS MYRIAM
EN WENSEN HEN EN DE BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART

Aan mts MYRIAM leverden onder andere:
Rensen-Driessen

neming B.V.

net 135kVA, motor John

Shipbuilding B.V.

Voorsierradarmast type

Deere, type 6068, generator

Van der Velden® HD
Straalbuis: 2x type Optima
Manoeuvreersysteem:
Ontwerp, bouw en levering Jura, achtersierradarmast
2x Van der Velden® Rotor
casco
type Alexandra, stuurhuis
Management Systeem
Asto Shipyard
trap, heklichtbeugel type
(RMS2000V)
Afbouwwerf
Millennium XL, Davit
Dijvler Materiaal B.V.
Galle & Roodhart
WLL 500kg incl. CEkeur,
Boegankerlieren, achteran
Scheepsbouw B.V.
BX woningdeuren, alu
ker, ankers, ankerdraden en
Levering casco i.s.m.
geuzenmast type Kyan XL,
koppellieren
RensenDriessen Shipbuil
alu boordlichtvleugels in
Dolderman B.V.
ding B.V.
doosmodel XL, calamitei
2x Caterpillars 3512 van
A. Rullens Installatieten davit, alu roefladder,
1521 pk elk bij 1600 toeren
bedrijf B.V.
drijvende loopplank, rvs
Dolpower BV
De complete elektrische
gepolijste vlaggenstok,
Ten behoeve van voort
installatie en de complete
drijvende haakstok en
stuwing 2 stuks Caterpillar
tank niveaumeting met
blauwe kegels
3512C motoren à 1521pk
alarmering
Blokland Non-Ferro B.V.
Generatorset 1 t.b.v. aan
ADS van Stigt
Beunkoelers
drijving boegschroef en
2x Masson Marine keerkop ’t Catshuis
ladingpompen 587,5kVA,
peling type MM W7200
Stoffering schip
motor Caterpillar, type
4,926:1
ClimaLogic B.V.
C18, generator Stamford
Inclusief: elektrische bedie Airconditioninginstallatie,
HCM534
ning, Centa elastische kop
overdruksysteem, machine Generatorset 2 t.b.v. aan
peling, sleepsmeerpomp
kamerventilatie, sanitaire
drijving boegschroef en
en 1x PTO type 0 t.b.v.
installatie en dekventilator
ladingpompen 587,5kVA,
stuurwerk
Damen Marine
motor Caterpillar, type
Alphatron Marine B.V.
Components
C18, generator Stamford
Compleet nautisch pakket Besturingssysteem: type
HCM534
Anko Piping B.V.
SP2700
Generatorset 3 t.b.v. boord
Installatie leidingwerk
Stuursysteem: type Van
net 135kVA, motor John
Artco Painting B.V.
der Velden® 4DWKK incl.
Deere, type 6068, generator
Schilder en coatingwerk
hydrauliek
Stamford UCM274
Generatorset 4 t.b.v. boord
Beerens HandelsonderRoeren: 2x 2 sets (4) type

Stamford UCM274
Dutch Well Pumps B.V.
Deepwell lading pompen
Interstream Barging B.V.
Bevrachting
Kampers Shipyard B.V.
Stuurhuis incl. hefgelei
dekokersysteem en alumi
nium bedieningshuisje
Uniboiler B.V.
Thermische olie ver
warmingsinstallatie van
2.300 kW
Verhaar Omega B.V.
Twee (2) Verhaar Omega
Boegschroefinstallaties type
kanalen 31130S14004k
(schroefdiam 1400mm)
verticale opstelling, 441 kW
bij 1800 omw/min.
Bediening wegafhankelijk
incl. omschakeling Pomp/
Boegschroefbedrijf.
Eén (1) Schroefcompressor

APPROVED

ATEX ZONE 0

Atlas Copco MAS GA18 FF
op 500L Lloyds gekeurde
ketel
W&O Europe
Appendages voor de dek
leidingsystemen en de
machinekamers

ZIE WWW.VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Vierlinghstraat 49A 12 - 4251 LC Werkendam

+31(0)183 - 509 886 info@dwpumps.nl

www.dwpumps.nl
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Wij wensen
familie De Vries
veel succes met het
mts Myriam

(Foto: Media Creators)

Galle Makelaars. Intermediair bij aanen verkoop van binnenvaartschepen.

MEER DAN

75

Galle Makelaars is voor velen een ter zake kundige en betrouwbare

JAAR KENNIS EN
ERVARING IN
SCHEEPSMAKELAARDĲ

partner wanneer het om de aan- en verkoop van binnenvaartschepen
gaat. Ons grote aanbod is altijd in beweging. Bent u op zoek naar een
scheepsmakelaar voor de aan- of verkoop van een binnenvaartschip,
neem dan contact met ons op.

