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

Dé verwarming
voor aan boord!

+31 (0)117 - 401 500

Kobelt motorbedieningen,
schroefasremmen, trek-/
duwkabels & MJP waterjets

(078) 682 12 14
(foto Cruise Port Amsterdam)

WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

Port of Amsterdam draagt
afhandeling riviercruise over
Op 17 januari heeft Port of
Amsterdam de afhandeling van
riviercruiseschepen overgedragen
aan Passenger Terminal Amsterdam. Die organisatie voert voort-

aan alle werkzaamheden voor de
cruisevaart uit onder een nieuwe
naam: Cruise Port Amsterdam.
Passenger Terminal Amsterdam

Bewezen Kwaliteit
Stuurmachines
Nieuwbouw

Roeren
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Machinefabriek
www.scheepswerfboer.nl
+31 184 41 23 03
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+31 164 212420
sales@woeurope.com

Ervaar de kracht van Vakmanschap

SCHAKEL DIRECT

Marine Power Drechtsteden B.V.

+31 (0) 85-4861360

Onderhoud & Reparatie
Nieuwbouw & Afbouw
Constructie & techniek

www.ruijtenbergshipyard.nl

0183 - 502 184
www.stuurhuizen.com

KEERKOPPELING
DEFECT?

dealer

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

B.V.
DEStuurhuizen
STUURHUIZEN
SPECIALIST

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

www.interwaert.nl

Peulenstraat 151, Hardinxveld-Giessendam

Dolderman
keerkoppeling
service

24 UURS
STORINGSDIENST

www.keerkoppeling.com
Bel 078-6138277

is een deelneming van Port of
Amsterdam en sinds 2000 verantwoordelijk voor de afhandeling van zeecruiseschepen in de
hoofdstad. De riviercruisesector
viel altijd rechtstreeks onder Port
of Amsterdam.
Vanuit de behoefte om efficiënter en klantgerichter te opereren
op het gebied van riviercruise is
onderzoek gedaan naar de overdracht van riviercruise naar Cruise
Port Amsterdam. Dat viel positief
uit en halverwege 2021 stemden
de raden van commissarissen
van zowel Port of Amsterdam als

078-6122952 / 06 25027173

www.simase.nl

Uitzicht
door inzicht

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

authorized partner
of man engines
officieel
geautoriseerd dealer

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

Levering, onderhoud, revisie, service en
reparatie van de meest voorkomende,
nieuwe en gebruikte DIESELMOTOREN.
Gespecialiseerd in CATERPILLAR,
CUMMINS en DETROIT DIESEL.

Lees verder op pagina 3 >>

MASSON | REINTJES | TWIN DISC | ZF | LOHMANN

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

Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl

damenmc.nl

www.visscherscheepsrep.nl

Tel. 0031 (0)184-496363
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Rotterdam is één na beste van de wereld
Rotterdam is de op één na beste
maritieme regio van de wereld.
Singapore is de onbetwiste
aanvoerder van de ranglijst.
Londen eindigde als derde.
Dat staat in de nieuwste editie
van Leading Maritime Cities,
het vorige week gepresenteerde
rapport van DNV Maritime.
Het onderzoek laat zien welke
mondiale hubs de beste infrastructuur, technologie, financiën en
talent bieden, ten gunste van de
internationale maritieme sector.
Sinds de publicatie van de vorige
editie van het LMC-rapport, in

2019, hebben zich veel ingrijpende ontwikkelingen voorgedaan,
aldus DNV. Zoals de coronapandemie, extreme weersomstandigheden door de klimaatverandering, de ingezette omschakeling
naar een koolstofarme toekomst
en voortschrijdende digitalisering.
“Maritieme steden en clusters
ontwikkelen unieke strategieën
om deze wereldwijde transformaties het hoofd te bieden. Ze zullen een leidende rol spelen in de
groene verschuiving, met nieuwe
bedrijfsmodellen die de transitie
aandrijven”, aldus DNV Maritimetopman Knut Orbeck-Nilssen.

Het LMC-rapport wordt opgesteld
in samenwerking tussen classificatiebureau DNV en Menon
Economics. Net als voorheen is
elke maritieme stad beoordeeld op
basis van vijf belangrijke pijlers:
scheepvaart, maritieme financiën
en recht, maritieme technologie,
havens & logistiek en aantrekkelijkheid en concurrentievermogen.
Dankzij de sterke prestaties over de
hele linie voert Singapore weer de
ranglijst aan. “Singapore behoudt
de eerste plaats voor aantrekkelijkheid en concurrentievermogen en
sleept ook de titel maritieme technologie in de wacht. Athene wint

de categorie scheepvaart, Shanghai
die van havens & logistiek en New
York is de beste locatie voor maritieme financiën en wetgeving.

In opkomst
Rotterdam eindigt nergens bovenaan maar scoort twee keer in de
top-5: tweede bij havens & logistiek en vierde bij aantrekkelijkheid
en concurrentievermogen. Dat
draagt bij aan de tweede plaats
in de overall ranking: “De tweede
plaats van Rotterdam bewijst dat
het een maritieme stad in opkomst
is. Hoewel het slechts de 10e plaats
inneemt op het gebied van scheepvaart, scoort de Nederlandse hub
goed in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van havens
& logistiek en aantrekkelijkheid &
concurrentievermogen.” Dat zei

Shahrin Osman van DNV Maritime, een van de auteurs van het
rapport.
De beoordeling is gebaseerd op
de mening van 280 topmanagers,
voornamelijk van rederijen en
andere grote maritieme/logistieke
bedrijven. Voor de komende vijf
jaar voorspellen zij dat Singapore
nummer 1 zal blijven. Rotterdam
zal zijn tweede plaats verliezen
aan Shanghai, maar blijft samen
met Londen en Oslo wel koploper
in Europa.
Volgens de deskundigen zijn Singapore, Oslo, Sjanghai en Kopenhagen het best voorbereid op
digitale transformatie, terwijl Oslo
bovenaan de lijst staat voor duurzame technologieën en oplossingen voor de oceanen, gevolgd
door Singapore en Kopenhagen.

Fusie havens Antwerpen en
Zeebrugge gaat door
De Belgische mededingingsautoriteit heeft groen licht
gegeven voor de fusie tussen
de havens van Antwerpen en
Zeebrugge.

Voor het onderzoek is naar meer factoren dan alleen de haven zelf gekeken: scheepvaart, maritieme financiën
en recht, maritieme technologie, havens en logistiek en aantrekkelijkheid en concurrentievermogen.
(archieﬀoto Tekst & Toebehoren)

Volgens de mededingingsautoriteit
zal dit niet tot een marktverstoring leiden. De fusie kan nu verder
juridisch worden afgewikkeld. Dat
zou in april afgerond moeten zijn.
Begin 2021 hadden de raden
van bestuur van de beide havenbedrijven en de stadsbesturen hun
goedkeuring verleend voor de fusie.
‘Port of Antwerp-Bruges’ wordt
een NV met de steden Antwerpen
en Brugge als aandeelhouders.
Antwerpen krijgt 80,2 procent van
de aandelen en Brugge de overige
19,8 procent.

De havens gaan samen één bedrijf
vormen met een gezamenlijke leiding, financieel beleid en strategie. Op die manier willen ze hun
positie als logistiek, maritiem en
industrieel centrum versterken.
Niet alleen in Vlaanderen en België maar ook op Europees en
mondiaal vlak.

Grootste containerhaven
De havens vullen elkaar goed aan.
Antwerpen is sterk in containers,
breakbulk en chemische producten en Zeebrugge in roro, containers en vloeibaar aardgas. Qua
tonnage wordt de nieuwe fusiehaven de grootste containerhaven
in Europa. Ook op roro- en breakbulkgebied gaat hij tot de Europese top behoren.

Kink in de kabel voor speciaal veerdienstvaarbewijs
De nieuwe beroepskwalificaties
voor de binnenvaart dreigen
problematisch te worden voor
de veerdienstsector. Er moet snel
een speciaal veerdienstvaarbewijs
komen, zo vinden het Landelijk
Veren Platform (LVP) en de

Vereniging van Eigenaren en
Exploitanten van Overzetveren
in Nederland (VEEON). Ze doen
opnieuw een beroep op het
ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat om daar haast mee te
maken.

De
branchevertegenwoordigers
pleiten al langere tijd voor zo’n
speciaal veerdienstvaarbewijs, dat
rekening houdt met de specifieke aspecten van deze sector. Het
ministerie van IenW heeft daarvoor eerder juridisch en beleids-

matig groen licht gegeven en is
begonnen met de ontwikkeling
ervan.
“Dit is van groot belang voor de
sector, omdat adequaat opgeleid
personeel ook voor deze sector
van groot belang is”, vinden LVP
en VEEON.
“Wij moeten vaststellen dat het
reguliere Groot Vaarbewijs onvoldoende toegesneden is op de specifieke aspecten van veerdiensten.
De ontwikkeling van een speciaal
veerdienstvaarbewijs komt daarmee de veiligheid en de kwaliteit
ten goede, en ontlast bovendien
de overspannen binnenvaartarbeidsmarkt.”

Grote gevolgen

Volgens LVP en VEEON dwarsboomt de richtlijn het beoogde speciale vaarbewijs voor veren doordat dat niet past
binnen de beperkingen van de richtlijn. (archieﬀoto Tekst & Toebehoren)

De Richtlijn beroepskwalificaties
binnenvaart (EU 2017/2397) die
op 18 januari van kracht wordt,
dreigt roet in het eten te gooien. In
haar kamerbrief van 16 december
gaat minister Barbara Visser in op
problemen met de invoering van
deze richtlijn, na vragen van D66Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot.
De minister stelt in haar brief dat

de gevolgen van de richtlijn voor
de veerdienstsector “minder ingrijpend” zijn dan voor de rondvaartsector, omdat veerponten op basis
van huidige wetgeving al moeten
beschikken over een Groot Vaarbewijs. Volgens LVP en VEEON
heeft de richtlijn juist wél grote
gevolgen, omdat het beoogde
speciale veerdienstvaarbewijs niet
past binnen de beperkingen van
de richtlijn.

Vrijstelling
Ze schrijven: “De Richtlijn biedt
weliswaar de mogelijkheid voor
een vrijstelling voor nationale
binnenwateren die niet in verbinding staan met het vaarwegennet
van een andere lidstaat, maar dit
beperkt de toepasbaarheid van het
veerdienstvaarbewijs in zeer ernstige mate. Immers, er zijn maar
heel weinig vaarwegen die niet in
verbinding staan met die van een
andere lidstaat.” De veerdienst–
sector roept de nieuwe minister
Harbers op om te blijven zoeken
naar mogelijkheden, waar nodig
ook in internationaal verband.
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Zeesluis IJmuiden gaat op 26 januari open

Zeesluis IJmuiden is 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. (foto Topview Luchtfotograﬁe)

De grootste zeesluis ter
wereld is klaar voor gebruik.
Koning Willem-Alexander
opent de Zeesluis IJmuiden op
woensdagmiddag 26 januari.
De nieuwe, grotere zeesluis vervangt de Noordersluis uit 1929 en
zorgt ervoor dat grotere schepen
getijdeonafhankelijk het sluizencomplex IJmuiden kunnen passeren.
Zeesluis IJmuiden is 500 meter

lang, 70 meter breed en 18 meter
diep.
Na de officiële openingshandeling van Zeesluis IJmuiden spreekt
Koning Willem-Alexander onder
meer met enkele betrokkenen:
bouwers, bewoners en vertegenwoordigers van het havenbedrijfsleven.

Afgerond
Het project Zeesluis IJmuiden is
een samenwerkingsverband van

Riviercruise wordt
kerntaak
Vervolg van pagina 1 >>

Passenger Terminal Amsterdam ermee in.
Monic van der Heyden, commercial
manager Cruise en verantwoordelijk
voor de riviercruisesector bij Port
of Amsterdam, verhuist mee naar
Cruise Port Amsterdam om de
continuïteit voor de riviercruiserederijen te waarborgen. Zij zegt:
“Amsterdam is een topbestemming in het Noord-Europese
vaargebied voor zee- en riviercruiseschepen. Door zowel rivierals zeecruise onder te brengen in
één dedicated bedrijf ontstaan er
kansen voor optimalisatie van de
dienstverlening voor onze rederijen en hun passagiers.”

Logische stap
Dick de Graaff, directeur Passenger Terminal Amsterdam/Cruise
Port Amsterdam noemt de fusie
van de afhandeling van zee- en

riviercruise een logische stap:
“Wij hebben de mogelijkheid om
riviercruise tot een kerntaak te
maken. Naast efficiëntie biedt dit
ook kansen op strategisch vlak.
Aankomende jaren zullen wij ons
richten op het doorontwikkelen
van kwalitatief en duurzaam cruisetoerisme in de stad."
"Omdat riviercruise gebruikmaakt
van steigers verspreid over de stad
dekt de naam Passenger Terminal Amsterdam de lading niet
meer en hebben wij gekozen om
voor de afhandeling van zee- en
riviercruise te opereren onder de
nieuwe naam Cruise Port Amsterdam.”
Het terminalgebouw aan het IJ
blijft de naam Passenger Terminal
Amsterdam dragen. De commerciële verhuur van het pand als locatie voor zakelijke evenementen
gebeurt ook nog steeds onder die
naam.

het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat, de provincie
Noord-Holland en de gemeente Amsterdam samen met Port
of Amsterdam en de gemeente
Velsen. Zeesluis IJmuiden is gebouwd door aannemersconsortium OpenIJ in opdracht van
Rijkswaterstaat. Het project is
medegefinancierd vanuit het CEFfonds (Connecting Europe Facility) van de Europese Unie.
De bouw van de zeesluis startte

in juli 2016 en werd in augustus
2021 afgerond. Daarna volgde
een periode van oefenen en testen
door alle partijen die met de zeesluis gaan werken zoals de bedienaars, de loodsen, de slepers en de
vletterlieden. Ook is er geoefend
met de hulpdiensten.
De opening van Zeesluis IJmuiden
is op 26 januari van 14.45 tot
15.30 uur online te volgen via
www.openingzeesluisijmuiden.nl.

