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Dé verwarming
voor aan boord!

BEAUFORTLOGISTICS.COM

+31 (0)117 - 401 500

T +31 (0)78 303 3020

STAGE V/IMO III 600-1650 PK

T 088 222 86 00

www.abato.nl

“Heﬃng is slecht idee!”
Als de plannen doorgaan wordt bunkeren duurder en vervoer
over water minder aantrekkelijk. (foto Tekst & Toebehoren)

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

www.interwaert.nl

Peulenstraat 151, Hardinxveld-Giessendam

Het invoeren van een klimaatheffing op gasolie voor de binnenvaart is een slecht
idee. De Europese Commissie moet die uitstellen of er helemaal van afzien. Dat
stellen de Europese binnenvaartorganisaties verenigd in het IWT Platform.
Ze reageren op de plannen van
Brussel om in de nieuwe Richtlijn Energiebelasting een heffing
op gasolie in te voeren voor de

scheepvaart. Die zou in 2023
moeten ingaan. Het gaat om een
minimumbelasting van ongeveer
3,6 cent per liter.

De richtlijn maakt deel uit van het
‘Fit for 55’-klimaatpakket. Het idee
erachter is dat duurdere gasolie
Lees verder op pagina 2

KEERKOPPELING
DEFECT?

BINNENVAARTSCHIP
FINANCIER JE
BIJ BEEQUIP

SCHAKEL DIRECT

24 UURS
STORINGSDIENST

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

info@teamcoshipyard.nl
www.teamcoshipyard.nl

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

Voor meer informatie: www.discom.eu
078 - 681 09 60
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voor uw schip!
Onderhoud & Reparatie
Nieuwbouw & Afbouw
Constructie & techniek
REINTJES Benelux BVBA | www.reintjes-gears.com
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Marine Power Drechtsteden B.V.
• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN
+31 (0) 85-4861360
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Stuurmachines
Nieuwbouw

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

dealer

authorized partner
of man engines
officieel
geautoriseerd dealer

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

Roeren

Leidingwerk

Aluminium Constructies
Hydrauliek

Reparatie

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

Ervaar de kracht van Vakmanschap

(078) 682 12 14
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

beequip.nl

(0)10 340 0844
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Fusie CBRB en BLN:
“Voor eenheid en een
krachtig geluid”
Komende week beslissen de leden van het Centraal Bureau voor de Rijn- en
Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer over de voorgenomen fusie van de
organisaties. Bij groen licht kan de nieuwe brancheorganisatie, die Koninklijke
Binnenvaart Nederland gaat heten, op 1 april worden opgericht.

DOOR MARTIN DEKKER

In een exclusief interview vertellen CBRB-voorzitter
Paul Goris en Rob Leussink, interim-directeur van
Koninklijke BLN-Schuttevaer wat volgens hen het
belang van de fusie is voor de binnenvaart en wat de
komende stappen zijn.

Het is logisch als ESO en EBU
ook één organisatie zouden worden
De afzonderlijke, bijzondere ledenvergaderingen van
het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart
en BLN-Schuttevaer vinden vrijdag 11 maart plaats.
Wegens de coronamaatregelen – ook al gelden die
dan niet meer – zijn ze hybride: leden kunnen live
aanwezig zijn of online deelnemen. Vier dagen eerder,
op 7 maart, heeft ledengroep Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer (KSV) een eigen vergadering.
De leden van CBOB, de andere ledengroep binnen

BLN-Schuttevaer, stemden op 18 februari al in met de
aanpassing van hun statuten.

Optimistisch
Goris en Leussink zijn optimistisch over de uitkomst.
De laatste zegt: “We verwachten een positieve uitslag.
Onze leden zijn volgens mij niet meer zo geïnteresseerd in de details van het fusieproces op zich, maar
wel in de sterke gezamenlijke brancheorganisatie die
straks ontstaat. Daar gaat het om. Van onze achterbannen horen we dat ze er klaar voor zijn om een
beslissing te nemen.”
“Het heeft tijd gekost om alles voor te bereiden en uit
te werken. Dat was nodig en goed. Het is een zorgvuldig proces geweest en in aanloop naar de fusie trekken
we in heel veel dossiers ook al samen op als organisaties. Voor de collega’s op de kantoren is de sprong dan
ook niet meer zo groot; die werken al dicht naast en
met elkaar. We hebben ook al mensen die voor beide
organisaties werken.”
“Die krachtenbundeling is het belangrijkst”, vindt
ook Goris. “BLN-Schuttevaer en CBRB deden al veel

Paul Goris is beoogd voorzitter van
de nieuwe organisatie. (foto CBRB)

met elkaar, maar in de eerste jaren dat ik bij het CBRB
kwam (Goris is sinds 2015 voorzitter, red.) zag ik dat
men ook weleens tegen elkaar in werkte. In de loop
der jaren zijn de standpunten steeds meer naar elkaar toe gegroeid. Als je tegenover mensen zit in Den
Haag, in Brussel of je overlegt met lokale en regionale
bestuurders, merk je dat je stem veel harder klinkt als
je met één stem voor de binnenvaart spreekt. Ook al
ben ik me ervan bewust dat er nog andere groeperingen zijn en ondernemers die niet aangesloten zijn.”
“Er zullen ook best tegenstanders zijn”, beseft Goris.
“Die heb je altijd. Omdat ze het samengaan in het

“Extra kosten werken
averechts voor klimaat”
Vervolg van pagina 1

binnenvaartondernemers er sneller
toe zal bewegen om over te stappen op schone, alternatieve brandstoffen of te investeren in schonere aandrijfsystemen. Het 'Fit for
55'-pakket moet helpen de uitstoot
van broeikasgassen in 2030 met
55 procent te verminderen (ten opzichte van het niveau van 1990).

Geen alternatieven

Het Europese Inland Waterway
Transport Platform (IWT) vindt de
voorgestelde accijns tegenstrijdig
aan het bestaande klimaatbeleid
van de Europese Commissie. Dat
is er juist op gericht om lading van
de weg naar water en spoor te
krijgen, omdat die minder CO2 uitstoten. Dat doel komt onder meer
terug in de Europese Green Deal
en het NAIADES III-pakket voor de
binnenvaart.
Voor een overgangsperiode van
tien jaar wil de Europese Commissie nultarieven hanteren voor
“duurzame biobrandstoffen en

biogas, koolstofarme brandstoffen, hernieuwbare brandstoffen
van niet-biologische oorsprong,
geavanceerde duurzame biobrandstoffen en biogas en elektriciteit”.
Maar, zegt het Europese IWT Platform die alternatieven zijn nog
nauwelijks beschikbaar voor de
binnenvaart. “De Commissie wil
het gebruik van hernieuwbare
alternatieve en duurzame brandstoffen aanmoedigen door fiscale
stimulansen en het gebruik van
fossiele brandstoffen vanaf 2023
bestraffen door het heffen van
belastingen. Dit zou impliceren
dat er voldoende duurzame alternatieve brandstoffen beschikbaar
zijn, wat echter nog niet het geval
is. Daarom moet het tijdschema
voor de geleidelijke afschaffing van
fossiele brandstoffen realistisch
zijn en hand in hand gaan met de
beschikbaarheid van voldoende
alternatieve hernieuwbare oplossingen.”
De heffing leidt zodoende alleen
maar tot extra kosten – zonder

Het hoofdkantoor van de Europese Commissie in Brussel. (foto EC
Audiovisual Service / Etienne Ansotte)

voordelen voor het klimaat. Sterker nog: de prijsverhoging van
vervoer over water kan leiden tot
een 'reverse modal shift': dat verladers lading naar de weg (terug)
overhevelen. Dat is dan zelfs juist
nadelig voor het klimaat aangezien
de binnenvaart een lagere CO2-uitstoot heeft dan het wegvervoer.
“Hoewel de binnenvaartsector
de doelstellingen van de EU Green
Deal en de strategie voor duurzame

en slimme mobiliteit steunt, constateert zij dat het ‘Fit for 55’-pakket” niet aansluit bij haar strategie
voor duurzame en slimme mobiliteit, aldus het IWT Platform.

Akte van Mannheim

Het IWT Platform wijst er ook op
dat een accijnsheffing op brandstof voor de binnenvaart in strijd
is met de Akte van Mannheim. Die
garandeert vrije scheepvaart op

de Rijn en op grond van artikel 3
mogen de lidstaten geen tolgelden, belastingen of rechten heffen
over Rijnvaartactiviteiten die met
de scheepvaart samenhangen.
Als de nieuwe belasting op gasolie tóch doorgaat, moeten alle
opbrengsten worden gebruikt om
de sector te ondersteunen bij de
omschakeling, pleit het IWT Platform. Bijvoorbeeld in de vorm van
een verduurzamingsfonds.
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Rob Leussink, nu interim-directeur van BLN-Schuttevaer, wordt
voorgedragen als directeur van KBN. (foto BLN-Schuttevaer)

verleden ook nooit hebben zien zitten
bijvoorbeeld of moeite hebben met veranderingen. Aan ons de taak, met het hele
team, te bewijzen dat het goed is dat er een
eenheid is en er een krachtig geluid namens
de binnenvaart klinkt. En dat we een aantrekkelijke organisatie zijn… voor onze
leden, en ook voor degenen die nu nog
geen lid zijn.”