Biesboschhaven Noord 12 | 4251 NL Werkendam | T. +31 (0)183 50 70 40 | E. mark@gallemakelaars.nl

in conventional and hybrid solutions

Driveline specialist

Hartelijk gefeliciteerd met mts MYRIAM

Foto: Media Creators
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“Nederland moet de blik weer naar zee wenden”
navigeren naar een futureproof maritieme maakindustrie. Hieraan is
anderhalf jaar samen met de ach
terban gewerkt. De ambitie: blij
ven innoveren, en dan met name
verduurzamen, om de concurren
tiepositie te versterken.
De Graaf: “In dat kader moeten
wij ook onze productieprocessen
innoveren en efficiënter maken.
De samenwerking in de keten kan
en moet beter. Daarnaast is het be
langrijk dat wij ons opstellen als
een aantrekkelijke werkgever.”

RDM-subsidie
De sector is goed voor een jaaromzet van circa 7 miljard euro en 30.000 directe banen.
(foto Shutterstock / Rudmer Zwerver)

DOOR SARAH DE PRETER

De Nederlandse maritieme
maakindustrie heeft ambitieuze
plannen om de scheepvaart
te verduurzamen en hoopt op
ondersteuning door de overheid.
Branchevereniging Netherlands
Maritime Technology (NMT)
vraagt het kabinet mee te wegen
wat andere scheepsbouwnaties
doen om hun maritieme
industrie te stimuleren.
2021 was voor de maritieme
maakindustrie een moeizaam,
maar geen extreem slecht jaar. De

meeste sectoren doen het volgens
NMTdirecteur Roel de Graaf nog
redelijk aardig. “Het aantal faillis
sementen is gelukkig zeer beperkt
gebleven. Opmerkelijk in zo’n
zware tijd. Heel bitter is het weg
vallen van Scheepswerf De Hoop,
want die deed bijzonder werk in
samenwerking met een grote scha
re toeleveranciers.”

Economische Barometer

liet een afvlakking van de groei
zien ten opzichte van het tweede
kwartaal. Bedrijven hadden te
kampen met productiebelemme
ringen door vertragingen in de
toeleveringsketen, een tekort aan
grondstoffen en arbeidskrachten.
Toch waren de order en omzetver
wachtingen voor het laatste kwar
taal positief. De Graaf: “We moe
ten afwachten of dit waargemaakt
wordt. Het zijn onzekere tijden.”

Via een enquête peilt NMT ieder
kwartaal de ontwikkelingen in de
sector. De Economische Barometer
voor het derde kwartaal van 2021

In oktober 2021 lanceerde NMT
haar sectorstrategie voor het ko
mende decenium met de titel Slim

Kruiplijncoaster van de toekomst

De overheid is al jaren niet scheu
tig met financiële ondersteuning
van de (maritieme) maakindus
trie. NMT is dan ook blij met de
circa 53 miljoen euro die het Mi
nisterie van Economische Zaken
vanuit de nieuwe RDMsubsidie
regeling heeft toegekend aan drie
maritieme consortia om kennis en
technologie te ontwikkelen voor
het verduurzamen van de scheep
vaart.
Dit is een eerste stap in de reali
satie van het Maritiem Masterplan,
dat de Nederlandse maritieme sec
tor ontwikkelde onder de vlag van
Nederland Maritiem Land. NMT
heeft een grote inhoudelijke bij
drage aan het Masterplan geleverd.
Het streven: wereldwijd leidend
te worden in de bouw en het ge
bruik van slimme, schone en vei
lige schepen. In 2030 wil de sector
50 emissieloze schepen in de vaart
hebben.

Levendige sector

De CIP3600 kruiplijncoaster heeft diesel-elektrische voortstuwing, die kan worden ondersteund
door twee op het voorschip geplaatse Econowind VentiFoils. (illustratie Conoship International)

“Een innovatief, toekomstbestendig en milieuvriendelijk
vrachtschip”, zo omschrijft
Conoship International Projects
zijn nieuwe ontwerp, CIP3600,
voor een kruiplijncoaster. Het
3600 dwt grote schip is geschikt
voor kust- en riviervaart. “Dit
schip kan worden beschouwd
als de nieuwe standaard voor
kruiplijncoasters.”
Het blijft niet bij mooie woorden
en tekeningen alleen: de bouw van
de eerste serie zes dieselelektrisch
aangedreven vrachtschepen start
dit voorjaar op de Fosen Yard in
het Duitse Emden en wordt naar
verwachting in 2023 opgeleverd.
Conoship beweert dat het brand
stofverbruik van de CIP3600 het
beste in zijn klasse zal zijn, vooral
bij wind en golven. “Dankzij het

doordachte dieselelektrische aan
drijfsysteem, de vergrote schroef
in combinatie met een ConoDuct
Tail en de geoptimaliseerde romp
lijnen.”
Om de prestaties nog verder te ver
beteren krijgt het 88 meter lange
schip windondersteunde voort
stuwing. De CIP3600 is namelijk
voorbereid voor de plaatsing van
twee Econowind VentiFoils, die
het brandstofverbruik en de CO2
uitstoot met ongeveer 10 procent
kunnen verminderen, afhankelijk
van de vaarroute.