ASV vreest minder instroom door
nieuwe beroepskwaliﬁcaties
Gisteren (17 januari) is de nieuwe EU-richtlijn voor de beroepskwalificaties in de binnenvaart
in werking getreden. Daarmee
zijn er uniforme voorschriften
voor heel Europa. Schippersorganisatie ASV is niet blij: “De
drempels om deel te nemen aan
dit beroep worden flink hoger”
en “ook gaan de opleidingen
beduidend langer duren.”
“Dat geldt voor de ‘reguliere instroom’ maar zeker voor de zijinstroom”, aldus de ASV. “Een
vreemde zaak omdat wij de laatste
jaren niet anders horen dan dat er
een personeelsprobleem zou zijn
en het jammer zou zijn dat door
vergrijzing zoveel schippers het
vak verlaten, die geen opvolging
krijgen.”
Nederland heeft de richtlijn nog
niet geïmplementeerd in de nationale wetgeving, maar een van de
nieuwe eisen gaat al wel in: dat
zij-instromers bij de praktijkopleiding matroos nu 90 in plaats van

60 vaardagen moeten hebben. Bij
het inschrijven voor deze opleiding krijgt de cursist voortaan ook
geen stempel lichtmatroos meer in
het dienstboekje.
Schippers zetten er vraagtekens
bij dat een opleiding tot matroos
negen maanden moet gaan duren, aldus de ASV: “Zij vinden dit
ballast omdat je het in die rang
(matroos) vooral van de praktijk
moet hebben, want theoretisch
leer je niet om met ankers en touwen te werken, en ondervind je
niet de eisen die aan onderhoud
van het schip worden gesteld.”
De vereniging vreest dat het animo van potentiële werknemers in
de binnenvaart door de aanpassing zal afnemen. “En dan hebben we het hier over een doorstromingsdoelgroep die we het hardst
nodig hebben.” De ASV verwacht
dat zich voortaan per jaar “tientallen, misschien wel honderden”
minder zij-instromers de matrozen- of schippersopleiding zullen
aanmelden.

Digitaal
Medio negentiger jaren liep de binnenvaart voorop bij de toepassing
van e-mail, toen met lawaaierige
telefoonverbindingen
voor
een
(tekst)bericht te verzenden van soms
meer dan een hele kilobyte. Waardoor liep de binnenvaart voorop?
Vanwege de kinderen op het internaat, waar mama vanaf het schip
ineens zomaar een soort van contact
mee kon onderhouden.
Een kleine dertig jaar later wordt
geroepen dat de binnenvaart moet
vergroenen maar daar wordt dan
altijd achteraan gezegd: ‘…en digitaliseren!’
Hoezo digitaliseren? Het klinkt goed
maar waar vergroening alleen kan
door bakken met geld te storten,
gaat digitalisering door, zelfs als je
het niet zou willen.
Waarom zou je dat niet willen? Het
leven wordt met alle digitale toepassingen belachelijk makkelijk. De
meeste digitalisering is al zo vanzelfsprekend dat we er niet meer bij
nadenken. Wie betaalt er nog met
muntjes, belt er nog met een huislijn, luistert naar elpees, kijkt naar 8
mm-films of drukt er nog foto’s af om
in een album te plakken? Allemaal
gedigitaliseerd, zelfs in één apparaat.
Als je dat niet bij je hebt, kom je niet
eens de sportschool in of straks weer
een bioscoop of restaurant, want je
moet een digitaal bewijs laten zien
dat je bent gevaccineerd of getest.
Of we ooit in staat zijn ons volledige geheugen en persoonlijkheid te
uploaden en in de cloud te bewaren
weet ik niet, maar de wereld zoals wij
die kenden in pak hem beet de jaren
80 is al volledig gedigitaliseerd, op
ons brein na. Geloof het of niet maar
ons brein is nog steeds het meest
ingewikkelde object in het universum (ook het brein van antivaxers).
In de coronatijd blijkt het digitale
gesprek (via zoom of zo) zelfs een
aardige vervanger van omslachtige
ontmoetingen en vergaderingen,
al missen we wel de echte verbinding van vlees en bloed. Digitalisering leidt niet alleen tot gemak, het
maakt alles sneller, praktischer en
dus kunnen we meer in kortere tijd.
En dan? Dan kunnen we nog meer
producten over de wereld sjouwen
voor nog meer mensen. Het lijkt
mooi, maar er schuilt iets van een
paradox in, alsof we staan te dringen
om alles om zeep te helpen.
Digitalisering is geen gebakken
lucht, maar is het een oplossing of
gewoon de niet te vermijden vooruitgang? Als de overheid even niet
meer weet hoe zij de binnenvaart
moet steunen zonder blasfemisch
te praten over de vrije markt negeren, dan gaat het ineens over
het digitaliseren van de vaarweg,
zodat binnenschepen accurater op
hun plek van bestemming kunnen
komen. Voor welk probleem is dat
eigenlijk een oplossing?

EÉN POT NAT
DOOR

MICHEL
GONLAG
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RP Tankschiffahrt AG

Wir möchten Sie in unserem Team
willkommen heißen!

GEVRAAGD:

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

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

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.

in der Tankschifffahrt?

Dann sind Sie derjenige den wir suchen!

PROFIELSCHETS

Wir setzen wohl voraus das sie Deutsch oder Englisch sprechen.

Was bieten wir an?
Wir bieten Ihnen einen Job an als Aufgestellte Mitarbeiter.
Wir bieten ein Komplettpaket mit Schweizer Bedingungen an.

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.

Ihre Menage und Reisegeld werden entgeltet.
Wir sorgen dafür, daß Sie sich weiter bilden und entwickeln können.

Haben wir Sie neugierig gemacht?

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

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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Drijvend ziekenhuis is uitkomst voor pandemieën
en natuurrampen
Drijvende ziekenhuizen
kunnen de bestaande
ziekenhuisinfrastructuur aan
wal in tijden van pandemieën
of natuurrampen ontlasten.
Scheepswerf German Naval Yards
in Kiel heeft hiervoor samen met
haar Franse zusterwerf CMN een
nieuw concept ontwikkeld.
Mobiele ziekenhuizen bestaan al
lang, maar het op- en afbouwen
ervan en de hele logistiek daaromheen nemen over het algemeen
veel tijd in beslag. Als alternatief
hebben de beide scheepwerven
een 80 meter lang hospitaalschip
ontwikkeld met een breedte van
11,40 meter en een diepgang van
1,50 meter.
Het gaat om een ponton of
koppelverbandconstructie, waarbij behandelruimten zijn ingericht in containers. Het schip kan
flexibel worden ingezet op locaties
waar de plaatselijke ziekenhuisinfrastructuur onder druk komt te
staan.

Snel inzetbaar
“Snel te realiseren en vergund te
krijgen”, aldus de bedenkers. “Je
profiteert van de schaal- en mobiliteitsvoordelen van de binnenvaart: duwen en slepen van schepen en lichters is op de Europese
vaarwegen dagelijkse praktijk.”

De containers zijn twee hoog
gestapeld en uitgerust als intensive care, verpleegafdeling, onderzoeksruimten en laboratoria. Het
drijvende ziekenhuis kan ook worden gecombineerd met een noodkliniek aan de wal. Het schip kan
door zijn afmetingen aanmeren in
de meeste Europese havensteden
en vormt daarmee een toekomstgerichte oplossing voor situaties
waarin snel meer ziekenhuiscapaciteit nodig is.
“De coronapandemie zal niet de
laatste grote uitdaging zijn waar
onze medische infrastructuur mee
te maken krijgt.”

Ziekenhuistrein
Mark Siever van German Naval
Yards schreef in het Duitse vakblad
Wehrmedizin und Wehrfarmazie een
artikel over het plan voor het drijvende ziekenhuisschip. Hierin legt
hij de voordelen uit ten opzichte
van onder meer de ‘ziekenhuistrein’ die Duitsland en Frankrijk
medio 2020 voor ogen hadden
om Europa beter te wapenen tegen
(toekomstige) pandemieën.
Zo’n trein kan volgens Siever alleen voor het vervoer van patiënten en hooguit voor tijdelijke behandeling worden ingezet. Door
hun beperkte breedte kunnen de
wagons niet echt worden ingericht
als volwaardige ziekenhuisruimte.

Aan boord van schepen heeft men
die ruimte wel. Afhankelijk van
wat er op de locatie nodig is, kunnen specifiek ingerichte containers
aan boord worden gezet.
Op zee bestaan al langer drijvende
ziekenhuizen. Onder meer China,
Rusland en Indonesië hebben ze
in hun vloot. Zo meerde het Russische ziekenhuisschip Irtysh in
2020 in Vladivostok af om de door
corona getroffen Russische militaire ziekenhuizen te ontlasten. Ook
Spanje, de Franse en Duitse marine hebben zeegaande ziekenhuisschepen. In Zuid-Amerika worden
aan boord van ziekenhuisschepen
mensen verzorgd die op de oevers
van de Amazone wonen. Hoewel
het Main-Donaukanaal natuurlijk
geen Amazone is, zou dit volgens
Siever ook probleemloos op de
Europese vaarwegen kunnen.

Totaalsysteem
Het grote voordeel van een ‘plug
& play’ drijvende totaaloplossing
ten opzichte van losse componenten is volgens Sievert dat men ze
niet eerst op locatie hoeft samen
te stellen. De technische risico’s
bij de inbedrijfstelling zijn kleiner,
waardoor alles veel sneller operationeel is.
De vaartijd vanuit Rotterdam naar
Wenen wordt geschat op 180 uur.
Als de thuishaven centraal in het

In twee hoog gestapelde containers kunnen een intensive care, verpleegafdelingen, onderzoeksruimten en laboratoria komen.
(illustratie German Naval Yards)

Europese vaarwegennet zou liggen, zou het ziekenhuisschip dus
vrij snel iedere gewenste locatie
kunnen bereiken. Bijkomend
voordeel: de vaarwegen kunnen er
gemakkelijk wat ziekenhuisschepen bijhebben want ze hebben
voldoende capaciteit.
De vaarweg van Rotterdam naar
Constanta grenst aan of loopt
door elf Europese staten. De Europese Unie zou kortom met dit
soort schepen snel kunnen bijdragen aan het ontlasten van de vaste
ziekenhuisinfrastructuur.

Artsen zonder Grenzen
Als uitbaters van de schepen denkt
Siever aan het Rode Kruis, Artsen
zonder Grenzen of andere NGO’s.
De inzet zou gecoördineerd kun-

nen worden door de Verenigde Naties, afdeling humanitaire zaken.
Voor de aanschaf zal wel overheidssteun nodig zijn, want de
kosten voor één ziekenhuisschip
lopen in de miljoenen. Overheden
zouden dit kunnen financieren als
voorzorgsmaatregel tegen crises.
“De huidige pandemie is dan
wel een uitzonderlijke situatie,
maar het gevaar bestaat dat we
hier nog vaker mee te maken krijgen”, schrijft Siever. “Ziekenhuisschepen zijn ook niet hét ultieme
middel om dergelijke crises lokaal
volledig onder controle te krijgen.
Alleszins kunnen ze door hun
flexibele inzetbaarheid helpen bij
een tijdelijke overbelasting van de
lokale medische infrastructuur.”

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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FAMIL IEB ER ICHTEN

KI C KE R / ZO E KE R TJE

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

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

Verdrietig, maar vooral heel dankbaar voor alle jaren
dat we met hem hebben mogen samenwerken,
nemen wij afscheid van onze collega

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

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

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

Ton Hekman

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

In de afgelopen 22 jaar heeft Ton op basis van zijn
jarenlange ervaring een ongekende bijdrage
geleverd aan ADS van STIGT.

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

In Ton verliezen wij een zeer toegewijde collega en
wij zullen hem enorm missen.

Altijd actuele vacatures

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn
vrouw, kinderen, naaste familieleden en vrienden.
Wij wensen hun veel sterkte.
Namens de collega’s

binnenvaartkrant.nl/vacatures

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

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

Scheepvaartbedrijf Semmy BV

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.

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

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

Gevraagd
•
•
•
•
•
•

binnenvaartvlog.nl

KAPITEIN m/v

In bezit van Rijnpatent tot Godorf (DE), radarpatent, ADN, chemie en
ervaring tankvaart
Diploma elektricien en dieselmonteur
Nederlands, Engels en Duits zowel schriftelijk als mondeling
Zowel zzp’er als in loondienst mogelijk
7 dagen op 7 dagen vrij
Loon in overleg
Tel: 0682705233

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



QUALITY - SERVICE
INNOVATION - SUSTAINABILITY

THE POWER
TO TURN YOUR WORLD

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

Voets Shipment bv

Werft aan!

360°

vlootschouw.nl

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

DUW- SLEEP- EN TRANSPORTWERK
HANDEL IN ZAND EN GRIND

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

Schipper en
Matroos/Stuurman

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

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

assistent bevrachter m/v
die denkt in mogelijkheden.

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

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

1ste en 2de kapitein gezocht
In bezit van Groot Vaarbewijs.
Aan Zwitserse condities.
Neem contact op om kennis te maken.

www.WindeX.net

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

Titanshipping@smbarge.ch

+31615452086

• MBO+ werk- en denkniveau.
• Beheersing van de Nederlandse
en eventueel Franse taal.
Ben je enthousiast over deze functie?
Stuur je CV en motivatie naar
voetsbv@voetsschipment.nl.
Of Bel 0475461100 en vraag naar dhr. Voets.
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Antwerpse overslag overtreft record van 2019
Ondanks corona en verstoringen
in de globale toeleveringsketens
heeft Antwerpen in 2021
het overslagrecord van 2019
overtroffen. Het ging om 240
miljoen ton, 3,8 procent meer
dan in 2020 en een lichte groei
ten opzichte van 2019.

procent ten opzichte van vorig
jaar. Dit komt enerzijds door een
sterkere vraag en anderzijds dankzij de sterke maritieme positie
van Antwerpen op de vaargebieden Latijns-Amerika, Afrika en de
Verenigde Staten.

sterke toename in de overslag van
benzine compenseerde de sterke
daling in overslag van diesel en
stookolie. De overslag van chemicaliën kende in 2021 het beste jaar
ooit en eindigde op een plus van
12,9 procent.