Koninklijk
Het is de bedoeling dat de Koninklijke
Binnenvaart Nederland op 1 april wordt
opgericht. Daarna volgt het inrichten en
opzetten van de nieuwe organisatie: de personele samenstelling, het vinden van een
nieuw, gezamenlijk kantoor, enzovoort. “Er
komt veel bij kijken en het zal niet allemaal
in één keer kunnen”, zegt Leussink. “Al
hebben we natuurlijk al heel wat voorwerk
gedaan: e-mailadressen, nieuw logo en
huisstijl…”
Zeker is in elk geval dat de nieuwe vereniging het predicaat ‘koninklijk’ weer mag
voeren. Dat weegt met name voor de KSVachterban zwaar. Het koninklijk huis heeft
die aanvraag goedgekeurd.
Het bestuur van KBN wordt samengesteld
uit de beide verenigingen. Goris is beoogd
voorzitter, Leussink voorgedragen als directeur. KBN telt straks circa 2.100 leden:
bijna 1.800 van BLN-Schuttevaer en rond

de 300 van CBRB. “Het aantal dubbelingen
valt mee. Dat zijn er ongeveer 60”, zegt
Leussink.
Aan de contributie verandert in het eerste
jaar sowieso niets qua systematiek.
Leussink: “We hebben gekeken of er grote
verschillen zijn… Dat valt op zich hartstikke mee. Alleen de methodiek is anders. We
hebben afgesproken dat we daar later naar
gaan kijken.”

Meer invloed
Door de fusie verstevigen CBRB en BLNSchuttevaer de positie en de invloed van de
branche, zo benadrukt Leussink nog eens
het belang van het samengaan. “Er spelen
grote maatschappelijke vraagstukken, zoals vergroening en digitale transitie. In de
belangenbehartiging van de binnenvaart
moeten we daar goed mee omgaan. Dat
kost veel energie en menskracht. Door
bundeling van onze krachten denken we de
juiste mensen daarvoor in te kunnen zetten
en ook in het Europese krachtenveld een
sterkere rol te kunnen spelen.”
Over de professionele vertegenwoordiging
van de binnenvaart zegt Goris: “Afzonderlijk zijn we als organisaties best kwetsbaar
doordat we maar over een paar mensen
beschikken die verstand hebben van vaak
ingewikkelde dossiers. Je moet echt een specialist voor duurzaamheid hebben en

CBOB-LEDEN STEMMEN VOOR FUSIE
De leden van de CBOB hebben voor
wijziging van de statuten en het
huishoudelijk reglement gestemd, en
maakten daarmee de weg vrij voor
toetreding tot Koninklijke Binnenvaart
Nederland.
De bijzondere CBOB-ledenvergadering was
op vrijdag 18 februari en vond wegens
corona digitaal plaats. 94,4 procent van
de leden stemde voor. Voorzitter Marco
Oosterwijk: “Ik ben heel content met het

grote percentage voorstemmers. In de achterliggende periode heeft een zorgvuldig
proces plaatsgevonden wat heeft bijgedragen aan de uitkomst van vandaag.”
De Christelijke Bond van Ondernemers in
de Binnenvaart is nu al een ledengroep
van BLN-Schuttevaer. Die aparte status
behoudt de vereniging straks binnen KBN,
net als Koninklijke Schippersvereniging
Schuttevaer.

iemand die snapt wat speelt bij digitalisering. Zodat we de plek die de binnenvaart
in de logistieke ketens inneemt, ook digitaal kunnen vormgeven. Ook voor de rol
die onze branche in de modal shift heeft,
hebben we mensen nodig die snappen hoe
dat werkt. Net zo goed als we specialisten
nodig hebben voor de arbeidsmarkt. Er
spelen zoveel belangrijke thema’s.”
Momenteel hebben CBRB en BLN-Schuttevaer samen circa 25 medewerkers. Leussink:
“We hebben extra menskracht nodig. We
zoeken nog drie, vier mensen.”

Europees
Leussink: “KBN is er voor alle ledengroepen. We gaan zorgen dat iedereen zich
gehoord voelt. Zo kunnen leden terecht bij
een helpdesk, die adequaat antwoord geeft
op vragen waar ze mee zitten. Van liggeld
tot prijsindexering. Die ondersteuning is
er nu al, en die gaat niet meer weg. Vooral
voor varende ondernemers, die geen eigen
walorganisatie hebben, is dat handig.”
Goris hoopt dat de fusie een voorbeeld zal
zijn op Europees niveau: “Het is logisch als
ESO en EBU (waarvan hij zelf voorzitter is,
red.) in de niet zo verre toekomst ook één
organisatie zouden worden. Als bezwaar
hoor je dan soms dat bij de ene vooral rederijen en bevrachters zijn aangesloten en
bij de andere het zwaartepunt op schippers
ligt. Maar heb je het over supply chains, dan
lopen die over heel de wereld en zien de
binnenvaart als een schakel in die keten.
Kijk je dan naar de rol van de Europese binnenvaart daarin, dan heb je het over mensen die één schip hebben of meerdere schepen en mensen die zorgen dat er vracht in
die schepen komt… Dat zit toch heel dicht
bij elkaar. Als we daarin een kunstmatige
verdeling overeind proberen te houden,
zijn we niet goed bezig. Nationaal niet en
zeker ook niet internationaal.”

Als je Vladimir Poetin nu ziet, moet
je toch denken aan die hilarische
film over de dood van Joseph
Stalin (The Death of Stalin – UK
2017). De dictator ligt in zijn datsja na een beroerte bewusteloos
in een plas van zijn eigen urine en
zijn belangrijkste ministers staan
om hem heen en weten niet welke
dokters ze moeten laten komen om
hem te redden. Alleen Stalin kan
immers die beslissing nemen (en
de beste artsen heeft hij bovendien
laten vermoorden). Het gevolg is
dat Stalin sterft.
Zo ver is het nog niet met Poetin,
maar hij heeft alvast het juiste
sfeertje gecreëerd. Wist je dat zijn
opa de privékok van Stalin was?
Helaas heel begrijpelijk dat zo’n
verknipt mannetje stikjaloers is
op die leuke president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky. Een vrolijke acteur die erin is geslaagd een
grappige televisieserie bijna letter
lijk in het echt na te doen door met
driekwart van de stemmen en nauwelijks enige politieke ervaring president te worden van het grootste
binnen Europa gelegen land. Dat
is de omgekeerde wereld en echt
veel knapper dan dat de dood van
de Georgische grote leider van de
Sovjet-Unie wordt nagespeeld door
Britse acteurs.
Maar Poetin kan er niet mee leven
dat de buurman populairder is dan
hij en beschuldigt de leider van
buurland Oekraïne van ‘nazisme’
terwijl de goede man twee Joodse
ouders heeft. Hoe doorzichtig wil
Poetin die leugen eigenlijk maken
als ‘excuus’ om lekker ouderwets
met een flink leger een land binnen
te vallen? Het kan hem gewoon niet
veel schelen. Zijn waardeloze imago lijdt daar niet meer onder.
Maar nu de gevolgen, die zijn dus
wel serieus. Europa koopt nog
steeds heel veel gas in Rusland
en financiert dus die overval op
Oekraïne. Zonder de verkoop van
grondstoffen zou Rusland echt
niet zoveel in de melk te brokkelen
hebben.
De gespeelde verontwaardiging
van Westerse leiders – Poetin
heeft toch altijd een door en door
betrouwbare indruk gemaakt – belooft weinig daadkracht. Ze willen
niet van het Russisch gas af. En
Oekraïne hoort sowieso historisch
gezien bij Rusland?
Nederland is het Europese distributiecentrum voor olie en gas uit
Rusland. Misschien zou de haven
van Rotterdam een flinke veer moeten laten als het van een serieuze
boycot zou komen. Maar zo ver
komt het niet. Wel zal waarschijnlijk de energieprijs verder stijgen
door de onrust. En wie vaart daar
wel bij? Juist, Poetin lacht zich
dood. Als je die Doema-leden zag
rillen voor hun leider, denk ik niet
dat ze in dat geval op zoek gaan
naar een dokter. Kom nou, Poetin is
Stalin niet.

Michel Gonlag
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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

Rederij Stiphout in Maastricht is voor haar boottochten op de Maas op zoek naar gemotiveerde

KAPITEINS
Wie zoeken wij
• Je bent een enthousiaste, ervaren schipper die er netjes en verzorgd uitziet.
• Je bent in het bezit van Groot Vaarbewijs.
• Je bent flexibel en hebt een dienstverlenende instelling.

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!