Ultra-brandstofzuinig
Het ontwerp is toekomstbesten
dig. Zo kan worden omgescha
keld naar nieuwe brandstoffen
zoals vloeibare waterstof of am
moniak. Daarmee is vanaf het

begin van het ontwerpproces al
rekening gehouden.
“We zijn er erg trots op dat dit
ultrabrandstofzuinige
vracht
schip is ontwikkeld volgens onze
filosofie om in serie te bouwen
in het noorden van Europa”, zegt
Maarten Sickler, directeur van
Conoship International Projects
(CIP). Het Groningse scheeps
ingenieursbureau heeft uitgebreid
marktonderzoek gedaan, het schip
in de markt gezet, opdrachtgevers
en scheepswerven gezocht.
Uiteindelijk kwam CIP in Emden
terecht. “We zijn zeer verheugd
met de order”, zegt Carsten Stel
lamanns, managing director van
Fosen Yard Emden. “Het is de be
doeling dat deze order een vlag
genschipproject wordt en andere
soortgelijke projecten naar de
regio lokt.”

De RDMsubsidie wordt ingezet
voor projecten rond methanol
en waterstof als alternatieve ener
giedragers en het elimineren van
de CO2uitstoot van LNGaange
dreven schepen. NMT hoopt dat
dit de transitie van de sector een
zet zal geven, maar had liever een
spreiding van kleinere subsidie
budgetten over meerdere consor
tia gezien.
De Graaf: “Het idee van de RDM
regeling was samenwerking aan
te moedigen en het mkb te laten
aansluiten. De animo was enorm.
In superkorte tijd zijn negen ma
ritieme consortia gevormd, kwali
tatieve ideeën op papier gezet en
nieuwe samenwerkingen ontstaan.
Dit geeft aan hoe levendig onze
industrie nog is. Alle ingediende
plannen vielen binnen de scope,
maar de subsidiebehoefte over
steeg ruimschoots het beschikbare
budget.”

Extra oppepper?
NMT heeft inmiddels een aan
vraag ingediend voor financiële
ondersteuning voor het gehele
Masterplan vanuit het Nationaal
Groeifonds. Wellicht kunnen hier
door nog meer consortia met hun
plannen aan de slag. Het zou een
extra oppepper zijn.
Marnix Krikke, directeur Innovation & Human Capital: “Het gaat om
ketenbrede projecten rond de ver
duurzaming en digitalisering van
de scheepvaart en de maritieme
logistiek. Het honoreren van de

Groeifondsaanvraag is nodig om
de energietransitie te versnellen en
de positie van de maakindustrie
veilig te stellen. Daarnaast gaan
we ook kijken naar mogelijkheden
vanuit het Europese Horizonpro
gramma en regionale fondsen.”

30.000 banen
De achterban van NMT is goed
voor een jaaromzet van circa 7
miljard euro en 30.000 directe
banen. De branche levert een aan
zienlijke bijdrage aan de strategi
sche autonomie en veiligheid van
Nederland.
Krikke: “Tegenwoordig komt al
les wat wij nodig hebben van zee:
van voedsel tot kleding en ener
gie. Zonder schepen en maritieme
technologie zou een groot deel
van de internationale transportke
tens wegvallen. Daarnaast dragen
we bij aan de maatschappelijke
doelen van Nederland, de belof
ten rond mobiliteit en duurzame
energiewinning. Wij gaan het stra
tegisch en maatschappelijk belang
van onze sector de komende jaren
nog sterker onder de aandacht
brengen.”

Met de rug naar de zee
In Italië is maritieme industrie
Prime Minister’s Business. Angela
Merkel was steevast aanwezig op
de SMM in Hamburg. Frankrijk
heeft een eigen ministerie van Ma
ritieme Zaken. In Nederland moet
de maritieme maakindustrie on
derhandelen met zeven verschil
lende ministeries om iets voor
elkaar te krijgen, waardoor drin
gende zaken vaak pas gebeuren als
het water de branche al aan de lip
pen staat.
Om een ongelijk speelveld te
voorkomen, zou de overheid
mee moeten wegen wat andere
scheepsbouwlanden doen om hun
maritieme industrie te stimuleren.
Krikke: “We staan in Nederland al
veel te lang met de rug naar zee ge
keerd. Het is tijd om de blik weer
naar de zee te wenden. Onze ma
ritieme maakindustrie heeft beleid
nodig om weer voorop te kunnen
lopen of op z’n minst mee te kun
nen.”

