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Dé verwarming
voor aan boord!

BEAUFORTLOGISTICS.COM

+31 (0)117 - 401 500

T +31 (0)78 303 3020

Stuurmachines
Nieuwbouw

Roeren

Leidingwerk

Aluminium Constructies
Reparatie

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

Ervaar de kracht van Vakmanschap

Kosten rijzen de pan uit
De grootste stijging treft schepen die internationaal en continu varen,
zoals in de containervaart. (foto MGR)

Binnenvaartondernemers krijgen dit jaar forse kostenstijgingen voor hun kiezen.
Dat is slecht nieuws nadat de kosten in 2021 ook al de pan uit rezen.
Dat voelen vooral eigenaren van
schepen die relatief veel vaaruren
maken – bijvoorbeeld doordat
ze internationaal en volcontinu

varen. Dat komt met name door
de veel duurdere brandstof. Dat
blijkt uit de nieuwste kosten
rapportages voor de binnenvaart

die Panteia jaarlijks berekent in
opdracht van het CBRB.
Lees verder op pagina 2
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Hydrauliek

dealer

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

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

www.simase.nl

Kobelt motorbedieningen,
schroefasremmen, trek-/
duwkabels & MJP waterjets
+31 164 212420
sales@woeurope.com

Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl

Onderhoud & Reparatie
Nieuwbouw & Afbouw
Constructie & techniek

www.ruijtenbergshipyard.nl

KEERKOPPELING
DEFECT?

SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

24 UURS
STORINGSDIENST

www.keerkoppeling.com
Bel 078-6138277
MASSON | REINTJES | TWIN DISC | ZF | LOHMANN

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

www.interwaert.nl

Peulenstraat 151, Hardinxveld-Giessendam

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

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

Uitzicht
door inzicht

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

authorized partner
of man engines

Dordrecht: Coaching/counseling
Zuid-Spanje: Verdiepings- en relaxreizen

officieel
geautoriseerd dealer

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

www.bertslurink.nl - info@bertslurink.nl

damenmc.nl

www.visscherscheepsrep.nl

Tel. 0031 (0)184-496363
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“Communicatie en
vakmanschap moeten
beter, stress omlaag”
Gebrekkige communicatie, vermoeidheid/stress en het tekortschietende
vakmanschap van bemanningsleden zijn de voornaamste oorzaken van
ongelukken in de binnenvaart.
Dat staat is een vorige week verschenen rapport. Het
is door Intergo opgesteld in opdracht van de Europese
brancheorganisaties verenigd in het European IWT
Platform. Voor het onderzoek gebruikte het Neder
landse bureau gespecialiseerd in veiligheid, ergono
mie en menselijke factoren input uit de binnenvaart
zelf. Het rapport Human factors root causes of accidents
in inland navigation: Organisational Aspects is tot stand
gekomen in opdracht van het Europese IWT-platform
en met betrokkenheid van IVR.

Menselijke factoren
Dit rapport, het verslag van fase 2b, is onderdeel van
een langer lopend onderzoek. Eerdere publicaties ver
oorzaakten nogal wal opschudding in de
branche: schippers vonden dat de oorzaken te veel
op het conto van de bemanning werden geschreven.
Maar de menselijke factoren zijn nu juist het onder
werp van het onderzoek.
Aanleiding was het toenemend aantal ongevallen en
schadeclaims sinds 2014. Een extra reden voor het
onderzoek is volgens Paul Goris, voorzitter van het
IWT Platform, dat de binnenvaart haar zaken op orde

moet hebben om goed op de toekomst voorbereid te
zijn: “De binnenvaartsector staat aan de vooravond van
een grote transitie op het gebied van duurzaamheid en
digitalisering. Dit vereist verdere ontwikkeling van nor
men en bepaalde veiligheidseisen.”

Als de bemanning onder druk
staat, kan dit onbedoeld leiden tot
operationele risico’s
Eerder al concludeerde Intergo dat bij 70 tot 80 pro
cent van de incidenten menselijke factoren in het spel
zijn. Vervolgens heeft het Europese IWT Platform op
dracht gegeven voor de tweede en verdiepende fase.
Eind 2021 verscheen het onderzoek naar de interactie
tussen mens en machine in de stuurhut. Nu is vooral
gekeken naar organisatorische aspecten als plausibele
hoofdoorzaken: communicatie, vermoeidheid en
stress en kwalificatie van de bemanningsleden. Als

vierde oorzaak werden ook nog specifieke waterweg
situaties genoemd, die in combinatie met lastige
weers- en vaaromstandigheden van invloed kunnen
zijn op de onveiligheid. Maar deze oorzaak wordt
door de ondervraagden minder zwaar gevonden.

Eén nautische taal
Organisatorische menselijke factoren hebben volgens
het onderzoeksbureau flinke impact op de algehele
communicatie en planning en daarmee ook op de
operationele risico’s en veiligheid. Zo gaat het in de
communicatie tussen schepen geregeld fout doordat
weinig gebruik wordt gemaakt van standaard commu

Vooral brandstof en personeel duurder
Vervolg van pagina 1

De gestegen bedrijfskosten zijn
geen verrassing. In 2021 namen
de vervoerskosten voor binnen
vaartondernemingen ook al sterk
toe. Ook toen was de stijging
voornamelijk het gevolg van
hogere gasolieprijzen: die lagen
gemiddeld 30 procent boven
de tarieven van 2020. Maar ook
arbeids-, verzekerings-, reparatieen onderhoudskostennamen na
men fors toe. Alleen de kapitaal
kosten (rente voor financiering
en investeringen) daalden.

Personeelsschaarste
“Personeel in de binnenvaart is
schaars, en de combinatie van
toegenomen vraag (meer trans
porten en nieuwbouwprojec
ten) met veel uittreders (pen
sionering) maakt dat geschikte
arbeidskrachten moeilijk te
vinden zijn”, constateert onder
zoeksbureau Panteia.
“De kosten voor reparatie- en
onderhoud namen toe door stij
gende loonkosten bij werven,
duurder materiaal en een grote

vraag naar werfcapaciteit. De
verzekeringskosten namen toe
doordat de schades groter wor
den.”
De kosten stegen in 2021 met 5,5
tot 14,2 procent, afhankelijk van
het type schip, het vaargebied en
de exploitatiewijze. In het bouw
stoffenvervoer stegen de kosten
met 6,2 tot 10,6.
Schepen die relatief veel vaar
uren maken, bijvoorbeeld grote
tankers en containerschepen
actief in de Rijnvaart, kenden
de grootste kostenstijging. Wor
den de brandstofkosten buiten
beschouwing gelaten, dan ging
het om 0,9 tot 2,9 procent.
Ook voor 2022 voorzien de on
derzoekers een stijging van de
kosten voor vervoer per binnen
vaartschip. Het gaat om alle
kostenposten behalve die voor
kapitaal. Er wordt een kosten
stijging verwacht van 5,8 tot 10,1
procent. Voor beunschepen gaat
het om een stijging van 6,4 tot
8,8 procent.
Niet alle scheepseigenaren wor
den even hard getroffen. Panteia

Kostenontwikkeling binnenvaart 2021/2022
Kostenindex 2021 ten
opzichte van 2020

Oorzaken kostenstijging 2021

+5,5% tot +14,2%

Verwachte kostenindex 2022

Brandstofprijzen
+29,7%

Reparatie &
onderhoud
+11,5%

Arbeid

Verzekeringskosten
+2,9%

+4,2%

+5,8% tot 10,1%

Bron: rapport“Kostenontwikkeling binnenvaart 2021 en raming 2022” (Panteia, 2022).

(ilustratie Panteia)

schrijf daarover dat schepen in
de internationale markten te
maken hebben met een grotere
kostenstijging dan schepen op
de binnenlandse markt. Dat
komt door de relatief sterk stij
gende brandstofprijzen, waarop
gerekend moet worden: plus
16,9 procent.
“Bij vervoer over korte afstanden
zijn de arbeidskosten bepalen
der voor de uiteindelijke prijs
van het vervoer, terwijl bij lan
gere afstanden het aandeel van

de brandstofkosten in de totale
kosten juist toeneemt.”
Maar ook de arbeidskosten
nemen al jaren toe in de binnen
vaart, merkt Panteina ook op.
Vooral door het toenemende
personeelstekort. Naast de ar
beidskosten stijgen ook de kos
ten voor reparatie en onderhoud
en verzekeringen.

Gasolietoeslag
In de binnenvaart wordt gebruik
gemaakt van diverse contract

vormen. Binnenvaartondernemers
die hun schip voor langere ter
mijn verhuurd hebben, voelen
de pijn van de hogere gasolie
prijs niet of minder. Zij krijgen
immers doorgaans een brand
stoftoeslag op de afgesproken
prijs.
Zodoende hebben zij in 2022
te maken met een gematigder
kostenstijging. Maar die is toch
nog altijd minimaal 4,2 procent,
voorspelt Panteia. En dat is dus
flink meer dan in 2021.
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CHAMPAGNE
Schippers hebben
eindverantwoordelijkheid voor
een veilige navigatie, maar zijn
ook afhankelijk van andere
partijen in de keten. (archieffoto
Tekst & Toebehoren)

nicatieprotocollen en er geen gemeenschap
pelijke taal wordt gebruikt. 96 procent van
de respondenten is van mening dat gebrek
kige of slechte schip-schip-communicatie
met andere vaarweggebruikers een belang
rijke oorzaak is van vaarwegongevallen.
De communicatie tussen schepen kan
worden verbeterd door invoering van één
gemeenschappelijke taal in de binnenvaart.
De eerste aanbeveling uit het nieuwste
Intergo-rapport is dan ook om protocollen
en richtlijnen voor de communicatie via de
marifoon bij te werken en te verbeteren én

één gemeenschappelijke nautische taal in
te voeren in het hele ecosysteem van de
binnenvaart.

Gebrek aan vakmanschap
Een groot deel van de respondenten (94
procent) gaf aan dat beperkte vaardigheden
aan boord een belangrijke oorzaak van
ongevallen zijn. Vooral gebrek aan ervaring
en vakmanschap van nieuwe schippers
werd genoemd.
Het IWT platform en IVR onderschrijven de
aanbeveling dat er een levenslange

SCHIPPER REDT VROUW UIT DE MAAS
Op de Maas heeft de bemanning van de The-An XIV donderdag 10 februari een vrouw
van de verdrinkingsdood gered. Dat gebeurde bij Gennep.
Rond 15.00 uur zag de bemanning vanaf het vaartuig een vrouw in de Maas drijven. De schip
per handelde snel en doeltreffend. Hij manoeuvreerde zijn schip in de richting van de vrouw en
zorgde met zijn schip dat ze niet verder kon afdrijven. Vervolgens slaagde de bemanning erin
de vrouw uit de Maas te halen en brachten ze haar naar de wal.
De vrouw had onderkoelingsverschijnselen, maar kon nog zelfstandig ademen, zo vertelde een
woordvoerder van de brandweer. Per ambulance is de vrouw naar het Radboudziekenhuis in
Nijmegen gebracht.

HAVENGELD STIJGT, MAAR MINDER DAN INFLATIE
De havengeldtarieven in Nederlandse
binnenhavens liggen in 2022 gemiddeld
2 procent hoger dan vorig jaar. Daarmee
blijft de stijging onder het verwachte infla
tiecijfer van 3,9 procent. Dat blijkt uit de
jaarlijkse inventarisatie van Panteia. In
totaal is de verwachte omzet uit binnen
havengelden dit jaar 101,5 miljoen euro.
Vorig jaar was dat 93,8 miljoen.
37 havens hebben dit jaar hun tarieven ver
hoogd en vier havens verlaagden juist het
havengeld voor binnenschepen. Daar waar
de tarieven omhoog gingen, gebeurde dit
met gemiddeld 7 procent. Uitschieters zijn
Waspik (+25%), Waalwijk (+17%), Utrecht
(+17%) en Harderwijk (+13%). In Meppel
was het tarief zelfs 64 procent hoger, maar
dat bleek na protesten uit de binnenvaart

te komen door een fout. Die is afgelopen
maandag hersteld.
Bij de havens die het tarief verlaagden, ging
het om een daling van gemiddeld 10 pro
cent. Het havengeld in Deventer werd bijna
25 procent lager. Tilburg verlaagde het ta
rief met 13 procent. Vorig jaar voerde die
gemeente nog een forse verhoging door.
Panteia noteert grote verschillen: de goed
koopste havens kennen een tarief van 5
eurocent per ton laadvermogen of minder,
terwijl de duurste havens meer dan 20 eu
rocent per ton laadvermogen rekenen. De
duurste binnenhavens van Nederland zijn
in 2022 Eindhoven, Drachten, Weert, Breda,
Harderwijk en Hardinxveld-Giessendam.
De goedkoopste havens zijn Oudeschild,
Gouda, Sneek en Schagen.

persoonlijke ontwikkeling van beman
ningsleden moet komen – maar ook van
andere werkenden in de sector. Onder meer
in de vorm van periodieke bijscholing. “Een
onvolwassen operationele risicocultuur,
beperkte vaardigheden van minder ervaren
bemanningsleden aan boord, et cetera kun
nen bijdragen aan ongevallen. De rol van
schippers wordt benadrukt vanwege hun
eindverantwoordelijkheid voor een veilige
navigatie en operatie, maar zij zijn afhanke
lijk van andere partijen in de keten.”
Als de bemanning onder druk staat, kan dit
onbedoeld leiden tot operationele
risico’s, “waaronder veiligheid, bijvoorbeeld
onvoldoende reisplanning, varen onder uit
dagende omstandigheden of suboptimale
werk-rustschema’s.”
Intergo adviseert dat er een integrale visie
komt “op levenslange persoonlijke ontwik
keling van bemanningsleden en betrok
kenen in de binnenvaart met betrekking tot
management en ondernemerschap inclusief
niet-technische vaardigheden”. Beman
ningsleden in opleiding zouden beter bege
leid moeten worden tijdens het varen en er
zou meer praktijkervaring in het onderwijs
aan bod moeten komen.

Vermoeidheid en afleiding
Een derde aanbeveling is om de mogelijk
heden te onderzoeken om de verantwoor
delijkheid voor tijdgebonden operaties te
verdelen binnen het ecosysteem van de bin
nenvaart over alle partijen in de keten. Dat
moet iets doen tegen vermoeidheid, stress
en afleiding aan boord. Schippers hebben
wel eindverantwoordelijkheid voor een
veilige navigatie en operatie maar hebben
beperkt invloed op de keten, bijvoorbeeld
tijdens vertragingen of gewijzigde plannen.
In de eerdere fase was al expliciet aandacht
gevraagd voor de cultuur in de sector, aldus
IWT Platform en IVR. “De rol van bin
nenvaartoperators, planning, situatie op
terminals, administratieve processen en
reisvoorbereiding kunnen een hoge ope
rationele druk veroorzaken waardoor de
werkdruk, afleiding en mogelijk vermoeid
heid van schippers toeneemt. De resultaten
van de vragenlijst bevestigden het belang
van vermoeidheid en stress. Afleiding door
media wordt als belangrijkste oorzaak ge
zien, gevolgd door een suboptimaal werkslaapritme, multitasking en te veel taken
die door dezelfde persoon moeten worden
uitgevoerd. Daarnaast noemen responden
ten de vele werkuren en druk van buitenaf
als belangrijke oorzaken.”
Er is ook een specifieke aanbeveling om
aandacht te schenken aan de rol van de
stuurman en op de minimale vereisten
aan informatie en automatisering die voor
een dergelijke positie nodig zijn. Inclusief
routeplanning, kennis over aanvaardbare
doorvaarthoogten en ruimte onder de kiel.
“Ook het gebruik van niet-taakgerelateerde
systemen, zoals sociale media en televisie
zou onderdeel van deze visie moeten zijn.”