Staal

Pionieren

De wereldwijde containerlijnvaart
is nog steeds sterk ontregeld, wat
zorgt voor onregelmatige aanlopen van zeeschepen en havens die
overgeslagen worden in de rotatie.
Daar heeft ook Antwerpen last van.
Onder meer door de congestie die
erdoor wordt veroorzaakt. De
gemiddelde callsizes (het aantal
containers dat schepen per keer
lossen) zijn steeds hoger. De pieken betekenen “een uitdaging van
formaat voor de hele logistieke
keten in en rond de haven”, formuleert Port of Antwerp het eufemistisch. “Daarnaast speelde het
tekort aan havenarbeid, voornamelijk door Covid en de federale
maatregelen ter bestrijding van het
virus, ook een rol.”
De containeroverslag hield desondanks bijna stand in 2021. Met een
daling van 0,1 procent verwerkten
de Antwerpse terminals samen
ruim 12 miljoen TEU. Het aantal
reefercontainers groeide met 2,6

Conventioneel stukgoed groeide
met maar liefst 73,6 procent. Dit
segment kende in 2021 de hoogste
overslag van de afgelopen tien jaar.
De voornaamste oorzaak hiervoor
is de sterke overslag van staal (+81
procent), en dat was al de belangrijkste goederengroep binnen deze
categorie.
De roro-overslag groeide ook. In
vergelijking met 2020 met 13,9
procent in tonnen. Ook het aantal voertuigen, zowel nieuwe als
tweedehands autos, vertoonde een
toename ten opzichte van 2020.
Ondanks de plus van 8 procent zit
deze logistiek nog wel 15 procent
onder het niveau van 2019.
Bij droge bulk noteerde Antwerpen een groei van 15,1 procent.
Vooral meststoffen deden het, als
gevolg van prijsontwikkelingen,
erg goed met de hoogste overslag
in tien jaar. Vloeibare bulk bleef,
met een toename van 3,1 procent,
in lijn met de voorbije jaren. De

“Port of Antwerp wil in 2022 opnieuw haar pioniersrol bevestigen op het gebied van de transitie naar klimaatneutraliteit”, zegt
Jacques Vandermeiren, CEO van
Port of Antwerp. “Dankzij baanbrekende lighthouse-projecten zoals de waterstofimportcoalitie en
Antwerp@C/Kairos@C, voor de
afvang en opslag van CO², kunnen
we die rol waarmaken en de transitie versnellen. Daarnaast blijft
duurzame groei van onze haven
een absolute prioriteit. We hopen
dan ook dat we snel de vergunning
voor de vernieuwing van de Europaterminal rondkrijgen zodat we
kunnen starten met de werken.”
Havenschepen Annick De Ridder voegt daaraan toe: “De haven
van de toekomst moet er één zijn
die de klimaatambities en milieudoelstellingen volledig begrijpt
en onderschrijft. Daartoe zijn in
2021 bijzonder veel en vooral
ook bijzonder grote stappen gezet; stappen die steeds ingebed
zijn in vruchtbare samenwerkingen, ook buiten de grenzen. 2021
is voor de Antwerpse haven zeker
ook het jaar geweest van ‘slimme
veiligheid’. Innovatie en digitalisering zijn cruciaal om de duurzame
groei van onze haven op de lange
termijn te garanderen.”
Ze vervolgt: “De aanhoudende

(foto Port of Antwerp)

Colofon

Covid-crisis, de vele opstaande
vacatures, het Suez-incident en de
daarmee gepaard gaande wereldwijde verstoringen maakten van
2021 opnieuw een uitdagend jaar
voor onze haven. Dankzij de inzet
en veerkracht van het volledige
havenplatform hebben we deze
stormen niet alleen doorstaan, we
hebben zelfs weer kunnen aanknopen bij het recordjaar 2019.”

Binnenvaartkrant is een vakblad

Fusie met Zeebrugge

Verspreidpunten

2022 staat voor Port of Antwerp
ook in het teken van de fusie met
de haven van Zeebrugge. De Belgische
Mededingingsautoriteit
keurde die afgelopen week goed.
De officiële lanceringsdatum van
Port of Antwerp-Bruges is gepland
voor eind april.
Annick De Ridder: “Voor de fusie
met de haven van Zeebrugge is met
de goedkeuring door de BMA de
laatste rechte lijn in gezet. Samen
kunnen we nog meer inzetten op
de transitie naar een koolstofarme
economie en op de verdere digitalisering van de logistieke keten.”
Jacques Vandermeiren: “Er blijven
echter belangrijke aandachtspunten. Op korte termijn de beschikbaarheid van arbeidskrachten in
deze uitdagende sanitaire situatie.
Op de langere termijn zijn het
stikstofdossier, de realisatie van de
broodnodige extra containercapaciteit en de energietransitie uitdagingen van formaat. Daarom is het
historisch akkoord van de fusie
met de haven van Zeebrugge visionair. Samen staan we sterker om
de uitdagingen van de toekomst
aan te gaan.”

U kunt onze ca. 650 verspreidpunten

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

vinden op www.binnenvaartkrant.nl

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

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

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

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

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

Belgisch Limburg en Antwerpen halen banden aan
De Belgische regio’s Limburg en
Antwerpen willen elkaars economische troeven versterken. Dat
hebben de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg en het Havenbedrijf Antwerpen kort voor de jaarwisseling
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

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

De overeenkomst draagt de naam
Schelde-Maascorridor
AntwerpenLimburg. De drie centrale pijlers
zijn informatie delen, een duurzame verbinding tussen Antwerpen en Limburg ontwikkelen en
de logistieke keten digitaliseren.
“Door de schaalvergroting in de
containervaart is er vanuit de
Antwerpse haven behoefte om
grote volumes gebundeld te kunnen aan- en afvoeren”, aldus de
Antwerpse havenschepen Annick
De Ridder. “Daarom halen we de
banden met het achterland aan en
zetten we in op de optimalisatie
van de verbindingen.”

teksten. Tevens dragen wij niet de
verantwoording voor foutieve of
onvolledige informatie vermeld in de
leverancierslijsten.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Dat geldt voor de volledige inhoud
van zowel de papieren als de online
versie van deze editie. Het auteursrecht
berust bij Uitgeverij Riomar en/of de
betreffende auteurs en fotografen.

Vlnr: Jacques Vandermeiren (Port of Antwerp), de Vlaamse minister Lydia Peeters en Tom Vandeput (POM Limburg).
(foto POM Limburg)

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

Modal shift
De partners gaan werken aan de
modal shift van de weg naar binnenvaart en spoor. “Zowel de
spoorterminals in Limburg als de
terminals langs het Albertkanaal
moeten zonder obstakels kunnen

www.binnenvaartkrant.nl

werken”, aldus POM Limburg
gedeputeerde Tom Vandeput.
Tussen Limburg en Antwerpen
wordt ook een digitale snelweg
aangelegd.
De Ridder: “De coronacrisis

heeft wereldwijd het belang en
de noodzaak van verdere digitalisering in de logistieke keten
duidelijk gemaakt. Door het delen
van data kunnen infrastructuurbeheerders, verladers en logistieke

dienstverleners hun logistieke
keten zichtbaarder, flexibeler,
betrouwbaarder en efficiënter
maken. Waardoor we als wereldhaven in de toekomst nog beter in
kunnen spelen op uitdagingen.”

www.binnenvaartvlog.nl
www.vlootschouw.nl
VLOOTSCHOUW

BINNENVAARTCIJFERS
www.binnenvaartcijfers.nl
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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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„Mit dieser modernen und leistungsfähigen
Infrastruktur wollen wir die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie- und Handelsunter-

Contargo North France.
Für Thomas Löffler, Managing
Director bei Contargo, zeigt dieses Engagement auch das Interesse
von Contargo am französischen Markt
im Bereich des Betriebs von Binnencontainerterminals: „Darüber hinaus tragen wir
dazu bei, multimodale Infrastrukturen und
Transportdienstleistungen in Europa auszubauen und so die nachhaltige Entwicklung
im Verkehrssektor voranzutreiben”.

E
IT

Seine-Nord

ten Verkehr mit der Eisenbahn anbieten.
Kurzfristig sind mehrere Investitionen in die
Umschlagsanlagen geplant, z. B. ein neuer
Reachstacker und ein zweiter Portalkran.
„Wir sind von dem Entwicklungspotenzial
des Industrie- und Logistikmarktes in der Region überzeugt und freuen uns, unsere
Zusammenarbeit an diesem Standort fortzusetzen, der bereits der führende multimodale Containerterminal in Nordfrankreich ist”,
so Gilbert Bredel, Managing Director von

SE

Das 2015 in Betrieb genommene Containerterminal Escaut Valenciennes Conteneurs
Terminal (EVCT) wächst kontinuierlich.
2017 wurde es erstmals erweitert und 2021
ein zweites Mal. Die Abfertigungskapazität
liegt heute bei 140.000 TEU pro Jahr.

nehmen des Grand Hainaut stärken und
die Attraktivität unserer Region verbessern“,
so Bruno Fontaine, Präsident des Zweckverbandes Docks Seine Europe/Schelde.
„Die Lage am Kanal Seine-Nord Europe wird
langfristig noch mehr Wertschöpfung
bringen. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Contargo fortzusetzen, einem der
führenden europäischen Anbieter von
multimodalen Terminals, der seit 1996 im
Valenciennes aktiv ist.“

E
CH
TS

Contargo North France hat eine europaweite Ausschreibung gewonnen und wird
weiterhin das Containerterminal Ports
de l’Escaut in der Nähe von Valenciennes
betreiben. Der Vertrag trat am 1. Januar
2022 für eine Dauer von fünfzehn Jahren
in Kraft.

EU
D

Contargo betreibt Containerterminal in
Valenciennes für weitere 15 Jahre

Investitionen
Contargo verpflichtet sich mit der Vertragsverlängerung, das Containerterminal und die
multimodalen Transportaktivitäten weiterzuentwickeln. Das Terminal wird vom Wachstum des kombinierten Verkehrs Fluss-Straße
getragen und soll bald auch den kombinier-

König eröﬀnet am 26. Januar
Seeschleuse IJmuiden
Die größte Seeschleuse der Welt ist einsatzbereit. Der niederländische König WillemAlexander wird die Seeschleuse IJmuiden
am Mittwoch, den 26. Januar, eröffnen.
Die neue Seeschleuse ersetzt die Noordersluis von 1929. Größere Schiffe können
jetzt den IJmuiden-Schleusenkomplex
gezeitenunabhängig passieren. Die Seeschleuse IJmuiden ist 500 Meter lang, 70
Meter breit und 18 Meter tief. Nach der
Eröffnung wird König Willem-Alexander
sich mit einer Reihe von Interessenvertretern unterhalten: Bauunternehmen,
Anwohnern und Vertretern der Hafenwirtschaft.
Das Projekt Seeschleuse IJmuiden ist eine
Zusammenarbeit zwischen dem Ministe-

rium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft,
der Provinz Nord-Holland und der Gemeinde Amsterdam zusammen mit dem
Amsterdamer Hafen und der Gemeinde
Velsen.
Die Seeschleuse IJmuiden wurde vom
Baukonsortium OpenIJ im Auftrag von
Rijkswaterstaat gebaut. Das Projekt wird aus
dem CEF-Fonds (Connecting Europe
Facility) der Europäischen Union kofinanziert. Der Bau begann im Juli 2016 und
wurde im August 2021 abgeschlossen.
Anschließend wurde die Schleuse getestet.
Man kann sich die Eröffnung der Seeschleuse am 26. Januar von 14.45 bis 15.30
Uhr online anschauen über
www.openingzeesluisijmuiden.

Unterzeichnung des Vertrags für den Betrieb des Containerterminals der Ports de l’Escaut.
Von links nach rechts: Gilbert Bredel und Bruno Fontaine.
(Foto Syndicat Mixte Docks Seine Nord Europe Schelde)

Hafentrio testet 5G-Anwendungen
Das Bundesverkehrsministerium fördert
die Errichtung und den Betreib digitaler
Testfelder basierend auf der 5G-NetzTechnologie in den Häfen Wismar, Stralsund und Karlsruhe mit gut 4 Millionen
Euro. Das Gemeinschaftsprojekt
PORTABLE 5.0 ist Anfang Januar gestartet.
In den kommenden zwei Jahren sollen
verschiedene Anwendungsmöglichkeiten der
5G-Netze installiert und in Form von digitalen Testfeldern in den Häfen etabliert und
erprobt werden. Die Prozessoptimierung in
der Echtzeit-Disposition mit den ansässigen
Unternehmen, das automatisierte Beladen
von Massengutschiffen sowie der Aufbau
eines 5G-Campus für autonomes Fahren auf
den Betriebsgeländen sind hierbei die
wesentlichen Meilensteine.
Bis Mitte 2024 liefert der überregionale
interdisziplinäre Verbund verwertbare Ergebnisse. Die Teilnahme der drei Häfen mit
unterschiedlichen Erprobungsfeldern ver-

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

spricht hohe Multiplikatoreffekte der Ergebnisse für alle anderen deutschen kleineren
und mittleren Häfen. Damit liefert die
Projektgruppe einen Baustein für eine bewusste und sichere digitale Transformation
der gesamten Hafenwirtschaft. Ebenso
werden positive Synergieeffekte auf die
Umwelt erwartet.
„Es geht um den optimierten Einsatz von
Ressourcen und um die langfristige Sicherung des multimodalen Logistikstandortes
Stralsund durch den Einsatz innovativer
Technologien auf dem Weg zum ‚Hafen 4.0‘.
Insofern freuen wir uns außerordentlich“,
kommentiert Sören Jurrat, Geschäftsführer
des Seehafen Stralsund, das Projekt.

Spannend
„Wir freuen uns auf eine neue digitale Ära
im Rheinhafen Karlsruhe”, so Jens-Jochen
Roth, Forschungs- und Projektmanager bei
den Rheinhäfen. „Durch die Förderung des
Bundesverkehrsministeriums ist es uns jetzt
möglich, den Transformationsprozess zu
starten. Darin sehen wir auch einen Standortvorteil für die gesamte Region Karlsruhe.“
„Die kommenden Jahre werden für uns alle
sehr spannend. Unsere Zukunftsideen können nun real erprobt werden und sind nicht
länger nur Konzepte in der Schublade. Damit können wir auch weiterhin unserem Ruf
als Digitalisierungstreiber an der Ostseeküste
gerecht werden“, so Florian Lemke, Verbundkoordinator Portable 5.0 und Prozessund Projektmanager der Seehafen Wismar
GmbH.

Schiﬀshebewerk Niederﬁnow:
Probebetrieb ruht
Der Probebetrieb am neuen Schiffshebewerk in Niederfinow wurde unterbrochen
und soll im zweiten Quartal wieder aufgenommen werden. Bis dahin werden
Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt.
Das Schiffshebewerk, das sich seit 2008 im
Bau befindet, wird seit mehreren Monaten
intensiv getestet. Im letzten Quartal 2021
fanden 449 Trogfahrten statt, von denen fast
zwei Drittel störungsfrei waren. Störungen
traten unter anderem an der für den späteren
Automatikbetrieb der Anlage benötigten
Sensorik auf.

Termin
Im Ergebnis des bisherigen Probebetriebes
stehen jetzt noch bauliche Maßnahmen an,
die nur bei fest arretiertem Trog ausgeführt
werden können. Dazu zählen z.B. ein Umbau der Troghaltevorrichtung, der zusätzliche Einbau von Wartungsbühnen und Geländern sowie ein Umbau der
Evakuierungstreppen. Auch die Lichtsignal-

anlagen konnten, wegen anhaltender Lieferprobleme der Hersteller, nach wie vor nicht
in Betrieb gesetzt werden.
„Insgesamt zeigt der Verlauf des bisherigen
Probebetriebes, dass wir auf dem richtigen
Weg sind“, so das WNA Berlin. „Im zweiten
Quartal 2022 wollen wir den Probebetrieb
fortsetzen.“ Nach dem Bauvertrag sind zur
Simulation eines sicheren Dauerbetriebes
mindestens 500 erfolgreich verlaufende
Probeschleusungen vorgesehen, die auch
dazu genutzt werden um das künftig Bedienund Wartungspersonal des Wasserstraßenund Schifffahrtsamtes Oder-Havel einzuweisen und alle denkbaren Betriebs- und
Störfälle zu simulieren.
Der Termin für die Verkehrsfreigabe ist noch
nicht bekannt. Wie das alte verfügt auch das
neue Hebewerk nur über einen Trog. Das
neue Hebewerk muss deswegen genauso
zuverlässig funktionieren wie das alte. Der
Kalendertermin für die Verkehrsfreigabe soll
daher erst nach erfolgreichem Abschluss des
gesamten Probebetriebes festgelegt werden.

