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Zeesluis IJmuiden
houdt Amsterdam
bereikbaar
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Containervervoer over water blijft kansrijk volgens ING Research. (foto Tekst & Toebehoren)
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ING: Binnenvaart groeit door in 2022
De binnenvaart heeft zich sterk
hersteld van de coronadip. Dat
is vooral te danken aan door
de toegenomen internationale
vraag naar goederen. De groei
van het vrachtvolume zet zich
ook in 2022 door, al is die met
2,5 procent wel lager dan de
5,5 procent van vorig jaar. Dat

voorspelt ING Research op basis
van zijn jongste onderzoek.
Mede door het uitblijven van laagwaterbeperkingen heeft de scheepvaart over de Rijn een comeback
gemaakt, aldus de ING-onderzoekers. “Drukte in de havens heeft
ook veel extra containervervoer
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opgeleverd. Stevig herstel in de
staalindustrie en hoge gasprijzen
zorgen tijdelijk voor meer kolenvervoer in de binnenvaart.”
De tankvaart komt vooralsnog
minder gunstig uit de pandemie.
“Maar ook hier is er herstel en dat
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Amsterdamse havenregio blijft bereikbaar
dankzij grootste zeesluis van de wereld

Jan Rienstra, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, geeft uitleg aan
koning Willem-Alexander. (foto Rijkswaterstaat)

Koning Willem-Alexander heeft
woensdag 26 januari Zeesluis
IJmuiden in gebruik gesteld. Met
een druk op de knop opende
hij vanuit het Sluis Operatie
Centrum (SOC) de binnendeur
van de grootste zeesluis ter
wereld. Daarmee gaf de koning
het eerste schip, Bontrup
Amsterdam, officieel toegang tot
het Noordzeekanaal.
Dankzij de nieuwe zeesluis blijven het Noordzeekanaalgebied,
de havens van Amsterdam en de
Europese achterlandverbindingen

de komende honderd jaar goed
bereikbaar. De investering in deze
nieuwe maritieme toegang betekent een belangrijke verbetering
voor de bereikbaarheid op het
hoofdvaarwegennet.

Getijdeonafhankelijk
De nieuwe, grotere zeesluis vervangt de Noordersluis. Die stamt
uit 1929 en is na bijna honderd
jaar aan vervanging toe. Zeesluis
IJmuiden is 500 meter lang, 70
meter breed en 18 meter diep.
De diepte van 18 meter maakt het
voor schepen mogelijk de zeesluis

vanaf zeezijde getijdeonafhankelijk te gebruiken en vlot en veilig
naar de Amsterdamse havenregio
te varen. Hierdoor zijn de havens
24/7 bereikbaar via de zeetoegang
in IJmuiden.
Het schutten via de nieuwe zeesluis is beter te plannen en verloopt efficiënter. Dat maakt de
scheepvaartafwikkeling voorspelbaarder en daarmee de dienstverlening betrouwbaarder.
De zeesluis torent boven het
sluizencomplex uit. Reden hiervoor is dat de zeesluis op een
waterkerende hoogte is gebouwd
van 8,85 meter boven NAP. Daarmee is de sluis voorbereid op een
stijging van de zeespiegel.
Selectieve Onttrekking is een
belangrijk onderdeel van het
project Zeesluis IJmuiden. Via de
zeesluis stroomt bij het schutten
meer zout water het Noordzeekanaal in dan bij het schutten
door de Noordersluis het geval is.
Om natuur, land- en tuinbouw en
de drinkwatervoorziening te beschermen tegen verzilting, is een
oplossing gevonden in het selectief afvoeren van dit zoute water
via het Spui- en Gemaalcomplex
IJmuiden.

Scheepvaart maakt kans
op afvaltransport voor
waterstofproductie Limburg
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Om in 2050 aan de klimaatdoelen
te kunnen voldoen, moet de
chemische industrie op de schop.
Zij moet omschakelen naar groene
grondstoffen en duurzame energiebronnen. Zo ook de chemiereus Chemelot, dat een verzameling omvat van meer dan 100
chemische fabrieken en gevestigd
is op het gelijknamige industriepark in Sittard-Geleen. Het Duitse
energiebedrijf RWE schiet te hulp
en wil op het multifunctionele
bedrijventerrein Zevenellen bij
Buggenum een fabriek realiseren
om huishoudelijk en restafval
te verwerken. Vervoer over water
gaat daarbij naar verwachting een
belangrijke rol spelen.

Circulaire economie
De provincie Limburg en de Brightland Chemelot Campus willen
samen de circulaire economie in
de regio aanjagen. Dat houdt in
dat afvalstromen worden hergebruikt als grondstof. Uit afvalstromen willen ze waterstof produceren en die gebruiken in de
chemische industrie in Geleen.
Daardoor kan de uitstoot van CO2
door Chemelot in de toekomst
drastisch verminderen.
RWE en Chemelot hebben zich
verenigd in het FUREC-project
dat zich richt op de ontwikkeling

van een-afval-naar-waterstof-installatie op het terrein van Chemelot. Daartoe heeft RWE een
proefinstallatie in Niederaussem
(Duitsland) gebouwd. Deze installatie start over een half jaar.
FUREC is gesitueerd in het hart
van de Euregio, het drielandengebied dat wordt gevormd door
België, Duitsland en Nederland.

houdelijk en restafval overdekt
te verzamelen en om te zetten in
grondstof. Dat zou op het industrieterrein Zevenellen bij Buggenum moeten gebeuren. Het afval
wordt daar in een fabriek verwerkt
tot korrels, is het plan. Die worden
vervolgens naar Chemelot getransporteerd en daar in de afval-naarwaterstof-fabriek omgezet in groene waterstof.
Loek Radix, directeur van het chemiecomplex in Geleen, zegt hierover: “Het grote voordeel van het
industrieterrein Zevenellen is de
haven. Daardoor zou een groot
deel van het transport kunnen
plaatsvinden over het water.”

Bij de haven
Chemelot moet omschakelen
naar groene grondstoffen en
duurzame energiebronnen.
(foto Noud van der Zee)

Over water
Door gebruik te maken van innovatieve technologieën moet de
van-afval-naar-waterstof-fabriek
straks in staat zijn een heel scala
van grondstoffen te verwerken.
Door restafval om te zetten als
grondstof voor waterstof kan op
deze manier jaarlijks 214 miljoen
kuub aardgas worden bespaard.
Chemelot en RWE kijken naar
een centrale locatie om het huis-

Bij
Ontwikkelingsmaatschappij
Midden-Limburg (OML) in Roermond bevestigen ze dat RWE een
optie heeft genomen op ongeveer
10 hectare grond op Zevenellen,
vlak bij de haven. RWE wil begin
volgend jaar een investeringsbesluit nemen. Diverse onderdelen van het plan moeten eerst nog
worden uitgewerkt.
Omwonenden in Buggenum en
Haelen zetten, net de milieuorganisaties, grote vraagtekens bij de
plannen. De provincie Limburg
en OML zijn positief: het initiatief
sluit aan bij de circulaire ambities
van het provinciebestuur.

Rijkswaterstaat bouwt daarvoor
een dam in het Binnenspuikanaal,
ten noorden van de zeesluis. Die
krijgt onderin een opening. Omdat zoutwater zwaarder is dan
zoetwater wordt uitsluitend het
zoute water uit de diepe waterlagen via de opening naar zee afgevoerd, waardoor de waterkwaliteit in het Noordzeekanaal en de
gebieden eromheen op peil blijft.

Deuren als ﬂatgebouwen
De aanleg van Zeesluis IJmuiden
startte in juli 2016 en werd in
augustus 2021 afgerond. Tijdens
de bouw kon scheepvaart via de
bestaande kolken blijven varen.
Alles aan de sluis is groot. Zo
wegen de twee operationele deuren en de reservedeur elk 3.000
ton. Ze groot als flatgebouwen:
72 meter lang, 11 meter
breed en 24 meter hoog. Voor
de aanleg van de sluis is 300.000
kubieke meter beton gebruikt voor
onder meer de wanden, de vloer
en de deurkassen. Het beton werd
vervaardigd door een eigen betoncentrale op het bouwterrein. In
totaal is er 4.5 miljoen kubieke
meter grond afgegraven.
Het project was een samenwerkingsverband van het ministerie

van Infrastructuur en Waterstaat,
de provincie Noord-Holland, de
gemeente Amsterdam samen met
Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Het is medegefinancierd
vanuit het CEF-fonds (Connecting
Europe Facility) van de Europese
Unie.
Met het oog op de geldende
coronamaatregelen was de officiële opening een bescheiden feestje.
Dit vond plaats in het Sluis Operatie Centrum in aanwezigheid van
een klein aantal direct betrokkenen. Na de officiële openstelling
sprak Koning Willem-Alexander
onder andere met bedienaars van
de sluis, bouwers van aannemersconsortium OpenIJ en bewoners
uit de omgeving.
Een domper op de feestvreugde is
het geschil tussen Rijkswaterstaat
en Aannemersconsortium OpenIJ
(BAM-PGGM en VolkerWessels).
De aannemers willen financiële
compensatie voor een deel van de
meerkosten die tijdens de bouw
ontstonden. Ze moesten financiële tegenvallers incasseren van
in totaal circa 200 miljoen euro.
Een geschillencommissie oordeelt
binnenkort of Rijkswaterstaat daar
schuldig aan is en hoe hoog de
vergoeding moet zijn.

Strengere voorschriften
in nieuwe ES-TRIN
DOOR EVERT BRUINEKOOL

In het nieuwe van ES-TRIN
2021 zijn de voorschriften voor
bescherming tegen geluidhinder
en trillingen aan boord
aangescherpt, aldus CESNI.
Daarmee is de wetgeving voor
geluidseisen gelijkgetrokken met
de arbonormen die ook op de
wal gelden.
De werkplekken moeten zodanig zijn gelegen, ingericht en
ontworpen dat de werknemers
niet aan het gevaar van trillingen
zijn blootgesteld. “Permanent
gebruikte werkruimten moeten
bovendien zodanig zijn gebouwd
en geïsoleerd tegen geluid dat de
veiligheid en de gezondheid
van de werknemers niet door
geluidshinder in gevaar worden
gebracht,” licht Robin Hoekstra
toe. Hij is directeur en inspecteur
van Bureau Scheepvaart Certificering.

Vaker persoonlijke
beschermingsmiddelen
Voor personen die dagelijks aan
een geluidsdruk van meer dan
80 dB(A) worden blootgesteld,
moeten gehoorbeschermingsmiddelen aanwezig zijn. Werkplekken waar de waarde van 85 dB(A)
overschreden kan worden, moeten zijn voorzien van een teken
‘gehoorbescherming verplicht’ met
een diameter van ten minste 10
centimeter.

Eigenlijk komt het erop neer dat
er gekeken moet worden naar alle
ruimtes waar geluidsbelasting is.
“Dit kunnen bijvoorbeeld ook
pompkamers zijn”, vertelt Hoekstra Het gaat dus niet meer alleen
om de machinekamer met hoofdmotor, keerkoppeling, schroef en
cavitatiegeluid, maar alle verblijfsruimtes met meer dan 80 dB(A)
geluidsdruk.

Extra regels voor accu’s
Door de toename van het gebruik
van lithium-ion-batterijen voor
elektrisch varen zijn ook op dit
vlak nieuwe, aangescherpte en
meer specifieke regels in het leven
geroepen. Opvallend is dat er
vooral stevige maatregelen voor
brandveiligheid genomen moeten
worden. “Het gebruik van lithiumion-accumulatoren voor de voortstuwing van schepen brengt bepaalde risico’s met zich waarvoor een oplossing moet worden
gezocht,” geeft de toelichting in
ES-TRIN aan.
Brandbescherming en het voorkomen van hoge temperaturen
in de ruimte waarin de batterijen
staan opgesteld, is een belangrijk
punt. “De ruimten tot een capaciteit van 20kW waarin lithium-ionaccumulatoren opgesteld staan,
moet beschermd worden door
A60-scheidingswanden”,
geeft
Hoekstra aan. “Ze moeten ook
beschikken over een mechanische
ventilatie naar open dek.”
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Leden stemmen
op 11 maart
over fusie BLN
en CBRB

Caroline Nagtegaal houdt prominente Rapen
positie in Transportcommissie

Op vrijdag 11 maart stemmen
de leden van BLN-Schuttevaer
en CBRB over de voorgenomen
fusie van de verenigingen. De
besturen stellen voor samen
verder te gaan als Koninklijke
Binnenvaart Nederland.
Op de website van de nieuwe
branchevereniging (www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl)
staat een toelichting op de plannen. “De organisatie zal een
logische opzet worden van ledengroepen die vanuit beide organisaties BLN Schuttevaer en
CBRB komen”, zo valt te lezen
in een document met de
belangrijkste vragen en antwoorden. “Waar mogelijk worden ledengroepen bestuurlijk samengevoegd en waar gewenst blijven
de ledengroepen zoals ze nu zijn.
Naast de ledengroepen die elk een
sector (containerschepen, droge
bulk/bevrachters etc) vertegenwoordigen, zullen de twee ledengroepen CBOB en Koninklijke
Schuttevaer als ledengroep blijven
bestaan.”
De fusie moet ten goede komen
aan de "effectiviteit van het lobbywerk, een krachtiger stem naar
buiten, een groter netwerk, het
borgen van kennis en know-how,
meer ondersteuning voor leden."

Caroline Nagtegaal-Van Doorn. (foto privécollectie)

Caroline Nagtegaal-Van Doorn
is door de liberale fractie
Renew Europe herkozen
als vicecoördinator van de
Transportcommissie in het
Europees Parlement. Haar
Spaanse collega José Ramón
Bauzá kreeg eveneens een ruim
mandaat om als coördinator
door te gaan.
Nagtegaal heeft zich de afgelopen

jaren in Brussel vooral ingezet op
het gebied van duurzaamheid en
innovatie van de transportsector.
Zo was zij de architect van het
Binnenvaartrapport, dat met een
ruime meerderheid door het
Europees Parlement werd aangenomen. Onlangs is ze verkozen
tot medeonderhandelaar voor
het dossier dat gaat over de regelgeving voor infrastructuur van alternatieve brandstoffen (AFIR).

“Ik heb een voorliefde voor alles
dat rijdt, vaart en vliegt”, zegt de
Rotterdamse politica. “Het is daarom een enorme eer om me ook
de komende 2,5 jaar als vicecoördinator voor de Europese Transportsector in te zetten. Samen op
weg naar realistische en bereikbare
route voor duurzamer transport.
Volle vaart vooruit!”

Rijnvaart trok branche uit het dal
Vervolg van pagina 1 >>

zet zich door in 2022”, voorspelt
ING Research. Want een deel van
de groei van de wereldhandel in
2022 komt naar verwachting van
minerale olieproducten. “Na een
terugval van het brandstofverbruik
in het wereldwijde auto- en vooral
vliegverkeer als gevolg van de pandemie wordt er, met een nieuwe
fase die de pandemie ingaat, sterker herstel verwacht.”