Ideetje: jachtenwerf op de Maas
vlakte. Ben je van alle beperkingen
van de vaarwegen af en kunnen de
Rotterdammers nog eeuwenlang
ongestoord de restanten van een
spoorbrug bewonderen. We zullen
dan wel alle mooie plaatjes missen
van jachten die met een centimeter
speling door sluizen en bruggen
moeten.
Rotterdammers
willen
eieren
gooien naar het schip van Bezos
omdat de skyline van Rotterdam
even wordt onderbroken. Niet de
doopceremonie waar Bezos van
droomt. Jeff Bezos heeft geen idee
waar Rotterdam ligt, als hij zich
al herinnert dat hij een boot heeft
besteld.
Het steekt veel mensen dat iemand
zo’n bezopen bedrag (430 miljoen
euro) uitgeeft aan een plezierjacht.
Alles is relatief hè. Stel ik heb een
vermogen van 100.000 euro (stel!)
en ik zou 215 euro uitgeven aan
een boot. Dat zou waarschijnlijk
een Playmobil-zelfbouwbootje zijn,
maar dat is dus wel in verhouding
met wat onze vriend Jeff met zijn
vermogen uittrekt voor een boot.
Het is niet zijn schuld dat een paar
mensen op de wereld zo absurd rijk
zijn. Als ze al dat geld nou maar
uitgeven, is er niet zoveel mis mee.
Natuurlijk schitterend als ze dat
aan malariabestrijding uitgeven
maar over het algemeen is het
prima voor de werkgelegenheid als
ze luxe dingetjes kopen. En als zo’n
dingetje een boot is met het prijs
kaartje van een oceaancruiser, dat
zij dan zo.
Is toch mooi dat ze zo’n boot in
Holland laten bouwen? Dat bete
kent dat ondanks alle tegenwind
Nederland nog steeds aan de top
staat in scheepsbouwtechniek.
Ook goedkoop is het overheids
beleid dat de nieuwe directeur
Mobiliteit en Transport bij de Rabo
bank voorstelt, namelijk de eigena
ren van kleine schepen uitkopen.
Dat is niet goedkoop, zou je zeg
gen. Het kost geld, dat klopt, maar
het is wel een goedkope oplossing
in de zin dat daar niet te lang over
is nagedacht. Wil je iets zinnigs
doen met de binnenvaart of wil
je gewoon af van het gezeur van
mensen die kleine, meestal al wat
oudere schepen willen financieren?
In een interview in Weekblad Schut
tevaer van vorige week noemt hij
die schepen ‘vervuilend’, ‘moeilijk
te vergroenen’ en ‘onrendabel’.
Ja, als je dat maar vaak genoeg
herhaalt, gaat iedereen buiten de
binnenvaart dat ook nog geloven.
Om zijn ongelijk te bewijzen ligt er
een mooie opdracht. De vraag naar
kleine schepen is er nog steeds.
Laat de overheid (en de Rabo) zich
nou eens druk gaan maken om een
gezonde markt voor kleine sche
pen. Dus niet afbreken maar op
bouwen. Champagne is veel leuker
om tegen een schip te gooien dan
eieren.

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

SCHIPPERSECHTPAAR voor afloswerk
gedurende 1 à 2 maand in de zomer

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

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.

(vrĳetĳdsregeling in overleg)
Vaargebied hoofdzakelĳk Nederland/België, Rĳn, Moezel,
Main en Donau

Kandidaturen: Guido Moens . GSM: 0032 (0)475 25 24 65 . E-mail: moens@scaldisnet.be

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

WIR BIETEN IHNEN
VERMITTLUNG
UND VERMIETUNG
VON TSCHECHISCHEN
U N D S L O WA K I S C H E N
S C H I F F FA H R T S P E R S O N A L .

NL

+421 948 566 980

DE +421 940 996 009

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

Captain

(w/m/d)
Hier bewerben!

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

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

16.11.2021 08:51:50
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De Groene Krant van de Binnenvaart
Na 25 jaar krijgt de Binnenvaartkrant
een nieuw uiterlijk. Niet echt
dramatisch als je het afzet tegen de
wereld met een hardnekkig virus
en een dreigende klimaatcrisis.
Maar wel leuk.

DOOR MICHEL GONLAG

Op Valentijnsdag 1997 kwam de Bin
nenvaartkrant voor het eerst uit. Een
krant die zo spontaan was ontstaan
dat er bij de vormgeving van die eer
ste editie zeg maar wat schoonheids
foutjes werden gemaakt. Al spoedig
na de eerste editie – om eerlijk te zijn:
bij de tweede editie – zag de krant er
ineens heel anders uit. Geen vijf maar
vier tekstkolommen per pagina en we
hadden afscheid genomen van de kleur
blauw en sprongen toen na ampele
overwegingen over op de kleur groen.
Er zat een gedachte achter de gekozen
kleur. In het eerste groene ontwerp –
dat ruim tien jaar stand zou houden
– was duidelijk de groen-witte Rotter
damse vlag herkenbaar en ook toen al
was de binnenvaart een ‘groene ver
voerder’. We zaten nog in de nadagen
van die stekende discussie over de
Betuwelijn en de binnenvaart was al een
kleine tien jaar bezig zich op de kaart
te zetten als het milieuvriendelijke
alternatief voor het wegvervoer. In een
vreemde wisselwerking liep synchroon
daarmee de ontwikkeling van de geor
dende markt naar een vrije markt en
in het eerste jaar van de nieuwe krant
bezweken de toerbeurten. De koers van
de jonge Europese Unie en een merk
waardig spel van geven en nemen door
de overheid leidden tot het definitieve
einde van de marktordening.
Toen de Binnenvaartkrant een jaar oud
was, verscheen de Jowi op het Rijn
vaarttoneel, een statement van een sec
tor die jaren lang was ondergesneeuwd
door de spoorlobby. Er volgden meer
enorme containerschepen en tankers.
De Binnenvaartkrant heeft zich altijd
vierkant opgesteld achter de sector waar
zij over berichtte voor zover een krant
zich met de inhoud mag bemoeien.

Binnenvaartkrant Officemanager Karin Hell, eindredacteur Michel Gonlag en vormgeefster Liene Jouwsma
bij het overleg over de nieuwe lay-out van de Binnenvaartkrant. (foto Wendy Johnson-Gonlag)

We schamen ons er niet voor om de
kant van de schipper, de reder en de
leveranciers van de scheepvaart te kie
zen. Iemand met hart voor de binnen
vaart moet zich thuis voelen bij onze
berichtgeving.

Kredietcrisis
De krant denderde door en werd DE
krant van de binnenvaart. Na tien
jaar was het welletjes met die vorm
geving uit de vorige eeuw. Er kwam
een strakke letter in wat men noemt
de ‘heading’ op de voorpagina. We
bleven herkenbaar als ‘de Groene
Krant’ en al veel meer dan tien jaar
eerder werd de sector geassocieerd
met een groene toekomst. In een wat
zonderling contrast daarmee koos de
binnenvaart voor ‘The Blue Road’ als
uithangbord. Daar zat een verhaal ach
ter en om onze uitstekende band met
de sector te benadrukken hebben we
besloten het logo van The Blue Road
onder ons eigen (groene) logo te druk
ken op elke krant die we uitgaven.
Net op dat ogenblik stortte de binnen
vaart in als gevolg van de wereldwijde
kredietcrisis. Wanhopige pogingen om
een marktordening nieuw leven in te
blazen werden de wind uit de zeilen
genomen door ministers die steeds

De eerste Binnenvaartkrant van 14 februari 1997
had een compleet andere 'look'. (foto Liene jouwsma)

maar wezen naar mededingingsautori
teiten. Die vergaten dat die autoriteiten
uitvoerden wat die ministers besloten.
Een cirkel die de wanhopige schippers
niet konden doorbreken.
Er leek een einde te zijn gekomen aan
een stroom nieuwe schepen die werden
gebouwd in het eerste decennium van
deze eeuw. Een stroom die begon toen
in 2002 na dertien jaar de sloop- en de
oud-voor-nieuwregeling stopten. De
bedoeling van die regelingen was de uit
breiding van de vloot in te dammen en
het loslaten van die beperkende maat
regelen betekende de lancering van
een nieuwbouwvloot die de Europese
binnenvaart de modernste vervoerder
ter wereld maakte. Stapels nieuwe
casco’s uit China gleden op imposante
pontons de Rotterdamse haven bin
nen.
Dat was dus afgelopen in 2009 toen
de economische crisis op haar hoogte
punt was. De nieuwbouw viel (bijna)
stil.

Maasvlakte
Een jaar of zes van malaise later lag er
een nieuwe Maasvlakte, met nog een
paar extra containerterminals. Alsof de
binnenschepen niet al genoeg termi
nals aandeden om containers te laden
en lossen in de Rotterdamse haven.
De verruiming van de haven had na
tuurlijk wel degelijk een voordeel. De
groei in de containeroverslag kreeg zo
weer lekker de ruimte. En dat was goed
voor de containerbinnenvaart.
De binnenvaart leek in alle sectoren
weer op te leven, met de daarmee
gepaard gaande nieuwbouw van sche
pen, al werd het niet meer zo uitbun
dig als in de jaren nul.
De Binnenvaartkrant had de rug recht
gehouden, maar verloor na 21 jaar wel
het lidwoord ervoor. Het was voortaan
‘Binnenvaartkrant’, het voelde voor
ons een beetje aan alsof we volwassen
waren geworden.
Intussen was Havenbedrijf Rotterdam
met een uitgebreid toekomstplan geko
men. Ervan uitgaande dat er niet nog
een crisis de wereld zou pesten, kon
den de hoeveelheden containers die

Rotterdam over zou slaan de tiental
len miljoenen containers van Sjanghai
naar de kroon steken.
Als iets onvoorspelbaar is, is het de
toekomst. Wie had gedacht dat juist uit
China het nieuwe gevaar zou komen?
Een voor het blote oog onzichtbaar
virus bleek een dodelijk gevaar en legde
door razendsnelle verspreiding de we
reldhandel stil en het zag er even heel
somber uit voor de wereldeconomie.

Herkenbaar als ‘de Groene
Krant’ en de sector werd
geassocieerd met een groene
toekomst
De vindingrijke mens slaagde er echter
in zich aan deze dreiging te ontworste
len en de economie veerde weer op.
En daarmee ook de binnenvaart en zo
komen we aan in het heden, waarin we
weer als vanouds goede vooruitzichten
hebben, al zal er door de energietransi
tie veel veranderen in de ladingsoorten.
Een goed moment voor een ander
uiterlijk van de krant en de website.
Moderner en nog lekkerder leesbaar,
vol optimisme. En de kleur: een zach
ter groen, sierlijke letters in de hea
ding en de voorzichtige introductie
van een mooi donkerblauw, waarmee
we de veelkleurigheid van deze markt
benadrukken. En wie deze krant door
bladert zal zien dat er meer afwisseling
is in de opmaak van artikelen, maar
ook meer ruimte is vrijgemaakt voor
die artikelen.
We wensen de lezers veel leesplezier en
hopen dat het ook de komende 25 jaar
de binnenvaart voor de wind zal gaan.
Hoe dan ook, we zullen er verslag van
doen in deze prachtige krant.
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Na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum “Immanuël” te ’s-Gravendeel is op
11 februari 2022 overleden onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Johanna Larooij-Riem
~ Jopie ~
weduwe van Sjaak Larooij
in de leeftijd van 87 jaar

Kicker

Kicker plaatsen? Mail naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl
of geef uw tekst op via onze website

KLEINE ADVERTENTIE MET EEN VERZOEK, AANBOD OF MEDEDELING

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 !

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

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

TE KOOP GEVRAAGD
Aggregaten, Scheepsmotoren etc. Ook loop en
sloop motoren. Defecten geen probleem.
E: vemodieselmotoren@live.nl

Wegens uitbreiding gezocht: Volmatroos/
Stuurman. 14 op 14 af. Kost en reizen vrij.
L.n.o.t. Ned. condities. Tel. 06-11103070
Of mail. Jvdb1966@hotmail.com

Sjaak en Jopie waren de voormalige eigenaren van café Brabo in Antwerpen.
Sylvia
Jessica en Jeffrey
Satchmo
Justin en Iris
Jacqueline en Arend
Correspondentieadres:
Mevrouw S. Larooij
Verbruggestraat 4
3295 AX ‘s-Gravendeel
De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Kwaliteitsschepen
uit Groningen

Geschokt en met groot verdriet namen wij kennis van het geheel onverwacht
overlijden van onze zeer gewaardeerde relatie

Peter Keijsers
“Peter je hebt ons in 2018 geholpen met de start van G.K. Logistics B.V., jouw
positieve inzet, je vakmanschap en het onvoorwaardelijke vertrouwen wat je
ons gaf vormen tot op de dag van vandaag een belangrijke pijler onder ons
bedrijf. Helaas moeten we jou nu missen maar het fundament wat jij hebt
gelegd blijft bestaan daarvoor zijn we jou voor altijd dankbaar”.
We verliezen een geweldige kerel met het hart op de goede plaats, sociaal,
humoristisch, positief en altijd een luisterend oor voor de mensen om zich
heen.
Peter was een zeer gewaardeerde persoonlijkheid in de binnenvaart, zijn
vakmanschap werd erkend en gewaardeerd door collega’s, relaties en alle
mensen waar Peter direct of indirect mee te maken had in zijn vakgebied.
Ons diepe medeleven gaat uit naar zijn kinderen, Kevin, Sharon, Danielle en
de overige nabestaanden. Wij wensen hen heel veel sterkte met het dragen
van dit verlies.

 info@gsyard.nl

 050 - 369 21 00

 www.gsyard.nl

Voets Shipment bv

SCHEEPSMAKELAAR
Te koop gevraagd:

Duwboot

ca. 1000 pk, met geringe diepgang
max. ca. 2,15 m.
Mailen aan: theomoons49@gmail.com
Tel.: +31 611 370447 of +32 475 499448

DUW- SLEEP- EN TRANSPORTWERK
HANDEL IN ZAND EN GRIND

Gevraagd op duwboot

Schipper en
Matroos/Stuurman
tel: 0475-461100 vragen
naar dhr. R. Voets

Gezocht Kapitein voor tankschip:
• 14 dagen op / 14 dagen af
• Vaargebied ARA
• Rijn – Radar – ADN patent
• Goede verloning
Contact: Tel: +31 621389277
of Mail: pascal@bauwens-shipping.be

Namens de Directie en alle medewerkers
G.K. Logistics B.V. Zwijndrecht
Gebr. de Korte Handel- en Transport Maatschappij B.V.
GrossKraftwerk Mannheim A.G.

WindeX
Engineering B.V.
verzorgt uw complete
scheepsventilatie en
airconditioning
KÖTTER WERFT GmbH
Industriestraße 2, 49733 Haren
T: +49 (0)5932 71033
E: info@koetter-werft.de
www.koetter-werft.de

www.WindeX.net

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
+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
Koninklijke BDUprint 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.