Deutsche Staatssekretäre: Aufgaben verteilt
Innerhalb des Bundesverkehrsministeriums
sind die Zuständigkeiten unter den parlamentarischen Staatssekretären der FDP aufgeteilt worden.
Daniela Kluckert verantwortet die Bereiche
digitale Infrastruktur, Elektromobilität,
Mobilität 4.0 und Schifffahrt. Dazu gehören
auch alternative Antriebe und Ladeinfra-

struktur, Wasserstoff und die (Erforschung)
der Kraftstoffstrategie für den Verkehrssektor.
Parteikollege Oliver Luksic ist für die
Beschleunigung von Infrastrukturprojekten
sowie für Autobahnen, Straßenverkehr,
Radfahrer, Fußgänger, Luftfahrt und Wasserstraßen zuständig. Michael Theurer ist
zuständig für die Bereiche Schienenverkehr,
Umwelt und Europa.

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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Rivertours uit Vlaanderen/België zoekt voor snelle indiensttreding:

DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

ervaren SCHIPPERSECHTPAAR voor passagiersvaart

SCHIPPERSECHTPAAR voor afloswerk
gedurende 1 à 2 maand in de zomer

SCHIPPER of STUURMAN voor het seizoen

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

U houdt van het schippersleven en van contacten met publiek. De Vlaamse/Belgische
waterlopen trekken u aan, weekendwerk schrikt u niet af, u bent een uitstekende
en veilige schipper en beschikt over een aantal technische vaardigheden.
U en uw partner beschikken beiden over de nodige vaarbewijzen.
Woongelegenheid op het schip is aanwezig, maar we hebben voor u ook een gratis
ligplaats indien u uw eigen schip of woonboot afmeert nabij onze aanlegplaats.
Wij bieden:
Aangename werksfeer samen
met een aangename ploeg gidsen.
Goede verdienste.
Kandidaturen: Guido Moens . GSM: 0032 (0)475 25 24 65 . E-mail: moens@scaldisnet.be

Kwaliteitsschepen
uit Groningen
 050 - 369 21 00

 info@gsyard.nl

 www.gsyard.nl

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

Adverteren?
Goed idee!

Vind de weg naar duizenden lezers via
uw advertentie in de Binnenvaartkrant.
We informeren u graag over de promotie
mogelijkheden, zowel in print als digitaal.

binnenvaartkrant.nl/
adverteren

Telefoon +31(0)10 414 00 60
sales@binnenvaartkrant.nl
binnenvaartkrant.nl/adverteren

TEL.:

+31 (0)76 303 05 50

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

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS

UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

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
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.

NIEUW

Splendor
ms Mondeo
Afmetingen
: 110 x 9,50 x 2,99
Splendor
Tonnage
Afmetingen : : 2200
110 x 11.45 x 3.63

Bouwjaar
Afmetingen
110
x 9,50 x 2,99
Tonnage :: : 2006/1998
3.207
Hoofdmotor
Tonnage
2200
Bouwjaar :: : Fabr.
2006MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008
Bouwjaar
Hoofdmotor: : 2006/1998
Caterpillar 3512 B, 1700 Pk,
Hoofdmotor : Fabr.
MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008
Bj. 2006

Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage ::
Hoofdmotor
Tonnage
Bouwjaar ::
Bouwjaar
Hoofdmotor:
Hoofdmotor :

54.98
x 7.25 x 2.65
: 1963
3.212
Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
699
: Fabr.
2015
1981
1963
: Bj.
Caterpillar
3512, 1.521 Pk,
Fabr.
Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
Bj. 2015
Bj. 1981

NIEUW
TE KOOP GEVRAAGD

TE KOOP GEVRAAGD

MTS 110 x 11.40 min
3500
m³ min
MTS 110
x 11.40
ms Stefanus
spiralen
3500en
m³ketel
Afmetingen : 80 x 8.20 x 2.47
bouwjaar
2000
spiralen
en ketel
Tonnage
: 1.086 vanaf
Bouwjaar : 1961
bouwjaar
vanafS 122000
Hoofdmotor
: Fabr. Mitsubishi
A MPTA,
862 Pk, Bj. 2002

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

Livia
ms Mi-Deseo
Afmetingen
: 54.98 x 7.25 x 2.65
Livia
Tonnage
Afmetingen: : 699
110 x 11.45 x 3.63

Nieuwbouw
ms Mondialduwboot

Afmetingen : 90: x19
9.53
3.27
Afmetingen
x 10x meter
Nieuwbouw
duwboot
Bouwjaar
: 2020
Tonnage
: 1.849
Bouwwerf
:: Tinnemans,
Maasbracht
Bouwjaar : 1982
Afmetingen
19 x 10 meter
Levering
conditie
overleg
Hoofdmotor
: Caterpillar,
C32, 1200 pk, Bj. 2013
Bouwjaar
:: In
2020
Prijs
€ 2.685.000,-Bouwwerf
:: Tinnemans,
Maasbracht
Levering conditie : In overleg
Prijs
: € 2.685.000,--

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

Chinese investeerder neemt Balk Shipyard over
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Het op Urk gevestigde Balk
Shipyard verkoopt 100
procent van de aandelen van
de familie aan de Chinese
investeerdersgroep Zhongying
International. De verkoop heeft
volgens eigenaar Daan Balk geen
gevolgen voor het personeel.
Wel biedt die volop kansen voor
toekomstige groei.
“De superjachtindustrie maakt
een extreme groei door, zeker
in lengte van de jachten”, licht
Daan Balk toe. “Er moet enorm
geïnvesteerd worden om mee te
groeien. Door de overname kan
Scheepswerf Balk een wereldspeler
worden, met uitstekende contacten in Azië.” Jinlong Mega Yachts
in China maakt ook deel uit van
de investeerdersgroep Zhongying
International.

Betere toekomst
Met acht andere ondernemers
onderhandelt Balk al jaren over
verhuizing naar de toekomstige
buitendijkse haven van Urk, waar
een nieuwe scheepswerf zou kunnen komen. Daar lijkt nu schot in
te zitten.
Balk moet meegroeien met de superjachtmarkt. In de buitendijkse
Urker haven is ruimte voor de
bouw van grotere schepen.
“Dat zijn enorme investeringen.
Die konden wij wel zelf doen,
maar het is zekerder voor het bedrijf als er een grote investeerder
achter staat. Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze recente ontwikkelingen een betere toekomst
hebben gecreëerd voor Balk
Shipyard.”

Hoﬂeverancier
Balk Shipyard was tot nu toe een
familiebedrijf dat al 224 jaar lang
een bijdrage levert aan de Nederlandse scheepsbouw. In 1798

Balk Shipyard is sinds 2004 op Urk gevestigd. (archieﬀoto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

startte het familiebedrijf in Elburg
en in 2004 verhuisde het naar Urk.
In 2002 kregen zij de koninklijke
onderscheiding ‘Hofleverancier’.
Na generaties lang werkzaam te
zijn geweest in de visserij en kleinere commerciële scheepsbouw,
is na de inpoldering het roer
helemaal omgegaan naar de pleziervaart. Na de verhuizing in
2004, naar de voormalige scheepswerf Metz, kon het bedrijf verder
groeien dankzij de grotere faciliteiten en een betere locatie.
De focus is toen vooral komen te

Lekke duwboot
Donderdagochtend 13 januari is
een duwboot in de problemen
gekomen op het Julianakanaal
bij Echt. De hulpdiensten kregen
rond acht uur een melding over
een lek schip. Het bleek om een
duwboot te gaan.
Een zegsman van de brandweer
vertelde na afloop dat het vaartuig is leeggepompt en vervolgens
is opgehaald door een bergingsbedrijf voor reparatie op een

van de Maasbrachtse werven. De
scheepvaart was korte tijd gestremd.
Op de duwboot was één opvarende. Hij is in het ziekenhuis onderzocht, omdat hij onderkoelingsverschijnselen vertoonde. Bij het
incident zijn vetten vrijgekomen,
die op het water van het Julianakanaal dreven. Een gespecialiseerd
bedrijf is ingeschakeld om ze te
verwijderen.

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

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

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

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

liggen op refit en nieuwbouw van
superjachten en de internationale
markt. Toch zijn visserij- en overheidsvaartuigen nog steeds welkom, evenals de chartervaart.

Emotionele beslissing
De beslissing om te verkopen was
emotioneel en heeft even op zich
laten wachten. Talloze gesprekken
in de familie zijn eraan voorafgegaan.
“Er zitten veel kanten aan verkopen”, legt Balk uit. “Zo moet je als
ouders nadenken of de kinderen
het bedrijf overnemen. Daarnaast
is de vraag ‘ben ik dan de generatie die de deur dicht doet’, geen
makkelijke beslissing.”
“Ook voel je je verantwoordelijk
voor zeven generaties, en niet het
minst het personeel. Je moet ook
nog een keer rationeel denken
wat het beste is voor het bedrijf.
Emotie is mooi, maar zakelijk kan

je er niets mee.”
“De wereld verandert zo snel om
ons heen, en zeker de superjachtenwereld”, gaat Balk verder. “Als
we zelf alle veranderingen hadden
moeten doen, waren we zeker ver
gekomen. Maar dan hadden we
een onstabiel bedrijf kunnen creëren, dat bij economische tegenslag
eerder in de problemen zou kunnen komen. Dat hoop ik op deze
manier te voorkomen, al is dit
geen vrijkaart dat het goed gaat.”
“De kans van slagen met de overname is vele malen groter dan als
we het op emotionele basis zelf
zouden gaan doen. Niets doen is
zeker geen optie.”
Met een nieuwe werf in de buitendijkse haven, met nieuwe loodsen
en een scheepshelling kunnen ze
in de toekomstige buitendijkse
haven schepen aan tot circa 70
meter. Maar daar is veel geld voor
nodig.

Nieuwe kansen
Zhongying International houdt
zich onder meer bezig met elektronica, thee, vliegtuigen en megajachten. De groep opereert vooral
in Azië en Australië en dat geeft
voor Balk Shipyard kansen om ook
op die markten verder te groeien.
Daan Balk zal het bedrijf zeker
niet de rug toekeren. Hij blijft er
de komende tijd actief. “Als ik het
naar mijn zin heb kan het 3-jarige
contract zo maar voor drie jaar
weer verlengd worden. Het bedrijf
krijgt op deze manier de ruimte
die het verdient door de kapitaalinjectie van Zhongying International. We gaan er met zijn allen nog
iets mooiers van maken.”
Over de overnameprijs zegt Balk
niets. Alleen: “Als familie Balk zijn
we tevreden met de deal.”

Stuw Roermond grotendeels hersteld
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Het water op de Maas zakt al
weer sinds eind vorige week
en scheepvaart is weer gewoon
mogelijk. De stuw bij Belfeld was
tot woensdagavond gestremd.
De stuw bij Roermond was
eveneens buiten werking gesteld.
Hij raakte bovendien beschadigd
door drijvend afval.
Bij beide stuwen bleek veel rommel in het water te drijven. De
stuw bij Belfeld kon daardoor niet
helemaal open, maar dat werd
later opgelost.
Bij de stuw in Roermond was het

probleem serieuzer: daar waren
jukken verschoven. Die jukken
houden de schotten van de stuw
op hun plaats.
Een door Rijkswaterstaat ingeschakeld kraanschip slaagde er
donderdag in de kapotte stuw
te herstellen. Het risico bestond
dat de waterstanden tussen de
stuwen van Linne en Belfeld gelijk kwamen te staan, aldus Rijkswaterstaat. Dat zou een waterstandsdaling van 2 meter kunnen
betekenen. Dat zou grote gevolgen
hebben voor de scheepvaart.
Vanwege de hoge leeftijd van de
stuw en de mogelijke instabiliteit

durfde Rijkswaterstaat het niet
aan de schotten op een normale
wijze te zetten. Daarom moest
het kraanschip de werkzaamheden vanaf het water verrichten.
Het lukte om twee van de drie
rijen schuiven, die het water tegenhouden, te zetten. Daarmee is de
waterstand weer onder controle.
Zodra het mogelijk is, wordt de
stuw onderzocht op schade. In
2023 volgt groot onderhoud.
De stuw in Roermond is bijna
honderd jaar oud en kwetsbaar.
Vervanging van het object staat bij
Rijkswaterstaat gepland voor na
2035.
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AANGEBODEN: NIEUWBOUW DROGE LADING

CASCO 110 X 11,45 X 3,90 m

• Leverbaar eind 2022/begin 2023
• Casco droge lading
• Gebouwd op Europese topwerf
• Zandgoten
• Containerversterking
• Stage V voorbereid
• Voorbereiding boegschroef/boegschroeven
• RVS elementen als ankerplaten, afdichting
VOOR V E R D E R E I N FOR MATI E KU N T U V R I JB L I JV E N D
CON TACT OPN E ME N ME T WI M D R I ESSE N V I A

woning, rails luikenwagen etc.
• NELF verfpakket

+31 (0 )6 - 30 17 94 75 OF WI M@R E N SE N D R I ESSE N .COM

ONZE PRODUCTEN • Scheepsbelettering • Scheepsborden
Vlaggen & Wimpels • Naamborden • Stickers • Signing

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

VRAAG NIET WAT WĲ MAKEN
WĲ MAKEN WAT U VRAAGT
Einsteinstraat 16A, 3316GG Dordrecht
078 616 74 64

info@shipsigns.nl

06 53655370

www.shipsigns.nl

ALUMINIUM EN RVS
BEERENS BV

Beatrixhaven 11
4251 NK, Werkendam
John van Maastricht
+31(0)6-30487516
of mail direct naar
verkoop@beerensbv.nl
/Beerensbvwerkendam
/company/beerensbv

WWW.BEERENSBV.NL

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service
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Special Edition over leveranciers
De binnenvaart profiteert en innoveert mede dankzij de (toe)leveranciers die zich hebben gespecialiseerd in de sector.
Daarom zetten we gedurende het jaar de schijnwerpers op de belangrijke mairiteme maakindustrie. Dit is de eerste
Special Edition van 2022.

Deal Drecht Cities maakt Drechtsteden zichtbaar voor bedrijven

Regio met reusachtige potentie

het over vijf jaar vol met scheepjes
te hebben liggen. We maken er een
klein Venetië van.” Martin Bloem
vervolgt lachend: “Nou klein, eigenlijk groot Venetië.”