Behoorlijk goed jaar
De coronadip is meegevallen voor
de scheepvaart, concludeert de
onderzoeksafdeling van de bank.
“2021 was per saldo zelfs een
behoorlijk goed jaar. De snelle en
stevige opleving door de groeiende internationale goederenhandel heeft in 2021 voor vlot herstel
tot boven het niveau van 2019
gezorgd. Ook in de zeehavens was
dit herstel te zien, met vooral aanzwellende container- en bulkstromen voor de industrie en energiesector.”
In 2022 valt de groei van de wereldhandel terug, maar die blijft
met 4 procent toch nog op een
behoorlijk groeiniveau liggen.
“Voor de binnenvaart is het een
goed teken dat de Europese
inkoopmanagersindex PMI eind
2021 ruim in het groen staat, wat
wijst op aanhoudende productiegroei. In de auto-industrie is in

2022 door beter hanteerbare chiptekorten ook meer mogelijk.” Dat
pakt gunstig uit voor de vraag naar
en het vervoer van ertsen, staal en
energiekolen.
Eind 2021 was het binnenvaartvolume groter dan vóór de pandemie. Dit is boven eerdere verwachting van economen. ING Research
schrijft: “De droge bulkvaart is met
een aandeel van 54% nog altijd
het grootste segment in de binnenvaart, en bijna driekwart daarvan gaat over de grens. In 2021 zijn
er veel van deze extra industriële
grondstoffen vervoerd en dat heeft
het herstel gestimuleerd. Doordat
voorraden zijn aangevuld wordt
dit in 2022 naar verwachting minder. Gunstig is wel dat het vervoer
van bouwstoffen weer aantrekt.”
Binnenlands vervoer is een belangrijke groeimarkt voor de binnenvaart. Tweederde van het werk
is echter nog altijd internationaal,
met een hoofdrol voor de Rijn
en zijrivieren. “Na een negatieve
trend sinds het extreme lagewaterjaar 2018, toen er langdurige
beperkingen kwamen, steeg het
internationale volume voor het
eerst weer. Dit heeft de binnenvaart uit het dal getrokken”, stelt
ING Research vast.
Of de trend daarmee ook definitief is gekeerd, is onzeker. “Het
afgelopen jaar ging de sterke vraag
vanuit de industrie gepaard met

het grotendeels uitblijven van laag
water. De kracht hiervan neemt
in 2022 af. Voor de toekomst
blijft de afgenomen betrouwbaarheid door sterker schommelende
waterstanden een risico.” Maart als
steunfactor voor de lange termijn
noemt ING daarentegen dat de
Europese Commissie het vervoer
via de binnenvaart met de Green
Deal in 2030 met een kwart wil
laten stijgen.

Kolen en containers
De energietransitie krijgt steeds
meer impact op de ladingstromen. Dit is het eerst te zien bij het
kolenvervoer, dat in 2020 45 procent kleiner was dan ten tijde van
de piek in 2013. Tegen die trend
in leefde het kolenvervoer in 2021
juist op. Dat kwam vooral door
sterk gestegen gasprijs: het opwekken van goedkopere kolenenergie
was tijdelijk in trek.
Maar het beleid in Nederland en
Duitsland is erop gericht kolenenergie tot 2030 helemaal af te
bouwen. Vanaf 2025 is er dan ook
flinke krimp te verwachten.
Het binnenlands containervervoer
blijft een groeimarkt voor de binnenvaart. Het overheidsbeleid lijkt
met het verder uitgebreide netwerk
van inland terminals en ladingbundeling ook bij meer verladers
aan te slaan, aldus ING.
Ook internationaal containervervoer over water blijft kansrijk,

al viel dat de afgelopen jaren op de
Rijn tegen, aldus de onderzoekers
van de bank. “Na het langdurige
lage water in 2018 weken verladers
uit naar het spoor en hierdoor zijn
er ladingpakketten voor langere
tijd verschoven. De binnenvaart
heeft zich daarvan nog niet kunnen herstellen, ook al kent ook het
spoor knelpunten.”

Scheuren in
Lage Erfbrug
In Rotterdam is de Lage Erfbrug
over de Delfshavense Schie
tijdelijk buiten gebruik. Tijdens
een inspectie zijn scheuren
ontdekt in de hoofddraaipunten
van de brug.
Woensdagmiddag 19 januari heeft
Havenbedrijf Rotterdam de brug
in open stand vastgezet, zodat de
scheepvaar ongehinderd kan passeren tot en met 13 februari. De
brug is tot die tijd afgesloten voor
wegverkeer.
Uit onderzoek is gebleken dat de
scheuren zijn ontstaan doordat de
brug te zwaar is voor de constructie. Op 14 februari begint de reparatie. Dit moet in gesloten stand,
zodat de scheepvaart gestremd is.
Dat duurt naar verwachting twee
tot drie weken.

Om het hele land dicht te gooien
zodat het nieuwe kabinet kan starten
met het goede bericht dat alles weer
open mag, is een bizarre gedachte.
Maar als je vervolgens als verse
minister van Volksgezondheid er dan
zo’n rommeltje van maakt dat niemand je meer gelooft, geeft dat toch
te denken. Ernst Kuipers las (als kind)
vooral stripboeken en houdt ervan
zijn verhaal te illustreren met plaatjes en om die plaatjes leuk te maken,
neemt hij het niet zo nauw met de
werkelijkheid. Bij de statistische onderbouwing van het gebruik van de
coronapas haalde hij de cijfers dusdanig door elkaar dat het maar één
doel diende, namelijk zijn beleid met
coronapassen verdedigen. Dat was
kennelijk nodig terwijl dit kabinet
amper twee weken bezig was.
Recht voor z’n raap zeggen waar
het op staat, is niet altijd fijn voor
wie het aangaat, maar je weet tenminste wel waar je aan toe bent. In
1989 was de markt in de tankvaart
hopeloos met tarieven waarvoor
je nauwelijks wilde losmaken en
in analogie naar de Festfrachten in
Duitsland werd gespeeld met de gedachte vaste tarieven in te stellen
om de overcapaciteit in die sector te
beteugelen. Bij een vergadering van
de vermaarde tankvaartvereniging
ITV werd een standaard genoemd
van 4,5 D-Mark per ton voor vervoer
van mineralen Rotterdam-Duisburg.
Waarop de eigenaar van een aantal
tankschepen riep: “Als ik vast 4,5
D-Mark naar Duisburg krijg, dan laat
ik meteen vier tankers bij bouwen.”
Heerlijk recht voor z’n raap. Dagdromen over vaste tarieven, veel
woorden werden er niet meer aan
besteed. De tankvaart werd een jaartje later gered door de eerste Golfoorlog, waardoor de vrachtprijzen
bijna vertienvoudigden.
In tijden van chaos is het altijd heerlijk goochelen met cijfertjes. De
coronapandemie heeft een soort van
crisis in de handel en dus in het vervoer veroorzaakt. De meeste mensen
zitten daar niet om verlegen, maar
er zijn altijd partijen die van chaos
en crisis profiteren. Bijna onverklaarbaar zijn de vele miljarden die
de containerrederijen binnensleepten in 2021. En dan is de oorlog om
Oekraïne nog niet eens begonnen.
Ben benieuwd wat dat met de olieprijzen gaat doen. Anderhalf jaar geleden kreeg je 40 dollar toe bij aanschaf van een vat olie (maar ja, wat
moet je met een vat ruwe olie?). Nu
nadert de prijs van zo’n vat alweer de
100 dollar. Er zijn zelfs profeten die
over 200 dollar per vat praten.
De prijs van olie zou omhoogschieten als Poetin Oekraïne binnenvalt
(met zijn olievoorraad is voor hem
die hogere prijs misschien belangrijker dan Kiev veroveren). Zo reageren
we allemaal de coronafrustraties op
onze eigen manier af. Misschien dat
een minister die plaatjes laat zien dan
toch de voorkeur geniet.

EÉN POT NAT
DOOR

MICHEL
GONLAG
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YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

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

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

+31 (0)76 303 05 50

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

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

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS

UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!

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

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

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

GEZOCHT:
SCHEPEN
DIVERSE
AFMETINGEN
VOOR POTENTIËLE
KLANTEN
ZIJN
WE OP ZOEK NAAR SCHEPEN VAN 110 X 10.50
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

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

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

TE KOOP GEVRAAGD

SUPERDEAL

TE KOOP GEVRAAGD

MTS 110 x 11.40 min
3500
m³ min
MTS 110
x 11.40
ms Imago
spiralen
3500en
m³ketel
Afmetingen : 80 x 8.20 x 2.67
bouwjaar
2000
spiralen
en ketel
Tonnage
: 1.165 vanaf
Bouwjaar : 1959
bouwjaar
vanaf
2000
Hoofdmotor
: Cummins
QSK 19, 811
Pk, Bj. 2020

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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Zorgen om ondermijnende criminaliteit in haven

Havenmeester René de Vries ziet criminaliteit in de haven als het grootste
gevaar. (foto Havenbedrijf Rotterdam / Ernst Bode)

was ook een veilig jaar. 144 incidenten op zo’n 800.000 scheepsbewegingen is niet veel, maar de
stijging van het aantal ongevallen
stemt niet tevreden. Het zijn veelal
incidenten door haastig gedrag
bij aanmeren. Zeelieden zitten
veel langer aan boord, er wordt
veel van bemanningen gevraagd.
Dat vraagt van ons extra waakzaamheid, want we zijn nog niet
klaar met de pandemie”, aldus de
havenmeester.
Corona bracht de continuïteit van
de dienstverlening niet in gevaar,
aldus De Vries. De nautische veiligheidsindex voor ongevallen
(7,5) scoorde beter dan het streefcijfer 7. De safety environmental
index voor inspecties (7,4) haalde
bijna het streefgetal 7,5.

Havenbeveiliging
Drie ernstige scheepvaartongevallen deden zich in 2021
voor in Rotterdam: een zeeschip
voer tegen de Calandbrug, een
binnenvaartschip schampte een
zeeschip in de Eemhaven en een
sleepboot kapseisde in de Bocht
van Esch bij de Van Brienenoordbrug. Daarbij werd alleen
materiële schade veroorzaakt.
Ondermijnende criminaliteit is
een grotere bedreiging voor de
Rotterdamse haven dan
aanvaringen, zo bleek uit de
boodschap van havenmeester
René de Vries op 19 januari.

Hij maakte die dag de nautische
veiligheidscijfers over 2021 bekend.
Er werden 462 processen-verbaal
uitgeschreven, waarvan 76 aan de
pleziervaart. Het aantal ongevallen
steeg van 122 naar 144. In bijna de
helft van de gevallen (67) ging het
om wat de divisie Havenmeester
van het Havenbedrijf Rotterdam
“parkeerschades” noemt.

Veilig jaar
“Ik ben trots op mijn collega’s”,
zei René de Vries. “Ook dit tweede
coronajaar kwam onze dienstverlening niet in gevaar en bleef
de haven goed bereikbaar. Het

De Vries noemt de toenemende
ondermijnende criminaliteit in de
Rotterdamse haven zorgwekkend.
De beveiliging van de haven is
volgens hem niet alleen iets voor
de terminals of de Douane en Zeehavenpolitie, maar gaat alle partijen in en rond de Rotterdamse
haven aan. Begin 2021 lichtte hij
de positie van het Havenbedrijf
toe aan de Tweede Kamer: “Ondermijnende criminaliteit zien
wij als de grootste disruptieve
factor. Het bestrijden van criminele netwerken, corruptie en het
tegengaan van de illegale doorvoer
van goederen (zoals verdovende

middelen) en personen (illegale
migranten) verdient ook onze
primaire aandacht”, verklaarde de
havenmeester toen.
Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt de bestrijding onder andere met een cameraplatform
(op strategische plekken in het
havengebied zijn 225 camera’s
geplaatst), extra terminalbeveiliging bij risicobedrijven, als partner
in het programma Integere Haven,
en samenwerking binnen stichting
FERM (voor cyberweerbaarheid
van bedrijven en de beveiliging
van de digitale toegang tot informatie over de positie van lading en
toegangscodes).

Gemengde ligplaatsen
Het Havenbedrijf kijkt hoe de
bestaande ligplaatsen voor binnenvaart in het westelijk havengebied slimmer kunnen worden
ingezet. De vorig jaar gehouden
proef met gemengd afmeren
van binnenvaartschepen met gevaarlijke lading is succesvol afgerond, stelt het Havenbedrijf.
“Gebleken is dat de 1-kegel- en
2-kegelschepen zonder afstand
naast elkaar en naast schepen zonder gevaarlijke lading kunnen afmeren.”
Met de proef deed het Havenbedrijf ervaring op. Het is nu in
afwachting van een nieuwe landelijke beleidsregel over gemengd
afmeren van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat en

de toekomstige aanpassing van
het Binnenvaartpolitiereglement.
Voorlopig blijft het huidige verkeersbesluit van kracht en is gemengd afmeren toegestaan op de
daarvoor aangewezen testlocaties.
Het Havenbedrijf werkt nog wel
aan het optimaliseren van de
planning en aan een beter afroepsysteem.

Bunkervergunning
In 2021 is per 1 februari de bunkervergunning voor transporteurs
ingevoerd. Daarbij draait het om
de fysieke aflevering van brandstoffen door bunkerschepen aan
zeeschepen. Op dit moment
hebben dertig bedrijven zo’n
‘bunkervergunning transporteur’.
Onder alle bunkervergunningen
tezamen varen 172 bunkertankers
in de Rotterdamse haven.
Met de introductie van de bunkervergunning is ook een klachtenmeldpunt in het leven geroepen.
Er zijn overigerns nog maar weinig
klachten geregistreerd.
In 2022 gaat het Havenbedrijf
meer bekendheid geven aan het
klachtenmeldpunt. Er komt dit
jaar ook een eerste evaluatie.
Daarbij zal ook worden gekeken
in hoeverre gebruik van een Mass
Flow Meter een verplicht onderdeel van de bunkervergunning kan
worden. Dat is geautomatiseerd
meetsysteem aan boord voor de
hoeveelheden bunkers die daadwerkelijk worden geleverd.

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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Hét
Komadministratiejij aan boord bijen advieskantoor
voor
de binnenscheepvaart!
hét administratieen advieskantoor

voor de binnenscheepvaart?

Administratie- en advieskantoor Wave in Zwijndrecht is hét gespecialiseerde
administratiekantoor voor de binnenscheepvaart. Wij begeleiden en adviseren
ondernemers in de binnenvaart op fiscaal, bedrijfskundig en financieel gebied,
dit op onze persoonlijke manier. Dit realiseren wij met een team van 13 collega’s.
Dit team willen we uitbreiden en daarom zijn wij op korte termijn op zoek naar een

KI C KE R / ZO E KE R TJE
Kleine advertentie met een verzoek, aanbod of mededeling. Kicker plaatsen?
Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl of geef uw tekst op via onze website.

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

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

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

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

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

Administratieve duizendpoot (part-time)
Wat breng je mee…
•
je bent klantvriendelijk en communicatief vaardig
•
je bent zelfstandig
•
je bent collegiaal en behulpzaam
•
je kan nauwkeurig en gestructureerd werken
•
je hebt enige ervaring binnen een administratieve rol
•
je hebt ervaring met Microsoft Office
•
je hebt een MBO denkniveau
Wat je bij ons gaat doen…
•
vervullen van een spilfunctie binnen de organisatie
•
ondersteuning van het secretariaat en financieel medewerkers
•
beantwoorden van de telefoon
•
het uitvoeren van ad-hoc werkzaamheden
alsook werk dat je goed van te voren kunt plannen

Op zoek
naar personeel?