Bemanning gevraagd:
koppel of schipper
voor een compleet gerenoveerd mvs 1165 ton.
Vast werk B-NL. Eventuele overname op termijn is mogelijk.
Interessant voor startende schippers,
geen eigen vermogen vereist.

www.binnenvaartkrant.nl

www.vlootschouw.nl

BINNENVAARTCIJFERS
www.binnenvaartvlog.nl

www.binnenvaartcijfers.nl

Info: Theo Moons +31 611 370447 of +32 475 499448
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Grote kabelhaspels gaan over water van Parijs naar Regensburg

Duurzaam vervoer
voor een duurzaam
energieproject
Voor de toekomstige SuedOstLink worden de komende
tijd 300 grote kabelhaspels over water van Frankrijk
naar Regensburg gebracht. In dit project voor duurzame
energie wordt er duurzaam vervoerd.
Via de SuedOstLink wordt vanaf 2027 de eerste
windenergie vanuit Noord- en Oost-Duitsland naar
Beieren gebracht. De elektriciteitsleiding is momen
teel in aanbouw. In dat kader zijn onlangs de eerste
negentien grote kabelhaspels met elk 1,75 kilometer
kabel via de vaarwegen vanuit de productiefabriek in
Gron nabij Parijs naar de haven van Regensburg
vervoerd.

Regensburg
De kabelhaspels hebben een gewicht van ongeveer
80 ton per stuk. Netwerkbeheerder TenneT slaat ze in
Regensburg op, om ze op het juiste moment – vanaf
2024 – per vrachtwagen naar de bouwwerf te kunnen
brengen.
De SuedOstLink bevindt zich nog in de vergunnings
fase maar om straks snel door te kunnen pakken,
bereidt TenneT parallel hieraan alvast de bouwfase
voor. De kabellogistiek is daar een belangrijk
onderdeel van.

(foto bayernhafen Regensburg/M. Ziegler)

Drie Eiffeltorens
In totaal worden de komende maanden 300 van deze
haspels vanuit Frankrijk naar Beieren gebracht. Ze
wegen samen ongeveer 24.000 ton. Dat is ongeveer
het gewicht van drie Eiffeltorens.
Het vervoeren van deze lading over de weg zou zeer
complex zijn geweest. Daarom is voor de scheepvaart
gekozen. De kabels zijn eerst per binnenschip via de
Yonne en de Seine dwars door Parijs naar de haven
van Radicâtel gebracht en daar overgeslagen op een
zeeschip. In de haven van Krefeld zijn ze opnieuw
overgeslagen om per binnenschip via de Rijn, Main,
het Main-Donaukanaal en de Donau verder te varen
naar Regensburg. Het transport duurt in totaal
zeventien dagen.

Voor de overslag in Regensburg is overslagbedrijf
Schmidbauer verantwoordelijk. Volgens bayernhafendirecteur Joachim Zimmermann illustreert het project
welke belangrijke rol de binnenvaart en binnenhavens
spelen in de verkeers- en energietransitie.
“Of het nu megatrafo’s of kabelhaspels zijn, bij het
transport van zware en volumineuze goederen kan de
binnenvaart haar troeven uitspelen. Wat op de wegen
een enorme uitdaging is, vormt voor de binnenvaart
geen probleem. Daarbij zijn de binnenhavens ook
voor zware projectlading de ideale ‘wisselpunten’
tussen de modaliteiten.”

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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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

RP Tankschiffahrt AG

Wir möchten Sie in unserem Team
willkommen heißen!

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

FUNCTIE-EISEN:
•

Rijn- en / of Donaupatent

•

Ervaring in leidinggevende posities

•

Communicatieve en representatieve
vaardigheden

Wer möchte mit uns fahren am Rhein?

•

Kennis van de Engelse en Duitse taal

Steuermann, der mehr will und eine Firma sucht wo man die Chance

•

Verantwoordelijkheidsgevoel

bekommt sich weiter zu entwickeln?

•

Teamplayer

Schiffsführer, für den das fahren am Rhein Freiheit und Abwechslung
bedeutet, wobei Verantwortung nehmen dazu hört?
Sind Sie im Besitz eines großen Schifferpatentes, Radar- und

WAT BIEDEN WIJ:
•

Rivertech biedt nautisch en technisch
management op luxe riviercruiseschepen.
In verband met uitbreiding van onze vloot
zijn wij op zoek naar:

1e Kapitein
2e Kapitein

Professionele ondersteuning en
begeleiding door Corporate Captains

Funkpatent und haben sie ein ADN-N oder ADN C? Haben Sie Erfahrung

•

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

in der Tankschifffahrt?

•

Zwitsers contract

Dann sind Sie derjenige den wir suchen!

•

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.

Wir setzen wohl voraus das sie Deutsch oder Englisch sprechen.

Was bieten wir an?

•

Als kapitein heb je de algehele nautische
verantwoordelijkheid voor een efficiënte

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

Haben wir Sie neugierig gemacht?

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

Rivertech Holding AG

E-mail: crew@rivertechgroup.com
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Peterson zoekt Binnenvaartondernemers
Scheepsspecificaties:
tussen de 500 - 750 ton en minimaal 900m3

VERVOER VAN
• Veevoedergrondstoffen
gen
• Diverse droge bulkladin

OP BASIS VAN
• Daghuur
• Dagvracht

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!

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

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

Hoeykens B
T. 0031 (0)654 72 42 87
hoeykens@shipmail.nl
Door de interne verschuiving van onze bemanning naar de in aanbouw zijnde mts Iris, zijn wij vanaf de maand april opzoek naar:

1 KAPITEIN VOOR HET MS METROPOLIS

Het schip vaart een 10 daagse toer tussen Antwerpen-Karlsruhe

1 KAPITEIN VOOR MTS TRIPOLIS

Dit schip vaart hoofdzakelijk diesel in een gevarieerd gebied
als ARA, Main, Rijn, Moezel

• Rijnpatent tot min. Mannheim
• Radar-, ADNR en Marifoonpatent
• Roken in de woning en stuurhut verboden
(alleen buiten)

ONZE
VOORDELEN !!!!!
• Werkzekerheid
• Sociale zekerheid
• Goede condities
• Moderne schepen
met nette woning
• Goede werksfeer
• Vrije tijd, werktijd
en loon in overleg

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
WIJ BIEDEN U BEMIDDELING
E N V E R H U U R A A N VA N O N S
S L O WA A K S E N T S J E C H I S C H
SCHEEPSPERSONEEL .

NL

+421 948 566 980

DE +421 940 996 009

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.

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.

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

Wie alles wil weten over

DE BINNENVAART
kijkt op de websites van de

www.binnenvaartkrant.nl

www.vlootschouw.nl

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

BINNENVAARTCIJFERS

www.binnenvaartvlog.nl

www.binnenvaartcijfers.nl
Een coproductie van de Binnenvaartkrant
en het Bureau Voorlichting Binnenvaart
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WWW.VAKANTIESCHIP.NL

WWW.VAKANTIESCHIP.NL

De Stichting Varende Recreatie zoekt voor het Vakantieschip
de Prins Willem Alexander een

De Stichting Varende Recreatie zoekt voor het Vakantieschip
de Prins Willem Alexander een

KAPITEIN

STUURMAN/VOLMATROOS

Het Vakantieschip de Prins Willem Alexander (PWA) vaart onder de vlag van de Stichting
Varende Recreatie. De Stichting heeft als doel om vaarvakanties in Nederland of Duitsland
mogelijk te maken voor ouderen, zieken en gehandicapten. Dit doet zij o.a. door zelf
vakanties te organiseren en door het volledig aangepaste vakantieschip ter beschikking te
stellen van zorginstellingen en reisorganisaties.
Als kapitein ben je verantwoordelijk voor het gehele schip. Maar aan boord van de PWA
ben je naast kapitein ook gastheer van een hotel. Het is dus belangrijk dat je goed met
mensen kunt omgaan, aandacht hebt voor onze gasten, weet hoe je met vrijwilligers moet
samenwerken. Een gezonde dosis humor en geduld horen er daarom zeker bij. En natuurlijk
draag je zorg voor de veiligheid van het schip, gasten en bemanning volgens de huidige
wettelijke regelgeving.

FUNCTIE EISEN

WIJ BIEDEN:

■
■
■
■

Rijnpatent t/m Mainz
Collegialiteit en leidinggevende capaciteiten
Gastheerschap
Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift is
een pré
■ Ervaring in de passagiersvaart is een pré
■ Ervaring met roerpropellers is een pré
■ Het hebben van de benodigde veiligheidsdiploma’s
of bereid zijn deze te behalen

■ Een goede vrijetijd regeling
(bijv. 2/2)
■ Goede werkomstandigheden met
Nederlands sprekende collega’s
■ Goede salariëring

SOLLICITEREN EN EXTRA INFORMATIE:

Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geraakt en voldoe jij aan bovenstaande
functie-eisen? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren voor 5 maart.
Heb je naar aanleiding van de vacature nog vragen, bel dan voor meer informatie met
telefoonnummer: 0341-414925. Wij verzoeken je om je motivatiebrief met cv en pasfoto
te mailen naar: info@vakantieschip.nl

MATROOS
Het Vakantieschip de Prins Willem Alexander (PWA) vaart onder de vlag van de Stichting
Varende Recreatie. De Stichting heeft als doel om vaarvakanties in Nederland of Duitsland
mogelijk te maken voor ouderen, zieken en gehandicapten. Dit doet zij o.a. door zelf
vakanties te organiseren en door het volledig aangepaste vakantieschip ter beschikking te
stellen van zorginstellingen en reisorganisaties.

WAT GA JE DOEN

■ Je taken bestaan uit alle voorkomende werkzaamheden aan boord
■ Daarnaast maak je gasten en vrijwilligers wegwijs aan boord en maak je regelmatig een
praatje of beantwoord je vragen

FUNCTIE EISEN

■ Collegialiteit en klantvriendelijk
■ Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift en Duits is een pré
■ Het hebben van de benodigde veiligheidsdiploma’s of bereid deze te behalen

WIJ BIEDEN

■ Een goede vrijetijd regeling (bijv. 2/2)
■ Goede werkomstandigheden met Nederlands sprekende collega’s
■ Goede salariëring

SOLLICITEREN EN EXTRA INFORMATIE:

Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geraakt en voldoe jij aan bovenstaande
functie-eisen? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren voor 5 maart.
Heb je naar aanleiding van de vacature nog vragen, bel dan voor meer informatie met
telefoonnummer: 0341-414925. Wij verzoeken je om je motivatiebrief met cv en pasfoto
te mailen naar: info@vakantieschip.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Postbus 428 ■ 3840 AK Harderwijk ■ info@vakantieschip.nl ■ 06-21 54 75 77 ■ www.vakantieschip.nl

Postbus 428 ■ 3840 AK Harderwijk ■ info@vakantieschip.nl ■ 06-21 54 75 77 ■ www.vakantieschip.nl

UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

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

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

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

GEZOCHT:
SCHEPEN
DIVERSE
AFMETINGEN
VOOR POTENTIËLE
KLANTEN
ZIJN
WE OP ZOEK NAAR SCHEPEN VAN 110 X 10.50
Vanwege uitbreiding van onze activiteiten is Bruinsma Freriks Transport op
zoek naar dubbelwandige tankschepen van 1000-5000t om onze vloot te
versterken.
Wij zijn actief in het transport van minerale oliën, bulkchemie, fuelcomponenten
en biobrandstoffen.
Ons vaargebied is Nederland, België,
Frankrijk en de Rijn (met zij-rivieren en
kanalen).
Tevens is BFT Tanker Logistics bv actief
betrokken bij duurzame initiatieven
zoals Vaporsol en de initiatiefnemer
voor het project “Don Quichot”, die
voor Greenpoint Rotterdam ingezet zal
worden.
Gelieve contact op te nemen met
Johann de Koning op +31 786 299
490 of +32 473 960 763.

NIEUW

Splendor
ms Aqua
Linda
Afmetingen
: 110
x 9,50 x 2,99
Splendor
Tonnage
Afmetingen : : 2200
95 x 9.50 x 3

Bouwjaar
Afmetingen
110
x 9,50 x 2,99
Tonnage :: : 2006/1998
2.006
Hoofdmotor
Tonnage
2200
Bouwjaar :: : Fabr.
1973MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008
Bouwjaar
Hoofdmotor: : 2006/1998
Caterpillar 3512 B, 1467 Pk
Hoofdmotor : Fabr. MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008

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

54.98
x 7.25 x 2.65
: 1963
1.500
Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
699
: Fabr.
1963
Bj.
1981
: 1963
Mitsubishi S12R, 1.280 Pk,
Fabr.
Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
Bj. 2013
Bj. 1981

IN PRIJS VERLAAGD
TE KOOP GEVRAAGD

SUPERDEAL

TE KOOP GEVRAAGD

MTS 110 x 11.40 min
3500
m³ min
MTS 110
x 11.40
ms Fariona
spiralen
3500en
m³ketel
Afmetingen : 110 x 10.5 x 3.19
bouwjaar
2000
spiralen
en ketel
Tonnage
: 2.523 vanaf
Bouwjaar : 2007
bouwjaar
vanaf
2000
Hoofdmotor
: Mitsubishi,
S12A-MPTK,
1278 Pk,
Bj. 2007

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

Livia
ms Drift: 54.98 x 7.25 x 2.65
Afmetingen
Livia
Tonnage
Afmetingen: : 699
85.99 x 8.99 x 2.83

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
In overleg
Hoofdmotor
: Caterpillar,
C32, 1200 pk,
Bouwjaar
:: 2020
Prijs
€ 2.685.000,-Bj.:: 2013
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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“Sneller dan gedacht”

ECT BESTELT GROTERE KRANEN

In 2017 kocht Sjoerd Knipping (1992) zijn eerste schip, van
86 meter. “Ik hoopte dat ik een jaar of vijf later kon doorgroeien
naar een 110-meter”, zegt de Delftenaar bescheiden. Nu telt de
vloot van Delfia Inland Shipping zes schepen.

Hutchison Ports ECT Rotterdam heeft bij Sany Europe,
onderdeel van het Chinese Sany Heavy Industries, drie
nieuwe kadekranen besteld, met een optie op nog
vier kranen.
De aanschaf van de nieuwe kranen past in een groot
investeringsprogramma op de ECT Delta-terminal. Dat
bestaat onder ander uit hybride automatisch gestuurde
voertuigen, hybride straddlecarriers en multi-trailertrek
kers. Daarnaast is ECT bezig met een wervingsproject.
Inmiddels zijn er meer dan 150 nieuwe medewerkers
aangenomen. Met deze investeringen op de Maasvlakte
maakt Hutchison Ports de ECT Delta-terminal gereed om
in de toekomst zijn positie als een de belangrijkste con
tainerterminals van Europa te verstevigen.

Op afstand bediend

Sany Heavy Industries is voor ECT een nieuwe leverancier.
Sany bouwde al wel eerder kranen voor andere terminals
uit de Hutchison Ports-groep. De kranen zullen worden
gebouwd in Zhuhai in de Chinese provincie Guangdong.
De kranen kunnen straks volledig op afstand
worden bediend en hebben een outreach van meer dan
25 containerrijen. De nieuwe kranen zijn na levering de
grootste kranen van ECT.

De Factotum maakt sinds vorig jaar deel uit van de vloot.
(foto Delfia Inland Shipping)

Vorig jaar verdubbelde de vloot van
Delfia Inland Shipping namelijk door
de overname van de containerschepen
Saluté, Factotum en Factofour van
ShippingFactory. Inclusief de bijbeho
rende BV’s en vervoerscontracten. De
schepen varen zodoende nog steeds
voor neska Container Line. Managing
director
Sjoerd Knipping is blij dat oudaandeelhouder Remco Pikaart van
Shipping
Factory betrokken blijft,
zodat zijn kennis en ervaring nog
beschikbaar zijn. “Ook het personeel
is gelukkig meegekomen.”
Sjoerd komt oorspronkelijk van
buiten de binnenvaart. “Via de Wa
terscouting kwam ik ermee in aanra
king. In 4-vwo was ik de schoolbanken
zat en besloot ik dat ik wilde varen.
Op school dachten ze: wat gaat die
nou doen? Maar mijn ouders ston
den er gelukkig wel achter. Toen
ben ik naar het STC gegaan en bij
Heuvelman gaan varen als matroos.
Daar heb ik het hartstikke naar m’n
zin gehad en veel geleerd.”