Wat bieden wij
• Een goed en marktconform salaris.
• Vijf mooie passagiersschepen die technisch zeer goed in orde zijn.
• Werktijden en dagen in overleg.
• Vast dienstverband of als oproepkracht of zzp’er.
Reageren?
Heb je interesse in deze functie, mail dan je motivatiebrief en cv naar
Dennis Fransbergen, Directeur, dennis@stiphout.nl
of bel voor meer informatie naar +31 (0)43 3515300.

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

Maaspromenade 58, 6211 HS Maastricht, T +31 (0)43 3515300, www.stiphout.nl

RP Tankschiffahrt AG

We verwelkomen je graag in ons team!

GEVRAAGD:
VKV Service is nog op zoek naar

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

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

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

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

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.

Wie zijn wij?

We beschikken over een vloot van een 16-tal tankschepen
met draagvermogens tussen de 2500 en 4200 ton.
De schepen zijn uitgerust voor het vervoer van minerale oliën.

Wie zoeken we?

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

Dan ben je diegene die we zoeken!

Wat bieden we?

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

Wil je meer informatie?

Mail gelijk je vragen en gegevens naar: jobs@rptag.ch
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Alle hens aan dek: steun voor
promotie aantrekkelijke sector
Ondanks diversiteit, vrijheid, duurzaamheid en carrièremogelijkheden in
de maritieme branche, is deze nog onvoldoende in beeld bij scholieren,
werkzoekenden en werkenden.
DOOR JOHAN DE WITTE

Met als doel de binnenvaart zichtbaarder maken, hielden de ambassadeurs van Wereld van de Binnenvaart
Frans van Weert en Karel Uyldert op
woensdag 23 februari hun gehoor
voor dat het promoten van de maritieme wereld geld kost en steun verdient.
Die dag lag mps Treasure van Scylla
langszij de Dordtse Merwekade. Dat
was het podium waar scheepvaartondernemers, en vertegenwoordigers
van rederijen, de cruisevaart, verzekeraars, scholen en opleidingsinstituten
zich verzamelden om te zien hoe de
vlag erbij hangt als het gaat om (de
werving van) potentiële werknemers.

Arbeidsmarkt
Reeds jaren is het bij organisatie
Wereld van de Binnenvaart alle hens
aan dek om de branche onder meer
via social media, film en video, op
lagere scholen, in het voortgezet
onderwijs, op beurzen en met presentaties te promoten!
Op de Nederlandse arbeidsmarkt is
de concurrentie groot. Iedere partij

zoekt aandacht voor de eigen branche. Er zijn meer banen dan werkzoekenden. Om je als specifieke sector in
deze concurrentie te onderscheiden is
een slimme aanpak nodig en moet je
de medewerker wat bieden. Passiviteit hierin is naïef. Investering in en
aandacht voor aankomende collega’s
betaalt zich uit.

Bijdrage
Het merendeel van de aanwezige
binnenvaartondernemers gaf aan
collectieve promotie heel belangrijk te vinden en was ook bereid in
verhouding naar de grootte van hun
bedrijf bij te dragen. Ook de aanwezige Duitse ondernemer Martin
Deymann loopt er met zijn gelijknamige firma warm voor.
Om zoden aan de dijk te zetten is er
jaarlijks 500.000 euro nodig voor de
promotie. Veel geld, maar deel het
met vele belanghebbenden en het is
peanuts. Er komt een raad van toezicht die toetst of de gelden goed en
voor de doelstelling worden gebruikt.
Gastspreker Sultan Çelik van het UWV

Verruiming van de baan
De verruiming van het Elbe-Lübeckkanaal voor schepen tot 110 meter is
voorlopig van de baan. Het project
is weliswaar opgenomen in het Bundesverkehrswegplan 2030, maar de
Duitse overheid heeft besloten de economische haalbaarheid eerst in kaart
te laten brengen.
De nadruk ligt de komende jaren op
het onderhouden en opknappen van

sluizen. Ook worden nog drie bruggen over het kanaal verhoogd. Hierdoor kunnen (kleine) binnenschepen
containers in twee lagen vervoeren.
Maar de sluizen worden niet verlengd.
De vervoerde tonnage op het kanaal
neemt al jaren af en bereikte vorig jaar
een historisch dieptepunt. Daarom
wil de overheid eerst onderzoeken of
de kanaalverruiming wel zinvol is.

wees op de mogelijkheid dat binnenvaartondernemers gebruik kunnen
maken van het uitvoeringsinstituut.
Sinds kort is deze organisatie landelijk op de hoogte van de werksituatie
en het aanbod in de binnenvaart.
Wereld van de Binnenvaart daagt
mensen uit de overstap naar de binnenvaart te maken, zorgt dat scheepvaart wordt ingebed in het onderwijs,
laat jongeren kennis maken met het
leven en werken aan boord van een
schip, laat mbo-studenten en ouders
kennismaken met de kansen die de
scheepvaart te bieden heeft. De organisatie inspireert en geeft twijfelaars
een motief.
Van Weert en Uyldert waren tevreden
over de opkomst. Ze riepen collegaondernemers op ook aan te haken bij
de collectieve promotie. Alleen samen
kan het lukken, geef de ambassadeurs
de lengte.
www.wereldvandebinnenvaart.nl

Cito vaart
voor Unibarge
Bij het artikel over de onlangs in de
vaart gekomen tanker Cito stond in
de lijst met leveranciers een verkeerde
bevrachter vermeld. In het artikel zelf
stond het wel correct: de Cito vaart
met de vlag van Unibarge in top.

EXTRA OVERGANGSREGELING
VOOR NIEUW EXAMEN
Er is een versoepelde overgangsregeling gekomen
voor het EU-kwalificatiecertificaat Schipper.
Het gaat om een noodregeling omdat Nederland bij de
invoering van de Europese richtlijn op 18 januari nog
niet klaar was. Als een kandidaat vóór 18 januari is gestart met het traject voor alle binnenwateren of rivieren,
kanalen en meren en dit diploma vóór 1 mei 2022 behaalt, hoeft hij of zij geen overgangsexamen Schipper
te doen.
Er gold al een regeling waarbij een kandidaat die (nog)
geen praktijkexamen kan doen, mag volstaan met het
aantonen van 720 vaardagen. Men moet het Navigatie
1 examen doen plus vier jaar vaartijd aantonen. Deze
mogelijkheid bestaat tot 1 september.


(foto E.J. Bruinekool Fotografie)

INTERRIJN NEEMT EUROKOR OVER
Interrijn Groep heeft Eurokor Barging uit Ridderkerk
overgenomen. Het Zwijndrechtse bedrijf verstevigt
daarmee zijn marktpositie.
Bij elkaar waren de bedrijven in 2021 goed voor het transport van 7,5 miljoen ton en een vloot van meer dan honderd schepen en duwbakken. “Samen hebben we een
bredere spreiding van ladingtypes, vaargebied en bieden
we nog meer vervoersgarantie voor onze klant en zekerheid voor onze schippers”, zegt Interrijn-CEO Matthijs
Mannak op de website van het bedrijf. Eind 2020 nam het
bedrijf ook al (GVR) Agritrans over.
De groei past in de strategie van opschalen, integreren
en samenwerken om zo een stabiele factor te blijven in
de keten voor steeds meer logistieke partners. Interrijn
bestaat sinds 1971 en is eigendom van Peterson en FMS.
De groep bestaat onder meer uit Interrijn, Ara Bulk, BLG/
Interrijn Autotransporten, Rhino Ro-Ro Service en EWT
Schifffahrtsgesellschaft.

‘Meten op
Schepen’
De Topsector Logistiek is het
programma ‘Meten op Schepen’
gestart. Het doel is de werkelijke
uitstoot van onder meer CO2 en
stikstof door de binnenvaart te meten en vast te leggen. Op die manier wil de Topsector Logistiek de
emissieprestaties van de binnenvaart in kaart brengen. “Hoe beter
de verhouding is tussen (nuttige)
verplaatsing van goederen enerzijds en de emissies anderzijds,
des te beter is de emissieprestatie.”
Het monitoren van emissies in de
praktijk geeft inzicht en kan helpen
bij effectief beleid om uitstoot te
verminderen. Het is in feite meten
aan de pijp, waar de branche al
jaren voorstander van is en dat ook
al tijdens het afgelopen december afgeronde Europese project
CLINSH. Aan ‘Meten op Schepen’

Schepen op de Nieuwe Maas in Rotterdam. (foto Tekst & Toebehoren)

werken TNO, STC Nestra, Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart, CoVadem en Shipping Technology mee.
Ongeveer twintig scheepseigenaren werken mee aan het programma en hebben hun schepen laten
voorzien van sensoren en telema-

tica om vervolgens 24/7 te gaan
meten gedurende minimaal een
jaar.
gegevens over een
Met de meet
periode van een jaar wordt het,
onder andere, mogelijk om inzicht
te krijgen in seizoenseffecten van
waterafvoer en gerelateerde wa-

terstanden op energieverbruik en
emissieprestaties. De analyse van
de gegevens leidt naar verwachting tot nauwkeuriger en betrouwbaarder modellen van de emissieprestatie van de binnenvaart
en betere en meer gegevens om
beleidsbeslissingen op te baseren.