In het kort: een functie met veel afwisseling waarbij je werkdag
er elke keer anders uitziet!
Wij stellen daar tegenover…
•
een afwisselende functie van 16-24 uur
•
een hecht team van gemotiveerde collega’s
•
een informeel en open sfeer
•
een goede werk-privé balans en ontwikkeling
•
een goed salaris afgestemd op opleiding, kennis en ervaring
Heb je jezelf herkend?
Mail dan snel je sollicitatie en C.V. naar:
werkenbij@wavebinnenvaart.nl
t.a.v. Diana Post

Plaats een personeelsadvertentie of zoekertje
Informeer naar onze
scherpe tarieven!
binnenvaartkrant.nl/adverteren
sales@binnenvaartkrant.nl
Ken Rijkers 0611 363 519
Rica Adjis 0611 363 493

Administratie- en advieskantoor Wave B.V.
Scheepmakerij 240, 3331 MB Zwijndrecht
T 078-6199044 www.wavebinnenvaart.nl

Gezocht Kapitein voor tankschip:

Altijd actuele
Vacatures

• 14 dagen op / 14 dagen af
• Vaargebied ARA
• Rijn – Radar – ADN patent
• Goede verloning

binnenvaartkrant.nl/
vacatures

Contact: Tel: +31 621389277
of Mail: pascal@bauwens-shipping.be

DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH
HYBRIDE / FULL ELECTRIC AANDRIJFSYSTEMEN

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

Scheepvaartbedrijf Semmy BV

Werft aan!

Al m
dan 50eer
een be jaar
grip

Boegschroefinstallaties
en Voortstuwingssystemen

MDS Acali

MATROOS
met geldig dienstboekje

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

+31615452086

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

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

WWW.VERHAAR.COM

zoekt een Slovaaks of Tsjechische

KAPITEIN / STUURMAN

Dé maritieme
verzekeringsspecialist

om ons team te versterken.
Containervaart in de Haven
van Antwerpen. 28 dagen op 28 dagen af, onder Belgische
voorwaarden ingeschreven.
Wij bieden een markt conform
loon en vervoerskosten
vergoeding.
info@acali.be
tel: +32 475 579 842

Voets Shipment bv

DUW- SLEEP- EN TRANSPORTWERK
HANDEL IN ZAND EN GRIND

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

Schipper en
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.
• 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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Vlaanderen: subsidie voor boost en
bundeling containerbinnenvaart
De Vlaamse regering biedt
tijdelijk financiële ondersteuning
voor de extra kosten bij het
opzetten van nieuwe
binnenvaartverbindingen naar
en van de havens van Antwerpen
en Zeebrugge. Dat moet helpen
lading over te hevelen van de
weg naar het water.
De komende vier jaar is daarvoor
14,3 miljoen euro beschikbaar.
Vlaanderen betaalt daarvan bijna
12,5 miljoen euro. De rest dragen
de havenbedrijven van Antwerpen,
North Sea Port en Zeebrugge bij.
De ambitie is dat het aandeel van
de binnenvaart in 2030 is toegenomen naar 42 procent, lichtte minister Lydia Peeters van Mobiliteit
en Openbare Werken toe.

Modal shift
Het Vlaamse mobiliteitsbeleid
voor goederenvervoer is erop
gericht om de congestie op het
Vlaamse wegennetwerk te verlichten. “We willen de externe impact
van mobiliteit op ons klimaat
terugdringen en de uitstoot van
emissies en fijnstof verminderen”,
aldus Lydia Peeters.
“Daarnaast willen we ook de
attractiviteit van de Vlaamse logistieke sector en de Vlaamse havens
verhogen door een performant,
betrouwbaar en innovatief hinterlandvervoersysteem verder uit te
bouwen.”
Het nieuwe subsidieprogramma
is bedoeld om de integrale logistieke keten te verbeteren en werk
te maken van de modal shift. “We
willen het transport tussen onze
Vlaamse zeehavens en inland-

Een schip met containers in de sluis van Wijnegem. (foto Chedko)

terminals een boost geven en
efficiëntiewinsten voor de bedrijven boeken. Doordat inland
terminals kunnen samenwerken,
kunnen zij grotere volumes op
meer regelmatige basis van en
naar de Vlaamse zeehavens transporteren.”

merking: corridorshuttles (samenwerking tussen minstens twee inland terminals op een corridor) en
terminalhub-shuttles (samenwerking tussen een, doorgaans grotere, terminalhub en één of meer
kleinere terminals).

Inland terminals

Bij een corridorshuttle werken
verschillende inland terminals
samen en bundelen ze containers
op één ‘corridorschip’ richting de
zeehavens. Eén schip vaart bijvoorbeeld de volledige corridor af en
maakt tussenstops bij alle inland
terminals die meedoen. De inland
terminals bundelen hun volumes
voor één enkele gezamenlijke afvaart naar de haven van Antwerpen, waar ze een vast slot krijgen

Inland terminals beschikken afzonderlijk vaak niet over voldoende grote volumes voor regelmatige
transporten naar de zeehavens,
licht het ministerie de opzet van
de regeling toe. Via de regeling
komen partijen in aanmerking
voor compensatie van een deel
van de kosten zodat de drempel
om samen te werken lager is.
Twee concepten komen in aan-

Containers bundelen

op de deepsea terminal. Een extra
voordeel is dat de call sizes groter
zijn en er minder schepen hoeven
te worden afgehandeld op de terminals in Antwerpen en Zeebrugge. Dat is gunstig voor de wachttijden.
Bij een terminalhub-shuttle leveren verschillende kleinere terminals containers af op één terminalhub, die de volumes verzamelt
voor de afreis naar de haven. Bij
bestaande samenwerkingen is om
subsidie te krijgen een frequentieverhoging naar minstens drie
afvaarten per week noodzakelijk.
Gedacht kan worden aan samenwerking tussen één grotere terminal en meerdere kleinere terminals. De kleinere lossen hun
containers op de grotere terminal
van waar dan één schip met een
hogere frequentie naar één deepsea terminal in de haven van Antwerpen vertrekt.

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

Verspreidpunten
U kunt onze ca. 650 verspreidpunten
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

Meerdere vaarroutes van en naar
de havens van Antwerpen en Zeebrugge komen in aanmerking
voor ondersteuning. Concreet gaat
het dan om consortia en terminalhubs die gelegen zijn langs:
- corridor Albertkanaal
- corridor Zuid- en CentraalNederland
- corridor Brussel-Schelde
- corridor Gentse Kanaalzone

Aanvragen
De steunmaatregel loopt tot
en met december 2025. Inland
terminals,
bargeoperators
en
andere intermodale partijen kunnen tot en met 21 februari 2022
projectvoorstellen indienen.

+31(0)6-22701893

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

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

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

Drukwerk

RensenDriessen Shipbuilding trapt 2022 af
met bouw van tien innovatieve semi-autonome
schepen met Seafar-technologie
RensenDriessen Shipbuilding
heeft vrijdag 21 januari de start
aangekondigd van de bouw van
tien semi-autonome schepen.
Klantgesprekken begonnen in
juni 2021, waarbij de route werd
verkend om semi-autonome
schepen te bouwen met in-house

RensenDriessen Shipbuilding
(www.rensendriessen.com) is
een in de binnenvaart gespecialiseerd ontwerper, bouwer en
makelaar van schepen. “Opgericht in 1980 in Zwijndrecht
Nederland bouwen wij al meer
dan vier decennia schepen. Met
tot nu toe 1.100 gebouwde schepen blijven we toegewijd aan
het optimaal bedienen van de
klantvraag door het leveren van
toekomstbestendige schepen.”
Gelegen aan de Bergsche Maas
in Nederland is Asto Shipyard

ontwikkelde Seafar-technologie.
Met het oog op diversificatie van
de vloot heeft de opdrachtgever
besloten om deze schepen, geschikt voor zowel droge lading als
containers, in de vaart te nemen
met de best beschikbare innova-

(www.astoshipyard.nl) een allround scheepsbouwbedrijf, gericht op scheepsbouw, reparatie
en onderhoud.
Seafar NV (www.seafar.eu) is
een onafhankelijk scheepsmanagementbedrijf dat diensten
aanbiedt om onbemande en bemanningsgereducerende schepen te exploiteren voor scheepseigenaren en rederijen. “Via ons
Control Center ondersteunen
en sturen we geautomatiseerde
schepen aan, met de nadruk op
efficiënte en veilige operaties.”

tieve technologie voor zowel duurzaamheid als automatisering. De
schepen worden uitgerust met een
hybride voortstuwing. De klant,
een Belgische eigenaar, bedacht
het concept van de semi-autonome schepen en noemde ze ‘River
Drones’.

Nieuwe generatie
duurzame schepen
“Vanuit een Seafar Control Center
worden de schepen veilig door het
water geleid. Optimale scheepsprestaties worden bereikt door
een verlengde navigatietijd en
geoptimaliseerde efficiëntie van
de bemanningstijd. Dit is een
eerste stap in wat volgens ons de
toekomst is”, zegt Wim Driessen,
eigenaar van RensenDriessen
Shipbuilding. “De bouw van de
eerste drie casco’s is net begonnen in China en deze arriveren in
het tweede kwartaal van 2022 in
Nederland. De zeven resterende

casco’s volgen in 2022.”
De 106 meter lange schepen zullen worden afgebouwd door Asto
Shipyard in Nederland, in samenwerking met verschillende partners.
De schepen worden voortgestuwd
door twee nieuwe Equadrives
voorzien van straalbuizen van
VerhaarOmega. De Equadrives
worden aangedreven door twee
Mitsubishi-generatorsets geleverd
door Koedood Marine Group.
Dat heeft onlangs een EU Stage Vcertificering gekregen voor deze
generatorsets. Werkina heeft de
opdracht gekregen om alle elektronica in te bouwen.
“De ‘River Drones’ vertegenwoordigen een nieuwe generatie duurzame schepen. We kijken ernaar
uit om dit project de komende
maanden verder te ontwikkelen
en willen onze opdrachtgever
bedanken voor de opdracht en
het vertrouwen in RensenDriessen
Shipbuilding”, besluit Driessen.

Koninklijke BDU
Grafisch Bedrijf bv.
Advertenties worden geplaatst
volgens onze leveringsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam
onder nr. 24241388.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor
eventuele fouten in de geplaatste
advertentie bij telefonisch doorgegeven
teksten. Tevens dragen wij niet de
verantwoording voor foutieve of
onvolledige informatie vermeld in de
leverancierslijsten.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Dat geldt voor de volledige inhoud
van zowel de papieren als de online
versie van deze editie. Het auteursrecht
berust bij Uitgeverij Riomar en/of de
betreffende auteurs en fotografen.
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DE SPECIALIST IN
SCHEEPSVERWARMING!
POST MARINE HEATING STAAT VOOR KORTE LEVERTIJDEN, GOEDE SERVICE
DOOR GEMOTIVEERDE VAKMENSEN EN BOVENAL EEN SCHERPE PRIJS!

Post Marine Heating: nuchter en innovatief

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

Rentabiliteit met een plus Blue-Line

Met de ontwikkeling en implementatie van de Blue-Line-ketels heeft Post Marine Heating een uiterst
doelmatig en betrouwbaar C.V. systeem op de markt gebracht. Jarenlange ervaring en gemotiveerde
vakmensen hebben, met behulp van moderne apparatuur en hulpmiddelen de C.V. ketels gemaakt tot
betrouwbare marine C.V. systemen met een capaciteit van 7 -120 kW. Dankzij het uitgekiende ontwerp,
de duurzaamheid, eenvoudige bediening en de materiaalkeuze, staan deze ketels borg voor jarenlang
probleemloos functioneren. De ketels doorstaan alle door de overheid opgelegde eisen ten aanzien van
veiligheid (CE), rendement en uitstoot van schadelijke stoffen.
Boezem 20a, 4206 CB Gorinchem
+31 (0)183 - 610 211

info@postmarineheating.com
www.postmarineheating.com

Productie in eigen fabriek

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

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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De Vries nennt die zunehmende
Kriminalität im Rotterdamer Hafen
besorgniserregend. Ihm zufolge ist
die Sicherheit im Hafen nicht nur
eine Aufgabe der Terminals oder
der Zoll- und Seehafenpolizei.
Alle, die im Hafen aktiv sind, sollten sich darum kümmern.
Anfang 2021 hatte De Vries im niederländischen Parlament die Position des Hafenbetriebs erläutert:
„Wir sehen subversive Kriminalität
als den größten Störfaktor. Auch
die Bekämpfung von kriminellen
Netzwerken, Korruption und dem
illegalen Transit von Gütern (wie
Betäubungsmitteln) und Personen (illegalen Migranten) verdient
unsere Aufmerksamkeit“, sagte der
Hafenmeister damals.
Der Hafenbetrieb Rotterdam
unterstützt den Kampf gegen
Kriminalität unter anderem mit
einer
Kameraplattform
(225

Kameras wurden an strategischen
Standorten im Hafengebiet aufgestellt). Gefährdete Unterneh

men und Terminals werden zusätzlich
gesichert.

E
IT

Hafensicherheit

SE

De Vries gab an diesem Tag die
nautischen Sicherheitszahlen für
2021 bekannt. Insgesamt wurden
462 Bußgelder verhängt, davon
76 für Freizeitboote. Die Zahl der
Unfälle stieg von 122 auf 144.
„Ich bin stolz auf meine Kolleg*
innen“, sagte René de Vries. „Dieses zweite Corona-Jahr hat unse-

re Dienstleistung nicht gefährdet
und der Hafen blieb gut erreichbar. Es war zudem ein sicheres
Jahr. 144 Zwischenfälle bei ca.
800.000 Schiffsbewegungen sind
kein hoher Wert – wobei die
Zunahme der Anzahl der Unfälle
natürlich keine Zufriedenheit aufkommen lässt. Häufig handelt es
sich um Zwischenfälle, die durch
hastiges Verhalten beim Anlegen
entstehen. Seeleute sind über eine
viel längere Zeit an Bord - die Anforderungen an die Besatzungen
sind hoch. Das verlangt zusätzliche Wachsamkeit von uns, denn
wir haben die Pandemie noch
nicht hinter uns gelassen.“
Der nautische Sicherheitsindex für
Unfälle (7,5) erzielte einen besseren Wert als der angestrebte Wert,
i.e. 7. Der Index für das Sicherheitsumfeld (Safety Environmental
Index) bei Inspektionen (7,4) erreichte fast den Zielwert von 7,5.

E
CH
TS

Im Jahr 2021 ereigneten sich im
Rotterdamer Hafen drei schwere
Schiffsunfälle. Ein Seeschiff
fuhr gegen die Caland-Brücke,
ein Binnenschiff streifte ein
Seeschiff im Eemhaven und
ein Motorschlepper kenterte
nahe der Van BrienenoordBrücke. Dabei wurde nur
materieller Schaden verursacht.
Kriminalität ist eine größere
Bedrohung für den Rotterdamer
Hafen als Schiffsunfälle, sagte
Hafenmeisters René de Vries
am 19. Januar.

EU
D

Rotterdamer Hafen:
Kriminalität problematischer als Schiﬀsunfälle
Gemischtes Anlegen
Der Hafenbetrieb untersucht,
wie die bestehenden Liegeplätze
für Binnenschiffe im westlichen
Hafengebiet sinnvoller genutzt
werden können. Im vergangenen Jahr wurde ein Test mit
gemischtem Anlegen von Binnenschiffen mit gefährlicher
Ladung erfolgreich abgeschlossen. „Wir haben festgestellt,
dass die 1-Kegel- und 2-KegelSchiffe nebeneinander und
neben Schiffen ohne gefährliche
Ladung ohne Abstand festmachen können.“
Mit dem Versuch wurde die
neue landesweite Regelung zum

gemischten Anlegen des niederländischen Ministeriums für
Infrastruktur und Wasserwirtschaft und die zukünftige
Novellierung der Binnenschifffahrtspolizeiverordnung (BPR)
antizipiert.
Die aktuelle Verkehrsverordnung bleibt vorerst in Kraft
und an den ausgewiesenen
Teststandorten ist gemischtes
Anlegen erlaubt. Der Hafenbetrieb arbeitet noch an der
Optimierung der Planung und
an einem besseren Abrufsystem,
damit Schiffe nicht unbedingt
in Hafennähe warten müssen.