Droom
Na zijn eerste schip volgde al snel
nummer twee. “Dankzij de kansen
die het lage water in 2018 bood, kon
ik er een 110-meter naast kopen. In
2020 zijn we ook in de chemicaliën
tankvaart actief geworden met het mts
Experta en vorig jaar zijn de Factoryschepen erbij gekomen.”
Hij geeft toe: “Het was wel een droom
om te groeien, maar geen doel op zich.
Meer om kansen te spreiden en van
een zekere schaalgrootte te profiteren.
Je moet kiezen: één schip hebben en
alles zelf kunnen doen, of meerdere
schepen en dat goed organiseren. Nee,
zelf varen is er niet meer bij.”
“Ik had eerlijk gezegd nooit gedacht
dat het zo snel zou gaan. We werken
gelukkig met goede opdrachtgevers
en bevrachters, waarmee we langdurig
samenwerken, ook in de toekomst.”

Spreiding
Via een zusterbedrijf bestaat de vloot
ook nog uit een passagiersschip: de
Thalassa. “Die hebben we sinds 2019.
Een heel mooi schip, alleen maken

we nu door corona een paar moeilijke
jaren door.”
Dat is meteen ook de bevestiging dat
de bewuste risicospreiding een goede
keuze is. “Zelfs binnen de contai
ners hebben we met de komst van de
Factory-schepen spreiding: die va
ren op de Rijn onder neska en onze
andere twee containerschepen, de
Alfa Verde en de Alfa Nero, varen
binnenlands onder Pro-Log.”
En dan is Sjoerd ook nog buiten de
binnenvaart actief. Hij organiseerde
vroeger feesten en daaruit is een party
verhuurbedrijf ontstaan. “Scheepvaart
en feestjes blijkt een hartstikke goede
combinatie en beide heel leuk om te
doen.”
Het draait niet allemaal om hem,
maakt hij duidelijk. Er werken inmid
dels zo’n zestig mensen bij de bedrij
ven. “We hebben een fijne, trouwe
club… We doen het echt samen, met
z’n allen. Iedereen is belangrijk.”

(foto Damen Shipyards)

STOUTE JONGENSDROOM
“Stoute jongensdromen komen in Stellendam uit.” Dat
zei Steve Depaepe, eigenaar van Rederij Devan, 29 januari
bij de overdracht van de Z-26 Avanti.
“Als 14-jarige jongen droomde ik al van een echte Maaskantkotter. Een nieuwe viskotter voor onze Vlaamse vloot geeft
jonge vissers hoop voor een toekomst op zee en zorgt voor
nieuwe stoute jongensdromen. Mijn schipper en bemanning
staan te popelen om naar zee te gaan met dit schitterende
schip, ingericht voor comfortabele en veilige visreizen.”
De Z-26 Avanti is ontworpen voor grote trekkracht bij minder
brandstofverbruik en betere zeegaande eigenschappen door
verminderde weerstand in het water. Damen Maaskant bouw
de het nieuwe, 38 meter lange vissersschip voor de Belgische
familie Depaepe van Rederij Devan.
De Z-26 is het tweede schip dat is gebouwd naar het ont
werp BT3808 van Damen Shipyards. Het casco is gebouwd in
Gdansk in Polen en vervolgens op de werf in Stellendam afge
bouwd. De kotter is ondanks alle gevolgen van de pandemie
binnen de afgesproken termijn afgebouwd.

Vakantieschip: vooruitkijken naar nieuw vaarseizoen
“Ik kan niet wachten om in mei
het schip weer te zien varen
met gasten en vrijwilligers aan
boord”, zegt John Vierhouten.
“Gelukkig hebben we vorig
jaar nog wel een aantal vakan
tieweken kunnen organiseren.
Maar ik mis het om mensen aan
boord te hebben en ervoor te
zorgen dat mensen voor wie dat
niet zo vanzelfsprekend is toch
een heerlijke vakantie hebben.”
Door de coronamaatregelen
had Vierhouten de afgelopen

tijd noodgedwongen meerdere
petten op. Naast zijn functie als
directeur van Stichting Varende
Recreatie was hij ook kapitein
van het schip Prins WillemAlexander (PWA).
“Heerlijk om op het water te zijn
en gastheer zijn voor onze gas
ten en vrijwilligers aan boord.
Dan zie je met eigen ogen waar
je het allemaal voor doet. Maar
het is tijd om mij weer vol op
(foto Stichting Varende Recreatie)

mijn functie als directeur te
richten en ik kijk er dan ook
naar uit om een nieuwe kapi
tein aan boord te begroeten.”
Die zoekt hij nu. “Als kapitein
van de PWA ben je verantwoor
delijk voor het hele schip maar
daarnaast ben je ook gastheer
van het vakantieschip. Je zorgt
er wekelijks voor dat gasten
een heerlijke vakantie hebben.
En je werkt samen met vrijwil
ligers die het, dankzij hun inzet,
mogelijk maken dat gasten met

een zorgvraag op vakantie kun
nen.”
Zelf gaat Vierhouten zich rich
ten op het uitbreiden van het
aanbod aan vaarvakanties.
“Vorig jaar hebben wij voor het
eerst individuele vakanties geor
ganiseerd voor gasten met een
zorgvraag en dat was een groot
succes. Dit jaar bieden we meer
dere van die weken aan.”
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Gecontroleerd veilig

MINDER LADING VIA
ELBE-LÜBECK-KANAAL

Het Elbe-Lübeck-kanaal verbindt de Elbe met de Oostzee
en is voor de haven van Lübeck een belangrijke verbinding met het Europese vaarwegennet. Binnenschepen
moeten er vijf sluizen passeren, maar die zijn allemaal
slechts 80 meter lang. Alleen de sluis in Lauenburg is in
2006 verlengd, tot 115 meter.

Onlangs vond in Rotterdam een protestmars plaats door de politie als
signaal van de ontevredenheid over
de huidige politie-cao. Die dag zou er
minder tot niet gehandhaafd worden.
Als aanvulling op de protestmars
werd gesproken over het niet uitschrijven van bekeuringen bij lichte vergrijpen. Bijvoorbeeld bij het iets te hard
rijden. Of dat ten goede komt aan de
veiligheid op de weg, is de grote vraag.
Veiligheid is toch een groot goed in
Nederland.

Sluizen verlengen

Veilig op tijd

Vervoersprognose

Ook bij de SAB doen wij, inmiddels
al twee jaar, ons best om de veiligheid
zo veel mogelijk in acht te nemen.
Omdat de SAB al op afspraak werkte,
was het afstand houden in de SABbalieruimte geen heel grote opgave.
Onze baliebezoekers verdienen een
grote pluim, omdat ze zich al die tijd
netjes aan de voorgeschreven overheidsvoorschriften hebben gehouden.
Slechts af en toe kwam het voor dat iemand eerder naar de balie kwam dan

Vorig jaar zijn nog geen duizend schepen de sluizen
in Lauenburg en Büssau aan het begin en einde van
het Elbe-Lübeck-kanaal gepasseerd. De vervoerde
tonnage is gedaald van 563.388 ton naar 464.609
ton. Een dieptepunt in de al jaren dalende trend.

Ondernemers in de regio maken zich al jaren sterk voor
het verlengen van alle sluizen. Volgens de Kamer van
Koophandel in Lübeck wordt het steeds moeilijker om
kleine schepen te vinden, terwijl het ladingpotentieel op
het kanaal juist groeit.
Om het project op de politieke agenda te krijgen, werd in
2013 een werkgroep in het leven geroepen. Aanvankelijk
zag het ernaar uit dat dat een positief effect had en het
kanaal zou worden verruimd, maar op dit moment is niets
concreets gepland.

Het Duitse verkeersministerie laat eerst een vervoersprognose voor het kanaal opstellen. Die moet in 2023
klaar zijn. Daarna wil de overheid beslissen hoe het verder
gaat en of het kanaal als transportweg belangrijk genoeg
is om in de uitbouw te investeren.
Tegenstanders zien in de dalende vervoerscijfers het
bewijs dat dit niet nodig is.

de afspraak gepland stond. In de afgelopen periode was het vanwege veiligheid niet echt wenselijk, vanwege het
aantal wachtende mensen.
De laatste tijd komt het steeds vaker
voor dat klanten zich melden op het
voor hen beste tijdstip, ondanks een
latere afspraak. Hoewel dit niet de
bedoeling is van het maken van een
afspraak, zullen onze baliemedewerkers, indien mogelijk, proberen je
zo snel mogelijk te helpen. Nu deze
spontaan vervroegde bezoeken steeds
vaker voorkomen, is de kans groter
dat het niet lukt om onze service te
versnellen en zal je moeten wachten
tot ongeveer het tijdstip van de geplande afspraak. Wij verzoeken je
dan ook om je, zo veel mogelijk, te
houden aan de geplande afspraak.
Op deze manier blijft het voor de balie mogelijk om bij uitzonderingen
dezelfde service te verlenen.

exemplaar. Deze zuil is wat kleiner en
lager, waardoor deze niet altijd even
zichtbaar is bij binnenkomst. De aanmeldzuil vind je op dezelfde plaats als
de oude zuil: tegenover balie 1, onder
het televisiescherm. Wij verzoeken je
om je aan te melden met het bij de
reservering verkregen reserveringsnummer. Via het televisiescherm word
je dan automatisch opgeroepen als je
aan de beurt bent. Kom je later dan
de geplande afspraak, dan is het aanmelden niet meer mogelijk. Je kunt je
aankomst dan doorgeven aan de balie
en plaatsnemen in de wachtruimte. Je
wordt dan mondeling door een baliemedewerker opgeroepen.
Tot ziens aan de balie!

bel

Op tijd aanmelden

Dit is een rubriek van de
Stichting Afvalstoffen &
Vaardocumenten Binnenvaart

In de balieruimte is de oude aanmeldzuil vervangen door een nieuw

HGK BREIDT VLOOT VERDER UIT
HGK Shipping heeft bij TeamCo
Shipyard een nieuwe gastanker besteld, geoptimaliseerd voor laag water
en met dieselelektrische aandrijving.
Deze GAS 95 wordt in de tweede helft

van 2023 in gebruik genomen tussen
de ARA-havens en het Rijngebied.
Nog dit jaar geeft HGK Shipping ook
de GAS 96 in opdracht. De komende
jaren worden de GAS 97 tot en met

GAS 100 gebouwd. Verder komt dit
jaar de Synthese 18 in de vaart, een
duurzame tanker voor vloeibare chemicaliën. Er zijn ook nog twee type Ctankers in aanbouw.

Wij wensen mts CHRISTINA een behouden vaart!

Kadlec & Brödlin GmbH
SCHIFFSELEKTRIK
KOMMUNIKATION

ELEKTRONIK
NAVIGATION

Stuurhuizen B.V.

Foto: Simon Marrink
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GS Yard levert
mts Christina
op
(foto’s: Simon Marrink)

Aan mts Christina leverden o.a.
GS Yard B.V.
Complete afbouw
All Pumps Holland B.V.
Complete Victor pompen pakket
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers

Bunkerstation Heijmen B.V.
Gasolie, Castrol smeermiddelen
en complete scheepsinventaris
HR Piping B.V.
Complete machinekamer
installatie verzorgd

vlootschouw.nl/christina
Kadlec & Brödlin GmbH
Wir projektierten, lieferten und
installierten wir die elektrische
und elektronische Ausrüstung
inkl. der Steuerungs- und
Automatisationstechnik
sowie das Tankmess- und
Alarmierungssystem und die
dazugehörige Visualisierung

sowie die Navigations- und
Kommunikationseinrichtungen
Konutherm B.V.
Complete ladingverwarmingsysteem
Promarin Propeller- und
Marinetechnik GmbH
The 2 main propellers, diameter
1400mm, 4 blades, skew design,

the two OPTIMA® propeller
nozzles, the two propeller shaft
installations
Reintjes Benelux bvba
2x WAF 364 L met reductie van
4,920:1
Van Wijk Machinefabriek en
Scheepsreparatiebedrijf B.V.
Hefkolom en stuurhuis

Van Wijk Stuurhuizen B.V.
De aluminium bovenbouw
Verhaar Omega B.V.
Eén (1) Verhaar Omega
Boegschroefinstallatie type
kanalen 3100-4k (schroefdiam
1000mm) verticale opstelling,
300 kW bij 1780 omw/min.
en bediening wegafhankelijk

incl omschakeling Pomp/
Boegschroefbedrijf
W&O Europe
Pres-Vac appendages voor
het dampretoursysteem
en appendages voor in de
machinekamers
WindeX Engineering B.V.
RVS klaproosters

Al meer dan 50 jaar dé specialist in ladingverwarming
voor de binnenvaart

Wij feliciteren VOF Christina
met het mts Christina

• Hoge efficiency • Hoogwaardige kwaliteit • Bedrijfszeker
• Onderhoudsarm • Gecertificeerd en vakkundig 24/7 serviceteam

Wij wensen MTS CHRISTINA
een behouden vaart!

Rotterdam – Nijmegen – Millingen a/d Rijn
Loswal 5 . 6566 CH MILLINGEN A/D RIJN . T +31 481 438310 . info@heijmen.nl

heijmen.nl • scheepsuitrusting.nl • stuurstoelen.com

VOLG ONS
Baarnsche dijk 6 A8 . 3741 LR Baarn . Tel: + 31 (0)35 303 4910 . www.konutherm.nl
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De aanhouder wint:
OTB blijft kansen zien
Familiebedrijf OTB gaat de overslagkade in Bergambacht combineren met
een overnachtingshaven. Dat proces heeft langer geduurd dan verwacht.
Harm Zijderlaan blijft kansen zien voor de toekomst: “De aanhouder wint.”

DOOR BIANCA EGGING-MEIJER

Niet zonder slag of stoot

De organisatie startte als DZ-Six (Dirkzwager, Zijder
laan en Six), en is in 2012 verdergegaan als OTB:
Overslag Terminal Bergambacht. Er waren destijds
meer veevoederproducenten en op- en overslag
bedrijven. De volgende stap was de verzelfstandiging
van de veevoederproducent en het efficiënter inrich
ten van de op- en overslagcapaciteit. Inmiddels is OTB
een derde-generatie-familiebedrijf met broer Arjan
aan het roer, al ziet Harm het niet op die manier:
“We doen het echt samen, dus met het hele team.”

In de regio Krimpenwaard en Gouda zijn weinig
watergebonden overslagbedrijven en dat biedt kansen.
De visie is dan ook om de functie als overslagbedrijf
regionaal te verbeteren. Na gesprekken met Rijks
waterstaat bleek het een goed idee om de overslag
kade te combineren met een overnachtingskade.
Maar dat ging niet zonder slag of stoot. In 2008 al
waren de tekeningen klaar. Een aantal jaren ging er
overheen om het bestuurlijk voor elkaar te krijgen. Er
volgden veel gesprekken met de gemeente en waterbe
heerders. Een dijkverzwaring en hervormingen binnen
de gemeente werkten vertragend. OTB zette door. Ook
nu zijn er nog steeds veel overleggen met bestuurlijke
organisaties nodig.