Onderzeeërs
Juist de overheid kan volgens NMT
via Defensie en de Rijksrederij een
launching customer zijn voor ma
ritieme technologie van eigen bo
dem. Helaas werd de Nederlandse
maritieme maakindustrie tot nu
toe amper betrokken bij de ge
plande vervanging van de onder
zeeërs van de Koninklijke Marine.
“Terwijl wij als toeleveranciers goe
de technologie kunnen leveren”,
aldus Krikke, die dit ook koppelt
aan nationale veiligheidsbelan
gen en strategische autonomie.
“Maritieme technologiebedrijven
zijn een onderdeel van de leve
ringsketen aan de maatschappij.
Het weghalen van deze schakel zal
doorwerken in de hele keten en
ons afhankelijker maken van het
buitenland. Vandaar ons pleidooi
om de maritieme maakindustrie
weer ruimte te geven.”
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MARIN helpt binnenvaart hoofd te bieden aan laag water en energietransitie

Zoektocht naar het optimale scheepsontwerp
DOOR MARTIN DEKKER

De verwachte toename van
periodes met (extreem) laag
water stelt de binnenvaart
voor grote uitdagingen. Hoe
kan de sector ervoor zorgen
dat vervoer over water in
de komende decennia een
betrouwbare logistieke partner
blijft en hoe slagen rederijen
en scheepseigenaren erin om
ook bij geringe waterdieptes
nog zoveel mogelijk lading te
vervoeren? Om dat te realiseren
wordt veel onderzoek gedaan
naar verbetering van bestaande
schepen en ontwikkeling van
nieuwe ontwerpen.
Op tal van vlakken zijn verbeterin
gen mogelijk. Maar tegelijkertijd
zijn er ook beperkingen, waarschu
wen Wytze de Boer, Erik Rotteveel
en Alex Grasman van MARIN. Het
maritiem
onderzoeksinstituut
uit Wageningen helpt de binnen
vaart met onderzoek en advies bij
de zoektocht naar het optimale
scheepsontwerp.
Het doel en het vaarprofiel van het
te ontwerpen schip zijn belang
rijke uitgangspunten. In het alge
meen geldt dat specialisatie meer
ruimte geeft voor optimalisatie:
als een schip altijd op een vast
traject vaart en onder specifieke
omstandigheden (diepgang, stro
ming, brughoogtes etcetera), kun
je het daarop aanpassen.
“Klanten verlangen van rede
rijen garanties dat ze ook bij lage
waterstanden nog kunnen leve
ren”, weet Wytze Boer, senior
projectmanager Binnenvaart &
Modelontwikkeling. “Er wordt nu
gekeken naar laadvermogens en
vaareigenschappen bij diepgangen
van 1,10 tot 1,20 meter. En het
schip moet ook goed presteren bij
een meer gebruikelijke diepgang
tussen 3 en 4 meter.” “Je wilt ook
niet dat het schip dan meer brand
stof verbruikt dan nodig is”, aldus
Wytze.

Kansrijk
De afgelopen jaren zijn er al diver
se schepen in de vaart gekomen
waarvan het ontwerp in is afge
stemd op laag water. Zoals de Stolt
Donau van Mercurius Shipping en
de GAS 94 van HGK. Die laatste
kan bij een Pegelstand van 0,25
bij Kaub nog 220 ton meenemen.
Dergelijke ontwikkelingen zijn
kansrijk, al stelt Wytze: “Kansrijk
is altijd gekoppeld aan het opera
tioneel profiel. Ontwerpers kijken
naar het vaargebied en houden
rekening met de eisen van de ope
rator: HGK weet heel goed hoeveel
ze nog willen kunnen vervoeren
bij welke waterstand. Als je daar
het ontwerp op afstemt, met ook
schroeven die nog goed preste
ren bij kleine diepgang en weinig
kielspeling, loop je het risico dat
je wat inlevert bij een normale
diepgang. De grote uitdaging is
enerzijds met zoveel mogelijk la
ding door te kunnen varen bij laag
water en anderzijds over het hele

jaar gemeten gemiddeld genomen
het beste rendement te behalen.”