Maas-Wehre werden saniert
Die Instandhaltungsarbeiten müssen sicherstellen, dass die Wehre
ihre Arbeit bis zur groß angelegten
Renovierung oder Erneuerung ab
2035 weiterhin ordnungsgemäß
ausführen können. Das Wehr in
Grave wird ab 2028 als erstes in
Angriff genommen.

Hundert Jahre

Wehr und Schleuse in Roermond. (Foto Rijkswaterstaat)

Rijkswaterstaat hat umfangreiche
Unterhaltsmaßnahmen an
den Wehrkomplexen auf der
Maas in Linne, Roermond,
Belfeld und Sambeek
ausgeschrieben. Die Arbeiten
sind zwischen 2023 und Ende
2026 geplant und umfassen den
Austausch von Antrieben, die
Reparatur des Bodenschutzes,
Konservierungsarbeiten und die
Reparatur von Betonschäden.

Am Wehr in Roermond muss der
Kran ausgetauscht werden. Im
Januar wurde das Wehr wegen
Hochwasser geöffnet. Aufgrund
von Beschädigungen konnte es
nicht, wie normalerweise üblich,
mit dem Kran geschlossen werden. Ein Kranschiff musste vor Ort
kommen, um das Wehr zu schließen. Dieser Vorfall unterstreicht
die Notwendigkeit größerer Wartungsarbeiten an den Wehren an
der Maas. Die Arbeiten an den

Wehrkomplexen in Borgharen,
Grave und Lith sind noch in Vorbereitung.

Bedienung und Steuerung
Auch werden momentan Vorbereitungen getroffen, um die
Bedienung und Steuerung der
Maas-Wehre zu modernisieren.
Der Auftrag wurden vergeben an
IMPAKT Ingenieurbüro, eine
Partnerschaft von Witteveen+Bos,
Royal HaskoningDHV und Pilz.

Insgesamt gibt es sieben Wehre an der Maas. Sie sind seit 100
Jahren das Rückgrat des Flusses.
Sie sorgen dafür, dass der Wasserstand reguliert werden kann. Das
ordnungsgemäße Funktionieren
dieser Wehre ist für einen reibungs-

losen und sicheren Schiffsverkehr
auf der Maas notwendig.
Rijkswaterstaat steht in den kommenden Jahrzehnten vor einer
großen Ersatzaufgabe. Durch
die Alterung und intensivere
Nutzung ist das Ende der technischen Lebensdauer einer Vielzahl von Brücken, Tunneln, Viadukten und Schleusen in Sicht.
Manchmal schneller als erwartet.
Gleichzeitig muss die Funktion
der Netzwerke erhalten bleiben. Aus diesem Grund läuft
das Ersatz- und Renovierungsprogramm, zu dem auch das
Wehrprojekt gehört.

Wittig-Gruppe erweitert den
Führungskreis
Die Duisburger Wittig-Gruppe hat
den Führungskreis erweitert und
damit die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit Wirkung vom 1.
Januar 2022 haben Tobias Fritsch
und Ibrahim Yigit Handlungsvollmacht erhalten. Tobias Fritsch verantwortet mittlerweile den Bereich

Einkauf und Verkauf bei der Wittig GmbH, einem Großhandelsspezialist für Industrie- und Schiffsbedarf, während Ibrahim Yigit für
die Meuthen GmbH verantwortlich zeichnet. Die Meuthen GmbH
ist spezialisiert als Großhändler für
den Arbeitsschutz.

Förderaufruf zur Entwicklung von digitale Testfeldern
Die Bundesregierung fördert die
Entwicklung von digitalen Testfeldern an den Wasserstraßen.
Damit will sie, vor dem Hintergrund der Erreichung der Klimaziele, die Binnenschifffahrt
stärken. Binnenschifffahrt hat
viel Potential. Der Energieverbrauch ist niedrig und es gibt freie
Kapazitäten, die gerade im Bereich
der Nebenwasserstraßen noch
deutlich gestärkt werden können.
Digitalisierung soll dieses Potential unterstützen und damit die

Wettbewerbsfähigkeit der Binnenschifffahrt erhöhen.
Die sogenannte DTW II-Förderrichtlinie sieht als Förderschwerpunkte vor:
- Einrichtung physischer und virtueller Testfelder der Binnenschifffahrt und küstennahen
Schifffahrt zur Erprobung und
Evaluation innovativer Automatisierungslösungen
- Funktionsentwicklung
und
Demonstration von Assistenzsystemen

- Digitalisierung und Vernetzung
der Landseite mit Bordsystemen
- Berücksichtigung und Analyse
rechtlicher Aspekte von Automatisierung und Assistenzsystemen
Für die geförderten Projekte wird
eine Laufzeit bis spätestens zum
31. Dezember 2024. Der BAV
(Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen)
übernimmt
die administrative Abwicklung.
Anträge können bis 15. März 2022
gestellt werden.

Tobias Fritsch und Ibrahim Yigit. (Foto Wittig)
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Minder motorschades door schone en droge brandstof
Olie- en brandstoffiltratie

Ontwikkelingen op het gebied van
brandstoffen volgen elkaar snel, vele
worden gedreven om de belasting
op het milieu te verlagen. Maar er zijn
ook veel vragen zijn over de nieuwe
brandstoffen, zoals toenemend bioaandeel (FAME) of gevoeligheid voor
de veroudering.

YC6C Serie

CC Jensen adviseert met een
eenvoudige oplossing om te komen
wat belangrijk is: Het realiseren en
behouden van schone en droge
brandstof die moderne motoren
vereist.
Brandstof behoeft continue aandacht,
dit begint direct na het bunkeren om
veroudering te voorkomen. Bacteriën
hebben (condens-)water nodig om te
overleven in brandstof en produceren
een slijmvormige gel met mogelijke
vervolgschades aan pompen of
injectoren maar veroorzaken ook
verstopte filters van de motor of
corrosie in tanks. Waterdruppels in
brandstof veroorzaken ook schades
aan pompen en injectoren.

Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

€ 77.500,- excl. btw
Vermogen

706 kW – 960 hp

Toerental

1350 R/Min

Compressie

14.5:1

Brandstofsysteem

Mechanisch

Configuratie

6 cilinder, lijnmotor

Boring x slag

200 x 210 mm

Inhoud

39.58 L

Gewicht

4700 kg

Certificaat

CCR2

Onder voorbehoud van
tussentijdse prijswijzigingen en typfouten

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

Wij staan voor u klaar om
u te adviseren.

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

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

Een MEGA ervaring
in een mini-wereld!

Laat je inspireren bij Miniworld Rotterdam
Rotterdamse Architectuur in miniatuur

ALUMINIUM EN RVS
BEERENS BV

Beatrixhaven 11
4251 NK, Werkendam

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

30%

Lezersa

anb

(op vert ieding
o
adverte on
ntie)

www.miniworldrotterdam.com

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

www.miniworldrotterdam.com
Weena 745 Rotterdam /5 min. lopen van R’dam CS

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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Jooren Scheepsschroeven: 63 jaar vakmanschap!
DOOR LIA ZOMER

Op 2-2-2022 bestaat Jooren
Scheepsschroeven 63 jaar. Een
goede gelegenheid om de nieuwe
eigenaren van het bedrijf, Chris
en Yvette Smit, te interviewen.
Wie zijn zij? Waarom hebben
zij gekozen voor dit bedrijf?
Wat zijn hun plannen op korte
termijn?
Jooren Scheepsschroeven is al
jaren gevestigd aan de Papendrechtsestraat in Dordrecht. Het
bedrijf richt zich sinds 1959 op de
reparatie, inspectie en revisie van
scheepsschroeven en het leveren
van nieuwe. Schroeven van klein
tot een maximale diameter van
3 meter liggen in de werkplaats.
De vakmensen bij Jooren zijn
gespecialiseerd in het herstellen
van alle soorten materialen zoals
mangaan-brons, CuNiAl, gietijzer,
gietstaal, aluminium en rvs.
Ooit begon de eerste generatie Jooren op een klein lasbootje, waar zij
reparaties uitvoerden. Inmiddels is
het bedrijf uitgegroeid tot wat het
nu is: een stabiele onderneming
met een goede naam in de maritieme sector en met een uitgebreide
klantenkring. Of het nu gaat om
binnenvaart-, zeegaande- en vissersschepen of om het repareren en
leveren van nieuwe schroeven voor
de pleziervaart, veel klanten weten
hun weg te vinden naar het bedrijf.

Nieuwe eigenaren
Chris en Yvette Smit hadden al een
tijd de wens om samen een andere
onderneming te starten. Vorig jaar
zetten zij de stap. Omdat de interesse van Chris bij de scheepvaart
ligt, zochten zij in die hoek naar

Team Jooren houdt de vaart erin.

mogelijkheden. Via een bedrijfsmakelaar kwamen ze in contact
met Jooren Scheepsschroeven. De
vierde generatie Jooren die op dat
moment aan het roer stond, wilde
een stapje terugdoen.
Gesprekken volgden. Bij de eerste
ontmoeting was er direct een klik
tussen beide partijen. Dit vonden
zij samen niet onbelangrijk. Het
gaat wel om de overname van een
bedrijf met elf mensen in dienst.
Bovendien wilden zij de overname
geleidelijk laten verlopen: de oude
eigenaren steeds meer een stapje
terug en zijzelf steeds prominenter
aan het roer. Bij zo’n proces zijn
wederzijds begrip en vertrouwen
van belang. De beslissing was snel

genomen: Chris en Yvette namen
Jooren Scheepsschroeven over.
Het ondernemerschap is hen beiden niet vreemd. De binnenvaartwereld is Chris met de paplepel
ingegoten. Van jongs af aan heeft
hij meegewerkt aan boord van het
binnenschip van zijn ouders. Chris
heeft op diverse binnenschepen
gevaren en later een eigen schip gehad. Zodoende kent hij de binnenvaartwereld door en door en heeft
hij een uitgebreid netwerk. Yvette
komt uit een ondernemersgezin.
Zelf heeft zij jarenlang een ijssalon
gehad. Het ondernemen zit haar
dus ook in het bloed.
“En nu zijn we sinds vorig jaar
januari de trotse eigenaren van dit
bedrijf”, zegt Yvette enthousiast.

“Kees Jooren blijft bij het bedrijf
werken en Dymphina en John
draaien voorlopig mee op de achtergrond. Op die manier verloopt
de overname geleidelijk en kunnen klanten erop vertrouwen dat
de service en het vakmanschap
blijven zoals ze gewend zijn.”
Chris: “We zijn trots op het Joorenteam. Het zijn stuk voor stuk vakmensen, van wie sommigen al
veertig jaar bij dit bedrijf werken.
Dat zegt iets over de goede sfeer en
het karakter van het bedrijf. Jooren
is en blijft een stabiel bedrijf.’
Chris en Yvette bruisen van de
energie om het bedrijf verder uit
te bouwen. Allebei op hun eigen
terrein. Chris is verantwoordelijk

voor de technische kant en voert
de gesprekken met klanten. Yvette
regelt de personele en facilitaire
zaken en zorgt voor de marketing.
Dat het bedrijf in het bezit is van
een Green Award-erkenning is een
groot pluspunt. Jooren heeft die
toegekend gekregen wegens de
ontwikkeling van de zogeheten
Groene Schroefrand. Deze Groene
Schroefrand zorgt voor brandstofbesparing en geluidsvermindering.
Inmiddels zijn ruim 900 schepen
aangesloten bij de Green Award.
Chris en Yvette zorgen dat deze
groep weet dat Jooren brandstofbesparende schroeven maakt.
Daarnaast gaan zij zich de komende tijd nog meer richten op de binnenvaart, mede dankzij het uitgebreide netwerk van Chris in deze
sector.
Chris: “Natuurlijk zijn wij er voor
alle klanten. Wij blijven schroeven
repareren en reviseren voor
scheepseigenaren, scheepswerven
en voor particulieren met plezierjachten. En nieuwe schroeven
leveren.”

Vieren
“We zijn nu één jaar eigenaar van
het bedrijf. Een mooie gelegenheid
om ons breed voor te stellen in de
maritieme wereld, maar dat moeten we uitstellen om de bekende
‘coronaregels’. Toch laten we het
niet ongemerkt voorbij gaan en
we vieren het bescheiden met ons
eigen team. En als het weer kan,
nodigen wij graag al onze relaties
uit op ons bedrijf. Tot binnenkort,
want Jooren houdt de vaart er in!”

www.joorenscheepsschroeven.nl

Nu is MSC
Zuid-Holland betaalt mee
aan elektrische veren Riveer de grootste
Zuid-Holland verstrekt Riveer
een subsidie van 543.500 euro
voor de aanpassingen van
de steigers in Gorinchem en
Hardinxveld-Giessendam en
voor het laadsysteem op de
elektrische veren die op dit
moment in aanbouw zijn.
Het elektrisch varen van de nieuwe ponten draagt bij aan een
duurzame bereikbaarheid van de
samenwerkende oevergemeenten
Altena, Hardinxveld-Giessendam
en Gorinchem.

Zuid-Holland steunt die ontwikkeling door de kosten van de aanpassing van de steigers in Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem te
vergoeden.
Er geldt een maximum van 200.000
voor de steiger in Hardinxveld en
146.500 voor die in Gorichem.
Daarnaast is voor het innovatieve automatische laadsysteem
voor de elektrische veren een
bijdrage van 197.000 toegezegd.
Bij Riveer leeft de hoop dat de
provincie Noord-Brabant het voorbeeld van Zuid-Holland volgt.

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

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

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

Van Andel zorgt al ruim 80 jaar
voor de juiste spanning aan boord!

Na ruim 25 jaar is Maersk als
grootste containerrederij onttroond door MSC. Op 5 januari
steeg de capaciteit van MSC tot
4.284.728 TEU (645 schepen),
tegen die van Maersk (738 schepen) met 4.282.840 TEU.
Maersk zal die eerste plaats
niet heroveren, want het orderboek van MSC (60 schepen met
999.808 TEU) is beduidend groter
dan dat van Maersk (25 schepen
met 255.100 TEU). CMA CGM
(3,2 miljoen TEU) staat op de
derde plaats en streefde al eerder
COSCO (2,9 miljoen TEU) voorbij.
De overige rederijen met meer
dan een miljoen TEU zijn Hapag-Lloyd, ONE en Evergreen.
Laatstgenoemde zal door het
nieuwbouwprogramma zeker nog
stuivertje gaan wisselen met ONE.
Van de Big 7 zijn vier containerrederijen Europees.
Bron: Alphaliner

TEKST CEES DE KEIJZER
FOTOGRAFIE ARJAN ELMENDORP

Inkomend de MSC Rosa M (14.036 TEU) en uitgaand de MSC Topaz
(13.029 TEU). Beide schepen zijn 366 meter lang.
De MSC Topaz is 3 meter smaller, wat 1.007 TEU scheelt.