Verhuizen

In de Drechtsteden ontstaan steeds specifiekere clusters: industriële logistiek in Zwijndrecht, scheepsbouw in
Sliedrecht en een kenniscluster in Dordrecht. (foto Paul Martens)

DOOR NIELS HUMMEL

Wie denkt dat bedrijven zich
zomaar ergens vestigen, heeft
het mis. Aan zo’n locatiekeuze
gaat nog heel wat vooraf. Achter
de schermen werkt Deal Drecht
Cities druk mee; de organisatie
zorgt ervoor dat alles op zijn
pootjes terechtkomt.
“Kijk, de Drechtsteden ken je wel,
hé?” Directeur Martin Bloem van
Deal Drecht Cities staat op uit
zijn stoel en loopt naar de wand
achter hem. Op die wand is de
rivierendelta rondom Dordrecht
afgebeeld. “De Drechtsteden zijn
een samenwerkingsverband tussen Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, HendrikIdo-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Gorinchem
en Werkendam, officieel geen
Drechtsteden, worden nu ook
steeds vaker bij de samenwerking
betrokken.”
Eén voor één wijst hij de Drechtsteden aan op de kaart. “Je ziet dat
in die gebieden steeds specifiekere
clusters ontstaan. Industriële logistiek in Zwijndrecht, scheepsbouw
in Sliedrecht en een kenniscluster
in Dordrecht.”
Deal Drecht Cities, dat gefinancierd wordt door de haven en de
gemeentes, probeert onder leiding
van Martin Bloem de Drechtsteden
op de kaart te zetten. “De mensen
hier zijn van nature geneigd om
niet te veel op te vallen en dat terwijl er enorm veel activiteit in de
regio is.”
Deal Drecht Cities probeert de
regio nu neer te zetten als een goede vestigingslocatie en Bloem en
zijn collega’s zijn verantwoordelijk voor het gericht binnenhalen
van bedrijven. Dit doen ze onder

andere door actieve promotie en
marketing, het bezoeken van en
deelnemen aan vakbeurzen en
door directe acquisitie.
Ook bij de verhuizingen van bedrijven binnen de regio denken
ze mee over een geschikte nieuwe
locatie. “We proberen de mogelijkheden te laten zien en bereiden
een zachte landing voor”, vertelt
Martin. Dit vereist nauwe samenwerking met de gemeentebesturen
en de bedrijven die al gevestigd
zijn in de regio. “Via de klantrelaties en toeleveringsrelaties die de
bedrijven hier in de regio al hebben opgebouwd met de bedrijven
buiten de regio proberen we acquisitie te plegen.”

Containerterminal
Door de schaarse ruimte in de
Drechtsteden zoekt Martin Bloem
met zijn team specifiek bedrijven
uit die een bijdrage kunnen leveren aan de al gevestigde sectoren.
“We kijken hierbij naar toegevoegde waarde in werkgelegenheid en
technologische kennis.”
Een zichtbaar effect van zo’n
samenwerking is het nog nieuwe
distributiecentrum van de Japanse
machinebouwer Kubota in Alblasserdam. Kubota is een bedrijf dat
industriële machines produceert,
zoals heftrucks. “We vinden dit
zo’n fijn bedrijf omdat het echt
om technische logistiek gaat. Geen
grote containers, maar stukgoederen”, aldus Martin Bloem.
Het bedrijf heeft een locatie gehuurd direct naast de containerterminal van BCTN. Ze maken
gebruik van de faciliteiten van de
binnenvaartterminal. “Daardoor
leveren ze weer extra werk op voor
de binnenvaartsector.”.

Groot Venetië
Martin Bloem is een voorstander
van het meer gebruik maken van
vervoer over water. “Ik verwonder
me vaak over de files op de A15.
Op het water is nog plek genoeg.
Dit stuk rivier is een van de drukste
vaarroutes die we in Europa kennen”, zegt hij vanuit zijn kantoor
gelegen aan de rivier de Noord.
“Maar als je naar buiten kijkt, zie je
heel veel leeg water. Er komt soms
gewoon niks langs.” Deal Drecht
Cities wil daarom in gaan zetten
op meer, innovatief personenvervoer over het water. Samen met
Blue Amigo, de nieuwe exploitant
van de waterbussen, wordt er een
netwerk van watertaxi’s opgezet.
Deze moeten dan mensen gaan
vervoeren naar onder andere
Kinderdijk.
De watertaxi’s kunnen gebruik
gaan maken van de al bestaande
waterbussteigers. De eerste watertaxi’s zouden in april van dit jaar
moeten varen. “De droom is om

Deal Drecht Cities kijkt ook samen
met de gemeentes en de ROM-D
(Regionale
ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden) naar nieuwe investeringslocaties. “Watergebonden locaties zijn schaars. We
zijn intensief bezig om die nieuwe
posities voor maritieme bedrijven
te verwerven. Als regio zijn we
daarvoor wel vaak afhankelijk van
de welwillendheid van grondeigenaren. De markt is bijna in ieder
watergebonden terrein wel geïnteresseerd.”
Ruimte creëren gebeurt onder
andere door verplaatsing van al
gevestigde bedrijven binnen de
Drechtsteden. Een goed voorbeeld
van zo’n verplaatsing is Peute
Group, een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het recyclen van
kunststof en papier. Dit bedrijf
gaat van Dordrecht naar het Nedstaal-terrein in Alblasserdam. Het
terrein dat achterblijft biedt mogelijkheden voor nieuwe bedrijven.
In die haven, de 2e Merwedehaven, gaat motorenrevisiebedrijf
zich vestigen. Die zijn hun locatie
in de oude binnenstad van Dordrecht ontgroeid.
Door het gebrek aan ruimte proberen Martin Bloem en zijn team de
wél beschikbare ruimte steeds
beter te benutten. “We proberen zoveel mogelijk overslag
per vierkante meter te realiseren.” Dat probeert Deal Drecht
Cities door onder andere de kades
zo slim mogelijk te gebruiken. Ze
laten bijvoorbeeld verschillende
bedrijven gebruikmaken van
dezelfde kade. “Kijk maar naar
BCTN en Kubota, daar gebeurt dat
nu al. Maar we kunnen het niet
afdwingen, de bedrijven moeten
zelf mee willen werken.”

Martin Bloem verwacht tevens dat
het bedrijventerrein van de zeehaven 1 en 2 in Dordrecht komende
jaren op de schop gaat. “Er is daar
veel verouderd. We zijn nu aan
het kijken hoe we daarin kunnen
investeren.”

Koninklijke Binnenvaart
Nederland
Ook Deal Drecht Cities heeft
goede voornemens voor 2022. Ze
zijn bezig met een onderzoek dat
gelinkt is aan de zakelijke dienstverlening aan de binnenvaart- en
baggersector. “Dat is een heel grote
industrie. Van makelaars en ingenieurs tot ICT-bedrijven. We willen de slimme bedrijven eruit pikken en hierheen halen.”
Het onderzoek moet aantonen
wat ontbreekt, aan de hand daarvan wordt een strategie bepaald en
gaat het team aan de slag om de
clusters te versterken met die specifieke bedrijven.
Een opvallende organisatie die
Martin Bloem samen met de gemeente Zwijndrecht dit jaar binnen wil gaan halen is Koninklijke
Binnenvaart Nederland (KBN).
Dat is de toekomstige naam van
de fusieorganisatie van CBRB en
BLN-Schuttevaer.
Het huidige kantoor van BLN
bevindt zich al in Zwijndrecht,
waar zeker 800 binnenvaartondernemingen zijn gevestigd. “Hier
wordt de taal van de binnenvaart
gesproken”, vindt Martin. “Dus
KBN zou hier een heel mooie toevoeging aan zijn.”
Gemeente Zwijndrecht is niet de
enige locatie waar KBN kijkt. Het
Capelse bedrijventerrein Rivium is
ook in de race. Ook al heeft KBN
nog geen definitief besluit genomen over de vestigingslocatie,
Martin Bloem heeft er alle vertrouwen in. “In Zwijndrecht hebben
ze de ondernemers om zich heen,
KBN wordt dan nog meer onderdeel van de familie.”

Martin Bloem wijst het werkgebied Van Deal Drecht Cities aan op de kaart. (foto Niels Hummel)
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OMRU
SCHEEPSRAMEN

OMRU SCHEEPSRAMEN LEVERT:
• Kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen;
• Standaard proﬁelen én geïsoleerde proﬁelen;

21.450,22.450,24.550,25.550,-

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

HET BESTE ZICHT OP SERVICE, KWALITEIT EN INNOVATIE

26.450,-

Bij deze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt u standaard de allerbeste
service. Daar zorgen onze vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met
veel aandacht en zorg en informeren u van begin tot eind over de voortgang.

38.700,77.500,-

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

Kelvinweg 12a, 6101 WT Echt (Afstand vanaf Maasbracht 2 km)

Telefoon: +31(0) 475 58 04 88 E-mail: info@omruscheepsramen.com
Of kĳk op www.omruscheepsramen.com

Al meer dan 110 jaar staan we
in dienst van de binnenvaart
Onze HA-DU Service:
• Twee moderne doks voor alle scheepsafmetingen
• De mogelijkheid te dokken bij elke waterstand
• Reparatie in elke vorm, draaierij met groot
vermogen en prestatie
• Reparatie en nieuwbouw van roer- en
schroefassystemen
• Productie van HA-DU scheepskoppeling en
HA-DU ankers (Spezial- en PowerAnker)
HEINRICH HARBISCH Schiffswerft GmbH • Außenhafen - Marientor
Werftstraße 47 | 47053 Duisburg | Deutschland
• Telefon: +49 (0) 203 61024 • Telefax: +49 (0) 203 61846
• E-Mail: harbisch@ha-du.de • www.ha-du.de
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Arie den Toomweg 37,
3089 KA Rotterdam
tel.: +31 (0) 88 501 25 60
cleanops@burando.eu
www.burandobarging.com

Elk detail klopt

werkelijkheid

VEL

EP DE
O
R
G
W
U
O
B
L
E
MOD

www.modelbouwgroepdevel.nl
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Dolderman ‘verhaalt’ naar de 2e Merwedehaven
DOOR JOHAN DE WITTE

Dolderman weg van de
Kalkhaven? Er stroomde nog
heel wat water door de Oude
Maas voordat ‘die motor’ op
toeren kwam! De locatie wisselen
van een 100-jarig bedrijf, dat is
volgeladen met herinneringen
en succes, is zeer ingrijpend. De
manoeuvres naar een geschikt
haventerrein, in samenwerking
met achtereenvolgende
gemeenteraden en wethouders in
de loop der tijd, vereisten hier en
daar een ‘wrijfhout’. Evenwel kon
mevrouw Wilma van Rijn op 22
december 2021 in klein comité
de eerste paal slaan voor een
modern kantoor-/bedrijfspand
aan de 2e Merwedehaven.
De doordachte inrichting en
voorzieningen zullen het bedrijf,
de klanten en medewerkers, een
'booster' geven!
“In vergelijk met voorgaande aangeboden locaties zijn we zeer tevreden'" klinkt het bij Dolderman.
De 2e Merwede haven is een fantastische plek voor Dolderman. Er
is ruimte en faciliteit evenals voldoende parkeerplaats voor auto’s
en schepen.”
Je stopt niet zomaar een honderd
jaar oud maritiem, goed functionerend bedrijf met rechten
en plichten in een valies om het
elders op te bouwen. De handtekeningen zijn niettemin gezet,
straks is het pand van motorenleverancier en scheepsafbouwbedrijf Dolderman niet langer
beeldbepalend voor de Dordtse
skyline. Sommige buurtbewoners
zijn opgelucht, maar er zijn er ook
die de bedrijvigheid, dynamiek en
gezelligheid gaan missen.
Natuurlijk stond de relatie werk
en wonen in combinatie met maritieme schaalvergroting weleens
onder spanning, desalniettemin
heeft Dolderman begrip en respect
van de buurtbewoners verworven.
Zomaar even naar de stad of boterhammetje in de zon aan de Kalkhaven onder ogen van de Dordtse
Dom, de medewerkers zullen het
zeker gaan missen.
Toch was uitbreiding onontbeerlijk voor het uit zijn jas gegroeide
Dolderman, dat reeds vele nieuwbouwschepen afbouwde. De ‘oude
roots’ verhuizen mee, evenals
de spreekwoordelijke kwaliteit
van Caterpillar, John Deere en
Hatz waarvan Dolderman de service aan de scheepvaart al vroeg
begreep door in reistijd waar dan
ook aan boord te zijn! Vrijdags

Dolderman vertrekt aan het eind van de zomer uit de Kalkhaven. (foto Johan de Witte)

kleurt de kade geel als de meeste
servicewagens weer in het gelid
staan.
Zoals overal muteren bedrijfspanden in de stedelijke hotspots tot
woningen. Zo ook zal de huidige
fabriekshal van Dolderman gesloopt worden en door de Dordtse
projectontwikkelaar Dudok Real
Estate worden ontwikkeld tot een
appartementencomplex dat aansluit bij de naastgelegen monumentale panden. De nieuwbouw
zal, onder het wakend oog van de
Dordtse Dom, een eigentijdse architectuur krijgen. De verhuizing
van Dolderman is dit jaar voorzien, aan het eind van de zomer.
Hoe gaat het eruit zien?
“Fantastisch!” Het antwoord van
André Hartemink en Dik Alblas
met wie we een interview hebben,
is kort maar veelzeggend. “Een
tijdje geleden was het een kaal stuk
grond, een nog niet beschoeide
haven en een leeg vel papier. Om
je een indruk te geven over vormgeving en dimensie wat ons bouwteam inmiddels heeft bereikt,
tonen we een film-impressie.”
We zien twee insteekhavens van
57 en 53 meter breed bij 140
meter diep met middenpier en
twee torenkranen, direct over bak-

Er komen twee insteekhavens van 57 en 53 meter breed en 140 meter
lang met middenpier. (artist illustration Dolderman)

boord in de 2e Merwedehaven.
Parallel aan de oever van de havenmonding zijn eveneens een paar
afmeerplaatsen. Op het 20.000
m2 grote terrein komt een productiehal van 4.450 m2 en magazijn
in bereik van een torenkraan, met
daar tussen het twee verdiepingen,
1.300 m2 grote kantoor. Onder dit
transparante kantoor komt een
corridor met entree, een doorkijk
van de rivier naar de haven en zijn
er werkhalingangen voor transport
en leveringen.
“De 733 benodigde heipalen voor
het kantoor-/bedrijfspand hebben
we wegens oplopende marktprijzen en levertijden vorig voorjaar
al besteld. Onze uitgangspunten
waar klanten, medewerkers en
ons bouwteam aan hebben meegedacht, zijn onder andere de
afmeerkades en korte looptijden
naar werkplaats en magazijn.
Gebouwd volgens het laatste
bouwbesluit bieden het moderne kantoor en de bedrijfshallen
optimale arbeidsomstandigheden,
een verbeterde productiviteit ten
opzichte van de huidige locatie
en de mogelijkheid tot groei van
activiteiten in de toekomst. Ook
de kadevoorzieningen zijn up-todate en daarnaast worden apparatuur en machines vrijwel allemaal

vernieuwd.”
Hoe is de warmtevoorziening
ingevuld?
“Hiervoor worden er warmtepompen geïnstalleerd en de hallen
worden voorzien van vloerverwarming.”
En de energie?
“Op de daken komen zonnecellen. Onze focus ligt op functioneel-groen en eigentijdse voorziening, niet op nice to have.”
Is de invulling van zo’n bedrijf niet
een geweldige uitdaging?
“Zeker, wie krijgt nu de mogelijkheid een compleet nieuw bedrijf
te realiseren. We maken er iets
moois van, iets dat past bij ons
en onze klanten. We zijn met veel
verschillende locaties bezig geweest. Maar watergebonden opties
met voldoende potentie en passend verhaal waar grondtransacties mogelijk zijn, vind je weinig.
Het voortraject qua verwerving
van de grond, alle bijbehorende
juridische overeenkomsten, het
initiële ontwerp van het kantoorbedrijfspand en de maritieme
infra, de selectie van geschikte
bouwers en installateurs, het hele
traject van vergunningen et cetera