Schroefdiameter
“Enkele jaren geleden zijn de
duwboten Quattro en Otto ge
bouwd”, vertelt Wytze. “Ze varen
voor Chemgas en zijn uitgerust
met vier schroeven met een dia
meter van maar 1,30 meter. Daar
is bewust gekozen voor een wat
duurdere aandrijving, met vier
aandrijfsystemen, om ook bij lage
re waterstanden te kunnen varen.”
De diepgang is belangrijk voor
het schroefontwerp en het aan
tal schroeven. Kies je voor meer
schroeven, dan kan de diameter
kleiner en steken ze dus minder
diep. Maar wat is het optimum?
“In een theoretische verkenning
hebben we gekeken naar wat er
met het vermogen gebeurt als je
meer schroeven installeert. We
hebben ze vergeleken van één tot
elf schroeven”, zegt Erik Rotteveel.
Hij is projectmanager voor het
optimaliseren van scheepsontwer
pen en doet onderzoek naar de
prestaties van schepen in operatio
nele condities zoals onder meer
golven, wind, stroming, water
diepte en verhang.
Met meer schroeven kan de dia
meter kleiner zonder in te leveren
op efficiëntie: van één schroef met
een diameter van 1,70 meter naar
bijvoorbeeld drie schroeven met
een diameter van 1,30 meter zorgt
zelfs voor een hogere efficiëntie.
In deze studie werd het aantal
schroeven vergroot tot elf.
“De voortstuwingsefficiency neemt
eerst toe en daarna af. Elf schroe
ven is praktisch niet eens moge
lijk… Dan heb je ook elf aandrijf
lijnen nodig. Dat gaat niet passen
in de machinekamer en zou een
veel te grote investering vergen.”

Onderwaterschip
Het heeft ook invloed op het beno
digd vermogen en dus het brand
stofverbruik. “Met een doordachte
combinatie van onderwaterschip
met schroef, roer en straalbuis is
een aantal procenten te winnen”,
vertelt Wytze. “Dat lijkt misschien
weinig, maar er is vaak meer te
winnen aan kostenbesparing dan
menigeen zich realiseert.”
In het samenspel tussen schroef
en straalbuis is ook winst te
behalen, aldus Erik. “Als je een
kleinere schroefdiameter hebt,
kan de straalbuis verder het schip
uit komen. Die neemt dan een
groter deel van de stuwkracht over
en daardoor wordt de schroef zelf
minder zwaar belast.” Dat resul
teert in een lager vermogen bij
gelijke snelheid, tot wel 7 procent,
en dus is minder brandstof nodig.
De grootste schroef is dus niet
altijd de beste oplossing.
“Ook met een ander roerprofiel
en een aangepaste positie van de
roeren is verbetering haalbaar”,
vult Wytze aan. “De positie ten
opzichte van de schroef én van de
straalbuis.”
Een heel andere oplossing is de

toepassing van thrusters in plaats
van schroeven en roeren. “Het
aantal schepen dat daarmee vaart
neemt toe, maar de meerderheid
is nog steeds as-aangedreven”, zegt
Erik.

Squat
MARIN doet in samenwerking met
Rijkswaterstaat onderzoek naar
het vaargedrag van binnenschepen
bij lage waterstanden op rivieren.
Daarbij wordt onder meer geke
ken naar ‘squat’.
“Schippers kennen dat verschijnsel
wel. Het is het dynamisch inzin
ken en vertrimmen van een varend
schip als gevolg van de stroming
rondom en onder het schip”, legt
Erik uit.
Als het schip gaat varen, zinkt het
wat dieper in en binnenschepen
trimmen vaak ook wat meer voor
over. Daardoor steekt het schip
varend dieper dan wanneer het
stil ligt. “Dat effect neemt toe bij
hogere snelheid en/of minder kiel
speling”, aldus Erik. Wytze vult
aan: “Daarnaast beïnvloeden sche
pen elkaar. Bij een recente meting
op het Amsterdam-Rijnkanaal,
was de inzinking bij de boeg van
een 110-meterschip rond de 20
centimeter. Bij het ontmoeten van
andere geladen schepen liep dat
op tot 40 centimeter.”
Daarnaast speelt de breedte een
belangrijke rol: hoe breder een
schip, hoe groter dat effect. “Ver
groten van de scheepsbreedte is
een mogelijkheid om bij laag
water meer lading mee te kunnen
nemen”, zegt Wytze. “Dan moet je
je wel realiseren dat het verschijn
sel squat groter uitvalt. Dan verlies
je dus een deel van het voordeel
omdat je op de ondiepe gedeeltes
wat meer veiligheidsmarge moet
houden. Dit inzicht is nog nieuw,
ik weet niet of daar al voldoende
rekening mee wordt gehouden.
De consequentie is bijvoorbeeld
dat je bij de ondiepste gedeeltes
meer vaart terug moet nemen bij
laag water om die inzinking te
verkleinen.”