Inkomend de Madrid Maersk (19.630 TEU) en 399 bij 58,60 meter.
Uitgaand de van Costamare gecharterde Maersk Kingston (6246 TEU),
304 meter lang en 40 meter breed.

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

www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl

02/40 LNG-tankers
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Concordia Damen levert met Blue Dina
tweede van 40 LNG-tankers

(foto Media Creators)

/40

Thuishaven
Rotterdam

Tonnage
2802 ton

ENI-nummer
2339328

Aan mts Blue Dina leverden o.a.
-2x Danfoss VACON® NXP
luchtgekoelde remchopper regeling
-1x Danfoss VACON® NXP
watergekoeld 425kW boegschroef
-2x Danfoss VACON® NXP
watergekoeld voor 90kVA microGrid
Concordia Damen Shipbuilding B.V. -8x Danfoss VACON® VACON0100
-Levering totaal schip
voor 38kW ladingpompen
-11x Danfoss VACON® VACON0100
CCM3
voor algemene pompen/ventilatoren/
-Afbouw
lieren
Alphatron Marine B.V.
De
Waal Machinefabriek B.V.
-Compleet nautisch pakket
-Stuwa Schroefasinstallatie met
Beerens Handelsonderneming B.V.
schroefasrem
-Enkel uitschuifbare radarmast
-Stuwa Schroefasseals
vierkant model
-EasyFlow Roersysteem
-Dakradarmast type Dortsman
-Stuwa Stuurmachine
-Stuurhuistrap
Foresta Trading B.V.
Blokland Non-Ferro B.V.
-Volledige pakket F.T. VICTOR
-Beunkoelers
dienstpompen
Cornet Groep
-F.T. TTK Ballast/stripping ejectors
-Schilderwerk bovendeks en
-F.T. Smeerolie haspelsets
machinekamers
-Volledige pakket F.T. DP koelwatercirculatiepompen
Cryonorm B.V.
Gebr. de Jonge Shipbuilding
Services B.V.
-Bouw casco
-Shipyard Kladovo Service
-Levering casco

-LNG marine fuel system
incl. control system and LNG
bunker skid
Damen Marine Components
-Ankerlier
-Ankerbehandelingslier
Danfoss Drives B.V.
-2x Danfoss VACON® NXP watergekoeld voor 500kW voortstuwing

Hoogendoorn MBI BV
-Volledige betimmering achterwoning
en stuurhuis
-Hybrid Ship Propulsion
-2x Oswald PM voortstuwingsmotoren

Innovatieve
Specialist

vlootschouw.nl/blue-dina
MAN Rollo B.V.
-MAN Stage V generatorsets.
MAN E3262LE262 LNG 495 ekW,
MAN D2676LE328 277 ekW
Marﬂex B.V.
-8x MarFlex Deepwell pomp MDPD-80
Oechies Elektrotechniek
-Elektrische voortstuwingsinstallatie
-PMS met LNG generatoren
-Elektrische installatie
-Nautisch pakket
-Camera systeem
-Overdruk
-Gasdetectie
OMRU Scheepsramen
-Scheepsramen
-PSI Pijpleidingen
-Dekleidingen
Roodhart Marine & Oﬀshore
Services
-Tankdeksel pakkingen

Foto: Media Creators

02

Afmetingen
110 x 11,45 meter

Wij wensen de Blue Dina
een behouden vaart!

Veth Propulsion B.V.
-1 Veth Stuurrooster, type VGS-1200L
met E-motor
W&O Europe
-Appendages voor de dekleidingsystemen, ballastsysteem en de
machinekamers

Kampers Shipyard B.V.
-Stuurhuis incl. hefgeleidekokersysteem WindeX Engineering B.V.
-Airconditioning, overdrukinstallatie,
Kieboom Werkendam B.V.
-Inventaris
afzuiging accommodatie

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

www.ccm3.nl
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Voll auf Kurs! Starten Sie jetzt Ihre Karriere bei River Advice als ...

Captain

(w/m/d)
Hier bewerben!

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

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

16.11.2021 08:51:50

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

Set sail for a new career with Viking

Steuern Sie mit Viking Cruises in eine ERFOLGREICHE ZUKUNFT

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

We are also pleased to consider applications from the freight or tanker
Bei Eignung
werden Sie für die neue Aufgabe intensiv geschult.
shipping
industry.
New
hires willSie
receive
training
for vikingcareers.com
their position.
Bewerben
sich extensive
noch heute
unter:
Apply today: vikingcareers.com
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Veel onduidelijkheid rond nieuw
EU-kwaliﬁcatiecertiﬁcaat schipper
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Sinds 18 januari geeft het CBR geen
(beperkt) groot vaarbewijzen en
Rijnpatenten meer uit. Daarvoor
in de plaats daarvan komt het EUkwalificatiecertificaat schipper. “Aan dit
kwalificatiecertificaat worden aanvullende
eisen gesteld”, is te lezen op de website
van de instantie. Varenden met een geldig
Rijnpatent of een groot vaarbewijs A of B,
kunnen dat de komende jaren omwisselen
voor een EU-kwalificatiecertificaat schipper.
Op 18 januari is nieuwe wet- en regelgeving
voor de binnenvaart van kracht geworden
op basis van de Richtlijn (EU) 2017/2397:
‘erkenning van beroepskwalificaties in de
binnenvaart’. Dat heeft grote gevolgen voor
de theorie- en praktijkexamens. Om daaraan te voldoen moeten kandidaten naast de
huidige examens onder andere ook een theoretisch overgangsexamen doen.

Aanvullende voorwaarden
Een telefonische toelichting op de wetgeving
en examens wil of kan het CBR niet geven. De
woordvoerster verwijst naar de informatie op
de website (www.cbr.nl) die midden januari
online is gezet.
Voor schippers en opleiders roept de nieuwe
wetgeving nogal wat vragen op. Het CBR
meldt wel dat er door omstandigheden vertraging is ontstaan in de implementatie van
de richtlijn. “Dat betekent dat het CBR voorlopig nog de huidige binnenvaartexamens
blijft afnemen, maar wel met aanvullende
voorwaarden.”
De CBR-woordvoerster stuurt nog wel een
korte, algemene mail: “Twee jaar geleden
werd bekend dat er een wijziging van de
Europese regels aankwam. Vanuit Europa
worden hogere eisen gesteld aan bemanningsleden in de binnenvaart, waaronder
matrozen en schippers, die voor alle lidstaten
gelden, wat goed is voor de duidelijkheid en
veiligheid op het water.”

Noodregeling
Nederland was te laat met de omzetting van
de Europese richtlijn in nationale wetgeving.
“Voor mensen die het theoretische deel hebben afgerond vóór 18 januari, verandert er
niets. Zij ontvangen het EU-kwalificatiecertificaat schipper”, mailt de woordvoerster.
“Voor mensen die nog bezig zijn met een
traject om schipper te worden, betekent het
inderdaad dat ze sinds 18 januari een
extra theorie-examen moeten doen. Vanaf 1
september zijn er ook twee praktijkexamens
nodig.”
Paul van der Zanden, woordvoerder Luchtvaart en Maritiem op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, stelt: “Het ministerie
van IenW werkt aan een noodregeling om de
periode tot de implementatie van de Europese richtlijn voor beroepskwalificaties in de
binnenvaart te overbruggen. Hierin wordt
geregeld dat mensen die al hun theorieexamens hebben afgerond vóór 18 januari 2022 geen overgangsexamens hoeven te
doen. Deze mensen moeten vaak nog wel
voldoen aan de vaartijdeisen voordat zij hun
certificaat krijgen.”

Onvrede bij opleiders
In de opleidingswereld leven vragen over de
uitleg op de tekst van de CBR-website. Er zijn
mensen die onder de oude regels hun theorie gehaald hebben voor hun vaarbewijs en
ineens mogelijk een extra theorie-examen
moeten doen na het behalen van de vaartijden. Je kan namelijk dan pas je Navigatie 1

Controle op vaarbewijzen en vaartijden aan boord. (archieﬀoto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

theorie-examen doen. Dat onderscheid wordt
niet duidelijk gemaakt op de site.
“Halverwege de wedstrijd de regels veranderen is zeer onrechtvaardig”, vindt docent
en begeleider Han van Roozendaal. “Nederland speelt in de Europese Unie het braafste
jongetje van de klas, maar de wet is ingegaan
en het is nog niet geregeld.
Stel dat je twee jaar geleden je theorie
gehaald hebt, dan kan je pas na drie jaar
vaartijd voor het theorie-examen Navigatie 1
gaan. Eerder mag echt niet. De meeste mensen die daarmee bezig zijn, worden dus nu
geconfronteerd met een extra examen, waar
ze niets van wisten. Er staat namelijk ‘als je
de theorie al gehaald hebt’, en theorie is ook
Navigatie 1.”

Langer, zwaarder en duurder
“Ik ben alleen maar bezig om het goed te
regelen voor de cursisten, dat is mijn prioriteit”, zegt Bastiaan With, eigenaar van
Edumar. “Het is jammer als het CBR de
schuld krijgt. Ze werken heel hard aan de
nieuwe regels, maar de werkelijkheid is dat
het ministerie traag was. Het CBR heeft pas
in december 2020 de opdracht van het ministerie gekregen.”
Ook treft de brancheorganisaties schuld,
vindt With: Zij en IenW zijn sinds 2017 op de
hoogte van de nieuwe EU-norm en hebben
geen actie ondernomen. Nederland is heel
lang niet eens vertegenwoordigd geweest bij
de EU. Andere landen bepaalden de norm,
mede voor Nederland, stelt hij.
De opleiding lijkt ook langer te gaan duren
en wordt zwaarder en duurder, mede door
examineren op de simulator. Gevolg is dat er
nog moeilijker aan matrozen en schippers te
komen is, in de al krappe markt, vreest men.
Voor diegenen die met hun vaaruren bezig
zijn, lijkt het erop dat zij een extra examen
gaan krijgen. “Na 1 september 2022 wordt
het Navigatie 1-examen vervangen door twee
praktijkexamens schipper. In totaal moet u
dan 3 jaar vaartijd kunnen aantonen”, staat
op de CBR-website.
“Dat de nieuwe richtlijn, hoe verder die ook

wordt uitgewerkt, grote consequenties zal
hebben voor de instroom in de binnenvaart
is nu al duidelijk”, stelt Roozendaal. “Heb-

ben de brancheorganisaties al beleid gemaakt
om hiermee aan het werk te gaan?”

Van Gogh Nautic Solutions zoekt enthousiaste en
gemotiveerde collega’s voor het nieuwe vaarseizoen 2022

2de Kapitein
3de Kapitein/Stuurman met patent
Aflos kapitein
Opstappers
(vrĳetĳdsregeling in overleg)
Vaargebied hoofdzakelĳk Nederland/België, Rĳn, Moezel,
Main en Donau
Voor deze functie is/zĳn gewenst:
• Ruime ervaring
• Goede technische kennis
• Goede contactuele eigenschappen
• Representatief
• Beheersing van de Duitse/Engelse taal
• Bĳ de betreffende functie behoren een Rĳnpatent/Radarpatent (patent op de Donau tot Budapest is een pre)
Op ZZP basis is ook mogelĳk
Wĳ bieden:
Een goede werkplek met fijne collega’s, een Zwitsers contract
met goede voorwaarden en een uitstekend salaris!
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Patrick van Hengst Tel. 06 123 440 67
of e-mail je CV naar riverimpuls@icloud.com
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Hét
Komadministratiejij aan boord bijen advieskantoor
voor
de binnenscheepvaart!
hét administratieen advieskantoor

voor de binnenscheepvaart?

Administratie- en advieskantoor Wave in Zwijndrecht is hét gespecialiseerde
administratiekantoor voor de binnenscheepvaart. Wij begeleiden en adviseren
ondernemers in de binnenvaart op fiscaal, bedrijfskundig en financieel gebied,
dit op onze persoonlijke manier. Dit realiseren wij met een team van 13 collega’s.
Dit team willen we uitbreiden en daarom zijn wij op korte termijn op zoek naar een

Peterson zoekt Binnenvaartondernemers
Scheepsspecificaties:

Ervaren administratief medewerker/assistent accountant
Wat breng je mee…
•
een diploma op minimaal MBO niveau 4 of HBO (administratief / financieel)
•
minimaal 3 jaar ervaring
•
goede kennis van de Nederlandse taal
•
een representatief voorkomen en goede contactuele eigenschappen
Wat je bij ons gaat doen…
•
het zelfstandig verzorgen van financiële administraties
voor scheepvaartondernemingen
•
het inboeken van administraties, het controleren van de boekhouding,
het samenstellen van de jaarrekeningen en het verzorgen van fiscale aangiften
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting
•
het zelfstandig onderhouden van contacten met onze cliënten

tussen de 500 - 750 ton en minimaal 900m3

OP BASIS VAN

VERVOER VAN
• Veevoedergrondstoffen
gen
• Diverse droge bulkladin

• Daghuur
• Dagvracht

Mooi meegenomen vinden wij het als je ervaring hebt…
•
met financiële software - Accountancy Gemak van Exact/Unit4
•
met fiscale software - Fiscaal Gemak van Exact/Unit4
•
met rapportage business software Audition Exact/Unit4
•
met het werken met Microsoft Office 365 software
Wij stellen daar tegenover…
•
een hecht team van gemotiveerde collega’s
•
een informeel en open sfeer
•
een goede werk-privé balans en ontwikkeling
•
een goed salaris afgestemd op opleiding, kennis en ervaring
Heb je jezelf herkend?
Mail dan snel je sollicitatie en C.V. naar:
werkenbij@wavebinnenvaart.nl
t.a.v. Diana Post

Administratie- en advieskantoor Wave B.V.
Scheepmakerij 240, 3331 MB Zwijndrecht
T 078-6199044 www.wavebinnenvaart.nl

Contact
Afdeling Binnenvaart • 010-2823200 • biva@onepeterson.com • onepeterson.com

RP Tankschiffahrt AG

We verwelkomen je graag in ons team!

Wie zijn wij?
We beschikken over een vloot van een 17-tal tankschepen

FUNCTIE-EISEN:
•

Rijn- en / of Donaupatent

•

Ervaring in leidinggevende posities

•

Communicatieve en representatieve
vaardigheden

•

Kennis van de Engelse en Duitse taal

•

Verantwoordelijkheidsgevoel

•

Teamplayer

WAT BIEDEN WIJ:
•

met draagvermogens tussen de 2500 en 4200 ton.
Rivertech biedt nautisch en technisch

In verband met uitbreiding van onze vloot
zijn wij op zoek naar:

1e Kapitein
2e Kapitein

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

Professionele ondersteuning en

Spreek je goed Duits of Engels en heb je ervaring in de tankvaart?

begeleiding door Corporate Captains
Als kapitein heb je de algehele nautische

•

Vrijetijdssysteem: 2-2 / 4-2 / 4-4

•

Zwitsers contract

•

Compleet sociaal voordeelpakket met

bedrijfsvoering op het cruiseschip. Samen met het

competitief salaris

hele team draag je zorg voor de hele beleving en

Veiligheidstrainingen tijdens de winterperiode

veiligheid van de passagiers en crew aan boord.

•

De schepen zijn uitgerust voor het vervoer van minerale oliën.

management op luxe riviercruiseschepen.

Dan ben je diegene die we zoeken!

verantwoordelijkheid voor een efficiënte

Wat bieden we?
We bieden jou een plek waar je mening gewaardeerd wordt en
je impact kan hebben.
Wij bieden een compleet pakket met Zwitserse arbeidsvoorwaarden.
We vergoeden o.a. jouw menage- en jouw reisgeld.
We zorgen dat je je verder kan ontwikkelen en leiden je op.