(artist illustration Dolderman)

heeft inmiddels al zo’n vijf jaar in
beslag genomen! De betaalbaarheid met de huidige inflatie is
ook nog een puntje. Gemeente en
provincie komen ons financieel
tegemoet voor infrastructuur en
damwandkade.”
Wat is de kracht van Dolderman
voor zo’n aanpak?
“Eerst en vooral de vooruitziende
blik van Jan van Rijn die zich,
nadat Dolderman zich in 1956
in Dordrecht gevestigd had, bewust focuste op de verkoop van
het gerenommeerde motormerk
Caterpillar. Ook is Dolderman
qua mentaliteit altijd een familiebedrijf gebleven dat zo dicht mogelijk aansluit bij zijn klanten. We
zijn klantgericht en laagdrempelig: voor info, overleg of een kop
koffie stap je bij ons zo naar binnen. Gezelligheid werkt ook als
een olievlek. Daarnaast zijn we
slagvaardig door vrijwel alles in
huis te hebben en het concept van
one stop shopping waar te maken.
Als Dolderman zijn we door installatie, hermotorisering en afbouw
samen met onze klanten gegroeid.
Almaar grotere schepen met een
verscheidenheid aan voortstuwing
lagen voor de wal.”
Gaan alle medewerkers mee naar
de Merwedehaven?
‘Gelukkig wel. Dolderman telt 80
employees en 20 vaste inhuurkrachten. Met onderaannemers
zijn hier overdag tot wel zo’n 150
man werkzaam. We staan voor
een grote investering die ons de
beschikking geeft over meer ruimte, waardoor wij efficiënter en
productiever kunnen werken en
die perspectief biedt voor verdere
uitbreiding van activiteiten”, aldus
Hartemink en Alblas.
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Achter de schermen bij OMRU Scheepsramen
OMRU Scheepsramen is al meer dan vijftien jaar een gevestigde
naam in de binnenvaart. Het bedrijf, dat wordt geleid door Yvo en
Peggy de Ruijter, heeft zich gespecialiseerd in de productie, levering en montage van aluminium scheepsramen en scheepsdeuren.
Die productie vindt volledig in eigen huis plaats in het Limburgse
Echt, waar OMRU beschikt over moderne faciliteiten en over een
team van ervaren vakmensen. In deze serie belichten we een aantal
specialismen van dit maritieme maakbedrijf.

Het bedrijf is gevestigd in het Limburgse Echt. (foto OMRU Scheepsramen)

Wie online actief is en
regelmatig op Facebook of
LinkedIn zit, kan niet om
OMRU Scheepsramen heen.
Wekelijks worden er updates
geplaatst over de vele projecten
die in de binnenvaart worden
gerealiseerd. De diversiteit aan
opdrachten is groot.
Niet alleen binnenvaartschippers
vertrouwen op het vakmanschap
van OMRU. Ook met een groot
aantal (af)bouwers van motor-

schepen, tankers en werkboten
heeft het bedrijf uit Echt in de
afgelopen jaren een goede relatie
opgebouwd. Datzelfde geldt voor
rederijen in de passagiersvaart.
Daarmee zijn de belangrijkste
toepassingsgebieden van OMRUproducten genoemd: binnenvaartschepen, passagiersschepen en
werkboten. Die laatste categorie is
overigens erg breed en omvat onder andere duwboten, sleepboten,
boten voor hulp- en reddingsdiensten, pontons en veren.

Scheepsramen én -deuren
OMRU Scheepsramen is gevestigd
in Echt, op slechts een paar autominuten van binnenvaartcentrum
Maasbracht, tevens de thuishaven
van Yvo en Peggy de Ruijter. Het
bedrijf ligt op een groot bedrijventerrein dat voor opdrachtgevers
en leveranciers goed bereikbaar is
door de directe ligging aan de A2
en A73.
In een aantal bij elkaar liggende
bedrijfshallen vindt de productie van de aluminium scheepsra-

men én scheepsdeuren plaats. Het
grootste gedeelte is bestemd voor
de Nederlandse markt, maar ook
in andere landen groeit de vraag
naar OMRU-producten. Daarom
werkt OMRU in België en Duitsland al een aantal jaren samen
met zijn vaste verkooppartners
Bernaerts Scheepsherstellingen en
Bootsfenster.com.

Kwaliteit gegarandeerd
De scheepsramen die OMRU
produceert voldoen aan de strenge kwaliteitsnorm ISO 3903. Dat
betekent dat ze voldoen aan alle
wettelijke (technische) voorschriften.
Kwaliteit en veiligheid hebben
binnen het bedrijf de allerhoogste prioriteit. Regelmatig worden
scheepsramen van OMRU geproduceerd en gemonteerd onder het
toeziend oog van keuringsinstanties als Bureau Veritas, Register
Holland en Lloyds.

Vakmanschap
Die hoge kwaliteit zit niet alleen
in de producten van OMRU, maar
ook in de organisatie achter de
producten. Want een goed product alleen zorgt nog niet voor
de beste klantervaring. Het totale
proces moet kloppen en voor de
opdrachtgever goed voelen.
Om die reden werkt OMRU uitsluitend met eigen vakspecialisten die de OMRU-producten van
a tot z kennen. Wat het team van
OMRU voor jou als binnenvaartschipper of -ondernemer kan betekenen? Daar kom je in het verloop
van deze serie achter.
Wil je meer weten over OMRU
Scheepramen en haar producten?
Neem dan contact op met Yvo
de Ruijter: +31 (0)6 203 51 424.
Kijk ook op
www.omruscheepsramen.com.

Damen pakt eigen uitstoot aan met Skoonbox
Damen Shipyards Group heeft
de Skoonbox overgenomen van
Skoon Energy. ’s Werelds eerste
maritiem gecertificeerde, multiinzetbare batterijcontainer zal
worden ingezet om op eigen
werven duurzame stroom te
leveren voor toepassingen waar nu
nog vooral dieselgeneratoren of
scheepsmotoren gebruikt worden.
Deze eerste 20-voets container
moet uitgroeien tot een duurzaam
batterijnetwerk voor mobiele en
tijdelijke toepassingen, dat Damen
op termijn ook voor klanten
wereldwijd wil inzetten.

De Skoonbox werd tijdens de
Wereldhavendagen Rotterdam in
2018 onthuld en daarna verder
doorontwikkeld. De batterijcontainer bevat 314 lithiumbatterijen,
goed voor 638 kWh aan energie.
De afgelopen jaren is de Skoonbox
ingezet voor tal van toepassingen
in het Amsterdamse havengebied.
Damen was al partner van Skoon
Energy.

Walstroom
“De Skoonbox en opvolgende
schone energiesystemen bieden
ons ontzettend veel mogelijkheden om onze ecologische foot-

print en die van onze klanten te
reduceren”, aldus Vincent de Maat
van Damen Shipyards Group.
“Het is een duurzame vervanger
van dieselgeneratoren, maar kan
ook als groene vorm van walstroom ingezet worden, waardoor afgemeerde schepen bij onze
reparatiewerven hun boordmotoren uit kunnen laten. Dat scheelt
veel uitstoot.”
Skoon Eneergy gaat zich focusen
op de ontwikkeling van Skoon
Sharing, het software platform
dat vraag en aanbod van mobiele,
duurzame energie-oplossingen bij
elkaar brengt.

De Skoonbox staat nu bij Damen op de werf. (foto Damen Shipyards Group)

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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Special
Edition
#1 - Leveranciers
Voor elke editie:
“Net
als
de vorige
keer, wil ik het element ‘tijd’ aanpassen en de titels18
korter
“

60 jaar Hoogendoorn MBI

12,5 jaar Europe@work

WMI feliciteert Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw met het
60-jarig jubileum en wenst Dick Hoogendoorn (links), Stefan Hoogendoorn (rechts)
en Corné Hoogendoorn veel succes met de hernieuwde start in hun nieuwe pand!

WMI feliciteert Europe@Work met het 12,5 jarig jubileum en wenst Martin Jooren
(foto) en Ruben van Alten veel succes met de realisatie van hun ambities voor de
toekomst !

Werkendamse vloot even thuis

Iedereen een ﬁjne plek in de haven

Wat een mooi gezicht is het toch weer als een groot deel van de Werkendamse
binnenvaartvloot even thuis is. Net voor de kerstdagen lagen er 118 schepen
in de haven, met een gezamenlijk laadvermogen dat gelijk is aan ruim 8.200
vrachtwagens. Werkendam is na Zwijndrecht de grootste thuishaven van de
Nederlandse binnenvaartvloot. Werkendamse binnenvaartondernemers en
bevrachtingskantoren leveren jaarlijks een enorme vervoersprestatie via de
Europese rivieren en kanalen: met honderden miljoenen tonkilometers dragen
zij substantieel bij aan milieuvriendelijk transport!

Traditiegetrouw zetten veel binnenvaartondernemers tegen de kerstdagen
koers naar thuishaven Werkendam, Gemeente Altena. Havenmeesters Jan Smit
en Lou Goedel doen hun uiterste best om iedereen een ﬁjne plek in de haven
te geven. Zij maken daarbij gebruik van de mogelijkheden die de hedendaagse
digitalisering biedt: zij delen de ligplaatsen virtueel in met behulp van het
havenmanagementsysteem van Shiplogic.

7 scheepswerven
17 maritieme toeleveranciers
12 maritieme dienstverleners

Kracht door samenwerking
werkendammaritimeindustries.nl











6 constructie- en waterbouwbedrijven
2.000 arbeidsplaatsen
34 landen

Alles aan boord.
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Postbus 188, 3330 AD Zwijndrecht
Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht

Nieuwe Bosweg 4, Postbus 14
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Telefoon (078) 612 48 33
Fax (078) 619 53 42

Telefoon (078) 681 41 77
Fax (078) 681 50 56

• Voor kleine tot ingrijpende
reparaties en compleet onderhoud
• Helling 120 meter
• Groot schroevendok

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn

SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

√ VOLVO PENTA officieel bedrijfsvaart dealer
√ 2 STEVENDOKKEN 12 m tussen beunen
√ Inbouw en herstelling boegschroeven,
stuurinstallaties, motorinstallaties diverse
merken, aslijnen, etc.
√ SPECIALIST SCHROEVEN – eigen hersteldienst met jarenlange ervaring
√ BOUW, ONDERHOUD en HERSTELLING
diverse vaartuigen – eigen helling tot 50 m
√ DRAAI- en FREESWERKEN in eigen werkplaats – schroefassen, roerkoningen, etc.

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

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

www.carronmarine.be

24/7 vakkundige en betrouwbare dienstverlening
Omdat uw schip altijd door moet kunnen varen
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Overslag North Sea Port:
binnenvaart herstelt zich van corona
Met bijna 69 miljoen ton
goederenoverslag via zeevaart
in 2021 groeide North Sea
Port 9 procent ten opzichte
van het eerste coronajaar
2020. De aan- en afvoer via de
binnenvaart kende met een groei
van eveneens 9 procent tot 60
miljoen zelfs een volledig herstel.
Al sinds het vierde kwartaal van
2020 is de heropleving zichtbaar.
Met een goed 2021 achter de rug
verwacht de Vlaams-Nederlandse
havenbeheerder in dit jaar het
coronaverlies volledig weg te werken.

vóór de start van de coronacrisis
uit: 58,5 miljoen ton. De verhouding import-export is nu 41/59.
Bij de zeevaart zit North Sea Port
met een overslag van 68,9 miljoen
ton nog maar 4 procent onder het
record van 2019. De import nam
met 12 procent toe, de export met
1 procent.
Met een overslag via zeevaart van
68,9 miljoen ton en via binnenvaart van 59,7 miljoen ton registreert North Sea Port in 2021 een
totale overslag van 128,6 miljoen
ton tegenover 118,3 miljoen ton in
2020. Dat is dus ruim 10 miljoen
ton meer.

Binnenvaart op peil

Bulkhaven

De overslag naar en uit binnenvaartschepen boekte in 2021 een
volledig herstel: met 9 procent tot
59,7 miljoen ton. Het was voornamelijk de export die hier een
vlucht nam (+14%). Zo komt de
haven ruim boven het volume van

North Sea Port is van oudsher een
bulkhaven. Droge bulk neemt ook
in 2021 meer dan de helft van de
overslag via zeevaart voor zijn rekening: 53 procent. De 36,4 miljoen ton betekent een plus van 12
procent tegenover 2020.

Dit segment heeft zich in 2021
volledig hersteld en laat zelfs een
groei zien ten opzichte van recordjaar 2019. Die groei zat onder
meer bij bouwmaterialen, granen,
steenkool, ijzererts en schroot.
Roll on-roll off is goed voor een
aandeel van 5 procent: 3,6 miljoen
ton, 37 procent meer dan in 2020.
Ook hier is het aandeel gegroeid.
Meer vervoer van trailers en staal
zorgde voor de toename. Het aantal vervoerde auto’s bleef gelijk.
De vloeibare bulk was in 2021
goed voor bijna een kwart van de
totale zeeoverslag: 16,7 miljoen
ton was 3 procent meer dan een
jaar eerder. De stijging was vooral te danken aan de overslag van
plantaardige oliën en chemische
producten.

Rusland
Breakbulk heeft in Gent, Vlissingen en Terneuzen samen een
aandeel van 14 procent. Dat is 9,5

(illustratie North Sea Port)

miljoen ton. De stijging van 2 procent werd gemeten bij de overslag
van cellulose, staal en bananen.
Containers tellen voor 4 procent
mee. In gewicht was sprake van
een afname van 3 procent, naar
2,6 miljoen ton. In TEU was er
wel een stijging: met 27 procent
naar 262.000 TEU. De daling
deed zich onder meer voor door
minder transport van bananen in

containers; die kwamen nu in de
vorm van break bulk naar North
Sea Port.
Rusland bleef voor de goederenoverslag via zeevaart de belangrijkste handelspartner, gevolgd
door Brazilië, Groot-Brittannië, de
Verenigde Staten en Zweden.
Europa is goed voor 61 procent
van de handel.

Provincie maakt weg vrij voor ontgassingsinstallatie in Amsterdam
Noord-Holland staat voortaan
ontgassen met (mobiele)
ontgassingsinstallaties toe.
Binnenvaarttankers kunnen
zodoende hun tanks ontgassen
aan openbare kades in het
Amsterdamse havengebied,
maakte Port of Amsterdam
onlangs bekend.
In Noord-Holland ontbrak beleid
voor het stilliggend en gecontroleerd ontgassen van binnenvaarttankschepen. Vergunningen voor
mobiele
ontgassingsinstallaties
waren daardoor niet mogelijk.
Vanaf nu is het wél mogelijk om
restdampen aan wal te verwerken.
“Dit is milieu- en gezondheidswinst”, aldus Port of Amsterdam.
De Omgevingsdienst Noordzee-

kanaalgebied (OD NZKG) heeft, in
nauw overleg met de hoofdstedelijke haven, beleid gemaakt als alternatief voor het varend ontgassen.