De komende maanden worden
de meetschepen voorzien van de
nodi
ge instrumenten. Vervolgens
start het eenjarige monitoring
programma. De eerste resultaten
komen naar verwachting eind 2022
beschikbaar.
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Familieberichten

Familiebericht plaatsen? Mail uw bericht naar
klantenservice@binnenvaartkrant.nl

KLEINE GEBOORTE | VERLOVING | HUWELIJK | OVERLIJDEN | DANKBETUIGING | IN MEMORIAM

De Heer is mijn Herder
Psalm 23

Je wilde zo graag bij ons blijven,
je vocht uit alle macht.
Toch moest je van ons scheiden
aan het einde van de dag.
Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden
mochten hebben, geven wij u kennis van het overlijden van mijn man en maatje,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, zwager en oom

Jan Krijn van der Ham
Jan

9 oktober 1943

Krimpen aan den IJssel

17 februari 2022

Sarina van der Ham-de Geus
Hugo en Heidi
Thijs & Jasper
Mariëlla en Tom
Jordy
Jordy, Milan & Noah

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

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

(Kraan)schipper nodig?
Tel: 06-38065160

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

Gezocht Kapitein voor tankschip:
• 14 dagen op / 14 dagen af
• Vaargebied ARA
• Rijn – Radar – ADN patent
• Goede verloning

Schipper zoekt werk. Droge lading schip van
maximaal 86 meter en goed onderhouden.
In bezit van rijnpatent tot km 666 en ADN basis.
Voorkeur gaat uit naar weekend vrij en zaterdag
in overleg mogelijk. In loondienst en onder
Nederlandse voorwaarden. Tel: 06-25443993

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

Rally en Hans
Remco
Burgemeester Bulderboulevard 5
2922 BR Krimpen aan den IJssel
De begrafenis heeft, na een afscheidsdienst in de IJsseldijkkerk, op woensdag 23 februari
plaatsgevonden op begraafplaats Waalhoven te Krimpen aan den IJssel.

Wholersaler for
Maritime & Industry
Gevraagd

Iventa is dé groothandel voor
A-merken schoonmaakmiddelen,
schoonmaakartikelen en hygiëne
papier. En dat is nog niet alles!

Wat we nog meer leveren?
www.iventa.nl

Personeelsadvertentie?

Kapitein
• Fulltime, evt. Parttime
• in periode mei t/m september
• Voor onze rondvaartboten
(dagwerk)
• graag woonachtig in Zeeland
• ook voor gepensioneerden
of vervroegde uittreders
Informatie: info@rederij-dijkhuizen.nl
0118-419367
Sollicitaties s.v.p. per mail

Reserveer nu
Uw advertentie verschijnt
zowel in de krant als online!
binnenvaartkrant.nl/adverteren

DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH
HYBRIDE / FULL ELECTRIC AANDRIJFSYSTEMEN

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

www.binnenvaartkrant.nl

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

www.vlootschouw.nl

BINNENVAARTCIJFERS
www.binnenvaartvlog.nl

www.binnenvaartcijfers.nl

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

Biesboschhaven Noord 1b
4251 NL Werkendam
T. +31 (0)183 502688
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Investeringsmaatschappij neemt Nederlandse containerspecialist over

Danser Group
kan verder
groeien met BOC
Blue Ocean Capital (BOC) neemt Danser Group
over van de huidige eigenaren. Dat is 23 februari
bekendgemaakt. De transactie wordt naar verwachting
in maart afgerond.
Danser is een prominente particuliere logistieke
dienstverlener in de containerlogistiek. In 1982 ontstaan uit de binnenvaart, maar ook actief op het spoor
en de weg. In 2021 transporteerde de groep ruim 1,6
miljoen TEU, maar ook projectlading. Grotendeels
over water, met een uitgebreide vloot eigen en
gecharterde schepen. Danser heeft een sterke positie
in Noordwest-Europa en eigen kantoren in Nederland, België, Frankrijk en Zwitserland.

Succesverhaal
BOC is een investeringsmaatschappij met gerichte investeringen op het gebied van transport, infrastructuur
en logistiek, opgericht in 2015 en gevestigd in Londen
en Nederland. Vorig jaar nam het bedrijf
Rotterdam Short Sea Terminals over.
“BOC is zeer verheugd over de investering in Danser
Group en wordt hiermee onderdeel van het succesverhaal van Danser”, zegt Jacob Ingemann Olsen in
een toelichting. Hij is managing partner bij Blue Ocean

Koppelverband Eiger-Nordwand is een van Dansers eigen schepen.
(foto Danser Group)

Capital. “Onder de indruk zijn we van het uitgebreide
netwerk van Danser, de klantgerichtheid en operationele expertise binnen een aantrekkelijke groeimarkt.”
BOC wil Danser laten groeien en de vloot uitstootvrij
maken.
Tommy Moelgaard, ook partner bij BOC, blikt vooruit:
“We zullen ons focussen op groene transportoplossingen die de klanten van Danser helpen hun logistieke
footprint te verminderen. BOC heeft contact met financiële en technische partners die de transitie naar verdere
vergroening bij Danser willen ondersteunen en versnellen, hierbij gebruik makend van de beste dienstverleners en deskundigheid. We zijn blij dat het voltallige
management van Danser aan boord blijft en kijken uit
naar de samenwerking. We zien aantrekkelijke kansen
voor verdere groei en consolidatie binnen de sector.”

Danser-CEO Ben Maelissa vertelt: “Door de jaren
heen hebben we het bedrijf laten uitgroeien tot één
van de belangrijkste spelers in ons segment. Het is een
voordeel met het oog op de toekomstige groei van
Danser dat er nieuwe eigenaren en kapitaal worden
toegevoegd aan het bedrijf die de onderneming als
onafhankelijke operator in deze markt ondersteunen.”
Maarten van der Valk, managing director van Danser
vult aan: “Dankzij deze stap kunnen we onze dienstverlening aan de klanten en netwerkpartners voortzetten, garanderen en verder ontwikkelen.”

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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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

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

(vrĳetĳdsregeling in overleg)

+421 948 566 980

DE +421 940 996 009

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

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

•
•
•
•

Rijnpatent tot min. Mannheim
Radar-, ADNR en Marifoonpatent
Onder Zwitserse condities
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

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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Stuwadoorsbedrijf A. Brussé en Zn en op- en overslagbedrijf, Nieuwe Waterweg
Silo B.V. zijn betrouwbare partners voor het overslaan van bulk- en stukgoederen
en het laden en lossen van kleine zeeschepen, coasters, lichters en vrachtwagens.
Wij beschikken over zeven drijfkranen en drie duwboten. Deze drijvende krachten
worden dagelijks ingezet in de havens van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

STUWADOOR/SCHIPPER M/V
OP FULLTIMEBASIS (40 UUR) MET ALS STANDPLAATS SCHIEDAM

Dit ben jij:
Je bent in het bezit van een schippersdiploma, een geldig rijbewijs en eigen
vervoer. Daarnaast heb je ervaring in
de binnenvaart. Je bent ondernemend,
actief en bereid -indien nodig- in de
avond en op zaterdag te werken.
Je houdt van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in de uitvoering van
je functie. Het besturen van de kranen,
kun je bij ons on-the-job leren.

Dit zijn wij:
Een familiebedrijf met een open,
no-nonsense aanpak en een goede
reputatie. Wij bieden je goede arbeidsvoorwaarden waaronder een salaris/overwerkvergoedingen conform een eigen
interne salarisregelingen, een pensioenregeling, reiskostenvergoeding en een
interne opleiding. En als je goed bij ons
bedrijf, het team en de functie past, is
er al snel zicht op een vast contract.

Voor een impressie van onze bedrijven kijk je op:
https://www.brusse-zn.com
https://www.nwsilo.nl
Ben jij geïnteresseerd in deze functie, reageer dan snel en stuur een e-mail
met een korte motivatie en je CV naar info@brusse-zn.com. Ook voor vragen
over deze vacature kun je contact opnemen via bovenstaand e-mailadres.

Help jij de scheepvaart in Rotterdam in goede banen te leiden? Ga aan de slag als

VTS-operator bij het Havenbedrijf Rotterdam
Als VTS-operator werk je in continudienst op de afdeling Verkeerafhandeling.
Deze afdeling begeleidt 24/7 het scheepvaartverkeer in de Rotterdamse haven.
Je werkt in ’state of the art’ verkeerscentrales (Hoek van Holland en Botlek) in
nauw teamverband en verzorgt via communicatie de veilige afhandeling van het
scheepvaartverkeer.
Als onze nieuwe collega heb je:
• een afgeronde nautische mbo-opleiding en grondige kennis van zee- en/of
binnenvaart
• minimaal 3 jaar recente en relevante werkervaring
• een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
De selectiedagen zijn op 13 en 28 april.
Mocht je meer willen weten over deze functie, bel gerust met:
Kevin van Drongelen, Teamleider, tel.nr. +31 6 1137 8467
Jan Kunst, Teamleider, tel.nr. +31 6 5423 3235
Enthousiast geworden? Dan ontvangen jouw sollicitatie
graag voor 7 april 2022 via onze website:
VTS operator | Port of Rotterdam

Bekijk de volledige
vacaturetekst

www.portofrotterdam.com

UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!