Rivertech Holding AG

E-mail: crew@rivertechgroup.com

Wil je meer informatie?

Mail gelijk je vragen en gegevens naar: jobs@rptag.ch
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Groot vaarbewijs nodig voor rondvaart
maritiem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
“Het kwalificatiecertificaat schipper is gelijkwaardig aan het huidige groot vaarbewijs.
De richtlijn biedt ook een mogelijkheid om
onder voorwaarden een aangepast vaarbewijs
af te geven. Het voornemen is om voor alle
rondvaartboten aan te sluiten bij het bestaande vaarbewijs voor Amsterdamse rondvaartboten. Dit is een speciaal vaarbewijs
waardoor open rondvaartboten met een klein
vaarbewijs mogen varen.”
De minister heeft de Tweede Kamer laten
weten dat er binnen de mogelijkheden van de
richtlijn ook een overgangstermijn zal komen,
zodat mensen de tijd krijgen om hun kwalificatiecertificaat te halen.

Iedereen die met meer dan twaalf personen vaart, moet een groot vaarbewijs hebben. (foto E.J. Bruinekool Fotograﬁe)

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Schippers met klein vaarbewijs die in
de rondvaart gedoogd werden, zouden
laagdrempelig kunnen omscholen. Zodat
ze met een eenvoudige opleiding met de
juiste papieren rondvaarten konden doen.
Maar die regels zijn er nooit gekomen. Nu
moeten ze alsnog een groot vaarbewijs
halen en de volledige opleiding doorlopen.
Docent en begeleider Han van Roozendaal is
een tijdje terug teleurgesteld uit het overleg
gestapt. Hij heeft het opgegeven: “Wisseling
van de wacht bij het ministerie en de afspraken worden niet meer nagekomen. Wil je
op een rondvaarboot varen dan moet je nu
gewoon je groot vaarbewijs halen.”

In 2018 leek het er even op dat het geregeld
was. Maar gedogen met klein vaarbewijs is er
niet meer bij als je de nieuwe wetgeving leest.
Het zogeheten Giethoorn-arrest wordt zeker
niet meer toegestaan. “Er is in 2009 in Giethoorn een speciale regeling gekomen voor de
rondvaart, het arrest heb ik nooit kunnen vinden”, vertelt Van Roozendaal.
“Er is nu gewoon niets geregeld, zelfs geen
overgangsregeling voor de schippers die al
jaren met klein vaarbewijs varen.”
“Overeenstemming in de branche en lesprogramma’s waren er al, door veel overleg met
instanties en inzet van mensen uit de rondvaartwereld. Maar dit heeft uiteindelijk geleid
tot niets. Er zijn heel veel minder schippers”,
vervolgt Van Roozendaal. “Rederijen weten al

heel lang dat het eraan zat te komen. Iedereen vangt nu bot en moet gewoon zijn groot
vaarbewijs halen. Vooruitzichten zijn er niet.
Ik was helemaal klaar met het overleg en ben
ermee gestopt.”

Overgangstermijn
De op 18 januari ingegane nieuwe EU-regelgeving is duidelijk: iedereen die met meer
dan twaalf personen vaart, moet een groot
vaarbewijs hebben. “Nederland kan een uitzondering maken maar dat is nu nog niet
gebeurd”, zegt Van Roozendaal.
“De richtlijn schrijft voor dat in principe voor
alle passagiersschepen die meer dan twaalf
personen kunnen vervoeren, een ‘kwalificatiecertificaat schipper’ nodig is”, vertelt Paul
van der Zanden, woordvoerder luchtvaart en

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

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.
Für unsere bestehende Flotte von fünf Flusskreuzfahrtschiffen suchen wir ab sofort motivierte Kandidaten für folgende Positionen

Fleet Technical Coordinator

Corporate Captain

Sie betreuen die Technik und koordinieren die Reparaturen unserer Schiffe, die
Sie regelmässig besuchen werden. Sie rapportieren an den Nautisch-Technischen
Manager. Sie verfügen über eine technische Ausbildung und haben Erfahrung in einer
gleichwertigen Position, vorzugsweise in der Binnenschifffahrt.

Sie betreuen die nautischen Besatzungen unserer Schiffe, die Sie regelmässig
besuchen werden. Ausserdem lösen Sie bei Bedarf Kapitäne ab. Sie rapportieren
an den Nautisch-Technischen Manager. Sie verfügen mindestens über Rheinpatent
(Basel-offenes Meer), Donaupatent wäre von Vorteil und haben Erfahrung in einer
gleichwertigen Position, vorzugsweise in der Flusskreuzfahrt.

Wir bieten:
• Unbefristete Schweizer Verträge (Netto EURO) inkl. Sozialversicherung und Abgabe der CH-Quellensteuer
• Zusammenarbeit in einem kleinen Team von motivierten und engagierten Kollegen
• Klare Vorgaben, Selbstständiges Arbeiten
• Rasche Entscheidungen und kurze Wege
Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie möchten gerne Teil unserer soliden Firma werden?
Schicken Sie bitte Ihre Bewerbung inklusive Lebenslauf, Zeugnisse, COVID Zertifikat (2G) und Patente bzw. Schifferdienstbuch per Mail an: robert.heijlands@river-man.ch

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

www.river-man.ch

18

Opleiding & Carrière

1 februari 2022

GEVRAAGD:
VKV Service is nog op zoek naar

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

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

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

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

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

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

Voor een Kempenaar in onze vloot bestaande uit
Voor
een Kempenaar
onze
bestaande
uit
verschillende
schepeninzijn
wevloot
op zoek
naar een
verschillende schepen zijn we op zoek naar een

•Schippersechtpaar
voor 55 meter containerschip
•Schippersechtpaar
voor 55 meter containerschip

•Kapitein
•Kapitein
Vaargebied Nederland en België

of
of

Wij vragen:
Wij
vragen: AB
• Vaarbewijs
• Vaarbewijs
AB
ADN
• ADN
Marifoon
Marifoon
• Radarpatent
RadarpatentNederlands en Engels
• Beheersing
• Beheersing Nederlands en Engels

Vaargebied Nederland en België
Wij bieden:
Wij
bieden: maandag t/m vrijdag, 14 uur per dag
•
Vaardagen
Vaardagen
maandag t/m vrijdag, 14 uur per dag
• Vast
dienstverband
Vast dienstverband
• Aantrekkelijke
(secundaire) arbeids• voorwaarden
Aantrekkelijkeop(secundaire)
arbeids-condities
basis van Zwitserse
voorwaarden
op basis
van Zwitserse condities
• Goede
reiskosten
regeling
• Goede
reiskosten regeling
Opleidingsmogelijkheden
• Opleidingsmogelijkheden
Dynamische werkomgeving, met een prettige
• Dynamische
werksfeer enwerkomgeving,
dito collega’s met een prettige
werksfeer en dito collega’s

Je reactie
Je reactie
Stuur
een korte motivatie en een CV naar
Stuur
een korte motivatie en een CV naar
personal@amerschifffahrt.ch
personal@amerschifffahrt.ch
t.a.v. Danny van Os
t.a.v. Danny van Os

Ervaring en knowhow in de binnenvaart
Ervaring
en knowhow
in Makelaardij
de binnenvaart
Transport
contracten
• Bouw, Afbouw,
en Reparatie
Transport
contracten
• Bouw, Afbouw,
Makelaardij
en Reparatie
Financiering
ondersteuning
• Businessplan
ondersteuning
Financiering ondersteuning • Businessplan ondersteuning
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Studenten beter voorbereid op de praktijk dankzij de nieuwe simulatoren van het STC

In ergste geval alleen maar digitale schade
DOOR NIELS HUMMEL

Draaiende scheepsmotoren,
wild kolkend schroefwater en
passerende schepen bij een
laaghangende zon. De vier
nieuwe binnenvaartsimulatoren
van het Scheepvaart en Transport
College (STC) komen wel
erg dicht bij de realiteit. De
docenten binnenvaartkunde van
STC staan dan ook te popelen
om les te mogen geven met de
nieuwe aanwinsten.
“De systemen zijn echt net zo
natuurlijk als de werkelijkheid”,
stelt Hugo Schwagermann, docent
binnenvaartkunde, met overtuiging. “Ga het maar testen als je me
niet gelooft.”
Zijn collega Richard van der Straaten, eveneens docent binnenvaartkunde, knikt instemmend. Zittend
aan een stevig bureau met een paar
grote computerschermen erop vertelt Schwagermann enthousiast
over de nieuwe simulatoren waarmee ze binnenkort les mogen geven.
Om te laten zien dat hij echt gelijk heeft, zwengelt hij het systeem
aan waarmee hij de simulaties kan
bedienen. Met een paar behendige
klikken op het scherm past hij de
weersomstandigheden aan en laat
een groot zeeschip van koers veranderen. “Dit is het bedieningscentrum. Vanuit hier kunnen we
alle vier de simulatoren in de
gaten houden en de simulatie naar
onze wens aanpassen.”

je de standaarduitrusting met een
piloot, dieptemeter, regulateurs
voor de motoren en boegschroeven en marifoons. Er is zelfs een
modern bedieningspaneel waarmee je het hefbare stuurhuis kunt
bedienen, geluidssignalen kunt geven, de verlichting kunt bedienen
en de mast kunt laten zakken. “De
radar en het navigatiesysteem zijn
exact dezelfde systemen waarmee
ook schepen zijn uitgerust. We
hebben ze bij dezelfde aanbieders
gehaald”, vertelt Schwagermann.

Hefbaar stuurhuis

Zuiging

Zodra je de deur van de simulator
achter je sluit, heb je het gevoel
dat je in een echte stuurhut staat.
Natuurlijk, de muren zijn van
steen, maar verder is aan alles
gedacht. Zes schermen, die je samen de mogelijkheid bieden om
360 graden om je heen te kijken
dienen als ramen. De lessenaar
geeft je ook de indruk dat je je in
een stuurhuis bevindt.

Dat de systemen echt heel dicht
bij de realiteit komen, blijkt wel
tijdens het varen met de simulatoren. “Kijk maar eens wat er gebeurt als je gas geeft”, zegt docent
van der Straaten. Hij drukt de regulateur naar beneden. Het geluid
van de motoren zwelt aan, de snelheid van het schip loopt op en de
golven aan de kop worden groter.
Een grote binnenvaarttanker vaart
aan de rechterkant vlak langs het
schip. “Je moet net als in het echt
opletten dat je nu niet richting die
tanker wordt gezogen.”
Opeens daalt er mist in, gevolgd
door een verblindende, laag han-

Alle systemen die je normaal
gesproken op een bestaand binnenvaartschip kunt vinden, zijn
ook in deze stuurhut gebouwd.
Aan echt alles is gedacht. Zo heb

Docenten binnenvaartkunde Hugo Schwagermann, Richard van der Straaten en Jan Hummel (vlnr) tonen trots een van de nieuwe simulatoren. (foto Niels Hummel)

gende zon waarna het weer plots
omslaat in een sneeuwstorm.
Binnen de kortste tijd zijn de
ramen compleet ondergesneeuwd.
De ruitenwissers beginnen druk te
wissen. Projectmanager simulatoren Joep Bonten weet duidelijk
van geen ophouden. De sneeuwstorm is nog niet weggetrokken of
er breekt brand uit op de tanker
die net voorbijkwam.

Realistisch
Doordat de docenten de simulaties zelf in de hand hebben, kunnen ze leerlingen leren omgaan
met dit soort spannende situaties. “We kunnen alles simuleren:
roeruitval, motoruitval, brandjes,
verzin het zelf maar”, zegt Schwagermann. “In de praktijk maak je
zoiets hooguit vijf keer in twintig
jaar mee.”
De scenario’s die de docenten
kunnen bedenken zijn onbeperkt,
beweert Schwagermann. Locatie,
diepgang, soort schip, rust op de
rivier of juist extreme drukte…
alles kan. Hij benadrukt dat het
daarom wel cruciaal is dat de
docenten veel ervaring uit de
binnenvaart meebrengen. “Je moet
natuurlijk wel weten wat realisti-

JOBS: BINNENVAART!
Schipper met Rijnpatent en ervaring duwvaart
Machinisten voor Binnenvaart
(Vol)matroos met koppel- en duwervaring
Lichtmatroos met doorgroeimogelijkheden
Matroos, Volmatroos en Stuurman Binnenvaart
Matroos Binnenvaart Rotterdamse haven
Brug- en sluiswachter omgeving Amsterdam - Zaandam
Interesse?
Bel Siebelina Ooms op +31 10 436 62 93 of solliciteer via tos.nl

tos.nl/jobs

sche situaties zijn. Als je dan geen
echte binnenvaartervaring hebt,
kan dat heel erg lastig zijn.”

Juiste keuzes maken
“Kort samengevat zijn simulatoren
beter in staat dan normale lessen
in het overbrengen van inzichten
en ervaringen”, zegt Jeroen Pruyn,
universitair hoofddocent rederijkunde en scheepsbouw aan de TU
Delft en lector Maritieme Innovatie aan de Hogeschool Rotterdam.
Hij heeft onderzoek gedaan naar
het nut van simulatoren in het
onderwijs. Hij stelt dat simulatoren effectiever zijn dan praktijkervaring, omdat je specifieke situaties achter elkaar kunt doorlopen
en niet van het toeval afhankelijk
bent om iets te kunnen ervaren.
“Een bijkomend voordeel is dat je
ook gevaarlijke situaties kunt oefenen, aangezien je alleen digitale
schade vaart”, aldus Jeroen, “Dit
kan ervoor zorgen dat de student
onder stress wel de juiste keuzes
maakt door deze ervaringen.”
Toch ziet hij ook een nadeel in
het oefenen op simulatoren. Omdat het een spel blijft, en er niks
kapotgaat, kan de student daar-

door de neiging krijgen ook op die
manier te gaan spelen. “Maar dat
kan natuurlijk voorkomen worden
door een hoog realisme en goed
toezicht.”

Eerste les
Studenten die klaargestoomd
worden met de simulator, zullen
uiteindelijk collega’s van de nu
varende schippers worden. Die
kijken vanuit het werkveld positief tegen de simulatoren aan.
“Als je altijd op een duwstel naar
Duisberg hebt gezeten, kun je niet
alle situaties aan boord leren. De
praktijk zal allicht wat anders zijn
dan een simulator, maar het is een
heel mooie basis”, vindt Robert
van Wijngaarden, schipper van de
Salire. “Ik zou het stiekem ook wel
leuk vinden om de simulatoren te
proberen.”
De docenten kunnen in ieder geval
niet wachten tot de monteurs
klaar zijn met het testen van de
simulatoren. “Toen mijn les wat
eerder was afgelopen ben ik toch
even met de studenten gaan kijken”, vertelt een van hen.
Ze zullen nog heel even geduld
moeten hebben, 11 februari is de
eerste les gepland.

Rivertours uit Vlaanderen/België zoekt voor snelle indiensttreding:
ervaren SCHIPPERSECHTPAAR voor passagiersvaart

SCHIPPERSECHTPAAR voor afloswerk
gedurende 1 à 2 maand in de zomer

SCHIPPER of STUURMAN voor het seizoen
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
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Techniek College Rotterdam:

Leren en werken bij Maintenance of Procestechniek
Proces & Maintenance is voor doeners die van aanpakken weten. Je
maakt nieuwe dingen, je repareert,
je onderhoudt. Zonder machines geen producten. Koffiekopjes,
kleding, een blikje cola. De
machines die deze producten
maken, moeten in topconditie zijn
en blijven. Is er ergens een storing?
Dan sta jij direct klaar om het onderdeel te repareren of een oplossing te bedenken. Een fabriek of
olieraffinaderij moet doordraaien.
Proces, oftewel procestechniek,
gaat meer over de controle en de
besturing van productieprocessen,
het maken van producten. Maintenance is meer gericht op het onderhoud van machines en installaties.