Minder uitstoot
Bij het gecontroleerd stilliggend
ontgassen worden de restdampen uit ladingtanks van schepen
verwijderd en vervolgens aan de
wal verwerkt in een zogenoemde
(mobiele) ontgassingsinstallatie.
Dit levert circa 95 procent minder
uitstoot van schadelijke stoffen
ten opzichte van varend ontgassen. Ook het risico op geuroverlast
wordt kleiner.
Verschillende bedrijven hebben
de afgelopen jaren op de Groene
Kade in Amsterdam getest met
dergelijke dampverwerkingsinstal-

laties. “Door het ontbreken van
beleid was het onduidelijk hoe
met deze restdampen om te gaan”,
aldus Port of Amsterdam. “Daar
waren bij de betrokken partijen
zoals het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, de OD NZKG,
de provincie Noord-Holland,
dampverwerkers en het havenbedrijf verschillende, soms ook
tegengestelde ideeën over. Moeten
retourdampen als afval worden
gezien of zijn zij onderdeel van
een circulair proces?”

Duidelijkheid
Daar is nu duidelijkheid in gekomen. Hendrik-Jan Oost, projectleider bij Port of Amsterdam,
is daar blij mee. Hij zeg top de
website van het havenbedrijf:

“Hoewel er al jaren een verbod
op varend ontgassen in onze provincie is voor benzeenhoudende
lading, was er geen echt alternatief
voor handen.”

Verbod handhaven
De scheepvaart heeft in de tussentijd niet stilgezeten, vindt
hij. “De afgelopen jaren heeft de
scheepvaart een aanzienlijke reductie van uitstoot weten te bereiken door zoveel mogelijk met
dezelfde schepen vergelijkbare
lading te vervoeren, de compatibiliteitsvaart. Uiteindelijk moet met
de realisatie van ontgassingsfaciliteiten een reductie van ten minste
98 procent van de uitstoot van
schadelijke stoffen te realiseren
zijn. Ik ben dan ook heel blij met

het resultaat van deze gezamenlijke inspanning.”
Nu de provincie ontgassen met
mobiele
ontgassingsinstallaties
aan openbare kades mogelijk
maakt, heeft de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied de mogelijkheid om hiervoor ontheffingen
te verlenen. Hendrik-Jan Oost:
“Door de beleidsregel is voor alle
partijen nu duidelijk aan welke
voorwaarden een ontheffing voor
het ontgassen moet voldoen. Wij
verwachten dat deze beleidsregel
gaat helpen om het milieubelastende varend ontgassen terug te
dringen. Dat vinden we belangrijk
omdat wij iedere dag werken aan
een schone en veilige haven voor
gebruikers en omwonenden.”

TOS versterkt positie met overname branchegenoot C-Port
Het Rotterdamse familiebedrijf
TOS neemt branchegenoot
C-Port BV over van het
Amerikaanse Lineage Logistics,
dat vorig jaar koelopslagbedrijf
Kloosterboer inlijfde en
zodoende ook eigenaar
was geworden van het
detacheringsbureau.
In 2017 nam TOS een bedrijfsonderdeel van STC-Group over.
Sindsdien is TOS actief in de bemiddeling en begeleiding van
BBL-studenten in de sector haven
en logistiek. Met de overname van
C-Port zet de familie Wagenaar,
eigenaar van TOS, een grote stap
in het waarmaken van haar ambities: een prominente positie voor
TOS in de sector.
Roel Latuheru, sinds 1 november

en verscheidenheid van klanten
in Zuidwest-Nederland maken
C-Port een partij die goed past bij
onze ambities.”
Een respectabele leverancier, aldus
Latuheru. “Met de overname van
C-Port willen we een prominente,
kwalitatief goede speler worden in
deze niche markt en een rol van
betekenis spelen bij de transitie
van de (arbeid)markt in de havens
en logistiek de komende jaren,
zowel in Zeeland, het North Sea
Port-gebied, als Rotterdam.”
Roel Latuheru: “Door de overname bundelen we de krachten en we gaan
verder onder de naam TOS Port & Logistics.” (foto TOS)

2021 managing director en partner bij TOS Port & Logistics, legt
uit: “Voor TOS is de overname van

C-Port een belangrijke stap in de
ontwikkeling van de activiteiten in
de havens en logistiek. De omvang

TOS Port & Logistics
“Door de overname bundelen we
de krachten van TOS Port & Logistics en C-Port en gaan we verder
onder de naam TOS Port & Logistics. We hebben er alle vertrouwen
in om onze groeistrategie voor de

toekomst waar te maken. En met
de expertise, processen en systemen van TOS zullen alle betrokken direct kunnen profiteren van
hoge kwaliteitsstandaarden. Dit
alles om opdrachtgevers en medewerkers nog beter te kunnen
bedienen.”
TOS werkt voor bedrijven in de
offshore wind en offshore, bagger en natte aannemerij, haven- en
zeesleepvaart, haven en logistiek
en binnenvaart. Detacheerder
C-Port had circa 150 haven- en
logistieke medewerkers in vaste
dienst, opererend vanuit kantoren
in Vlissingen en Rotterdam. Daarnaast werken er acht mensen op
kantoor. Alle medewerkers van
C-Port kunnen aan de slag bij TOS
Port & Logistics.
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Haven Moerdijk bouwt verder aan positie in VlaamsNederlandse delta
Ondanks de Brexit en de coronapandemie kijkt Havenbedrijf
Moerdijk terug op een goed jaar.
Zowel de binnenvaart als de zeevaart groeiden. De totale overslag steeg met 7 procent tot 17,8
miljoen ton. De binnenvaart
nam daarvan het grootste deel
voor haar rekening: 10,5 miljoen
ton. Dat was 5 procent meer
dan in 2020. De meeste groei in
de overslag was zichtbaar bij de
containers. Die plusten met 8
procent naar 746.546 TEU.
Port of Moerdijk heeft in 2021
belangrijke stappen gezet in het
versterken van zijn positie in de
Vlaams-Nederlandse delta, stelt
het havenbedrijf in een persbericht over de overslagcijfers. “Een
scherpe en ambitieuze bedrijfsstrategie, nieuwe klanten, uitbreidingen, tal van ontwikkelingen
en de officiële start van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Het
jaar 2021 kenmerkte zich voor het
havenbedrijf als een jaar van duurzame ontwikkelingen en groei in
werkgelegenheid en in cijfers voor
zowel de binnen- als zeevaart.”

Knooppunt
Ferdinand van den Oever, directeur van Havenbedrijf Moerdijk,
zegt: “Door strategische keuzes te

maken realiseren wij duurzame
groei. Door bewuste keuzes te maken bouwt Havenbedrijf Moerdijk
ook komende jaren door aan haar
ambitie: Port of Moerdijk is hét
knooppunt voor duurzame Europese toegevoegde waarde logistiek
en circulaire chemie in de VlaamsNederlandse delta.”
“We hebben scherp geformuleerd
waar wij en onze partners voor
staan. Meetbare doelen zijn aan
de bedrijfsstrategie toegevoegd
waardoor het havenbedrijf nóg
beter invulling kan geven aan de
rol als ketenregisseur” vervolgt
Van den Oever. “Om bedrijven
op Port of Moerdijk met elkaar te
verbinden zijn we in 2021 gestart
met de industrietafels. Zowel op
het gebied van industrie, shortsea als het spoor organiseren we
(digitale) bijeenkomsten om gezamenlijke doelen en belangen te
realiseren. Dat leidt niet alleen tot
groei, maar zorgt er ook voor dat
we de aanjager kunnen zijn voor
duurzame transities.”

Nieuwe verbindingen
Nieuwe bedrijven als Air Liquide
en Frigo vestigden zich het afgelopen jaar in het Moerdijkse havenen industriegebied. MM Metal
Recycling en Lidl breidden uit.
In 2021 heeft Port of Moerdijk ver-

In het walstroomproject voor de zeevaart werkt Port of Moerdijk samen met CCT Moerdijk en A2B-online.
(foto Port of Moerdijk)

der een aantal nieuwe verbindingen gerealiseerd. Zo breidde vanuit het shortsea cluster A2B-online
uit met een extra afvaart van Moerdijk naar het Verenigd Koninkrijk.
Spoorvrachtoperator Lineas startte
met een nieuwe treinverbinding
tussen Moerdijk en Antwerpen.
Ook is de nieuwe spoorterminal
in gebruik genomen.
Na een jarenlange aanloop krijgt
het logistiek Park Moerdijk (LPM)
inmiddels ook echt vorm. Het eerste bedrijf dat zich op LPM gaat
vestigen is DSV. DSV is een bekende speler op het haven en industrieterrein Moerdijk en de nieuwe
nummer 1 in de Top 100 Logistie-

ke Dienstverleners in Nederland.
Het bedrijf heeft getekend voor
de ontwikkeling van meer dan
200.00 m2 opslag en distributie en
neemt daarvoor de hele eerste fase
van meer dan 34 hectare grond af.

Duurzamer
Verduurzaming van de haven komt
op veel manieren terug. Zo verwelkomde Moerdijk in 2021 het eerste
elektrische binnenvaartschip. Zero
Emission Services (ZES) vaart voor
bierbrouwer Heineken met de Alphenaar volledig emissieloos tussen
Alphen aan den Rijn en Moerdijk.
Om na de binnenvaart ook stappen te zetten in de elektrifica-

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

Maak ook schoon schip

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

tie van de zeevaart kreeg Port of
Moerdijk subsidie van de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van I&W. Met die 436.000 euro
maakt de haven er werk van om
ook walstroom aan de zeevaart
aan te bieden.
In 2021 is verder een eigen zonnepark in gebruik genomen (aan de
Westelijke Randweg). Dankzij een
nieuwe methode is daarbij de constructie versterkt zodat ondanks
zware storm of sneeuwval ook de
grond onder de zonnepanelen die
dienst doet als kabels en leidingenstrook nog efficiënt kan worden gebruikt.
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Investeerders gezocht voor zeilend vrachtschip
EcoClipper wil kapitaal
aantrekken om een duurzame
vloot in de vaart te brengen.
De Nederlandse rederij heeft
daarvoor een prototype van een
innovatief, zeilend vrachtschip
ontwikkeld.

Investeringen voor de eerste
tranche beginnen bij 50 certificaten voor een totale prijs van 350
euro. Investeerders in de eerste
rondes kopen certificaten met korting.

Oprichter en CEO Jorne Langelaan en COO Dirk Klaassen roepen investeerders op om mee te
doen met de crowdfunding en te
investeren in het eerste zeilende
vrachtschip en daarmee ook in de
rederij. Dat gebeurt met behulp
van de blockchain-technologie van
partner Bondex.

“Tijdens de klimaattop in Glasgow werd opnieuw duidelijk

Lijndienst op de Noordzee
Ze zijn overtuigd van het concept:
“Afgelopen jaar nam de aandacht
voor de kwetsbaarheid van de wereldwijde logistiek en de scheepvaartindustrie als geheel toe, en
bedrijven gingen op zoek naar een
duurzame optie voor transport.
Daarnaast zette de groeiende trend
voor milieuvriendelijk reizen verder door. EcoClipper biedt met het

Duurzame logistiek

EcoClipper
Het ontwerp van de EcoClipper 500, die de rederij later wil laten bouwen.
(illustratie EcoClipper)

investeren in zeilschepen een oplossing voor beide uitdagingen.”
EcoClipper gaat bestaande en
nieuwe zeilschepen inzetten voor
het vervoer van vracht en passagiers. Het bedrijf heeft hiervoor
meerdere scheepvaartlijnen ontwikkeld: Transatlantisch, Oostelijk, Trans-Pacific en Wereldwijd.
Onlangs werd aangekondigd dat
EcoClipper begint met een lijn-

Oprichter en CEO Jorne Langelaan. (foto EcoClipper)

dienst op de Noordzee: duurzame
scheepvaart en reizen tussen het
Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa.

Certiﬁcaten
Er zijn substantiële investeringen
nodig om een wereldwijde vloot
zeilschepen in de vaart te brengen. De strategie van EcoClipper is
gebaseerd op het investeren in één
schip tegelijk. Als zodanig komt
er een reeks investeringstranches,
in certificaten in de EcoClipper
Coöperatie U.A. Bij de eerste
tranche mikken Langelaan en
Dirk Klaassen op 140.000 euro
voor de aankoop van het eerste
retrofit-schip. Later wil de rederij
nieuwe schepen bouwen. Daarvoor is al een ontwerp gemaakt: de
EcoClipper 500.
De tweede en derde tranche brengen de financiering op bijna een
miljoen euro. Vervolgrondes zullen groter worden naarmate het
netwerk van het bedrijf groeit.

5G moet nieuw digitaal haventijdperk inluiden
De Duitse Oostzeehavens
Wismar en Stralsund en de
binnenhaven van Karlsruhe gaan
digitale testgebieden aanleggen
op basis van 5G. Het Duitse
verkeersministerie stelt 4 miljoen
euro ter beschikking voor dit
project, dat de naam Portable
5.0 draagt.
De komende twee jaar worden verschillende toepassingsmogelijkheden van 5G-netwerken opgebouwd en getest. Zoals het
automatisch beladen van bulkschepen en een 5G-campus voor
autonoom varen.
De resultaten worden op boven-

regionaal niveau verzameld. De verwachtingen zijn hooggespannen.
Het project kan een belangrijke
bouwsteen leveren voor de digitale
transformatie van de havensector
in Europa. Verder worden positieve
effecten op het klimaat verwacht.

Spannende jaren
“We kijken uit naar de samenwerking met de andere havens”, laat
het havenbedrijf van Stralsund
weten. “Binnen dit project gaan
we oplossingen bekijken om
middelen beter in te zetten en de
toekomst van onze multimodale
haven te borgen onder inzet van
innovatieve technologie.”

Ook het havenbedrijf Karlsruhe
ziet een nieuw digitaal haventijdperk tegemoet. “Dankzij de
subsidie kunnen we onze haven
uitrusten met 5G-technologie
en daarmee onze transformatie
starten. Dit maakt de regio ook
aantrekkelijker voor het bedrijfsleven.”
De zeehaven Wismar heeft de leiding over het project. “Het worden voor ons allemaal spannende
jaren. We kunnen onze toekomstconcepten voor onder meer autonoom varen nu in de praktijk gaan
testen. Dit versterkt onze positie
als aanjager van digitalisatie aan
de Oostzeekust.”