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

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

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

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

IN PRIJS VERLAAGD

Splendor
ms Fariona
Afmetingen
: 110 x 9,50 x 2,99
Splendor
Tonnage
Afmetingen : : 2200
110 x 10.5 x 3.19

Bouwjaar
Afmetingen
110
x 9,50 x 2,99
Tonnage :: : 2006/1998
2.523
Hoofdmotor
Tonnage
2200
Bouwjaar :: : Fabr.
2007MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008
Bouwjaar
Hoofdmotor: : 2006/1998
Mitsubishi, S12A-MPTK, 1278 Pk,
Hoofdmotor : Fabr.
MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008
Bj. 2007

Nautische Crew gezocht!

Livia
ms Mondial
Afmetingen
: 54.98 x 7.25 x 2.65
Livia
Tonnage
Afmetingen: : 699
90 x 9.53 x 3.27
Bouwjaar
Tonnage ::
Afmetingen
Hoofdmotor
Bouwjaar ::
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor:
Hoofdmotor :

: 1963
1.849
54.98
x 7.25 x 2.65
Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
: Fabr.
1982
699
Bj.
1981
: 1963
Caterpillar, C32, 1200 pk,
Fabr.
Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
Bj. 2013
Bj. 1981

INRUIL MOGELIJK
TE KOOP GEVRAAGD
NIEUWE HOOFDMOTOR

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

TE KOOP GEVRAAGD

MTS 110 x 11.40 min
3500
m³ min
MTS 110
x 11.40
ms Cygnus
spiralen
3500en
m³ketel
Afmetingen : 110 x 11.45 x 3.42
bouwjaar
2000
spiralen
en ketel
Tonnage
: 3.020 vanaf
Bouwjaar : 2007
bouwjaar
vanaf
2000
Hoofdmotor
: Mitsubishi,
S16 R-MPTA,
1.600 Pk,
Bj. 2007

Nieuwbouw
duwboot
ms Con Zelo

Afmetingen : 80: x19
8.21
2.54
Afmetingen
x 10x meter
Nieuwbouw
duwboot
Bouwjaar
: 2020
Tonnage
: 1.087
Bouwwerf
:: Tinnemans,
Maasbracht
Bouwjaar : 1957
Afmetingen
19 x 10 meter
Levering
conditie
overleg
Hoofdmotor
: Wartsila
UD 25, 1100 Pk, Bj. 2007
Bouwjaar
:: In
2020
Prijs
€ 2.685.000,-Bouwwerf
:: Tinnemans,
Maasbracht
Levering conditie : In overleg
Prijs
: € 2.685.000,--

Merwestraat 4a, 4251 CR Werkendam

Ship Vision
Telefoon: +31 (0) 183 50 54 33
Telefoonnummer:
+31 (0) 183 50 54 33
Merwestraat
4a
Ruijtenberg:
+31
65114
14 53
53 39
Jan
Ruijtenberg,
mobiel:
(0)(0)651
39
Merwestraat
4a,Jan
4251
CR +31
Werkendam
4251 CR
Werkendam
Dolf
Cornet:
+31
(0)
646
92
12
80
Dolf
Cornet, mobiel:
+31
Telefoonnummer:
+31
(0)(0)
183646
50 92
54 12
33 80
info@shipvision.nl
Johanna
v/d Werken:
(0)14
65553
6939
09 82
e-mail:
info@shipvision.nl
Jan Ruijtenberg,
mobiel:
+31 (0)+31
651

Dolf Cornet, mobiel: +31 (0) 646 92 12 80
e-mail: info@shipvision.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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Ingelbeen-Soete • Noordkaai 8 • 8870 Izegem • België

www.ingelbeen.be

Mobilgard™ HSD+ 15W-40 en Stage V: voor besparingen en lage emissie
Met de invoering van de Stage V emissieeisen in de binnenvaart, zijn er grens-waarden opgesteld voor de uitstoot van
koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC)
en stikstofoxiden (NOx) bij binnen-vaartmotoren. Daarnaast is ervoor gekozen om
naast eisen voor het maximale gewicht
aan fijnstof (PM) ook normen op te leggen
voor het aantal vaste fijnstofdeeltjes (PN).
Hierbij is de uitstoot van NOx met 70-84
procent en PM met 92,5 procent lager dan
de CCR-II norm.
Motorenbouwers kwamen met een integra
le oplossing om aan deze eisen te voldoen:
een verbrandingsmotor met uitlaatgas
nabehandeling. Deze systemen bestaan uit
stikstofoxidekatalysors, uitlaatgascirculatie
(EGR) en roetfilters (DPFs)
De aanwezigheid van deze systemen om de
emissies aan te pakken hebben ook conse
quenties voor de te gebruiken motorolie.
Er moet namelijk een “low SAPS” motorolie
gebruikt worden. U vraagt zich waarschijnlijk
af wat een “low SAPS” olie juist is en waarom
u deze moet gebruiken.
Als we de term “low SAPS” even als woord
ontleden, krijgen we al een beter begrip van
de term. “SA” staat voor “Sulphated Ash”
(gesulfateerde as), “P” staat voor “Phosp
horus” (fosfor) en “S” staat voor “Sulphur”
(zwavel). Dit zijn additieven die traditioneel
in motoroliën terug te vinden zijn voor ver

schillende doeleinden. In “Low SAPS” oliën
zijn deze additieven in hoeveelheid beperkt.

de motorreinheid én langere oliestand
tijden.

Sulphated ash: Metaal elementen in
motoroliën, die meestal afkomstig zijn
van de samenstelling van de detergenten
en antislijtageadditieven.
Fosfor: dient als antislijtageadditief
Zwavel: Antioxidant – vertraagt olie
oxidatie (= veroudering)

Het verlengen van de oliestandtijden
is reeds bij verschillende schepen met
verschillende motoren verantwoord ge
realiseerd en bewezen m.b.v. MobilServ
Lubricant Analysis systeem. De verlengingen
waren in de lijn van verdubbeling of hoger
en brachten heel wat besparingen met zich
mee op vlak van olie aankoop, filterverbruik,
werkuren en stilstand.

Nu het waarom. Deze drie elementen
kunnen met de olie in de verbrandingkamer
opgebrand worden en naar het uitlaat
systeem mee gevoerd worden. Daar kunnen
de verbrande resten van deze elementen
het systeem en filter blokkeren. Hierdoor
worden de prestaties van de motor beperkt
en zal ook de uitstoot stijgen. Een situatie
die dus vermeden moet worden.

Samengevat biedt de Mobilgard™
HSD+ 15W-40 volgende voordelen:
• Bescherming van uitlaatgas
nabehandelingssystemen
• Verlenging van oliestandtijden
met gerelateerde besparingen
• Superieure “keep clean” eigenschappen
door verminderde opbouw van sludge
en afzettingen
• Verlengde levensduur van motor
en onderdelen zoals dichtingen
en pakkingen

ExxonMobil formuleerde met de Mobil
gard™ HSD+ 15W-40 een specifiek ant
woord voor zwaarbelaste hoge snelheid die
selmotoren in de scheepvaart die voorzien
zijn van moderne lage emissie systemen.
Deze olie overtreft de vereisten van de API
CK-4 norm en is goedgekeurd door be
langrijke motorbouwers zoals Caterpillar,
Cummins, Volvo, MAN e.a.
De formulering en prestaties van de
Mobilgard™ HSD+ 15W-40 zorgen niet
alleen voor een langere levensduur van het
systeem voor uitlaatgasnabehandeling maar
ook voor verminderd olieverbruik, verhoog

Authorized
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ExxonMobil
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000

n/a

0 100 90 0

100 60 0 0

100

0000

254 0 12

12 71 157

000

255 255 255

#D42E12

#0047BA

#2B2926

#FFFFFF

ace

PERFORMANCE BY

Distributor

11

1 maart 2022

Op 12 en 13 maart presenteren meer dan 40 bedrijven zich in de Antwerpse Stadshaven

Veel te beleven
op Antwerp
Nautical Event
Na twee succesvolle edities vindt dit jaar weer het
Antwerp Nautical Event plaats. Op zaterdag 12 en
zondag 13 maart zijn bezoekers van 10.00 tot 16.00
uur welkom bij Nassau Scheepsbenodigdheden en
De Wit Bunkering in de Antwerpse Stadshaven.
De succesformule aan en in het Asiadok (adres: Oostkaai 28) is weer verder uitgebreid en verbeterd. Samen
met gespecialiseerde leveranciers en partners verwel
komen Nassau Scheepsbenodigdheden en De Wit
Bunkering belangstellenden om kennis te nemen van
nieuwe producten en te genieten van het uitgebreide
programma met demonstraties, rondvaarten, bezoeken
aan diverse jachten, gratis advies en lezingen. Verder
kunnen bezoekers zeilen, een havenrondvaart maken
en een bunkerschip en een solarboat bezoeken.