“Dat is nog geen gelopen race.
Het maakt het ontwerpvraagstuk
wel complexer. Met batterijen aan
boord wordt het schip waarschijn
lijk zwaarder, tenzij je ladingcapa
citeit inwisselt, bijvoorbeeld zoals
Zero Emission Services dat doet
met uitwisselbare batterijcontai
ners. In dat geval kan je één, twee
of meer containers minder vervoe
ren.”

Op batterijen naar Bazel
Elektrisch varen is voor de grotere
duwvaart voorlopig niet haalbaar,
zo bleek vorig jaar bij een onder
zoek met Rijkswaterstaat en Veer
haven, vervolgt Alex. “De lage
energiedichtheid van waterstof
maakt dat de opslag veel ruimte
vraagt, en daarnaast zijn er de
extra randsystemen die nodig zijn
en nogal wat ruimte in beslag
nemen. De productie en omzet
ting van waterstof is bovendien
inefficiënt; je hebt twee keer zoveel
groene stroom nodig als bij batte
rijen. Voor de langere afstanden,
stroomopwaarts is het al met al
nog maar de vraag of het gaat luk
ken met batterijen of waterstof.”
Erik valt bij: “We hebben enkele
jaren geleden onderzoek gedaan
naar wat het betekent als je met
batterijen naar Bazel zou varen.
De stroming is behoorlijk sterk
en je vaart letterlijk naar boven.
Dat verhang kost je soms tot circa
10 procent van je vermogen. Tot

Straatsburg zou je onderweg al zes
keer van batterijcontainers moeten
wisselen, tenzij je heel veel lading
ruimte opoffert voor batterijen.”

Modulair ontwerp
“Zo komen we op energiedragers
met een hogere energiedichtheid,
zoals methanol, maar dat kost nog
tijd”, zegt Alex. “Goed, de ener
giedichtheid van batterijen gaat
de komende jaren omhoog. Eerst
met 30 tot 40 procent, en dat is
nog niet genoeg. Op langere ter
mijn wordt wel gesproken over
een tienvoudige capaciteit, maar
dat is nog ver weg. Ammoniak zou
wellicht kunnen, maar dat is meer
voor de zeevaart. Voor de binnen
vaart is ammoniak nu nog minder
geschikt vanwege de risico’s.”
“Wat ik heel slim vind bij de
deels op batterijen varende Sendo
Liners, is dat ze gekozen hebben
voor een modulair ontwerp”, zegt
Wytze. “Ze hebben nagedacht over
waar in de toekomst snelle inno
vaties te verwachten zijn op het
gebied van energieopslag en ener
gieomzetting aan boord, zodat ze
bestaande systemen vrij eenvoudig
kunnen vervangen door nieuwe.”
Die flexibiliteit dankzij modulair
ontwerpen is belangrijk, vindt
Wytze: “Het casco gaat meer dan
30 tot 35 jaar mee, in die tijd
verandert er veel en komen er
nieuwe, betere technologieën bij.
Die wil je wel kunnen benutten.”

Impact van de
energietransitie

Met een doordachte combinatie van onderwaterschip met schroef, roer en
straalbuis kan met minder vermogen en brandstofverbruik worden gevaren.

De diepgang kan worden ver
minderd door schepen lichter te
bouwen. Bijvoorbeeld door een
constructief ontwerp met minder
staal of door toepassing van lich
tere staalsoorten. Alex Grasman,
die zich bij MARIN bezighoudt
met alternatieve energiedragers en
motoren/systemen, ziet ook een
uitdaging als de traditionele aan
drijving wordt vervangen. “Er zijn
schepen die op een traject vijf of
zes keer op en neer kunnen varen
voordat ze weer moeten bunke
ren. Dat is met de nieuwe brand
stoffen, de nieuwe energiedragers
niet zomaar mogelijk. Batterijen,
waterstof of methanol betekent
vaak én meer ruimte én meer ge
wicht voor de energie-opslag en
voor de installatie om eenzelfde
vaarbereik mogelijk te maken.”

Met meer schroeven kan de diameter kleiner zonder in te leveren op efficiëntie.
MARIN bekeek zelfs het effect bij elf schroeven. (illustraties MARIN)
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Dé specialist in scheepsverzekeringen
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OOK DE ONERI GAAT
VAREN ONDER DE EOC VLAG!
Net als 3.600 andere ondernemers
kiest de Oneri ervoor om voortvarend
verzekerd te zijn bij EOC. Wij wensen de
Oneri een GOEDE VAART!

Wij wensen de Oneri
een behouden vaart!