Sluis Ampsin-Neuville is open
Vandaag (dinsdag 18 januari)
is op de Maas de nieuwe sluis
in Ampsin-Neuville officieel in
gebruik genomen.
Het sluiscomplex van AmpsinNeuville, stroomafwaarts van
Hoei, vormde het laatste knelpunt
voor de grote scheepvaart tussen
Namen en Antwerpen en Namen
en Nederland. In 2018 begon de
uitbreiding van het complex. De

dat, als we een leefbare toekomst
willen, al onze industrieën een
onmiddellijke en absolute transitie naar duurzaamheid moeten
maken”, zegt Jorne Langelaan.
“Op het gebied van logistiek wordt
dit met EcoClipper direct in praktijk gebracht. Daarom nodigen we
iedereen uit om te investeren in de
zeilvaart.”

schutkolk van 55 bij 7,50 meter
is vervangen door een 225 meter
lange en 12,50 meter brede kolk.
Die is geschikt voor schepen tot
4.500 ton.
Sinds september vonden er proefschuttingen plaats. Nu de testfase
succesvol afgerond is, gaat de sluis
open voor de scheepvaart en kan
de ontmanteling van de tweede
sluis (136 bij 16 meter) van start

gaan. Deze dateert uit 1958 en
wordt vervangen door een kolk
van 225 bij 25 meter voor schepen
tot 9.000 ton en zal in 2024 klaar
zijn.
Tijdens de bouw kunnen grote
binnenschepen alvast gebruikmaken van de nu opgeleverde
sluis. Ampsin-Neuville is het derde grootste sluiscomplex in Wallonië. In 2020 is er 7,73 miljoen
ton geschut.

Rederij EcoClipper is in 2018 opgericht door Jorne Langelaan, kapitein uit de zeilvaart en mede-oprichter van Fairtransport. EcoClipper
wil een vloot zeilschepen opzetten die wereldwijd emissievrij goederen en passagiers kunnen vervoeren.
EcoClipper Coöperatie U.A. werd gelanceerd in het najaar van 2021
om investeerders, teamleden en klanten “een meer inclusieve en democratische structuur”: te bieden. De coöperatie fungeert als houdstermaatschappij en is eigenaar van de exploitatiemaatschappij en de
toekomstige schepen.

Kijk voor meer informatie op www.ecoclipper.org.

Een Griekse halfgod

Tankers met een draagvermogen
van 200.000 ton of meer worden
super- of mammoettankers genoemd. De internationale aanduiding is VLCC (Very Large Crude
Carrier) met de tonnage in DWT
(Deadweight Tons). Vanaf 320.000
DWT heten ze ULCC (Ultra Large
Crude Carrier). De Hercules I is
299.011 ton en een van de vele
VLCC’s met een tonnage van om
en nabij de 300.000. De lengte is
333 meter en de breedte 60 meter.
Het schip werd gebouwd door
Hyundai Heavy Industries te Incheon en kwam 2017 in de vaart
onder de vlag van de Marshalleilanden. De ‘T’ in de schoorsteen
is van de Griekse reder Nikolas P.
Tsakos, die het schip vernoemde
naar de mythologische halfgod,
die het toonbeeld is van kracht en
slimheid.
In de zij staat ‘TEN’, wat niet slaat
op het getal 10, maar op Tsakos
Energy Navigation Ltd., waarmee
de functie als energietransporteur wordt benadrukt. TEN doet
dat met zo’n zeventig tankers, bij

elkaar goed voor 8 miljoen DWT.
De vloot omvat meerdere types
van verschillende grootte, waarvan
er veertien met een Green Award
gecertificeerd zijn. Het merendeel
van de vloot wordt vanuit Athene
gemanaged door TCM (Tsakos
Columbia
Shipmanagement),
een joint venture tussen Tsakos
en Schoeller Groups. Bovendien
opereert Tsakos nog met elf bulkcarriers en tien containerschepen.
De Hercules I kwam afgelopen
december uit de Golf van Mexico
met in Corpus Christi geladen
ruwe olie. De Texaanse crude werd
gelost bij de MOT in de 8ste Pet.
Nog geen twee dagen later vertrok de VLCC in ballast en zette
opnieuw koers naar de Golf van
Mexico.
Het schip vaart op relatief goedkopere stookolie, wat is toegestaan
doordat de uitlaatgassen gekuist
worden door een scrubber. De
wanstaltige installatie is niet om
aan te zien, maar wel effectief.
TEKST: CEES DE KEIJZER
FOTOGRAFIE: ARJAN ELMENDORP

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

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

www.klimaatservice.nl

www.klimaatservice.nl

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

Tel. 0184 - 613911

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

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

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

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

Scheepsbouw
zit in ons
DNA

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

Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties
Nieuwbouw

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

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

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

Re ﬁt

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

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

Reparatie

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

breejen-shipyard.nl
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RH Marine en Bakker Sliedrecht ontwikkelen powerplant voor nieuwe brandstof

Toepassing van methanol wordt ‘menens’
Bakker Sliedrecht en RH Marine
gaan een nieuw elektrisch
systeem ontwikkelen waarmee
schepen op methanol en andere
emissieloze brandstoffen
kunnen varen. Doel van de
systeemintegrators is dat
schepen hierdoor in de toekomst
niet alleen duurzamer, maar
ook efficiënter, veiliger en
betrouwbaarder kunnen varen.
Samen met twintig andere partners
maken de twee Pon-bedrijven deel
uit van een maritiem consortium
dat 24 miljoen overheidssubsidie
heeft gekregen voor onderzoek
binnen het MENENS-programma.
MENENS staat voor ‘Methanol als
Energiestap Naar Emissieloze Nederlandse Scheepvaart’.
Dat loopt de komende vier jaar.
Aan het consortium doen diverse
kennisinstituten, reders, bagger- en
offshorebedrijven, jachtbouwers,
scheepswerven en toeleveranciers
mee.
“Het idee achter het MENENSproject is dat het bedrijfsleven
zelf het voortouw neemt”, zeggen
Despoina Mitropoulou van RH
Marine en Arend van der Velde van
Bakker Sliedrecht.
Het MENENS-programma moet
het gebruik van methanol als
koolstofarme brandstof in de Nederlandse
scheepvaartbranche

versnellen. Dat kan een enorme
verlaging van de CO2-uitstoot opleveren ten opzichte van diesel.
Methanol wordt volgens de deelnemende partners internationaal
gezien als een van de best implementeerbare schone brandstoffen voor grootschalige toepassing
in de zeevaart. Ze verwachten dat
schepen zodoende met ‘net-nul
emissie’ kunnen varen.
Het consortium gaat twee verschillende scheepstypen van een retrofit
voorzien om de levensvatbaarheid
van methanolbrandstofsystemen
te testen. Er worden zes verschillende gebruiksscenario’s met verschillende operationele profielen
onderzocht. In 2030 moeten er
dertig van dergelijke emissieloze
schepen in de vaart zijn.

Fugro Pioneeer
Voor de inzet van een andere
brandstof is een nieuw elektrisch
systeem nodig. RH Marine en
Bakker Sliedrecht willen dat nieuwe systeem ontwerpen voor bagger- en offshore schepen, jachten
en marineschepen. In die sectoren
hebben de bedrijven de meeste
klanten.
Penvoerder van het MENENSprogramma is Fugro, dat zijn
onderzoeksschip Fugro Pioneer
in 2023 op methanol wil laten varen. Dat schip wordt de

komende jaren als testschip
gebruikt. Ook richten Bakker Sliedrecht en RH Marine samen met
kennisinstituut MARIN (Maritime
Research Institute Netherlands) en
TNO een virtual fieldlab in waar
nieuwe technologieën getest en
gevalideerd kunnen worden.

Van AC naar DC
Conventionele elektrische installaties en apparaten van schepen
werken op wisselstroom (AC).
Gelijkstroomsystemen
worden
ook aan boord toegepast, maar
komen minder vaak voor. Omdat
met methanol niet dezelfde dynamische respons is te realiseren in
motoren en generatoren als met
diesel, zijn batterijen of ‘supercaps’
nodig om dat te compenseren.
Hetzelfde geldt als brandstofcellen
op methanol worden ingezet als
voedingsbron. Die werken op
gelijkstroom (DC). Daarom wordt
straks de hele powerplant aan
boord ontworpen als DC-netwerk.
“De powerplant reageert anders
op methanol dan op diesel of
LNG. Om toch een goede performance te garanderen moeten we
een powerplant ontwerpen waar je
zowel een brandstofcel, een batterij als een methanol ICE-generator
aan kunt koppelen”, legt Van der
Velde uit.

Testschuttingen Niederﬁnow liggen stil

De nieuwe scheepslift. Links is de oude zichtbaar. (foto WNA Berlin)

De testschuttingen met
de nieuwe scheepslift in
Niederfinow op het OderHavel-kanaal zijn stilgelegd
en worden in het tweede
kwartaal hervat. Tot die
tijd worden bouwkundige
verbetermaatregelen uitgevoerd.
De scheepslift, waarvan de bouw
in 2008 startte, wordt sinds
enkele maanden intensief getest.
In het laatste kwartaal van 2021
vonden 449 schuttingen plaats,
waarvan bijna tweederde storingsvrij verliep.
De geconstateerde storingen
traden onder meer op in de
sensoren die nodig zijn om het
kunstwerk op termijn automatisch te kunnen bedienen.

Het Wasserstraßen- und Neubauamt Berlin laat naar aanleiding
van deze tests extra bouwmaatregelen uitvoeren. Het gaat onder
meer om de bouw van extra onderhoudsplatforms, het plaatsen
van meer hekwerken voor de veiligheid tijdens onderhoudswerken en de ombouw van evacuatietrappen.
Hiertoe moet de bak vergrendeld
worden. Er kunnen dus voorlopig geen proefschuttingen plaatsvinden. Ook de lichtinstallatie
van de scheepslift werkt nog niet.
Dat komt door leveringsproblemen bij de fabrikant.

500 proefschuttingen
“Uit de tests die we tot nu toe
hebben gedaan, blijkt dat we op

de goede weg zijn”, laat het WNA
weten. “Eerst gaan we samen met
de hoofdaannemer verbeter- en
ombouwmaatregelen doorvoeren. Daarna gaan we verder met
testen.”
De scheepslift mag pas worden
vrijgegeven als er 500 storingsvrije proefschuttingen hebben
plaatsgevonden. Deze tests worden ook gebruikt om het bedienend personeel en de onderhoudsploeg te trainen en alle
denkbare storingen te simuleren.
De nieuwe scheepslift heeft net
als de oude één bak. Pas als deze
volledig betrouwbaar functioneert kan de scheepslift open. De
Duitse vaarwegbeheerder kan nu
nog niet aangeven wanneer het
zover is.

Minder vermogensverlies
Het belangrijkste voordeel van een
DC-netwerk is dat minder vermogensverlies optreedt. Nu zetten
omvormers of frequentieregelaars
AC om naar DC en DC weer naar
AC. In een DC-netwerk hoeft de
omvormer de elektriciteit maar
één keer om te zetten naar AC voor
de verbruikers als machines en
apparaten.
“In het nieuwe ontwerp heb je
minder omzettingen nodig. Hoe
minder omvormers, hoe minder
verliezen. Ook biedt een DCnetwerk
mogelijkheden
tot
ruimtebesparing en wordt de
powerplant lichter”, stellen Mitropoulou en Van der Velde.

Waterstof
Het nieuwe systeem wordt modulair en toekomstbestendig opgezet, zodat er later eenvoudig nieuwe componenten aan toegevoegd

kunnen worden. Het moet ook
onafhankelijk zijn van de brandstofopwekking.
Mitropoulou: “We willen een
systeem ontwerpen dat zo onafhankelijk mogelijk is van de toekomstige brandstofbron. Behalve
op methanolmotoren of brandstofcellen moet het bijvoorbeeld
ook op waterstofmotoren of
brandstofcellen kunnen werken.”
Bij het nieuwe systeem zal digitalisatie een belangrijke rol spelen
en worden Industrial Internet of
Things-componenten ingezet en
geïnstalleerd. Daarmee kunnen
meer data verzameld en geanalyseerd worden om te zien hoe
de nieuwe systemen zich gedragen. “Zo kunnen we een systeem
ontwerpen dat slimmer, veiliger,
efficiënter en betrouwbaarder is”,
zegt Mitropoulou.

Veranderingen
Inmiddels zitten we alweer midden
in de eerste maand van het nieuwe
jaar. Ook in 2021 hebben de veranderingen zich laten gelden. Het komende jaar zullen wij vermoedelijk weer
flink aanspraak moeten maken op
onze flexibiliteit. Door de voortdurende wijzigingen in de omstandigheden
hebben velen van ons hun creatieve
brein nogmaals opgepoetst en flink
geïnnoveerd. Vaak niet onverdienstelijk en soms als welkome maar noodzakelijke reddingsboei. We leven in
een tijd waarin aan de ene kant veel
‘on hold’ wordt gezet, maar aan de
andere kant een soort van hectiek
heerst omdat veel nieuwe dingen al
snel weer moeten worden aangepast
vanwege de nieuwe situatie.
Een van de creatievelingen in het
nieuws, was een ondernemer van
een herenmodezaak die een plek op
de plaatselijke markt had verworven
om zo tóch te mogen verkopen. Zat
de gewenste maat er niet tussen?
Dan liep hij even naar binnen om het
uit zijn winkel te halen. Dat moet
voor veel ondernemers toch een
positieve stimulans zijn om te kijken
naar de mogelijkheden in plaats van
de onmogelijkheden? Ook de digitalisering heeft binnen het bedrijfsleven
een enorme boost gehad de afgelopen twee jaar. Écht jaren waarin
onder meer de woorden ‘verandering’ en ‘flexibiliteit’ een grote rol
hebben gespeeld.

Dienstboekje schipper
Een belangrijke verandering in de binnenvaart voor het varend personeel
zijn de beroepskwalificaties. Nieuw
is de beroepskwalificatie Schipper.

Deze kwalificatie kan vanaf vandaag
(18 januari) worden aangevraagd bij
het CBR. Daarna kan bij de SAB een
speciaal schippersdienstboekje worden aangevraagd. Tot nu toe was
de hoogst te behalen functie in het
dienstboekje stuurman. Schipper was
je spreekwoordelijk als je het Groot
Vaarbewijs had gehaald. Het nieuwe
schippersdienstboekje bevat een
‘Crew Identification’-nummer (CID)
waardoor jouw gegevens binnen alle
EU-landen plus derde landen inzichtelijk zijn.
De dienstboekjes krijgen in álle
EU-landen een specifiek registratienummer waardoor te zien is waar het
boekje is uitgegeven en door welke
instantie. Met dit schippersdienstboekje kun je je vaartijd registreren
voor het verkrijgen van vaartijdverklaringen ten behoeve van certificaten en vergunningen. Bijvoorbeeld
ADN, LNG, Rijnpatent plus uitbreiding
en grote konvooien.

Binnenvaartopleidingen
Nog een grote verandering in de
nieuwe Europese richtlijn is dat er
steeds vaker vaartijd gemaakt moet
worden bínnen de binnenvaartopleiding in plaats van ervoor of erna. In
de Praktijkopleiding Matroos moesten tot nu toe 60 dagen binnen de
opleiding worden gemaakt. Dit
wordt verhoogd naar 90 vaardagen
binnen of na afloop van de opleiding,
inclusief een extra aanvulling.
Kijk voor meer informatie over de wijzigingen bij de beroepskwalificaties
op de SAB-website: https://sabni.nl/
vaardocumenten/dienstboekjes/functiewijzigingen.

GESABBEL
Dit is een rubriek van de
Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart
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