5-baansrijksweg
Zijderlaan denkt dat vervoer over water de toekomst
is. De Lek is daarbij een belangrijke schakel. “Dat is
eigenlijk een soort 5-baansrijksweg met een komen en
gaan van schepen. En doordat wij onder de rook van
Rotterdam zitten, hebben wij het grote voordeel een
alternatief voor wegvervoer te leveren. Vanaf OTB is
het slechts drie uur varen naar Rotterdam.”
“Vervoer over de weg heeft zijn beperkingen. Dat zie
je nu ook de laatste tijd, denk bijvoorbeeld aan stij
gende brandstofprijzen. Containervervoer over water
is dus veel interessanter dan over de weg.”

De Lek is eigenlijk een soort
5-baansrijksweg met een komen en
gaan van schepen
Afgaande op de prognoses voor de middellange ter
mijn is een stijging niet vanzelfsprekend. Zijderlaan
beaamt dat. “Maar toch blijft vervoer over water
een hartstikke mooi alternatief.” Volgens hem is het
duurzaam, levert het een bijdrage aan de ontlasting
van het wegennet, zorgt het voor een vermindering
van transport via Bergambacht en Rotterdam, en
andersom.

NIEUW!

Draagvlak
In de afgelopen jaren is veel belang gehecht aan
het contact houden met de omgeving en daarmee
draagvlak te creëren, op verschillende niveaus, van de
provincie tot de lokale buurtvereniging. Zo werden er
voor lokale inwoners inloopavonden georganiseerd
en was er regelmatig bezoek vanuit Provincie ZuidHolland en Rijkswaterstaat.
Zijderlaan zegt daarover: “We merkten dat lokale ge
ïnteresseerden een kijkje kwamen nemen. Vaak is de
eerste gedachte van een omwonende: wat houden die
uitbreidingen in, wat betekenen ze voor mij? We be
sloten daarom inloopavonden te organiseren om zo
een totaalbeeld van ons bedrijf te kunnen laten zien.”
Daarnaast benut OTB de faciliteiten op het terrein
zelf om betrokken te blijven bij de directe omgeving.
“We hebben bijvoorbeeld grote opslagloodsen, waar
buurtfeesten kunnen plaatsvinden. Dit hebben we al
eens met de buurt georganiseerd; het was een geslaagd
feestje, al zeg ik het zelf. En de Sint komt al jaren aan
bij onze kade.”
Kijkend naar de toekomst, bestaat het plan om het
aangezicht van het overslagbedrijf te verbeteren en te
zorgen voor meerdere ontsluitingsroutes.
Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden verricht. De

Ik had natuurlijk liever gezien dat het
allemaal binnen dertien maanden was
gelukt
aannemer brengt de haven momenteel op diepte voor
de overnachtingshaven. Die komt tegen de 330 meter
lange kade aan te liggen. De overnachtingshaven
alleen al zal ruimte gaan bieden aan zes tot acht
binnenschepen en wordt voorzien van walstroom.
Medio 2022 is de verwachte oplevering en de werk
zaamheden liggen op schema. “Door vol te houden,
kun je je doel bereiken”, zegt Zijderlaan enthousiast.
Al had hij liever gezien dat het een stuk vlotter was
gegaan: “Helaas heeft het dertien jaar geduurd, ik had
natuurlijk ook liever gezien dat het allemaal binnen
dertien maanden was gelukt.”

Elektrische kraan
Zijderlaan blijft kansen zien: “We voorzien een struc
turele stroom van containers vanaf Rotterdam naar
onze kade en willen daarin doorontwikkelen en
blijven inspelen op de mogelijkheden.”
OTB heeft al geïnvesteerd in een mobiele elektrische
havenkraan. En er liggen meer plannen klaar. “We
hebben een klant die zonnepanelen overslaat. Die
komen via zeeschepen aan in Rotterdam. Wij overleg

Adverteren onderaan redactionele pagina’s

De mooiste plek
voor uw advertentie
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ZELFSTURENDE PAKJESBOOT
Studenten van meerdere economische en technische opleidingen heb
ben een innovatieve pakjesboot ontwikkeld. De eerste versie van het
zelfsturende en elektrisch aangedreven vaartuig is in het Aqualab van
Innovation Dock op de campus van RDM Rotterdam getest. Dat ge
beurde in het kader van Career Boost. Logistiek dienstverlener Trans-x
had daar een studieopdracht ingediend: een concept waarmee het in
de toekomst stadsdistributie over water kan verzorgen in Dordrecht.
De studenten hebben een ontwerp en een businessmodel ontwikkeld,
met daarin verschillende scenario’s en bijbehorende verdienmodellen.
Nu start een volgende groep studenten. Die bestudeert de komende
periode autonome vaartechnieken en de bijbehorende wet- en regel
geving en mogelijkheden om pakketten te laden en lossen in Dordrecht.
(foto Career Boost)

OTB heeft flink geïnvesteerd in overslagmaterieel. (foto OTB)

gen vervolgens hoe die goederen naar ons toegebracht
worden, vanaf welke terminal en schip. Vanaf hier
worden de containers gelost en verder gedistribueerd.”

Duurzaamheid

loodsen. “Met een eigen stroomaansluiting kunnen
we onszelf voorzien en stroom terugleveren aan het
net. Wij willen toekomstbestendig ondernemen met
oog voor de regio.”

Op het gebied van duurzaamheid heeft OTB het plan
om zonnepanelen te plaatsen op de daken van de

MAERSK: EIGEN OPSLAG OP MAASVLAKTE
Maersk gaat op de Maasvlakte
185.000 vierkante meter huren op
de zuidpunt van de Amaliahaven.
Hierop gaat de rederij een eigen
crossdock bouwen van 23.000
vierkante meter en een coldstore
van 35.000 vierkante meter.
De oplevering staat in 2023 ge
pland. Het terrein was gereser
veerd voor containeroverslag
door Maersks zusterbedrijf APM
Terminals. De containergigant
ontwikkelt zich meer en meer tot
allround logistiek dienstverlener.
Het crossdock zal worden ge
bruikt voor kortdurende opslag
van consumentenproducten. De

temperatuurgecontroleerde hal
is bedoeld voor het overslaan
van diverse agrofood-producten,
waaronder bevroren vlees, vis,
groenten en vers fruit.

bij elkaar spreekt er veel vertrou
wen van Maersk in Rotterdam
uit. Dat is wederzijds.” APM Ter
minal heeft al eerder de intentie
uitgesproken om de capaciteit op
Maasvlakte 2 te verdubbelen.
Met de ontwikkeling van het
crossdock en de coldstore is zo’n
50 miljoen euro gemoeid. Het
complex levert 200 banen op.
Ondertussen werkt Havenbedrijf
Rotterdam in de Amaliahaven aan
de aanleg van nieuwe diepzee- en
binnenvaartkades van respectie
velijk 1.825 en 160 meter.

Amaliahaven

Havenbedrijf Rotterdam is blij dat
Maersk zijn positie in de haven
versterkt, zegt Hans Nagtegaal,
directeur Containers. “De invul
ling van het terrein wordt naar
voren gehaald; een belangrijke
tussenstap in de ontwikkeling
van de Amaliahaven. Bovendien
zullen de gebouwen energie
neutraal worden uitgevoerd. Alles
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‘VUIST MAKEN VOOR INSTROOM’
‘Samen een vuist maken voor
instroom personeel’. Dat is de
titel van een bijeenkomst die
Wereld van de Binnenvaart
op woensdag 23 februari
organiseert.
Het platform voor de arbeidsmarkt
communicatie namens de binnen
vaart wil die middag met onder
nemers en vertegenwoordigers uit
de branche brainstormen over op
lossingen voor het groeiende per
soneelsprobleem.
De gratis toegankelijke sessie vindt
plaats aan boord van riviercruise
schip Treasures, dat de 23e ligt
afgemeerd aan de Merwekade in
Dordrecht. Varende ondernemers,
vertegenwoordigers van rederijen,
opleidingen en anderen die als
“beslisser” betrokken zijn bij per
soneel en werving en selectie van
medewerkers in de binnenvaart,
zijn van harte welkom mee te den
ken en praten.

Aan de orde komen de oorzaken
van het personeelstekort, zoals
vergrijzing, concurrentie van ande
re branches en onvoldoende zicht
baarheid/bekendheid van de bin
nenvaart, maar ook de mogelijke
oplossingen.
Wereld van de Binnenvaart zet zich
daar al een paar jaar voor in, maar
wil er structureler en samen met
de hele sector aan werken. “Alleen
samen, vanuit één gezamenlijke
strategie en aanpak kunnen wij het
personeelsprobleem
duurzaam
pakken”, staat in de uitnodi
aan
ging. Alle vormen van oplossingen
kunnen en zullen tijdens de discus
siemiddag aan de orde komen: van
nieuwe instroom van jongeren tot
zij-instroom van medewerkers uit
andere branches.
De bijeenkomst duurt van 15.00
tot 17.00 uur. Aanmelden kan door
een e-mail te sturen naar
info@wereldvandebinnenvaart.nl.
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Wij wensen duwboot TEUNIS een behouden vaart!

Scheeps ladin g m et ers
H oogtem et ers
D iep g an g m et ers

Driveline specialist
in conventional and hybrid solutions

Foto’s:
Noud van der Zee

Al meer dan 80 jaar ervaring!

We wensen
het hele team van
duwboot Teunis
een behouden vaart

JAN & GEERT TINNEMANS

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

WWW.TINNEMANSFS.COM
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Tinnemans Floating Solutions levert
Teunis precies op tijd
onze scheepswerf, zijn we aan deze duwboot
begonnen. Op de achtergrond en voor het
vullen van de zogenaamde ‘dode’ uurtjes. In
die periode was er veel vraag uit de markt
naar nieuwe duwboten, maar dat het uitein
delijk wederom met een mooie samenwer
king met Booij Duwvaart zou eindigen, was
ons toen nog niet bekend.”
“Het voelt vreemd aan om iedereen uit te
zwaaien in Maasbracht. Het voorbije half
jaar ben ik met veel liefde opgenomen in
de Tinnemans-familie. We hebben samen
hard gewerkt aan de afbouw van de duw
boot maar de gemoedelijke, informele werk
sfeer met af en toe een dolletje en een pilsje,
waren zeker zo prettig”, aldus Ezra Booij.
(foto Noud van der Zee)

Tinnemans Floating Solutions uit
Maasbracht heeft de nieuwe duwboot
Teunis (19 x 10 meter) op tijd opgeleverd
aan Booij Duwvaart. Voortgestuwd door
twee Caterpillar-motoren van elk 1.115 pk
gaat het vaartuig met vier duwbakken varen
in de wateren rond Zeeland. Het verband is
dan in totaal 200 meter lang en vervoert een
tonnage tot 11.000 ton.
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Het Maasbrachtse familiebedrijf Tinnemans
Floating Solutions is een bekend adres voor
dokken, klassewerkzaamheden, interieur
bouw en reparaties, maar ook een gerespec
teerde partner voor nieuwbouw. Tinnemans
heeft in de afgelopen jaren een goede naam
opgebouwd met nieuwbouw van boten als
de Lianco, Thejos, Bryan, Libra en Jannick
(eveneens eigendom van Booij Duwvaart)
en de afbouw van onder andere de motor
schepen Zonga, Vios en Wiljaco-F. Ook ko
zen diverse passagiersschepen, jachten en
overheidsvaartuigen hier het ruime sop. Mo
gelijk gemaakt in samenwerking met voor
namelijk Maasbrachtse onderaannemers.

Trillingvrije woning
In de productiehal van Tinnemans Floa
ting Solutions waren het spannende we
ken. “De laatste loodjes van nieuwbouw
projecten zijn altijd intens, maar deze

keer nog iets extra”, zeggen de directeuren
Jan en Geert Tinnemans. ‘’De twee Cater
pillars 3508, boegschroef en generatoren,
voldoen aan CCR2 en moesten nog vóór
het einde van 2021 ingebouwd en gestart
worden. Dus rustig aan doen was echt geen
optie.”
Vergeleken met de vijf eerder gebouwde
duwboten heeft de Teunis grotere schroe
ven (1,75 meter), verbeterde staalbuizen,
een rechtopstaande boegschroef en een
kelijk bedienbaar 4-roerensysteem
onafhan
(2 x 2). Gekozen voor een grotere manoeu
vreerbaarheid en een hoger rendement.
Ook verschillend met de eerdere duwbo
ten is dat de woning flexibel is opgesteld.
Door deze ophanging voldoet de Teunis
aan de huidige regelgeving voor geluids
eisen en resonantie. Het systeem biedt het
nodige comfort voor de bemanning. De
stuurhut staat op een driedelige hefkolom
met een maximale kijkhoogte van 13,50
meter. Op de Teunis is een sleeptrekhaak
geïnstalleerd, zodat de duwboot ook inzet
baar is voor sleep- en trekwerkzaamheden.
De Teunis zal voornamelijk met staal en
ijzererts varen.

Doordacht
Aangezien de Teunis voornamelijk in de
zoute wateren van Zeeland zal varen is
er aan dek veel roestvaststaal toegepast:

onder andere de relingen, omlijstingen van
raam- en deurkozijnen, afdichtingsranden
van deksels, de trappen en het rvs halfrond
op berghout en boeiing. Voor het interieu
rontwerp en de betimmering deedde fami
lie Booij een beroep op de interieurafdeling
van Tinnemans Floating Solutions. Met
zes slaapkamers aan boord is er voldoende
ruimte voor de bemanning.
“In vergelijking met de duwboot Jannick,
waar we de koopovereenkomst pas in een
later stadium van de bouw sloten, hadden
we bij deze duwboot wel de nodige tijd om
eigen keuzes te maken betreffende indeling
en materialen van het interieur. In samen
werking met Geert Tinnemans hebben Ma
thieu en Ezra Booij gekozen voor functio
nele en onderhoudsvriendelijke materialen
voor de woning en de stuurhut. De vaste
bemanning gaat veel gemak ervaren in de
doordacht ontwikkelde woning.”

Tinnemans-familie
Met de oplevering van de Teunis kwam er
een einde aan de zeer goede samenwerking
tussen het Tinnemans-team en de fami
lie Booij. Er was altijd wel iemand van de
familie Booij op de werf te vinden, zodat
dringende vragen direct konden worden
beantwoord en de benodigde snelheid van
de bouw mogelijk was.
Jan Tinnemans: “Op advies van de vorige
generatie, mijn vader Jan en oom Pierre
Tinnemans, die na hun pensioen nog actief
betrokken waren bij het reilen en zeilen van
Afmetingen

19 x 10 meter

Met vereende krachten
Er is in Maasbracht met vereende krachten
aan de Teunis gewerkt. Tinnemans heeft
de bouw van het stalen casco voor zijn re
kening genomen, evenals de stuurhut met
hefgeleidekolom, de isolatie, de grondhout
werkzaamheden en de complete interieur
bouw. TFS leverde de ankerlieren en verzorg
de de complete conservering aan binnen- en
buitenzijde van de duwboot. Het staal kwam
van Stigter Staal. En last but not least siert een
aluminium Tinn Silver-boot het dek.
Ship Vision gaf advies. Het elektrische en
nautische pakket is verzorgd door Vissers
& van Dijk. RVS Arafat droeg zorg voor de
rvs-werkzaamheden. Van Lier Installatie
techniek verzorgde het sanitair en de cvinstallatie. OMRU leverde de scheepsramen
en deuren. Frencken Woninginrichting ver
zorgde de stoffering. GSH bracht de isolatie
in de machinekamer aan.
De Caterpillars en de generatoren kwamen
van ADR Marine Power en Yerseke Engine
Service, de boegschroefinstallatie van Multi
Diesel Service. De koppellieren zijn gele
verd door Scheepswerf Gebr. Kooiman. De
beweegbare stuurhuttrap door Blommaert.
De roeren en schroefassen werden geleverd
door De Waal. Straatman tekent voor de
sleep-/trekhaak.
De monsterklus van transport en tewater
lating werd uitgevoerd door Van de Wetering
Boat & Special Transport. Dat gebeurde in
samenwerking met Peinemann, dat daar
voor de zwaarste mobiele kraan van Neder
land inzette.