24/7 K
BEREI
BAAR

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

088 6699500
@EOCverzekering

eoc.nl

www.ccm3.nl

/EOCverzekering

Dé specialist in pijpleidingen
De Jong’s Pijpleidingfabriek produceert en installeert met veel
expertise elke dag pijpleidingsystemen voor de maritieme sector t.b.v
Baggerbouw, zeevaart, binnenvaart en jachtbouw zoals hopper- en cutter zuigers, containerschepen, sleepboten, chemicaliëntankers en luxe jachten.
Zij kiezen voor het familliebedrijf uit Sliedrecht, omdat het al sinds 1951 de
specialist is op dit gebied.

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

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

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

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

info@djps.nl
www.djps.nl

Wij wensen
mts Oneri
een behouden
vaart!
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Concordia Damen bouwt Oneri
voor Last Tankvaart

(foto’s Jan Hoek)

DOOR JAN HOEK

Stephan Last was eigenaar van de Census
en zijn broer Frank van de Attesa. Twee
drogeladingschepen van in totaal zo’n
5.300 ton die ze hebben ingeruild voor
één 8.698 ton metende tanker van 135
x 17,50 meter. Niet alleen de woorden
‘vernieuwing’ en ‘uitdaging’ speelden een
rol bij dit toch ingrijpende besluit, maar
zeker ook meer tijd voor het gezinsleven.
Op hun eerste nieuwbouwschip gaan de
broers elkaar aﬂossen en dat levert de
gewenste vrije tijd met vrouw en kinderen
op.

Broers Frank (links) en Stephan Last realiseerden samen hun eerste nieuwbouwschip.

Met hun vorige schepen voeren ze altijd
naar boven, maar nu wordt hun werkterrein
voornamelijk het ARAgebied. De broers
gaan voor Victrol mineralen vervoeren, maar
desgewenst kunnen er in de toekomst ook
bunkeractiviteiten plaatsvinden; de Oneri
beschikt namelijk over een 28 meter lange
bunkergiek.

Fijne afbouwperiode
Het Chinese casco van de Oneri (Italiaans
voor lasten) is geleverd door Concordia
Damen, dat samen met CCM3 garant stond
voor een prima turnkey afbouw. “Ook met
de toeleveranciers hadden we prima contact
en alles is geheel volgens afspraak verlopen.
Concordia Damen en CCM3 hadden met
Peter Bezemer uit Zwijndrecht een uitsteken
de projectleider ingehuurd en Electric Marine
Support (EMS) had met Danny Dijkema een
topvoorman.”

“We kijken terug op een fijne afbouwperiode
en zijn zeer content met het eindresultaat”,
aldus de zichtbaar trotse eigenaren Stephan
en Frank Last. De twee jaar jongere Frank
begon zijn carrière in de binnenvaart als
matroos aan boord van de Census, het schip
van zijn broer. Later kocht hij uit de vaart zijn
eigen motorschip Attesa. Beide schepen zijn
medio 2021 verkocht. De Census (105 x 11,45
mere) vaart nu verder onder de naam El Teide
en de Attesa (110 x 10 meter) als Motu.

Scheldehuid
De Oneri gaat varen voor Victrol, een rederij
die volgens de eigen website garant staat voor
hooggekwalificeerd vervoer over water door
heel Europa. Het in 1969 opgerichte bedrijf
was aanvankelijk vooral een bunkerbedrijf.
Eind jaren 80 kwam de rederij in handen van
de familie Maes, die een aantal dubbelwan
dige bunkertankers liet bouwen. De groei
hield aan en op dit moment beschikt Victrol
over een zeer gediversifieerde vloot van zo’n
35 tankschepen, waaronder een tanker voor
het transport van bitumen ofwel asfalt, een
zwarte kleverige en stroperige vorm van aard
olie. Naast de tankvloot beschikt Victron over