Meer dan 40 partners
Wat enkele jaren geleden begon als een uitgebreide
‘opendeurdag’, groeit uit tot een mooi evenement voor
yachting en binnenvaart aan het Asiadok. Met dit
evenement bieden De Wit Bunkering en Nassau
Scheepsbenodigdheden, samen met meer dan 40 partners, “een platform voor netwerken en kennisverbreding”.

Bezoekers kunnen onder meer een kijkje nemen aan boord van een bunkerschip.
(foto De Wit Bunkering)

Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen
bezoekers kennismaken, met elkaar en met verschillende producten en diensten. De unieke locatie van de
ruimten van Nassau Scheepsbenodigdheden en De Wit
Bunkering aan het Asiadok in de Antwerpse Stadshaven
vormen het perfecte kader voor een dag vol beleving.
Beleving staat centraal op het Antwerp Nautical Event.
Er worden interessante kortingen aangeboden op verschillende producten in de winkel. De bezoeker kan
met al zijn vragen terecht bij de verschillende leveranciers die ter beschikking staan voor demonstraties en
technische uitleg. Daarnaast worden op beide dagen
interessante presentaties gegeven in de speakerscorner.
De waterliefhebber kan zich volledig uitleven met tal
van leuke watergebonden activiteiten.

Lancering Koophaven
Deze editie staat in het teken van de lancering van
de Antwerp Nautical Center Koophaven. De
ligplaatsen aan de nieuwe aanlegsteiger staan ter
beschikking voor makelaardij, chartering en partners van het Antwerp Nautical Center. Het Antwerp
Nautical Center is een bijzonder totaalconcept voor
watersporters.
De partners van het Antwerp Nautical Center presenteren dit vernieuwende concept met trots aan het
publiek. Zij zijn 12 en 13 maart eveneens aanwezig
om recreatievaarders antwoord te geven op allerlei
watersportgerelateerde vragen.
Kijk voor meer informatie op
www.antwerpnauticalevent.be.
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(foto’s: Media Creators)

Concordia Damen
levert Blue Marleen op
Innovatieve
Specialist

Afmetingen

ENI-nummer

Tonnage

Thuishaven

110 x 11,45
meter

2339355

2802

Rotterdam

Foto: Media Creators

Aan mts BLUE MARLEEN leverden o.a.

Wij wensen de Blue Marleen
een behouden vaart!
Biesboschhaven Noord 7a . 4251 NL Werkendam
T. 085-040 48 00 . M. 06 835 26 326 . info@ccm3.nl

www.ccm3.nl

Gebr. de Jonge Shipbuilding
Services B.V.
Bouw casco
Shipyard Kladovo Service
Levering Casco
Concordia Damen Shipbuilding B.V.
Levering totaal schip
CCM3
Afbouw
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Beerens Handelsonderneming B.V.
- Enkel uitschuifbare radarmast
vierkant-model
- Dakradarmast type Dortsman
- Stuurhuistrap
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
Cornet Groep
Schilderwerk bovendeks en
machinekamers
Cryonorm B.V.
LNG marine fuel system incl. control
system and LNG bunker skid
Damen Marine Components
Ankerlier
Ankerbehandelingslier
Danfoss Drives B.V.
2 x Danfoss VACON® NXP
watergekoeld voor 500kW
voortstuwing
2 x Danfoss VACON® NXP

luchtgekoelde remchopper regeling
1 x Danfoss VACON® NXP
watergekoeld 425kW boegschroef
2 x Danfoss VACON® NXP
watergekoeld voor 90kVA microGrid
8 x Danfoss VACON® VACON0100
voor 38kW ladingpompen
11 x Danfoss VACON® VACON0100
voor algemene pompen/
ventilatoren/lieren
De Waal Machinefabriek B.V.
- Stuwa Schroefasinstallatie met
schroefasrem
- Stuwa Schroefasseals
- EasyFlow Roersysteem
- Stuwa Stuurmachine
Foresta Trading B.V.
- Volledige pakket F.T. VICTOR
dienstpompen
- F.T. TTK Ballast / stripping ejectors
- F.T. Smeerolie haspelsets
- Volledige pakket F.T. DP koelwatercirculatiepompen
Hoogendoorn MBI BV
Volledige betimmering achterwoning
& stuurhuis
Hybrid Ship Propulsion
2x Oswald PM voortstuwings
motoren
Kampers Shipyard B.V.
Stuurhuis incl.
hefgeleidekokersysteem

vlootschouw.nl/blue-marleen
Kieboom Werkendam B.V.
Inventaris
MAN Rollo B.V.
MAN Stage V generatorsets. MAN
E3262LE262 LNG 495 ekW, MAN
D2676LE328 277 ekW
Marflex B.V.
8 x MarFlex Deepwell pomp MDPD80
Oechies Elektrotechniek
- Elektrische voortstuwingsinstallatie
- PMS met LNG generatoren
- Elektrische installatie
- Nautisch pakket
- Camera systeem
- Overdruk
- Gasdetectie
OMRU Scheepsramen
Scheepsramen
PSI Pijpleidingen
Dekleidingen
Veth Propulsion B.V.
1 Veth Stuurrooster, type VGS-1200L
met E-motor
W&O Europe
Appendages voor de
dekleidingsystemen, ballastsysteem
en de machinekamers
WindeX Engineering B.V.
Airconditioning, overdrukinstallatie,
afzuiging accommodatie
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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

STUURMAN/VOLMATROOS

KAPITEIN

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

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

FUNCTIE EISEN

■
■
■
■

WIJ BIEDEN:

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

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

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

SOLLICITEREN EN EXTRA INFORMATIE:

SOLLICITEREN EN EXTRA INFORMATIE:

■ 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

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 15 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

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 15 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

ONE STOP
ShipService & repair
E N G I N E

E N G I N E

S E R V I C E

S E R V I C E

Wij zoeken op korte termijn:
DIESELMONTEURS
bij voorkeur met ervaring in het
zelfstandig repareren en reviseren
van scheepsdieselmotoren aan
boord van schepen en/of bij ons
in de werkplaats

IJZERWERKER/LASSER
EN BANKWERKER
bij voorkeur met ervaring in het
zelfstandig uitvoeren van scheepsreparaties (boven de waterlijn),
inbouwen van scheepsdieselmotoren of andere installaties,
leidingwerk, etc.

WERKZAAMHEDEN
Werkzaamheden kunnen worden
uitgevoerd in onze werkplaats te
Capelle a/d IJssel, aan boord van
schepen bij ons voor de wal
of elders. Solliciteren? Bel (010)
2580258 of email info@olthof.eu

SCHEEPSONDERHOUD SINDS 1924
WWW.OLTHOF.EU
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TE HUUR / TE KOOP
Ponton: Bouwjaar 2017. L. 41.60 m. Br. 9.50 m.
Lege diepgang: 0.57 m. Geladen diepgang: 3.24 m. Laadverm: 1052 ton.
Van Tiem kopschroef 360 gr/375 p.k.
Hatz generator 40 KVA. SI-R geldig tot 29-08-2028. Meetbrief geldig tot 04-04-2033.

Al m
dan 50eer
een be jaar
grip

Tender: Bouwjaar 1982 L. 16.00 m. Br. 5.20 m. Diepgang: 1.30 m. Volledig aluminium
gebouwd. 2 x MAN-Diesel elk 360 KW/490 P.K. 2 x Radar (Furuno) 2 x Marifoon, GPS.,
Navtex, Kompas.
Brandblusinstallatie (nieuw) Hydraulisch stuurwerk (dubbel) Verwarming olie en elektrisch.
Omvormer 24/5000W. Acculaders, Betimmering nieuw, keukentje met koelkast en
magnetron. Toilet.
30 NM, 2 reserve schroefassen. Gasolie 4200 L, Water 250 L. Verder alle certificaten
aanwezig.
2 Spudpaalkantelaars: met 2 hydropacks. Incl. 2 spuds van elk 12.00 m. Dia 610 mm.
Prijzen op aanvraag.