3508 ENI-nummer
2339269

	Hoofdmotor

2x Caterpillar

Thuishaven

Borssele

Aan Teunis leverden o.a.
Tinnemans Floating Solutions
Volledig stalen casco, stuurhut,
hefgeleidekolom, isolatie,
grondhoutwerkzaamheden
en complete interieurbouw.
Ankerlieren, complete conservering
aan binnen- en buitenzijde.
Aluminium Tinn-Silver boot
Vissers & van Dijk B.V.
Elektrische en nautische installatie
ADS van STIGT
2x Masson Marine keerkoppeling
type MM W4400 5,077:1 inclusief:
Elektrische bediening, Centa

elastischekoppeling, PTO t.b.v
stuurwerk, Trailingpomp
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
Blommaert BVBA
Aluminium stuurhuttrap en een
dakradarmast type Aqua-team,
belangrijk voor deze mast is dat alle
bekabeling aan de binnenkant zit.
OMRU Scheepsramen
Scheepsramen en deuren
Van Lier Installatietechniek

vlootschouw.nl/teunis
Maasbracht B.V.
- Airco installatie
- Ventilatie
- Sanitair
Sygo B.V.
Hoogtemeter
Tresco Engineering bvba
Tresco Navigis River
De Waal Machinefabriek B.V.
- Stuwa Schroefasinstallatie met
- schroefasrem
- Stuwa Schroefasseals
- EasyFlow Roersystee
- Stuwa Stuurmachine
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GROOTHANDELVOOR
VOOR
GROOTHANDEL
EN JACHTBENODIGDHEDEN
JACHTBENODIGDHEDEN
SCHEEPS- EN

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

www.klimaatservice.nl

www.klimaatservice.nl

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

Tel. 0184 - 613911

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

Scheepsbouw
zit in ons
DNA

Nieuwbouw

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

Re ﬁt

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

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

Reparatie

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

breejen-shipyard.nl
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Producenten luiden de noodklok:
grind en zand raken op
Er moeten meer woningen worden
gebouwd, wil het kabinet. Maar dat
kan niet als nieuwe vergunningen
uitblijven voor de winning van
zand en grind, waarschuwen de
producenten.
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Zonder vergunningen valt
de stroom op een gegeven
ogenblik stil
De Poorter: “Wij vervoeren ons grind
voor bijna 100 procent over water. We
hebben twee werknemers in dienst die
uitsluitend bezig zijn met de planning
en indeling van binnenvaartschepen
bij de veredelingsinstallaties. Zij moe
Reinier de Poorter: “Geen grindwinning in Limburg is een
doemscenario voor ons, voor onze afnemers en de andere
bedrijven met wie wij werken.”

De werkhaven Trierveld van het Grensmaasproject.
(foto’s Noud van der Zee)

ten eroor zorgen dat er op tijd voldoen
de schepen zijn om de grindproducten
af te nemen. Per week komen hier
gemiddeld honderd schepen grind
laden in de werkhaven bij Born.”

Stilvallen
De zorgen van Leonie van der Voort en
Cascade zijn gegrond, vindt De Poor
ter. “Als de regering 100.000 woningen
per jaar wil bouwen met bijbehorende
infrastructuur, dan moet de bouw
grondstoffenstroom op gang blijven
en daarvoor moet de overheid blij
ven ‘vergunnen’. Als ze dat niet doen,
dan valt die stroom op een gegeven
ogenblik stil.”
De Poorter vertelt: “Vroeger kochten
we als grindproducent de gronden,
maakten een diepe plas en als het grind
gedolven was, gingen we weg. Dat
is een werkwijze die we al jaren niet
meer uitvoeren. Een ontgronding moet
tegenwoordig altijd meerdere belan
gen dienen – alleen bouwgrondstoffen
winnen is niet voldoende. En verder
houdt onze actuele werkwijze meer
rekening met de omgeving. In Limburg
zorgen we ervoor dat de uitvoering van
het grindproject goed verloopt en dat
we een locatie achterlaten waar omwo
nenden en maatschappij iets aan heb
ben.”
“Bij het Grensmaasproject, dat bedacht
is door de overheid, hebben we veel
energie gestoken in het overleg met
de omgeving. Dit heeft zijn vruchten
afgeworpen. We zeggen wat we doen
en doen wat we zeggen. De men
sen kunnen ook zien dat we ons niet
alleen om grind en zand bekommeren,
maar ook om de hoogwaterveiligheid
in het Maasdal. En op de grindlocaties
die klaar zijn, laten we nieuwe natuur
achter. Die resultaten worden positief
beoordeeld door de mensen hier.”

Hoogwater
De grindproducenten praten inmiddels
wel met de Limburgse overheden over
toekomstige grindwinning. De Poorter:
“De belangrijkste vraag daarbij is: wat
kunnen we nog meer bereiken met de
grindwinning? Niet alleen zorgen voor
voldoende bouwgrondstoffen. Dat is

een te mager doel om zo’n ingreep in
het landschap te rechtvaardigen. De
overheden en wij willen het combine
ren met meer doelen. Hierover voeren
we overleg. Wij streven naar afspraken
waarbij nieuwe mogelijkheden voor
grindwinning worden ingebed in een
gebiedsontwikkeling.”
“Moeten we landbouwgrond achter
laten of een grindwaterbekken? Moe
ten we een buffer vormen waarin wa
ter kan worden opgeslagen voor droge
tijden? Of maken we met grindwin
ning ruimte waar een hoogwatergolf
geborgen kan worden? Hoe belangrijk
dat is, hebben we in de zomer van 2021
kunnen zien. De Grensmaaslocaties
die klaar waren, hebben daar bewezen
dat die aanpak werkt. Het bleef daar
droog, zoals het ook de bedoeling was.
Ook zou je kunnen denken aan een
combinatie met energieopwekking:
zonnepanelen, al dan niet in combi
natie met windmolens? Nieuwe natuur
creëren? Recreatieve mogelijkheden?
Of misschien wonen aan het water?
Allemaal zaken die je moet onderzoe
ken en die kunnen helpen om met de
grindwinning een passende gebieds
ontwikkeling te realiseren.”

Urgentie
De Poorter vervolgt: “We hebben een
heel lange tijd nodig, zeker tien tot vijf
tien jaar, om een goed plan te maken.
Over zo’n zes jaar komt er een eind aan
de grindwinning in het Grensmaas
project. Waar wij ons zorgen over
maken is dat de nationale verantwoor
delijkheid voor de grondstoffen op dit
ogenblik niet meer zo duidelijk belegd

is in Den Haag. Dat het gevoel van
urgentie hierover op regeringsniveau is
weggeëbd. Den Haag bekommert zich
nog niet over nieuwe vergunningen.
Eigenlijk zouden ze dat wel moeten
doen. Die jaren voorbereidingstijd heb
je hard nodig om geschikte winplaat
sen te vinden.”
De Poorter en zijn collega’s hopen dat
Den Haag, Maastricht en de Limburgse
gemeenten gezamenlijk energie willen
stoppen in het op gang houden van de
bouwgrondstoffenstroom, in combi
natie met het verwezenlijken van ande
re maatschappelijke doelstellingen.
“Dat vergt een afweging die verder reikt
dan gemeente- of provinciegrenzen
en daarom is het een gedeelde verant
woordelijkheid.”

Doemscenario
“Geen grindwinning in Limburg is een
doemscenario voor ons, voor onze af
nemers en de andere bedrijven met wie
wij werken”, zegt De Poorter tot slot.
“Dan moeten we op zoek naar alter
natieven. De winning van grind in zee
is voor ons geen alternatief. We heb
ben nu te maken met Maasgrind en de
vervolgproductieprocessen zijn hierop
ingespeeld.”
“Noordzeegrind zou eerst ontzilt moe
ten worden. Ook de aanvoerroutes
en transportbewegingen zullen heel
anders worden. Het valt moeilijk te
voorspellen wat dat betekent voor de
scheepvaart. In ieder geval gaan wij
ervanuit dat we bij nieuwe projecten
binnenvaartschippers nodig hebben
om onze producten naar de beton
molens te vervoeren.”

OnnOdig stilliggen kOst geld

Bel van An del 010 4293316

ADVERTENTIE

“Het grind raakt op. Grind en zand
zitten wel in de bodem maar mogen
straks niet meer gewonnen worden.”
Die waarschuwing deed Leonie van
der Voort vorig jaar. Zij is directeur
van Cascade, de branchevereniging
van de Nederlandse bedrijven die
oppervlaktedelfstoffen winnen. “Als de
vergunningverlening door de provin
cies stil blijft liggen, moeten we over
een paar jaar het grind uit het buiten
land halen.”
In een exclusief interview met deze
krant reageert Reinier de Poorter op
de waarschuwing. Als de bouwstoffen
winning stilvalt heeft dat ook gevolgen
voor de binnenvaart. De Poorter is di
recteur van Maasgrind BV, een samen
werkingsverband van zeven grindpro
ducenten met een gezamenlijk kantoor
in Maasbracht.
Ze participeren in het Grensmaas
project, samen met grote aannemers
bedrijven en Natuurmonumenten.

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

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

Transformatie in
de binnenvaart
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SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV
“voor al uw sloop- & saneringsschepen
en overige drijvende objecten”
+31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317
√ VOLVO PENTA officieel bedrijfsvaart dealer
√ 2 STEVENDOKKEN 12 m tussen beunen
√ Inbouw en herstelling boegschroeven,
stuurinstallaties, motorinstallaties diverse
merken, aslijnen, etc.
√ SPECIALIST SCHROEVEN – eigen hersteldienst met jarenlange ervaring
√ BOUW, ONDERHOUD en HERSTELLING
diverse vaartuigen – eigen helling tot 50 m
√ DRAAI- en FREESWERKEN in eigen werkplaats – schroefassen, roerkoningen, etc.

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

www.carronmarine.be

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

Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

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

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008
E-mail: info@hoveko.nl
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Reizigers blij met derde elektrisch veer
op Noordzeekanaal
Op maandag 7 februari is de NZK Pont
102 in Zaandam feestelijk gedoopt door
wethouder Annette Baerveldt van de
gemeente Zaanstad. Dit nieuwe schip start
op de verbinding tussen Amsterdam en
Zaandam, de zogeheten Hem-verbinding.

De NZK Pont 102 is het derde schip uit een
serie van vijf elektrische schepen. Hiermee
zijn alle drie de Noordzeekanaalverbindin
gen van GVB nu volledig elektrisch én varen
ze uitstootvrij.

E-ponten
“Het is een mooie tussentijdse mijlpaal om
bij stil te staan”, zei Ramon Rippens, direc
teur Operatie. “We zijn over de helft. Van de
vijf worden er drie ingezet voor de exploi
tatie en twee als reserve voor exploitatie en

(foto GVB)

onderhoud. We merken dat reizigers ontzet
tend enthousiast zijn over de schepen. Ze
vinden het heel fijn om met deze schepen
een oversteek te maken, omdat de schepen
amper geluid maken. Ze gaan bijna geruis
loos door het water.”

Aan NZK 102 leverden o.a.
Holland Shipyards B.V.
Hoofdaannemer
Alphatron Marine BV
Compleet nautisch pakket
Antwerpse Staal Services N.V.
Leverancier staal
Cornet Groep
Stralen, coaten en aflakken complete
pont
Dijvler Materiaal B.V.
Ankerlieren, ankers, kettingvoorlopen
en ankerdraden

Hoogendoorn MBI BV
Complete betimmering
Holland Ship Electric
Elektrische voortstuwingsinstallatie,
PMS met Corvus battery systeem,
elektrische installatie, nautisch pakket
en camera systeem
Hybrid Ship Propulsion
Leveren 2x Oswald PM-motoren
JPsurvey B.V.
Certificering
Stam Constructie

vlootschouw.nl/nzk-102
rvs-drink en vuilwatertanks, rvswandbeplating wachtruimtes, rvslekbakken, rvs-railingen, aluminium
luiken en diverse rvs werkzaamheden
Veth Propulsion B.V.
2 Veth Semi Integrated L-drive, type
VL-320si (300 kW / 1650 rpm)
2 Scania DC13, Stage V motoren
WindeX Engineering B.V.
Airconditioning, RVS Klaproosters,
ventilatoren

“Ook het feit dat we het dek flexibel kun
nen indelen al naar gelang er meer fietsers
of auto’s zijn, vind men prettig. Wat we ook
gemerkt hebben, is dat reizigers het liefste
allemaal een eigen pont willen. Zo heeft Vel
sen de 100 ‘geclaimd’, en Buitenhuizen de
101. En hier bij de Hem-verbinding wil men
graag dat de 102 vast komt varen.”

IJsbergen op het Noordzeekanaal
Rippens: “Helaas kunnen we de ponten niet
vast op een oversteek inplannen, omdat de
Afmetingen

41,60 x 13,89
meter
ENI-nummer

2339299

	Hoofdmotor

2x Scania DC13
Stage V-motoren

ponten ook weleens voor onderhoud naar
de werf moeten. Daarom rouleren ze. Maar
we vinden het fijn om te horen dat de elek
trische ponten zo gewaardeerd worden.”
“De tijd gaat snel en de technologie ont
wikkelt zich in rap tempo", aldus Jan-Wil
lem Sluyters, opdrachtgever namens de
gemeente Amsterdam. Waar we een aantal
jaren nog twijfelden over de haalbaarheid
van volledig elektrische veerponten, beren
op de weg zagen, of zelfs ‘ijsbergen’ op het
Noordzeekanaal, nemen we vandaag het
derde plug in-hybride veer in gebruik.”
“We – en dat geldt met name voor exploitant
GVB Veren; de gemeente is opdrachtgever –
scoren hoge waarderingscijfers waar het gaat
om de dienstverlening op het IJ en het Noord
zeekanaal. Daar zijn we niet alleen trots op,
we zijn er ook zuinig op. Mede daarom zijn
we blij met deze nieuwe mijlpaal. Het over
steken van het Noordzeekanaal, waar jaar
lijks toch zo’n 350.000 mensen gebruik van
maken, wordt steeds schoner.”
“Als wethouder Duurzaamheid juich ik de
ingebruikname van alweer de derde elektri
sche veerpont toe”, zei Annette Baerveldt.
“De uitstootvrije pont draagt bij aan het
terugdringen van de uitstoot in de onze re
gio en is een prachtige aanwinst voor het
Noordzeekanaalgebied.”
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Postbus 188, 3330 AD Zwijndrecht
Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht

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

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

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

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

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn

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



THE POWER
TO TURN YOUR WORLD

360°

QUALITY - SERVICE
INNOVATION - SUSTAINABILITY

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

GUMETA H. Maes GmbH | Südstr. 9 | D-66780 Rehlingen-Siersburg
Tel. + 49 (6835) 3094 | Fax + 49 (6835) 670 57 | E-mail: info@gumeta.de
W W W. H E AT M A S T E R . N L

www.gumeta.de

DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

21.450,22.450,24.550,25.550,26.450,-

38.700,77.500,-

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

+31 (0)76 303 05 50

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

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS
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Genoeg werk in Duitsland
De vervoerde tonnages in de binnenvaart zijn op dit moment vrij normaal
voor het seizoen en op de West-Duitse kanalen zijn goede vrachten te krijgen.
Binnenvaartondernemers hebben wel te maken met stijgende kosten.
Dat concludeert het Bundesamt für
Güterverkehr in zijn recente analyse
van de impact van de coronacrisis op
het goederenvervoer in Duitsland. Al
sinds de uitbraak van corona onder
vraagt het BAG regelmatig onder
nemers uit de transportsector en
logistiek. Ook rederijen en particuliere
binnenvaartschippers nemen deel aan
deze enquêtes.

geboekt voor de komende maanden.
Tankvaartbedrijven vervoeren mo
menteel weinig kerosine en zware
olie, maar gaan ervan uit dat de vraag
naar stookolie de komende weken
aantrekt. Veel huishoudens en bedrij
ven moeten hun voorraden aanvullen.
Ook in de chemievaart verwachten
ondernemers dat de vervoersvolumes
binnenkort weer gaan stijgen.

dan ook groot en er is veel lading. In
de tankvaart lagen de contractvrach
ten begin dit jaar vrij laag. Container
vervoerders heffen toeslagen in
verband met de wachttijdenproble
matiek in de zeehavens. Volgens het
BAG plaatsen echter wel steeds meer
klanten vraagtekens bij deze toesla
gen.