Procestechniek
Procestechniek is het omzetten van

grondstoffen naar een eindproduct. In de fabriek wordt stap voor
stap van één of meerdere grondstoffen een product gemaakt. Deze
stappen noemen we een proces,
vandaar de naam procestechniek.
Voorbeelden van stappen in een
proces: grondstoffen aanvoeren,
het bewerken van de stoffen en het
mengen van stoffen.
De medewerkers in de procestechniek controleren de stappen in het
proces en zorgen samen voor een
goed eindproduct.

Past Proces bij jou?
Bij proces werken procesoperators,
die inzicht hebben in techniek, in
chemie en vooral ook in veiligheid, want een chemische fabriek
besturen is een grote verantwoordelijkheid voor jou, jouw collega’s
en iedereen die rond de fabriek

woont en werkt. Je zorgt altijd
voor een veilige werkomgeving.
Je bent wellicht meer theoretisch
dan praktisch ingesteld. Je weet
alles van chemie, dus je weet al
veel van scheikunde. Je vindt het
interessant om te weten hoe technische processen verlopen en je zal
bij storingen kleine reparaties zelf
oppakken. Het gaat jou om het
controleren van de ‘besturing’ van
een fabriek of installatie.
Je weet dat je in deze sector kans
hebt op een goede baan. Onregelmatig werken in shifts is voor jou
geen probleem. Je vindt het werken in ploegen juist prettig.

(foto’s Techniek College Rotterdam)

Maintenance
Zonder goed onderhoud staat de
wereld binnen de kortste keren
stil. Om als fabriek of energiecentrale te kunnen blijven produceren moeten de installaties in
topconditie blijven. Onderhoudstechnici zijn binnen het bedrijf
verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de zeer kostbare installaties.

Past Maintenance bij jou?
In de wereld van Maintenance houd je van aanpakken. Je bent flexibel en durft
verantwoordelijkheid te nemen.
Je maakt nieuwe dingen, je repareert, je onderhoudt. Machines die
deze producten maken, moeten

in topconditie zijn en blijven. Is
er ergens een storing? Dan sta jij
direct klaar om het onderdeel te
repareren of een oplossing te bedenken.
Echter, het verhelpen van een technische storing kan niet zonder theoretische kennis, het analyseren
van het probleem en het goed inzicht hebben in de consequenties
van je handelingen. Ook veilig
werken voor jezelf en voor anderen dus!
Als technicus service en onderhoud heb je zeer goede vooruitzichten op een fantastische baan,
waarbij werken op verschillende
locaties in binnen- en buitenland
tot de mogelijkheden behoort.

Open dagen
In de maanden maart en april
staan nog verschillende open
dagen gepland. Soms houden we
online Tech-dagen, of je kunt de
locaties bezoeken op een fysieke
open dag. De opleidingen Maintenance en Proces vind je op de
RDM-Kade en de Scheepsbouwweg op Heijplaat, midden in het
Rotterdamse havengebied. Kijk
voor het bezoeken van de open
dagen op www.techniekcollegerotterdam.nl/opendagen

Van Gogh Nautic Solutions zoekt enthousiaste en
gemotiveerde collega’s voor het nieuwe vaarseizoen 2022

Machinist
Matrozen
Vaargebied hoofdzakelĳk Nederland/België, Rĳn, Moezel,
Main en Donau
Voor deze functie is/zĳn gewenst:
• Geldig dienstboekje
• Ervaring
• Goede contactuele eigenschappen
• Kennis van de Duitse en/of Engelse taal
Wĳ bieden:
Een goede werkplek met fijne collega’s, een Zwitsers contract
met goede voorwaarden en een uitstekend salaris en een
vrĳetĳdsregeling!

dé school voor
varende kinderen
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Patrick van Hengst Tel. 06 123 440 67
of e-mail je CV naar riverimpuls@icloud.com

vanaf 3 jaar

www.lovk.nl
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Samenwetenwemeer.nl: alle informatie
voor leuke binnenvaartbaan op één plek
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Ed Eichhorn en Rob Borremans,
initiatiefnemers van de website
Binnenvaartkennis.nl, zijn een tweede
website begonnen: Samenwetenwemeer.nl.
Daarmee willen ze gegadigden om in de
scheepvaart te gaan werken, informeren
over het leven aan boord en hoe het er in
de praktijk echt aan toegaat.
Www.samenwetenwemeer.nl bundelt alle
informatie over de praktijk van de binnenvaart en helpt bij het vinden van alle benodigdheden. Maar ook hoe je aan een dienstboekje komt, kun je er vinden. En een op de
wal ongebruikelijk iets dat je schoenen in de
woning en stuurhut uit moet doen staat er
beschreven.
De partners, die Samenwetenwemeer.nl door
hun sponsoring mogelijk maken, bieden ook
stages en soms zelfs banen aan op de website.
Eichhorn en Borremans zijn zelf werkzaam
als schipper in de binnenvaart en zagen dat
goed personeel met kennis van de branche
echt noodzakelijk is. “Wij zijn van mening
dat er meer zij-instromers moeten komen
omdat er een groot tekort is aan personeel.
Het personeelstekort, zowel matroos, stuurman als schipper, zal de komende jaren
alleen maar toenemen”, zegt Borremans.
“Wij proberen mensen die niets weten, weg-

wijs te maken in het andere leven aan boord
en reiken handige tools aan om ze daarbij te
helpen.”

Samen koken en leven
Je kan bijvoorbeeld op de website vinden dat
je een cv moet maken, maar ook dat je gezamenlijk kookt aan boord en 24 uur per dag
met elkaar leeft. En dat je echt alles mee moet
nemen aan boord omdat je niet even tussendoor naar huis kan om een vergeten telefoonlader op te halen. Daar is een handig to-dolijstje voor op de website, bij de downloads.
Eind vorig jaar ging Samenwetenwemeer.nl
online. Eichhorn en Borremans ontwikkelden eerder de inmiddels drukbezochte en
eveneens gratis te raadplegen website Binnenvaartkennis.nl. Als hobby en uit liefde voor
het vak. Op die site zijn tal van nuttige zaken
voor schippers te vinden, over vaarwegen, varen en havens. De site Samenwetenwemeer.
nl wilden ze niet daarin opnemen, daarom
maakten ze er een apart portaal van.
Voor leerlingen, zij-instromers en varenden is
het de moeite waard om de site te bezoeken.
Zeker als je de binnenvaartwereld niet kent.
Met de woordenlijst kun je je de betekenis
van specifieke woorden eigen maken en die
gebruiken aan boord. De bedoeling is volgens Borremans: “Mensen vooraf al een beetje thuis te maken in het leven aan boord.”

Dank voor steun Schipperskerstfeest 2021
We kunnen weer terugkijken op een geslaagd
Schipperskerstfeest, via de livestream uit de
Bethelkerk in Zwijndrecht. Dit werd mede
mogelijk gemaakt door financiële steun van
bedrijven en particulieren. Onze hartelijke
dank gaat uit naar de sponsors van 2021:
ABRI (Ridderkerk), Admiraal (Hasselt), Bargelink (Xanten), Binnenvaartkrant (Capelle
aan den IJssel), Bunkerstation Delta (Dordrecht), Diesel de Groot (Dordrecht), Dijvler
Matriaal (Hardinxveld-Giesendam), Dolderman (Dordrecht), EMS Group (Alblasserdam), EOC Verzekeringen (Meppel),
P. Feenstra (Rotterdam), HTS lntermodel
(Gorinchem), Kalkhaven (Barendrecht),
Koninklijke BLN-Schuttevaer (Zwijndrecht),
Kruisinga-List
(Heerjansdam),
Muller
Scheepvaart (Zwijndrecht), Riegman en
Klaverdijk (Zwijndrecht), Rensen-Driessen
Shipbuilding (Zwijndrecht), Scheepvaartkrant (Rotterdam), J. van Sandijk Sr (Maasbracht), JA Schot (Dordrecht), Teekman
Kruisinga VOF (Barendrecht), D. Theunisse (Tholen), Vario Shipping Scheepvaart

NRW investeert in innovatief
onderzoeksschip

(Hendrik-Ido-Ambacht), Visser Holding
(Zwijndrecht), T. Visser (Barendrecht),
W.C. Volker (Zwijndrecht), WaardenbergWijdeveld (Barendrecht)
Verder werkten mee dominee Louis Kruger,
Anna Majchrzak (sopraan), Arjan Breukhoven (vleugel), Maurice van Dijk (trompet),
Kees Alers (fluit) Matthijs Breukhoven (orgel)
en de leden van het gelegenheidskoortje.
De collecte tijdens het feest heeft 2.640
euro opgebracht. De opbrengst is bestemd
voor Stichting Vaarwens en Butterfly Way
Educare in Afrika.

Verkeersminister Ina Brandes overhandigt de cheque. (foto verkeersministerie NRW)

De deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW)
investeert 1,2 miljoen euro in de bouw
van een duurzaam onderzoeksschip voor
de Rijn. Het ‘smart & green ship’ wordt
ontwikkeld door de universiteit DuisburgEssen en is bedoeld als een onderzoeksen testplatform om de binnenvaart
milieuvriendelijker en efficiënter te maken.
“Wij willen de vrije capaciteit waarover de
vaarwegen nog beschikken beter benutten”,
zegt Ina Brandes, verkeersminister in NRW.
“Geautomatiseerde binnenschepen met
duurzame aandrijvingstechnologie zijn geen
toekomstvisie meer, maar een concreet project van de universiteit Duisburg-Essen.”

Het onderzoeksschip kan op afstand worden
bediend en zelfstandig varen. Het wordt niet
zo groot: slechts 15 meter.
“Door de kleinere afmetingen zijn we flexibeler en kunnen we de ontwikkelcycli verkorten”, verklaart professor Bettar el Moctar,
hoofd van het Instituut Scheepstechniek, Maritieme Technologie en Transportsystemen
aan de universiteit. “We zullen met dit schip
echter ook de vaardynamiek van grotere schepen kunnen testen.”
Behalve automatiseringsoplossingen gaan de
onderzoekers ook duurzame aandrijvingen
testen. Zoals accutechnologie, brandstof- en
zonnecellen. Er zullen proefvaarten plaatsvinden in de haven van Duisburg, op de Rijn
en op de Duitse kanalen.

Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

Iedereen van harte bedankt,
namens de Werkgroep Schipperskerstfeest,

Jan & lna Mandemaker
en Roeland van Dijk

INGEZONDEN
BRIEF

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

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

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

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

Werkendam 0183 67 80 30

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!

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

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52
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SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

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

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

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

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

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

FKH ACCU’S

St. Teunismolenweg 50-D
6534 AG Nijmegen
E: info@fkhbatterijen.nl
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GROOTHANDELVOOR
VOOR
GROOTHANDEL
EN JACHTBENODIGDHEDEN
JACHTBENODIGDHEDEN
SCHEEPS- EN

TECHNICAL PUMP INNOVATORS

Allround specialist in
scheepselektrotechniek

24/7
service

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

info@snijderscheepselektro.com
www.snijderscheepselektro.com

nu 25% korting

IIncentive
NCENTIVE
Provider
P
ROVIDER
WWW.SCHEEPSSCHROEVEN.NL

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

De Grote Kranerweerd 10
8064 PE Zwartsluis

E-mail: info@avamarine.nl
info@avamarine.nl//www.avamarine.nl
www.avamarine.nl

DE
DEGROENE
GROENESCHROEFRAND
SCHROEFRAND

Neon 13 | 4751 XA Oud Gastel | T +31 (0)180 - 44 22 66 | www.epsbv.com

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

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

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

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen
T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736
info@femm.be - www.femm.be
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VAKMANSCHAP
OP MAAT
ONTWERP EN BOUW VAN
EEN DUURZAAM
DUIJVENDIJK BEUNSCHIP

WWW.KOOIMANMARINEGROUP.NL

KOOIMAN MARINE GROUP | LINDTSEDIJK 84 | 3336LE ZWIJNDRECHT | (T) +31 (0)78 61 00 477
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Kooiman levert innovatieve Duijvendijker
Afmetingen
86 x 9.49 x 4.02 meter

gines

Tonnage
2.235 ton

DOOR JOHAN DE WITTE

Stage V
solutions

Scheepsbouw ‘klinkt’ zoals Bach wanneer
het goed gespeeld wordt: overal hetzelfde.
Zo’n bolderkast is duidelijk geboren uit
de zeeg van het casco, bolders door de
loodlijn, bol en afgeschuind. Herkenbaar
als de meester zelf. Gestrookt, geen druppel
water blijft voor het spiegat roesten. De
radius en las zijn zuiver. Roef, vensters en
boeiing stellen het zonder 90 graden, maar
bezitten wel dat typische kenmerk van een
Duijvendijker. Afbouwkwaliteit raakt hier
de juiste snaar, daarin is Kooiman virtuoos.
Het is de Mariëtte, voor C. Zuiddam VOF,
een onderscheidend beunschip, kandidaat
voor een Green Award Gold.
Samenwerking – technisch en financieel – is
een formule die voor Chris Zuiddam en zijn
echtgenote Mariëtte goed heeft uitgepakt.
Je hebt zelf ms Juntos, die wil je kwijt… Je
wens is nieuw, modern en groen, maar hoe
en wanneer? Je bent ijverig aan het sparen
en hebt nog even te gaan, maar dan kom je
Rinus Kooiman tegen die zegt: “Wij hebben
een casco waar we een mooi, groen beunschip
van kunnen maken. Jouw schip kunnen we
innemen, dan weet je hoe ver je staat.”
Zelf zegt Chris hierover: “We varen al jaren
zand naar verschillende bestemmingen in
Nederland en België en dat bevalt ons best.
Niettemin, wil je vooruit en kijk je naar
nieuwbouw waarin je niet in aanpassingen
hoeft te investeren en die voldoet aan duurzaamheid en milieuwetgeving, ofwel klaar
bent voor de toekomst. De rekensom heb je
al veel gemaakt, met ‘dat wordt niks’ als uitkomst. Wanneer je dan zo’n aanbod krijgt

(foto DronebyMark)

Thuishaven
Werkendam

Are you ready to
Start the Future?

ENI-nummer
02339363

EURO VI

om straks met een schoon schip en dan nog
wel een Duijvendijker rond te varen, wordt je
droom toch waar.”
De nog jonge echtelieden hoefden over het
voorstel helemaal niet zo lang na te denken.
Kooiman stak een ‘handje’ toe!