Prijzen op aanvraag!
Tel: 06-53163480, Email: aquatrans@gijsdaanen.nl

Boegschroefinstallaties
en Voortstuwingssystemen

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

WWW.VERHAAR.COM

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

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

BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht
TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl
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Ariël gaat aan de slag
voor Rijnaarde

(foto’s Flyliedutch)

Afmetingen

ENI-nummer

Thuishaven

85 x 9,50
meter

02339408

Papendrecht

Aan mts ARIËL leverden o.a.
Breko Shipbuilding & Repair
Afbouwwerf
Gebr. de Jonge Shipbuilding
Services B.V.
Levering casco
Alphatron Marine BV
Compleet nautisch pakket
Alubouw de Mooy B.V.
Vaste aluminium bovenbouw,
navigatie beugel, stalen
onderbouw, hefkolom, voormast,
boordlichtbakken, boot David,
RVS gepolijste uitlaten voor- en
achterschip en RVS lekbakken
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
C-Systems B.V.
De complete elektrische installatie,
stalen custom build lessenaar,
automatische pompbediening in

vlootschouw.nl/ariël

EXd dekbehuizing en complete PLC
installatie
‘t Catshuis
Meubelen en stoffering schip
Damen Marine Components
Besturingssysteem: type SP2700
Stuursysteem: Van der Velden®
3DWKK
Roeren: “Aqua-Logic” drie-roerensysteem
Den Breejen Shipyard
Schroefasinstallatie
Dijvler Materiaal B.V.
Boegankerlier, achterankerlier,
ankers, ankerdamkettingen en
ankerdraad
EPS European Pump Services B.V.
Twee stuks 250m3/uur EPS/
Bornemann ladingpompsystemen,
type HC 180, geschikt voor het

verpompen van zowel lichte
producten alsmede voor zware
stookolie bij een max. werkdruk van
6 bar en aangedreven door drukvaste
63kW ABB elektromotoren.
Naast de ladingpompsystemen heeft
EPS ook de strippomp unit geleverd.
Deze pomp, met een capaciteit van
ca. 13m3/uur bij 6 bar, is tevens
voorzien van een ABB elektromotor.
Alle pompsystemen zijn ATEX uitgevoerd en voorzien van Pt100’s voor
de vereiste temperatuurmonitoring.
De pompsystemen zijn geschikt voor
installatie in ATEX zone 1 IIB T4.
Door toepassing van alleen A-klasse
componenten heeft EPS pompsystemen geleverd met een hoge
mate van betrouwbaarheid en
bedrijfs-zekerheid.

Foresta Trading B.V.
Volledige pakket F.T. VICTOR
dienstpompen, F.T. TTK ballast/
stripping ejectors ≈ 200 m³/u,
F.T. Gasolie trimpomp, F.T.
Smeeroliepompen, F.T. Smeeroliehaspelsets, F.T. Hydrofoor met
luchtgekoelde frequentieregelaar
Groenendijk & Soetermeer
Lek- en stabiliteitsberekeningen en
beladingscomputer
Heatmaster B.V.
Ladingverwarmingsinstallatie door
middel van thermische olie met een
capaciteit van 800 kW
Hoogendoorn MBI B.V.
Volledige betimmering achterwoning
& stuurhuis
Hoveko B.V.
De complete tankmeting- en

alarmering, alsmede
druk- en temperatuurmeting met
behulp van TMS STaR systeem
PSI Pijpleidingen
Dekleidingwerk en machinekamers
Reintjes Benelux bvba
2x WAF 164 L met reductie van
4,560:1
Teus Vlot Diesel Marine B.V.
2x Voorstuwingsmotoren type Scania
DC-13 312A vermogen 331 kW –
1800 rpm
1x Generatorset RLP 621 D met
Scania DC-13 312A vermogen 311
kW – 1800 rpm
2x Generatorset met een JCB motor
type 448-TGWA-72 vermogen 80 kVa
Alle motoren zijn Stage V
gecertificeerd

Tresco Engineering bvba
Tresco Navigis
VE-woning en scheepsstoffering
Ve-screen zonwering tbv stuurhuis
Verhaar Omega B.V.
Eén (1) Verhaar Omega
Boegschroefinstallatie type
VBS1000sr (schroefdiam 1000mm)
verticale opstelling, 282 kW bij
1800 omw/min. en bediening
wegafhankelijk incl omschakeling
Pomp/Boegschroefbedrijf
W&O Europe
Appendages voor in de
machinekamers
WindeX Engineering B.V.
Airconditioning en
overdrukinstallatie

WIJ WENSEN
MTS ARIËL EN
BEMANNING EEN
BEHOUDEN VAART

Foto: FlylieDutch
NOORDEINDE 7, 3341 LW H.I. AMBACHT TEL: 078-6821214
FAX: 078-6821217
INFO@ALUBOUWDEMOOY.NL
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

Wij leverden de complete tankmeting- en alarmering, alsmede
druk- en temperatuurmeting met behulp van TMS STaR systeem.

Wij feliciteren Rijnaarde
van harte met mts Ariël
Stormsweg 8
2921 LZ Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 513333

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

Wij wensen het mts Ariël en haar bemanning
succes en een behouden vaart

Gebr. De Jonge Shipbuilding Services B.V.
Markt 13A
7241 AA, Lochem (Nederland)
T: 0031 573 250 680
E: info@shipbuildingservice.nl
www.shipbuildingservice.nl

Shipyard Kladovo
Djerdapskiput b.b.
19320 Kladovo (Serbia)
T: 00381 19 801 024
E: office@shipyardkladovo.com
www.shipyardkladovo.com
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Teus Vlot Diesel Marine B.V. is ofﬁcieel Scania dealer

Wij wensen mts Ariël
een behouden vaart!

Teus Vlot Diesel Marine heeft de volgende Stage V
gecertiﬁceerde motoren geleverd:
2x Voorstuwingsmotoren type Scania DC-13 312A vermogen 331 kW – 1800 rpm
1x Generatorset RLP 621 D met Scania DC-13 312A vermogen 311 kW – 1800 rpm
2x Generatorset met een JCB motor type 448-TGWA-72 vermogen 80 kVa

Alle motoren zijn Stage V gecertiﬁceerd
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Parlementaire commissie heeft luisterend oor voor sector

Veel animo voor
binnenvaart in
Duitse Bondsdag
De Duitse parlementaire commissie voor de
binnenvaart is voor het eerst in deze regeringsperiode
(virtueel) bij elkaar gekomen. Er namen ruim vijftig
politici namen deel aan de vergadering.

SPD-parlementariër Mathias Stein blijft voorzitter van
de commissie. Hij kijkt uit naar de samenwerking met
de binnenvaartorganisaties. “Vrijwel overal in Duitsland zijn vaarwegen, havens en binnenschepen. Alle
logistieke ketens maken gebruik van de vaarwegen.
Binnenvaart en binnenhavens creëren werkgelegenheid en zijn belangrijk om de klimaatdoelstellingen
te halen.”

Partij-overstijgend
“Om uitdagingen en kansen voor de sector sneller te
kunnen identificeren en problemen partij-overstijgend
op te lossen, hebben we sinds 1996 een parlementaire
commissie binnenvaart”, aldus Stein. “Via dit platform kan de sector zijn belangen vertegenwoordigen.
Samen met de binnenvaartorganisaties willen we
meer transporten naar de vaarwegen verschuiven en
de binnenvaart ondersteunen in de energietransitie.”
De Duitse binnenvaart- en binnenhavenorganisaties

WE KUNNEN WEER
SAMENKOMEN

Met de commissie binnenvaart heeft de sector een sterke vertegenwoordiger in het Duitse parlement. (foto BDB)

hopen op een vruchtbare samenwerking. BDB-directeur Jens Schwanen: “Samen met de commissie zijn
de afgelopen 25 jaar tal van waardevolle initiatieven
gelanceerd om de sector te versterken.”
BöB- en VBW-directeur Marcel Lohbeck noemt als
voorbeeld hiervan de capaciteitsverhoging binnen de
WSV. Daarnaast heeft de commissie zich sterk
gemaakt voor de sector tijdens begrotingsonderhandelingen en geholpen bij het opstellen van subsidieprogramma’s voor vlootvergroening en walstroom.
Lohbeck: “Deze constructieve samenwerking willen
wij graag voortzetten. Wij rekenen op ondersteuning
door de commissie bij de realisatie van het coalitieakkoord. Bijvoorbeeld als het gaat om de verantwoordelijkheid van de overheid voor haveninfrastructuur.
Verder willen we de zichtbaarheid van binnenvaart,

vaarwegen en havens verbeteren, en dan met name
hun positieve impact op milieu, economie en werkgelegenheid.”

Woordvoerders
Alleen Die Linke moet nog een afgevaardigde voor de
commissie aanwijzen. Alle overige partijen hebben
hun binnenvaartwoordvoerder voor de bondsdag al
benoemd: Mathias Stein (SPD), Bernd Reuther (FDP),
Lukas Benner (Die Grüne), Hennig Rehbaum (CDU/
CSU) en André Bochmann (AfD).
De commissie binnenvaart organiseert iedere herfst
samen met de BDB en de BöB een parlementaire
avond. Vanwege corona kon die in 2020 en 2021 niet
doorgaan, maar dit jaar hopen ze dat het wel weer
gaat lukken.