Veel kolenvervoer

De containervaart blijft last houden
van verstoringen in wereldwijde
productie- en toeleveringsketens. Zo
moesten door een corona-uitbraak
binnen de Chinese havengroep Ning
bo-Zhousan rederijen onlangs hun
schepen laten uitwijken naar andere
Chinese havens. In de havens van
Antwerpen en Rotterdam heersen
nog steeds afhandelingsproblemen
en lange wachttijden voor binnen
schepen. Dit bemoeilijkt de planning
van achterlandvervoer.
Binnenvaartondernemers zien de kos
ten voor personeel, gasolie, onder
houd en reparatie verder oplopen.
Een deel van de ondernemers in de
droge lading kan dit doorbereken in
de vrachtprijzen. Vooral op de WestDuitse kanalen is de prijsdruk erg
laag. De vraag naar kleine schepen is

Door de snelle verspreiding van omik
ron in Duitsland moesten veel rede
rijen de afgelopen weken weer meer
mensen thuis laten werken. In een
aantal gevallen moesten ze de vaartijd
van schepen beperken om te kunnen
voldoen aan de wettelijk verplichte ar
beids- en rusttijden. Dit gebeurde na
dat bemanningsleden corona hadden
opgelopen en in quarantaine moes
ten. Vervangers waren niet te vinden.
Al voor de uitbraak van corona had de
binnenvaart te maken met een oplo
pend tekort aan personeel. Deze situ
atie is door de pandemie verder onder
druk komen te staan. Stuurmannen,
kapiteins en overig personeel zijn
nauwelijks nog te vinden. Volgens de
door het BAG ondervraagde onder
nemers blijft ook de instroom van
jongeren zeer laag.

Op dit moment leiden de hoge gas
prijzen in Duitsland tot een stijgen
de vraag naar kolen als alternatieve
brandstof. Van Amsterdam naar het
Rijngebied en tussen Hamburg en
Berlijn hebben binnenschepen de af
gelopen weken veel kolen vervoerd.
Sommige rederijen hebben schepen
die eigenlijk niet meer zouden wor
den ingezet voor kolentransport toch
maar weer van stal gehaald.
Op de Rijn zijn de vervoerde hoeveel
heden mest, granen, ijzererts, metaal
en bouwstoffen normaal voor dit sei
zoen.
Veel ondernemers uit de droge lading
verwachten dat de vraag naar vervoer
van onderdelen voor windturbines
zal aantrekken. Sommige producen
ten zouden al scheepsruimte hebben

Tekort aan mensen

Opknapbeurt ligplaatsen
De Duitse vaarwegbeheerder laat in
de eerste helft van dit jaar een aan
tal ligplaatsen opknappen aan het
Friesenheimer Insel in Mannheim.
Het gaat om ligplaatsen tussen Rijnkm 428,920 en Rijn-km 429,430.
Er komen meerpalen te staan met
steigers naar de oever. Op die manier

kunnen bemanningsleden veilig van
en aan boord komen.
Eerst vindt vooronderzoek plaats naar
eventueel uit WO II overgebleven
explosieven. Daarna begint de staal
bouw. De steigers en trappen worden
vooraf geprefabriceerd en kunnen in
één keer worden gemonteerd. Ze wor
den voorzien van een anti-slipcoating.

Schippers kunnen vanaf juni gebruik
maken van de opgeknapte ligplaatsen.
In 2020 zijn aan het Friesen
heimer
Insel al enkele ligplaatsen gemoderni
seerd en daar wordt volgens de Duitse
vaarwegbeheerder veel gebruik van
gemaakt. Niet vreemd, aangezien de
binnenvaart al jaren een tekort aan
ligplaatsen heeft.

SCHEUREN IN STUW
In drie jukken van de stuw in Roermond zitten
scheuren. Dat is gebleken uit een duikinspectie nadat
in januari schade was ontstaan aan de stuw in de
Maas.
Vorige week zijn de beschadigde jukken een aantal milli
meters naar achteren uitgezet. Rijkswaterstaat gaat de
jukken met een schoorconstructie verstevigen. Deze con
structie van buizen wordt benedenstrooms tegen de drie
jukken geplaatst. Op die manier wil Rijkswaterstaat de
stuw stabiliseren.
Na plaatsing van de constructie kunnen bij een lage water
afvoer onderwater laswerkzaamheden uitgevoerd worden
om de beschadigde jukken te herstellen. Vooruitlopend op
die reparatie is er ballast op de jukken geplaatst. “Inmid
dels is de stuw stabiel”, aldus Rijkswaterstaat. “De stand
en toestand van de jukken wordt nauwlettend gemonitord.”
(

foto Rijkswaterstaat)

RENOVATIE SLUIS FRIEDRICHSFELD
Begin februari is de renovatie van de kleine sluis
Friedrichsfeld in het Wesel-Datteln-kanaal gestart.
De werkzaamheden gaan veertien maanden duren.
De bovenste sluisdeur, machines, elektrotechnische
en IT-installaties worden vervangen.
Tijdens de voorbereidende activiteiten hoeft de scheep
vaart niet te worden gestremd, maar in juni legt de vaar
wegbeheerder de kleine schutkolk droog. Die zal in maart
2023 weer worden vrijgegeven voor de scheepvaart.
Eerder zijn op het Wesel-Datteln-kanaal al de kleine slui
zen in Datteln, Ahsen en Dorsten gesaneerd. In 2023
wordt de kleine sluis in Hünxe gemoderniseerd, een jaar
later die in Flaesheim.

Schepen zijn vrouwelijk
DOOR CEES DE KEIJZER

Het is te groen voor citroengeel en te
geel voor citroengroen, maar wel ken
merkend voor de schepen van Reede
rei Lehmann uit Lübeck. Ze varen
onder de vlag van Antigua & Barbuda
en staan geregistreerd in St. John’s.
Waar ze nimmer komen.
Op de boeg staat de Holstentor, die
ooit het biljet van 50 DMark sierde.
Het is de oude stadspoort van Hanze
stad Lübeck, waar ze wél komen. Ook
is er een link met Nederland, want al
hun schepen zijn er gebouwd. Twee
bij Frisian Shipbuilding Welgelegen
in Lemmer en zes door Royal Bode
wes Hoogezand.
Het siert de rederij dat de scheeps
namen met vrouwennamen beginnen,
wat recht doet aan het feit dat schepen
vrouwelijk zijn. Niet iedereen is het
daarmee eens, maar dan kan men niet
verklaren waarom er wel sprake is van

zuster- en moederschepen en niet van
broeder- en vaderschepen.
De Heike Lehmann kwam in 2020 in
de vaart en is de nieuwste aanwinst.
De shortsea vrachtvaarder heeft een
inhoudsmaat van 3.450 BT en een
draagvermogen van 4.810 ton.
Lehmann is niet alleen een rederij,
maar ook scheepsagent en stuwadoor.
Aan de Lehmannkai heeft men vier
terminals. Aan het roer staat Holger,
de derde generatie Lehmann, geassis
teerd door Henrik van de vierde gene
ratie. Oprichter was Hans, die in 1926
begon met een stuwadoorsbedrijf.
De rederij stamt uit 1952. Lehmann
opereert met ferry- en feeder-lijndien
sten in de Baltic. Drie schepen zijn
gecharterd van Hermann Lohmann
uit Haren-Ems, een andere Duitse
familierederij met 38 schepen.

De Heike Lehmann is 90 meter lang en
15 meter breed. (foto Arjan Elmendorp)

Wereldschepen

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

SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

ALUMINIUM EN RVS
• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

BEERENS BV

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

WWW.BEERENSBV.NL

Op maat gemaakt:

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

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

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

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

Voor elke editie: “Net als de vorige keer, wil ik het element ‘tijd’ aanpassen en de titels korter “ 25
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Mooie opdracht voor Hakkers en De Klerk

Havendagen Werkendam verzet naar 2023

Bouwcombinatie De Klerk Werkendam-Hakkers heeft een prachtige opdracht verworven. Eind maart 2022 starten de waterbouwers in opdracht van North Sea Port
met de bouw van een 800 meter lange kade aan de Quarleshaven in Vlissingen. Eind
2024 zal de nieuwe kade gereed zijn. Het project is een unieke samenwerking tussen
de twee Werkendamse waterbouwers, die samen bijna 300 jaar ervaring hebben.

Na een eerder uitstel van 2020 naar 2021 respectievelijk 2022 heeft de Commissie
Havendagen Werkendam besloten het evenement nog een keer te verzetten.
Het verloop van de pandemie en daarmee de versoepeling van de maatregelen
is te onvoorspelbaar. Het risico is te groot, daarom is het vizier nu op 2023 gericht.

Basisschool ‘t Kompas op bezoek bij TMS

Investering in verbetering mcs. ‘Anda’

TMS Technical & Maritime Services B.V. werd onlangs ‘bestormd’ door acht jongens
en meiden van groep 6,7 en 8 van Basisschool ‘t Kompas Werkendam die bezig zijn
met een project over de haven van Werkendam. Zij wilden graag een bedrijf in de
haven bezoeken en verschillende medewerkers interviewen. TMS Technical &
Maritime Services B.V. zorgde voor een gastvrije ontvangst en liet zien hoe zij
m.b.v. computersoftware ontwerpen maken voor slimme werktuigen. Met een
print van de 3D-tekening ging het gezelschap in de werkplaats kijken hoe het
werktuig daadwerkelijk gemaakt werd. En de constatering was dat het klopte...

Binnenvaartondernemers Paula en Jacob Verdonk hebben geïnvesteerd in de
verbetering van de manoeuvreerbaarheid en koersvastheid van hun mcs. ‘Anda’.
De specialisten van Machinefabriek en Scheepsreparatiebedrijf Van Wijk B.V.
hebben twee koproeren ontworpen, gebouwd en met chirurgische precisie in
het voorschip van de ‘Anda’ geïnstalleerd. Dit gebeurde in samenwerking met
de collega’s van Werkina Werkendam B.V., die voor de elektrische installatie en
bediening zorgden.

7 scheepswerven
17 maritieme toeleveranciers
12 maritieme dienstverleners

Kracht door samenwerking
werkendammaritimeindustries.nl











6 constructie- en waterbouwbedrijven
2.000 arbeidsplaatsen
34 landen

Alles aan boord.
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Vlnr: Wypke de
Vries, Wilma
Hallensleben,
Alexander
Driessen en Ralph
van den Heuvel.
(foto Johan de
Witte)

Expertise & Taxatie

Bestevaer na vijf jaar warmgedraaid
“Mijn vader had een glazen bol; hij vroeg mij op een cruciale
afslag in mijn studie: ‘Is expert iets voor je?’ Zo heeft elk van
ons wel een duwtje in zijn rug gevoeld door de dynamiek van
water en schepen.”
DOOR JOHAN DE WITTE

Even voorstellen: Alexander Driessen,
Ralph van den Heuvel en Wypke de
Vries telen bij elkaar vijftig jaar exper
tise. Wilma Hallensleben is er voor
communicatie en administratie. Ook
Wilma heeft affiniteit met het vak,
kent de ins and outs, is dossiervast en
communiceert in ‘maritiem jargon’. Als
spil legt zij de bal op de stip voor de
jongens.
Is er aan boord wat nodig? Eén
telefoontje en Bestevaer Expertise
komt enthousiast op gang. In geval
van urgentie is er binnen afzienbare
tijd een ervaren expert op locatie!
Service, ontzorgen en betrouwbaar
heid worden onder andere gezien als
de essentie van Bestevaer. “Een schip is
zo goed als de bemanning”, hier is dat
niet anders!
Met binnenvaartroots en onder meer
werktuig- en scheepsbouw in hun
bagage doen Alexander en Wypke hun
opleiding in dienst van Expertisebu
reau Van Pelt & Co, waarbij Alexander
in een eerder stadium stage heeft gelo
pen bij Snijders Expertise. Ralph maakt
na een carrière aan boord in 2008
eveneens de aansluiting bij
Expertisebureau Van Pelt & Co.

In de schaduw van mentoren als Jan
Touw, John van den Elshout en Wim
Snijders profileren zij zich tot ervaren
experts en waaieren nadien uit in de
business. De maritieme expertise
wereld is klein, derhalve verliezen zij
elkaar niet uit het oog. Ambitie voor
een eigen bureau staat op de helling.
Wanneer Snijders Expertise aan de
Boelewerf een signaal geeft om het een
tandje kalmer aan te doen, is dat voor
de heren een unieke kans. Het wordt
een win-win-deal. In januari 2017 is
Bestevaer Expertise BV aan de Boele
werf in Ridderkerk een feit!

Je moet transparant blijven
en nooit je onafhankelijkheid
verliezen
Wie heeft het hier voor het zeggen?
“Niemand. We zijn autonoom. Wel
heeft ieder een eigen specialisme,
samen bespreken we de visie en voor
komende hobbels of interpretatie van
wetgeving bijvoorbeeld. Als je geen
hiërarchische structuur hebt, bepaalt
overleg je koers!”

Verandert die wel eens?
“Je moet weleens bijsturen als wet- en
regelgeving niet overal uniform is of
verschillend vertaald wordt en papier
bijna belangrijker wordt gevonden dan
praktische veiligheid.”
Kunnen jullie daar een voorbeeld van
noemen?
“Neem een eenvoudig meertouw…
Het certificaat bewijst niet dat het
voldoende sterk blijft. Ook wanneer
een ondernemer in minder emissie
wil investeren, is het voor een zinnig
advies van belang de innovatie in de
branche te volgen evenals de laatste
koerswijzigingen in Brussel. Ook door
ontwikkelingen te delen en waar nodig
samenwerken met collega’s uit de bran
che blijven we op de hoogte.”
Voldoening?
Op de vraag welke eigenschappen
essentieel zijn voor een expert blijft het
even stil, maar dan: “Recht door zee,
gepast nieuwsgierig zijn, open staan
voor argumenten, goed contact met de
betrokkenen hebben, waarnemen, je
afvragen waar het pijnpunt ligt want
averij kan uitmonden in een kermis
van belangen. Je moet daarbij transpa
rant in je beslissing blijven en nooit je
onafhankelijkheid verliezen.”
Is er een mooier beroep?
“We denken van niet, het is heel divers.
Daarbij geeft dienstbaar zijn voldoe
ning evenals wanneer je een koper de
informatie kan geven waar hij iets aan
heeft. Soms zien we dat emotie bij een

koop een te grote rol speelt en dan
trekken we door realisme een beetje
aan de rem.”