Afmetingen:
135 x 17,50 meter

Thuishaven:
Rotterdam

Eigenaar:
Last Tankvaart

Tonnage:
8.698 ton

Hoofdmotor:
2x Mitsubishi van 1.414
pk elk bij 1.650 toeren

ENI-nummer:
02339337

roro en heavy liftpontons en duwboten.
Het Chinese casco is voorzien van een zoge
noemde YScheldehuid. Deze veilige kreukel
zone dient ter bescherming bij aanvaringen
en biedt ook de mogelijkheid grotere tanks
te plaatsen dan op een standaardtanker. Op
de Oneri staan er twaalf tanks van 730 kuub,
waaraan zes ladingpompen van Bornemann
(EPS) zijn gekoppeld met elk een capaciteit
van 300 kuub per uur.
Het enkelleidingsysteem is geleverd door
De Jong’s Pijpleidingfabriek uit Sliedrecht,
waarmee volgens Stephan en Frank de best
mogelijk kwaliteit aan boord van hun tanker
is geïnstalleerd. Twee door Koedood gelever
de Mitsubishimotoren van 1.414 pk elk bij
1.650 toeren zorgen voor de voortstuwing.
Zowel op het voor als achterschip staat een
door Van Wijk geleverde spudpaal. Dat Wer
kendamse bedrijf leverde ook de 23 meter
lange autokraan met een capaciteit van 2.500
kilo en de eerdergenoemde bunkergiek. Op
het achterschip bevindt zich ook het laatste
stuurhuis dat onder de naam EBR geleverd
werd. Ruijtenberg Shipyard heeft inmiddels
het personeel en de werktekeningen van het
failliete EBR overgenomen.

Hotel-chique
Een prachtige lessenaar en de verder perfect
afgewerkte luxe en huiselijke inrichting van
het maar liefst 60 m2 grote stuurhuis wijzen
richting Hoogendoorn Scheepsbetimmerin
gen. Die kwaliteit, met tal van koperaccenten,
is ook duidelijk te zien in de woning op het
achterdek. ‘Hotelchique’ noemen kenners
de stijl, waarbij de vakkundige adviezen van
binnenhuisarchitecte Marlies van MDesign
uit Arnhem zeker een rol speelden.
Ook aan dek maken tal van fraaie upgrades,
waaronder het nodige rvs, duidelijk dat de
Oneri eigendom is van een trotse familia
Oneri (Italiaans voor familie Last). Op de
leef en slaapruimten van de bemanning is
duidelijk niet bezuinigd.
De eigenaren Stephan en Frank Last en hun
respectievelijke partners Nikita en Michelle
kunnen terugkijken op een geslaagde afbouw
van hun eerste nieuwbouwschip. Dat de
Victrolvloot wordt uitgebreid met de
Oneri is zeker geen ‘last’, maar met twaalf
grote tanks én een bunkergiek een perfec
te aanvulling voor het door de Antwerpse
rederij gegarandeerde hooggekwalificeerde
vervoer over water.

Aan mts ONERI leverden onder andere:
Concordia Damen
Shipbuilding B.V.
Bouw casco
CCM3
Afbouw
All Pumps Holland B.V.
Complete Victor pompen
pakket
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Beerens Handelsonderneming B.V.
Voorsierradarmast type
Jumbo
Achtersierradarmast type
Compromis
Stuurhuistrap
Heklichtbeugel type Mil
lennium XL rvs gepolijst
Rvs gepolijste boordlicht

vleugels in doosmodel XL
Rvs gepolijste geuzenmast
type Kyan XL
Rechte rvs roeftrap
met haaks bovenbordes
en leuning
Rvs rechte tankdek
roeftrappen met leuning
Beka Constructie bedrijf B.V.
Machinekamer vloeren
voor en achterschip
Damen Marine
Components
Besturingssysteem:
type HP7000
Stuursysteem: type
Van der Velden® 4DWKK
Roeren: 2x 2 sets (4 st.)
type Van der Velden® HD
Straalbuizen: 2 stuks

type Optima
Den Breejen Shipyards
Schroefasinstallatie
DJPS De Jong’s Pijpleidingfabriek B.V.
Pijpleidingen t.b.v laad/los
en dampretour, inclusief de
installatie van overige de
kleidingen, compleet met
tankverwarmingsinstallatie
en RVS tankspiralen
EMS Group B.V.
Complete EInstallatie
EOC Schepenverzekering
Verzekering
EPS European Pump
Services B.V.
Bornemann lading
pompensystemen
Hoogendoorn MBI BV
Volledige betimmering

achterwoning, voorwoning
& stuurhuis
OMRU Scheepsramen
Scheepsramen
Van Wijk Machinefabriek en Scheepsreparatiebedrijf B.V.
Ankerlieren, ankers,
kettingen, Bunkerkraan
28 mtr. 10 inch leiding
Spudpalen, Autokraan
1423 mtr. 2000 kg.
Verhaar Omega B.V.
Compressor
Veth Propulsion B.V.
2 Veth Jet, type 4K1300
(392 kW/1800 rpm)
W&O Europe
Appendages voor de dek
leidingsystemen en de
machinekamers.

ZIE WWW.VLOOTSCHOUW.NL VOOR MEER INFORMATIE

Nieuwland Parc 307,
2952 DD Alblasserdam

info@emsbv.nl
www.emsbv.nl

(foto: EMS)

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

Wij wensen LAST TANKVAART een behouden vaart met mts ONERI

Foto: Media Creators
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