Duurzame dame
We praten met projectleider Wessel Boertje en
de financiële man van Kooiman, Arie Maurik.
We vragen of zo’n deal met de familie Zuiddam uitzondering is of regel.
“Nee zeker geen regel. We spelen ook niet
voor Sinterklaas, maar als het voor alle partijen goed kan uitpakken, is herhaling niet
uitgesloten. Als werf hebben we toch de balans in eigen hand. Bovendien investeren we
in een betrouwbare branche, we creëren voor
een deel ons eigen werk en helpen jonge ondernemers.”
“Het casco was reeds gebouwd voordat Zuiddam interesse toonde. Zijn streven naar modern en duurzaam gaf ons als Kooiman MariErvaring
units in
time Group de gelegenheid een compleet25de
en
vaart
zuinig schip te realiseren. Het accent lag20op
units in
opdracht
laag brandstofverbruik en dus lagere uitstoot!
Met
sommige systemen kost lagere CO2-uitnpsdiesel.com
stoot meer brandstof. Rinus Kooiman heeft
er zelf aan gerekend en is ervan overtuigd dat
Mariëtte een slanke en duurzame dame is, die
geen energie verspilt.”

EURO6-motoren
Mbs Mariëtte, 86 x 9,49 x 4,02 meter en 2.235
ton, voldoet met twee Euro VI-motoren straks
ruimschoots aan de geldende emissie-eisen.
Lees verder op pagina 27 >>

Marine Powered by DAF

A

Company

Wij wensen
C. Zuiddam VOF
veel succes met
Beunschip
Mariette
vinkdiesel.nl
Marine Powered by DAF
A

Company

Vink diesel
Rivierdijk 76 | 3361 AR Sliedrecht | T +31 (0)184 - 415 455 | E info@vinkdiesel.nl
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Vink diesel

Marine Powered by DAF
DOOR JOHAN DE WITTE

Al meer dan 50 DAF/Paccar MX-motoren
hebben in de binnenvaart hun weg gevonden
als voortstuwings-, pomp- of generatormotor.
Deze ultramoderne commonrail dieselmotoren voorzien van variabele turbogeometrie, actief roetfilter en uitlaatgasrecirculatie
(EGR) in combinatie met SCR-technologie,
voldoen aan de in Europa strengste emissieeis Euro VI. Resultaat: tot 90 procent lagere
roet- en 75 lagere stikstof-uitstoot ten opzichte van de Stage V-grenswaarden. Vergeleken met Stage V en CCR2 verbruiken ze tot 10
respectievelijk 20 procent minder brandstof,
de toegepaste EGR-technologie zorgt ervoor
dat het AdBlue-verbruik zelfs tot 70 procent
lager uitvalt. Verbruiksdata, die continu
gelogd wordt door het IODA remote
monitoringsysteem, bewijzen dat het energielabel niets te veel belooft.

Made in Holland
Aan het mbs Mariëtte hangt het DAF/Paccarlabel. Energiehuishouding en motoren zijn
optimaal op elkaar afgestemd voor het beste
resultaat. Bij DAF staat de Mariëtte onder
eigen naam in het systeem zodat elke dealer
in Europa de motoren met één druk op de
knop in beeld heeft. Het standaard remote
monitoringsysteem stelt Vink diesel niet alleen in staat om de prestaties te monitoren,
bij een storing wordt ook de eerste diagnose
op afstand gedaan. In combinatie met 24/7
onderdelenlevering door heel Europa wordt
downtime tot een minimum beperkt. Naast
de onderdelen hebben ook nieuwe motoren
een zeer korte doorlooptijd; de 270 motoren die DAF per dag produceert, kennen een

levertijd van acht tot tien weken vanaf bestelling.

Euro VI maakt het verschil
Waarom?, vragen we Sander Langenberg en
Stenn Hertgers die de BV Vink laten draaien.
“In automotive draait alles om kosten per
kilometer, of in ons geval kosten per draaiuur.
De grote productieaantallen maken dat de
emissiedruk in geen andere tak van sport zo
streng is als in het wegvervoer. Deze combi
maakt dat Euro VI-motoren op alle vlakken
beter presteren dan marine- of industriemotoren. Schoner en zuiniger: wat er niet in
gaat, komt er ook niet uit. Bij een gasolieprijs
van 600 euro per kuub en 2.500 draaiuren
per jaar kan de meerinvestering ten opzichte
van een CCR2-installatie in zo’n drie jaar terugverdiend worden.”

“We monitoren een klant die de 10.000
draaiuren net voorbij is. Op voorhand is
gerekend met het feit dat het roetfilter bij
deze urenstand een zogenaamde ash-cleaning
zou moeten ondergaan. We zien hier op dit
moment echter nog geen enkele reden voor
en hebben de lat op 12.500 gelegd. Ook het
interval voor het wisselen van olie en filters
hebben we opnieuw onder de loep genomen.
Waar we tot nu toe 1.000 draaiuren als standaard aanhielden, laten de oliemonsters zien
dat er standtijden van 2.000 draaiuren haalbaar zijn.”
“De DAF-motor behoudt zijn EuroVIcertificaat en garantie bij gebruik van HVO’s
en biobrandstoffen. Bij inzet van HVO100
mag ook nog eens 90 procent CO2 verrekend
worden, waardoor we nu al aan de voor 2050
gestelde klimaatdoelen kunnen voldoen.”
DAF is één van de meest gerenommeerde
merken op de weg. Vink heeft de handschoen
opgepakt om de vooruitstrevende Euro VImotoren uit Eindhoven geschikt te maken

voor gebruik in de binnenvaart. Het traject
nam vier jaar van onderzoeken, testen en
procedures in beslag maar het resultaat mag
er zijn: schoner, zuiniger, stiller. Stage V is de
standaard, Euro VI maakt het verschil.

Wist u dat:
• Paccar de moedermaatschappij is van
DAF, Peterbilt en Kenworth?
• alle drie merken gebruik maken van de
MX11 en -13 motoren die door DAF
zijn ontwikkeld?
• deze motoren die vanaf gietstuk opgebouwd worden in Eindhoven nu ook
al draaien op waterstof?
• DAF hiervoor de Innovation Award
2022 heeft ontvangen en dat de onderscheidend duurzame Euro VI-motoren
in gemariniseerde uitvoering door
Vink diesel beschikbaar worden gesteld voor gebruik in de binnenvaart?

Wij wensen mbs MARIËTTE een behouden vaart!

Foto: DronebyMark
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Mbs Mariëtte in de vaart
Vervolg van pagina 25 >>

Met Stage V zal het zich in de branche zeker
onderscheiden als een schoon schip met een
laag brandstofverbruik.
De hybride voortstuwing realiseert Kooiman
Scheepselektro samen met Holland Ship Electric (HSE). De DAF MX13-390 hoofdmotor
komt af-fabriek met een gecombineerde roetfilter/AdBlue-katalysator (DOC/DPF/SCR)
en is geleverd door Vink diesel. Als
havenset is er een JCB; eveneens Stage V.
Tijdens normale vaart staat er één motor
met reductiekast op de schroefas geschakeld.
Voor extra vermogen levert een 355 kW DAF
Paccar-generator energie aan een PM-elektromotor om de schroefas. Deze PM-elektromotor functioneert eveneens als as-generator via
een zogeheten microgrid-control om energie
voor algemeen verbruik te leveren. De DAF

MX13-355 generatorset met opgebouwde
DOC/DPF/SCR nabehandelings-unit leverde
Vink diesel eveneens. Aan de roeren (type
hoogrendement) hangt het Kooiman-label.
Straalbuis en schroef komen van SIP Marine
uit Drunen.
“Het wordt ook nog eens helemaal ons
schip”, zegt Chris. “Wensen heb je altijd. Zo
is het gehele roefdek speelruimte voor de kinderen, omgeven door rvs hekwerk. Op het
voorschip hebben we een garage voor twee
auto’s kunnen maken. Comfort voor het
gezinsleven! In techniek, uitvoering en
bereidwilligheid hebben we aan de Kooiman
Marine Group veel te danken. Er wordt niet
op kwaliteit beknibbeld.”

Je moet het gezien hebben
We maken nog even een rondje over het beunschip (jacht). De aandacht voor de afwerking

doet een maritiem hart goed. We geven er een
10 voor. De cascobouwer, Gebr. De Jonge in
Kladovo, kreeg dan wel een fraaie tekening in
handen, maar om het zo te maken en lassen
is een eerbetoon aan de oorspronkelijke vakmensen van Duijvendijk. Hiervoor eveneens
het hoogste cijfer. Zelden zo gezien!
Natuurlijk royale dekruimte, gangboorden
als trottoirs op een beunschip. Een maximale
EBR-stuurhut, met schitterende lessenaar. Inclusief de moderne woningbetimmering, volgens de laatste trend, is dit kwalitatieve luxe
uit de timmerloods van Kooiman.
Evenals bij een tankschip heeft deze woning
overdruk. Voorop is er nog een fraaie woning.
En een complete machinekamer met daarin
verscheidene pompen en een Veth Propulsion-stuurrooster. De enorme Van Wijk-autokraan ligt vanaf de steven over de roef gereed
om de auto’s uit de garage – twee hoog, tussen roef en beun – aan wal te zetten.
Terug naar achter lopen we tussen rvs relingwerk en daarna duiken we de machinekamer
in. De beide DAF Paccars staan hier achter

elkaar, met elektromotor voor de koppeling.
Uitlaat en nabehandeling zoveel mogelijk in
de zij, tegen de bunkers aan.
We zien onder andere een warmtewisselaar
voor vloerverwarming en een Veth-ballastjet.
De elektrische installatie is hier ook wel een
projectje; die komt natuurlijk uit eigen huis.
Al met al is het een indrukwekkende machinekamer. Eenvoudig kan tegenwoordig niet
meer.
Vrijwel tot aan de oplevering is er met de Juntos gevaren. Het was een drukke tijd: de hele
week varen en zaterdags de Mariëtte zelf – en
natuurlijk samen met familie – conserveren
om kosten te sparen.

Aan mbs Mariëtte leverden o.a.
Kooiman Marine Group
-Complete afbouw
Blokland Non-Ferro B.V.
-Beunkoelers en oliekoelers
Danfoss Drives B.V.
-DC-bus systeem met:
-Danfoss VACON® NXP Liquid Cooled
drives, t.b.v. de generatorregeling
311kW
-Danfoss VACON® NXP Liquid Cooled
drives, t.b.v. de motor inverterregeling
285kW
-Danfoss VACON® NXP Liquid Cooled
drives, t.b.v. de PTO/PTI regeling
150kW
-Danfoss VACON® NXP Liquid Cooled
drives, t.b.v. de uGrid 75kVA

Een indrukwekkende machinekamer. (foto Johan de Witte)

Handelsonderneming Beerens B.V.
-Dakradarmast type Dortsman
-Hijskooien

vlootschouw.nl/mariette

-Alu garageluik
kW/1800 rpm)
-Heklichtbeugel met 3 vleugels in Sting Vink Diesel B.V.
model
-1 stuks Hoofdmotor DAF Pac-Davit WLL 300 kg incl. CE-keur
car EuroVI, type MX13-390
-Scharnierbare boordlichtbakken
(390kW@1675rpm)
-1 stuks Keerkoppeling Twindisc
Liquid Control Trading BV
MGX516DC
-Machinekamerpompen
-1 stuks Generatorset DAF Paccar
Oechies Elektrotechniek
-Ontwerpen en leveren hybride voorstu- EuroVI, type MX13-355 t.b.v.
E-boegschroef, boordnet en
wing inclusief Oswald PM-motor
voortstuwing d.m.v. holle as motor
Speedheat Breda
(400kVa@54Hz)
-Vloerverwarming
-1 stuks JCB StageV IWA 60kVa
Tresco Engineering bvba
hulpset
-Tresco Navigis
-Blokland beunkoelers en expansieVan Wijk Machinefabriek en
tanks tbv DAF en JCB motoren
Scheepsreparatiebedrijf B.V.
-Accu’s, accubakken, filter water-Autokraan 12-18 mtr.
afscheiders en Discom uitlaatdempers
Veth Propulsion B.V.
t.b.v. DAF en JCB motoren
-1 Veth Stuurrooster, tye VSG-1000 (283 -Vloeistoffen

Binnenvaartmuseum Nijmegen breidt uit
DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN

Afgelopen zaterdag, 29 januari, is het Binnenvaartmuseum Nijmegen heropend op de
Jos Vranken in de Waalhaven, waar ook het
Katholiek Sociaal Cultureel Centrum op is
gehuisvest. Geplaagd door coronamaatregelen beleefde het museum vorig jaar een moeizame start. Maar het goede nieuws is dat op
de oude raderboot al snel meer ruimte werd
vrijgemaakt voor uitbreiding. De aalmoezenier van het KSCC kon die plannen alleen
maar toejuichen, betrokken als Bernhard van
Welzenes altijd is bij de binnenvaart.

Een groot bovendek van de Jos Vranken is nu
bij het museum getrokken om de expositieruimte te vergroten. Om zo meer aandacht te
kunnen schenken aan de geschiedenis van de
Europese vaarwegen. En met name het binnenvaartbedrijf.
Een van de initiatiefnemers, Henk Nuij, is
vastberaden het nagelnieuwe museum een
onderscheidende positie te geven. Daar past
het verhaal van de Nijmeegse kaaisjouwers
bijvoorbeeld prima in. Het is mooi dat ze eindelijk een vast dak boven hun hoofd krijgen.
De sterke mannen van Nijmegen, de losarbei-

ders van haven en kade. Zoals beschreven in
het boek De Kaaisjouwers, een hard leven aan
de Waal. Want de kaaisjouwers en schippers
waren tenslotte elkaars werk.

Persoonlijk verhaal
Niet alleen het relaas van de sjouwers zal worden belicht in een persoonlijk verhaal. Tot
grote vreugde is de schrijver van dit artikel en
bovengenoemd boek door Henk Nuij uitgenodigd ook de kronieken van zijn varende
familie te vertellen. Het verhaal van de familie Van Alphen/Kerkhoff. Hadden mijn vader

In het vooronder is een complete stuurhut nagebouwd. (foto Frank Antonie van Alphen)

Frank Sr. en moeder Jaqueline ooit kunnen
denken dat zij in een museum zouden komen te hangen? In woord en beeld.
Hun geschiedenis valt vandaag nog niet te
bezichtigen. Dat werk moet nog worden verricht. Tussen al het goede werk dat al is gedaan. Henk Nuij en de andere museumvrijwilligers hebben er flink de schouders onder
gezet om weer op tijd open te kunnen gaan.
Zo is een heuse en complete stuurhut gebouwd in het vooronder. Waarin wordt verteld en valt te bezichtigen hoe apparatuur en
machinerieën in de loop der decennia zijn
veranderd naar het digitale.
Moeder Jaqueline trok op het laatst vergelijkingen met de commandobrug van Starship
Enterprise toen ze de modernste snufjes in
het tegenwoordige stuurhuis waarnam. “Wat
doen die ruimteschepen op de rivier!”, riep
ze destijds uit. Tijden veranderen en het binnenvaartbedrijf moet mee veranderen om te
kunnen overleven. Hoe alles op de binnenwateren in de vaart der volkeren werd meegevoerd, dat wil het museum laten zien. Henk
Nuij denkt nog na hoe dat verhaal nog luider
en duidelijker te vertellen is. Met een verhaallijn, een tijdlijn. Het tentoongestelde moet
als het ware in hoofdstukken te lezen zijn.
Een reis door de tijd. Zoals de bemanning
van Starship Enterprise door tijd en ruimte
reisde.
Ook is het zeker de bedoeling ‘de mensen van
de wal’ naar het museum te lokken. Nog altijd kijken zij naar de voorbijvarende schepen
als naar een andere wereld. Dat is het natuurlijk ook. Gelukkig maar. Want de mens is een
nieuwsgierig wezen. En wat is er dan mooier
om die andere wereld in het Binnenvaartmuseum Nijmegen te laten zien.
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Vind de weg naar duizenden lezers via
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