Veel werk?
“Voldoende, het is vanaf de start
verrassend goed gegaan. Snijders heeft
in beginsel zijn inspectiewerkzaam
heden aan ons overgedragen. Verder
vragen veel zaken om een hernieuwde
taxatie, hiervoor wordt een bezoek aan
boord gebracht. In de vijf jaar dat we
draaien hebben we een mooi klanten
bestand kunnen opbouwen. Diversiteit
speelt hierin een aanmerkelijke rol.
Klanten die regelmatig aankloppen
‘voor raad en daad’ zien we als waarde
ring.”
Foto’s aan de muur bewijzen dat
experts op plekken komen waar het is
misgegaan. Averij en situaties variëren
van eenvoudig tot moeilijk en span
nend evenals zorgelijk. Niet alleen de
schepen zijn groot, als het fout gaat
is de schade meestal evenredig. De
foto van een halfgezonken schip is
een verhaal op zich, zoiets vraagt de
juiste snaar te raken en maakt dat je als
expert ook dirigent bent bij een cala
miteit.
Bestevaer Expertise heeft aan de
Boelewerf de scheepvaart op het net
vlies. Dat houdt de dynamiek erin…
een mooie werkplek.
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Cito: oude naam, nieuw
schip – en wat voor één
Wie dacht dat mts Cito zich niet van de
Kalkhaven in Dordrecht kon losmaken,
heeft het mis. Vrijdag 11 februari noteerde
Lloyd’s: geslaagde proefvaart!

doorn een comfortabel, fraai interieur.
Voor exploitatie hijst mts Cito de vlag van
Unibarge Barging in de mast.

DOOR JOHAN DE WITTE

Cito betekent onder andere ‘snel en voort
varend’… Het pakte anders uit!
Vanuit China arriveerde het casco in de
Drechtsteden in een overspannen afbouw
markt. Doordat geen meter kaai beschikbaar
was, werd het schip in de wachtkamer afge
meerd. De eigenaar dacht ‘hoe haal ik winst
uit dit verlies’, en besloot in coöperatie met
ABN AMRO bank een groene koers in te
slaan door op Caterpillar Stage V in te zet
ten. Het bleek een gok die door wetgeving,
productie en vertraging van alles waar een
chip in zit – evenals de onmogelijkheid voor
Pon en Dolderman er een tandje bij te zet
ten in het eigenzinnige Amerika – meer tijd
kostte dan wenselijk was. Ook corona en de
wereldwijde logistieke worsteling zetten een
komma achter de inbouw door Dolderman.
Eenmaal van de testbank stonden de moto
ren en nabehandelingsequipment nog een
volle maand in Houston op een terminal.
“Hoop is dan uitgestelde teleurstelling!”
Eerst eind december liep de boot met de

De tanker meet 135 x 17,55 meter, heeft
9.000 kuub onder dek en was derhalve
niet te missen aan de kade. Het 1.730 ton
wegende casco is gebouwd onder regie van
RensenDriessen Shipbuilding in China. De
Vario Groep is opdrachtgever. Voor instal
latie van Stage V-Caterpillar en equipment
tekent Dolderman Motoren.

Het resultaat en de kwaliteit
zijn perfect
Aan de afbouw en conservering hangt het
Mandenmaker-visitekaartje! Het zijn Patrick
voor de afbouw, Mathijs, Tim, Wessel en
Silke Mandenmaker die er met Nelf een
Rembrandt van hebben gemaakt. Agatha
Mandenmaker-Molegraaf en Linda Manden
maker realiseerden samen met Hoogen

Anders uitgepakt

motoren binnen. Door maritieme inschik
kelijkheid, kwaliteit van het product en uit
eindelijk resultaat, is er een goede afloop en
is de Cito een onderscheidend mooi schip
geworden!
Wanneer we Dennis Mandenmaker van de
Vario Groep vragen of de afbouw overeen
komstig zijn verwachting is verlopen, kijkt
hij bedenkelijk en zegt: “Laat ik kort zijn:
het resultaat en de kwaliteit zijn perfect…
de tijd waarin kon een stuk beter. Caterpil
lar Stage V was uniek en door allerlei kreeg
het ook een unieke vertraging. In plaats van
in juli zijn de motoren op 27 december in
Antwerpen gelost. Niettemin veel dank aan
alle medewerkers en partijen die ons in deze
onvoorziene vertraging tegemoet zijn geko
men.”

Aan boord
Het trunkdek wordt geboend, buiten de
loopstrips glanst het dek als een spiegel.
Hier is gewerkt! Verwondering over het
detail, het schitterende logo op de brug…
Het maritieme hart geniet.
Als insider ontkom je er niet aan om even
over je schouder te kijken naar 1969 als Fré

Molegraaf van zijn oom een schip van 52 x
7,30 meter koopt, 540 ton en 336 pk van
Kromhout. Hij noemt zijn aanwinst Cito,
met snel en voortvarend als betekenis. Zijn

Foto: Binnenvaartkrant

Burando Barging feliciteert Mandenmaker-Molegraaf Holding B.V. met het
MTS Cito en wenst de bemanning een voorspoedige en behouden vaart
Burando Barging

Arie den Toomweg 37
3089 KA Rotterdam
The Netherlands

Een behouden vaart

t. +31 (0)88 501 25 60
e. ops@burando.eu
www.burandobarging.com

Nieuwland Parc 307,
2952 DD Alblasserdam

info@emsbv.nl
www.emsbv.nl

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
de bouw en levering casco mogen verzorgen
voor Vario Shipping BV.
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.
www.rensendriessen.com
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com

(foto: EMS)

Wij bedanken Mandenmaker-Molegraaf Holding.B.V. voor het
in ons gestelde vertrouwen en wensen mts Cito een goede vaart
Wij verzorgden de complete E-installatie.
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BKN VERLAAGT
BASISRENTE
Op 1 januari heeft Coöperatieve
Binnenvaart Kredietunie Nederland
(BKN) de basisrente voor kredieten met
0,3 procent verlaagd. Het tarief is nu
6,0 procent.

Het trunkdek richtte RugoTech Pijpleidingen in met een dubbelleidingsysteem. Voorin staan drie MAN Stage V-motoren voor de
boegschroef en het pompbedrijf. Ook hier
nog een John Deere. EMS zorgde voor de
totale elektrische installatie en het aansluiten van de apparatuur.

Zelf opleiding organiseren

(foto Binnenvaartkrant)

oom liet er nog wat geld in zitten, zo ging
dat in die tijd.
Het is 1973 wanneer Molegraaf een gewezen Haniel koopt met een 1.400 pk MWMdubbelklepper afgesteld op 800 pk, afkomstig uit een onderzeeboot. Een totaal versleten motor; na een overnachting in Dordt
startte de MWM tegenpruttelend met rook
aan de pijp op vijf poten, in Gorinchem was
hij goed warm en sprong de zesde cilinder
erbij. Andere tijden – wat een verschil.

De jeugd ging verder en maakte tankvaart
tot big business. De machinekamer hier
lijkt een fabriekshal: supergroot, niettemin
vol materiaal. De éérste echte 3512 Stage V
met katalysator en filterkast in combinatie
met rvs AdBlue-tanks, John Deere-havenset,
enorme Misti-spudpaal, pompen, manifolds en afsluiters maken het een walhalla
voor de machinist. En dan hebben we het
nog niet over ‘de machinekamer’ ónder de
platen.

Afmetingen

ENI-nummer

Thuishaven

135 x 17,50
meter

02339097

Zwijndrecht

Aan mts CITO leverden o.a.
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Ontwerp, bouw en levering casco
Dolderman B.V.
Afbouwwerf en Caterpillar 3512
Stage V (2x)
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
inclusief nieuwe JMR-611 radars en
AlphaRiverTrackPilot
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
Blommaert BVBA
Voormast type Improval XL,
heklichtbeugel type Isis, set
boordlichtvleugels à la Elisa-S,
dakradarmast type Iduna en
aluminium stuurhuttrap
Climalogic B.V.
Airconditioning installatie,
overdrukinstallatie,
machinekamerventilatoren,
RVS afsluitbare roosters en
ontgassingventilator
Damen Marine Components
Besturingssysteem: type SP2700
Stuurmachine: type Van der
Velden® 4DWKK, roeren: 2x 2 sets
(4 stuks) type Van der Velden® XR
en straalbuis: 2 stuks Ø1762 type
Optima
DBS Scheepsservice
Aluminium vloer en achterschip
Dijvler Materiaal B.V.
Boegankerlier, achterankerlier,
ankers, ankerdamkettingen en
ankerdraad

Dolpower B.V.
3 Stuks Stage V generatorsets 345kVA
met: MAN D2676 met Stamford
HCM534
2 Stuks Stage V generatorsets
135kVA met: John Deere 6068A met
Stamford UCM274
EMS Group B.V.
Complete E-installatie
EPS European Pump Services B.V.
6 stuks EPS/Bornemann
ladingpompen met elk een capaciteit
van max. 300m3/uur en “in-line”
uitgevoerd, hierdoor is een lage
bouwvorm van de pompskid en
kostenbesparing op het leidingwerk
gerealiseerd. Door toepassing
van speciale as-afdichtingen zijn
de pompen zowel toepasbaar
voor lichte chemicaliën als voor
koolwaterstoffen met een hogere
viscositeit. Eveneens geleverd de
strippomp (EPS13). Alle geleverde
pompsystemen zijn voorzien
van temperatuurbewaking en
daarmee geschikt voor installatie
in ATEX zone 1. Door toepassing
van A-klasse materialen is een
lange levensduur en hoge mate
van bedrijfszekerheid van de door
EPS geleverde pompsystemen
gegarandeerd
Foresta Trading B.V.
Volledige pakket F.T. VICTOR
dienstpompen, F.T. VICTOR
dekwaspomp ATEX uitgevoerd,
F.T. Gasolie trimpomp, F.T.
Smeeroliepompen, F.T. Smeeroliehaspelsets en F.T. Lensejector t.b.v. de

	Hoofdmotor

Caterpillar 3512
Stage V (2x)

De stuurhut is the place to be met fraaie
lessenaar, werktafel en kantoor over stuurboord. Vandaag de dag vragen administratie en papierwerk meer uren dan vaaruren!
Overigens moet je als kapitein het geluk
maar hebben dat het de personeelsmanager
is gelukt om een crew samen te stellen waarmee je kan varen en werken met technisch
hoogstaand materiaal.
Schoolverlaters zijn meer dan welkom, echter de opleiding van het STC is kennelijk niet
interessant en voldoende sexy genoeg om de
interesse van leerlingen gedurende de opleiding vast te houden. De verhouding starters en gediplomeerden is onbevredigend.
Ondanks de uitstekende sociale voorwaarden, werktijden en promotie evenals bovengemiddelde beloning, kiezen te weinig
schoolverlaters daadwerkelijk voor een
maritieme carrière. Collega’s wegkopen bij
concullega’s is onfair en te makkelijk.
Het is de reden dat bedrijven als Vario
zelf de opleiding organiseren. Van de 130
medewerkers bij Vario op de schepen hebben er 50 de Roemeense nationaliteit. Drie
schepen varen met een volledig Roemeense
crew. Vario Shipping vaart wel bij de mondtot-mondreclame van zijn medewerkers
die weer nieuwe kandidaten motiveren. Je
moet in mensen investeren, anders vaart er
immers niks.

vlootschouw.nl/cito
kofferdammen, op RVS verrijdbaar
onderstel
Hoogendoorn MBI BV
Volledige betimmering achterwoning
en stuurhuis
Kampers Shipyard B.V.
Stuurhuis incl.
hefgeleidekokersysteem
Reintjes Benelux bvba
2x WAF 665 L met reductie van
5,044:1
RuGotech Pijpleidingen B.V.
Complete dek leiding systeem, ketel
en spiralen in de tanks
Stam Constructie
Rvs-bedieningskasten, rvs trappen
o.a. tank/roefdek, rvs-ontluchting
paddenstoel, rvs-uitlaatsets
hoogglans gepolijst, rvsvonkenvangers en rvs-lekbakken
’t Catshuis
Meubelen en stoffering schip
Tresco Engineering bvba
Tresco NAvigis
Verhaar Omega B.V.
Twee (2) Verhaar Omega
Boegschroefinstallaties type
kanalen 31120-4k (schroefdiam
1200mm) 393 kW bij 1800
omw/min., bediening
wegafhankelijk incl omschakeling
Pomp/Boegschroefbedrijf en
schroefcompressor MAS GA11 FF op
500L Lloyds gekeurde ketel
W&O Europe
Appendages voor de dekleidingsystemen, ballastsysteem en de
machinekamers

Eind vorig jaar verraste BKN de ledenkredietnemers al met een rentekorting
van 1 procent over heel 2021 en op
1 januari 2022 groeide de waarde van
het ledencertificaat met 10 procent, tot
1.100 euro.
BKN kijkt terug op een “zeer geslaagd 2021”
omdat binnenvaartondernemers de weg
naar de kredietunie wisten te vinden. “In
2021 heeft weer een flink aantal starters
een vervolgstap kunnen zetten. Zij zijn nu
eigenaar van een groter schip.” BKN richt
zich echter ook op ervaren ondernemers,
bijvoorbeeld voor de investering in een
nieuwe motor.

MINDER BINNENVAART
IN ELBE-HAVENS
Hoewel de Elbe vorig jaar goed
bevaarbaar was, is het vervoer per
binnenvaart sterk gedaald. Toch was
sprake van een recordoverslag in
de Saksische binnenhavens aan de
Boven-Elbe, maar dat was vooral aan
het spoor te danken.
De binnenhavens van havenverbond
SBO sloegen in totaal 3,16 miljoen ton
over. Dat is het beste resultaat sinds
1990 en bijna 20 procent meer dan in
2020.
Door de gunstige waterstanden op de
Elbe konden in de havens van Dresden
en Lovosice (Tsjechië) veel zware goederen op binnenschepen worden overgeslagen. Bijvoorbeeld motoren en
transformators.
Toch is de totale binnenvaartoverslag
met ongeveer een derde gekrompen
tot 77.000 ton. De binnenvaart had volgens SBO veel last van verschuivingen in
logistieke ketens als gevolg van de
coronapandemie. Zo was er nauwelijks
nog vraag naar schepen voor het vervoer
van bulk en stukgoed.

Tweede trailerhaven

(foto Johan de Witte)

Het spoorvervoer in de Elbe-havens
groeide met zo’n 66 procent naar 1,26
miljoen ton. Vooral de TrailerPort in de
Alberthaven in Dresden speelde hierin
een rol van betekenis. In 2021 zijn daar
meer dan 24.000 trailers met een totaal
volume van 500.000 ton op het spoor
gezet.
De trailertreinen worden uitgebaat door
een Oostenrijks transportbedrijf. In de
loop van het jaar komen er meer spoorverbindingen bij. Daarom gaat SBO in
de haven van Dresden nog een tweede
TrailerPort bouwen.
In de containerhaven Riesa werd 31.703
TEU overgeslagen. Dat was 13 procent
minder dan in 2020. De containers
worden twee keer per week per binnenschip en vijf keer per week via het spoor
tussen Riesa en de havens Hamburg/
Bremerhaven vervoerd.
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