HET NETWERK VOOR DE

BINNENVAART

Beste Wandelgangers en Wandelgangsters,
Wij zijn zeer verheugd u te kunnen meedelen
dat er weer een Wandelgang bijeenkomst gaat
plaatsvinden op het schip de Eivissa!
We hopen u allen op donderdag 17 maart
welkom te heten met een hapje en drankje
op de Eivissa aan de Uilenkade te Zwijndrecht
(aanvangstijd is 17.00 uur).
De volgende bijeenkomst is donderdag 21 april,
eveneens op de Eivissa.
Uw dagelijks bestuur:
Dirk-Jan Bezemer
Els Oosse
Twan de Goeij

Alexander Wanders
Robbert Klaverdijk
Martine Brussé

Aan allen die de binnenvaart
een warm hart
toedragen

UITNODIGING
17 MAART 2022

UILENKADE TE ZWIJNDRECHT

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

Leveranciers Special

20

1 maart 2022

UW CONSTRUCTIEVE
PARTNER!

Dé leverancier van leidingsystemen en apparaten
Willems Piping & Equipment is dé leverancier
van leidingsystemen en apparaten.
Specialismen zijn de binnenvaart en industrie.

O N T Z O R G J EZ EL F

B ES P A A R T IJ D

W IN EX P ER T IS E

Willems kan hiervoor het gehele traject leveren
van ontwerp, engineering, productie tot en met
montage met eigen montageploegen.
De leidingsystemen en apparaten kunnen naar
keuze gefabriceerd worden uit staal, roestvaststaal, duplex of super duplex. Tientallen schepen
zijn voorzien van een door Willems Piping &
Equipment geleverd laad-lossysteem.
Vele industriële plants zijn voorzien van tanks en
leidingsystemen van Willems Piping & Equipment.
Ook levert Willems Piping & Equipment complete
leidingbruggen die eventueel in de eigen werkplaats volledig zijn geprefabt.

B EH A A L R ES U L T A A T

Bel voor een afspraak en ervaar hoe Willems
Piping & Equipment met u meedenkt en van
A tot Z ontzorgt.

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

W W W . T S M H . N L | T . + 3 1 ( 0 ) 6 1 2 3 5 2 9 0 1 | E. IN F O @ T S M H . N L

STAAL - ALUMINIUM - RVS

Willems Piping & Equipment is onderdeel van Willems Boven-Leeuwen

Willems beschikt over alle vereiste certificeringen,
zoals EN 1090-1 EXC.3 en EN ISO 3834-2.

WILLEMS.NL

OMRU
SCHEEPSRAMEN

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

YC6C Serie

• Enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.

Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

• Vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap;

HET BESTE ZICHT OP SERVICE, KWALITEIT EN INNOVATIE

€ 77.500,- excl. btw

Bij deze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt u standaard de allerbeste

Vermogen

706 kW – 960 hp

service. Daar zorgen onze vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met

Toerental

1350 R/Min

Compressie

14.5:1

Brandstofsysteem

Mechanisch

Configuratie

6 cilinder, lijnmotor

veel aandacht en zorg en informeren u van begin tot eind over de voortgang.

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

Boring x slag

200 x 210 mm

Inhoud

39.58 L

Gewicht

4700 kg

Certificaat

CCR2

Onder voorbehoud van
tussentijdse prijswijzigingen en typfouten

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

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

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

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

De binnenvaart innoveert mede dankzij de (toe)leveranciers die zich hebben
gespecialiseerd in de sector. Daarom zetten we gedurende het jaar de schijnwerpers
op de voor Nederland zo belangrijke maritieme maakindustrie. Dit is de tweede
Leveranciers Special van 2022.

Leden Aqualink gaan na corona
positief de toekomst in
Hoe staan de zaken ervoor bij de
leden van Aqualink? De toekomst
van de samenwerkende bedrijven
uit Oost-Nederland lijkt rooskleurig.
Secretaris Desiré Savelkoul vertelt
over de toestand ‘na corona’.

DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN

“De watergebonden bedrijven die aan
de riviercruisevaart leveren, hebben
natuurlijk wel last gehad”, zegt
Savelkoul, zelf met zijn bedrijf Autena
Marine ook aangesloten bij Aqualink.
“De schepen die in aanbouw waren,
zijn afgemaakt. Maar opdrachten voor
nieuwe cruiseschepen bleven uit. Er is
een gat van een paar jaar ontstaan in de
bouw van nieuwe passagiersschepen.”
Toch denkt hij dat de riviervaart in
zijn geheel relatief minder problemen
heeft gehad. Dat wil zeggen: niet de
problemen zoals die zich op de wal
voordeden. “Nu zie je dat onze werkzaamheden en diensten langzamerhand weer opveren nu alles over lijkt
te waaien. Iedereen is weer druk. Wij
zijn met onze leden toch redelijk verschoond gebleven.”

Er is een gat van een paar
jaar ontstaan in de bouw
van passagiersschepen
Een van de leden van Aqualink OostNederland, de scheepswerf in Dodewaard, lag een tijd op z’n gat. Vorig
jaar lag daar een hele vloot aan passagiersschepen in winterslaap. Zestien
vaartuigen in totaal met een lengte tot
135 meter. De tijd werd gebruikt om de
nodige kleinere reparaties uit te voeren.
“De bedrijvigheid is weer opgepakt om
meer onderhoud te plegen. Het is niet
zo dat de cruisevaart nu op sterven na
dood is.”

In een bubbel
Al heeft die gehele periode van stilliggen natuurlijk wel voor de nodige
beperkingen en stagnaties gezorgd.
“Monteurs konden niet aan de slag
voor onderhoud als ze mogelijk besmettingen meebrachten. Het serviceen installatiewerk stokte behoorlijk.
Daarom hebben we coronaprotocollen
ingesteld voor de kwaliteit van ons
managementsysteem. Dat betekende

Aqualink-secretaris Desiré Savelkoul: “Het service- en
installatiewerk stokte behoorlijk door corona.” (foto Manon Bruininga)

dat een monteur thuis moest blijven
als hij ziek, zwak of misselijk was.”
“Cruiserederijen moesten een stuk
strenger toezien op de coronaregels.
Zeker in vergelijk met de particuliere
vaart. Daar liep dat toch wel een beetje
anders. Aan boord van een binnenvaartschip wordt tenslotte niet (zo
massaal) gefeest. Dat betekent dan
ook weinig contacten met infecties als
gevolg. In tegenstelling tot een passagierschip zit je op een binnenvaartschip in een bubbel.”
“Op de tankvaart ging dat weer een
beetje anders. Als een van onze technici het schip betrad, werd iedereen
vriendelijk gevraagd om het stuurhuis
te verlaten. Of aan boord op z’n minste
de anderhalvemeterregel te handhaven
met een kapje voor."

Digitaal
"Voordien moest je laad- en losbriefjes
uitwisselen. Toen bleek dat die procedure door corona van de ene op de andere dag plots ook digitaal te regelen
was. Om niet in aanraking te komen
met het personeel.”
Savelkouls bedrijf Autena Marine heeft
al ruim 25 jaar ervaring met dat digitale. Zo heeft zijn bedrijf aan 90 procent
van de 500 tot 600 containerschepen
in Europa apparatuur geleverd. Het
elektronisch melden en de transponder zijn in die varende huishoudens
een feit.
Zelf begon Desiré Savelkoul zijn werkend leven op een tanker. Na een jaar
had hij dat wel gezien en ging hij op

een sleepboot werken. Respectievelijk
kwam hij nog op een vracht- en containerschip terecht. Op het laatste als
kapitein. Daarna richtte hij in 1996 Autena Marine op en stopte met het actief
varende leven.
“Autena mocht de eerste veertien
transponders in Europa installeren.
Gemaakt in Zuid-Afrika. Prototypes
die je niet te hard neer moest zetten.
Anders waren ze kapot. Ze stonden
op vier vaartuigen van Rijkswaterstaat.
De resterende tien op binnenvaartschepen.”
Die kennis van computers en de digi
tale wereld kwam van pas tijdens
corona. Om de communicatie van het
binnenvaartbedrijf blijvend gesmeerd
te laten verlopen. Vooral wanneer het
even niet wenselijk is gezellig samen
in de stuurhut te staan. De moeilijke
weg kiezen, laat je dingen doen die je
anders niet doet. Dat maakt vindingrijk. Dat maakt beter bestand in tijden
van crisis of calamiteiten.
“Je moet meegaan in veranderingen.
De financiële malaise van na 2009 had
de binnenvaart al veel pijn gedaan.
Veel mensen zagen het met hard werken bij elkaar gespaarde geld snel weer
verdampen.”
Dan ruim tien jaar later ook nog de
malaise met Covid. “Al is deze relatief geweest voor de vaart”, volgens
Savelkoul. Maar bij een enkele partner
sloeg het virus wel op nare wijze toe.
Zo kreeg een van de Aqualink-leden,
Marcel Silvius van het Nijmeegse
Novio Nautic, heel wat te stellen met

corona. Met ziekenhuisopname als gevolg en nog maar voor zestig procent
kunnen werken. Een beroerde tijd voor
Silvius. Met Joop Bonnikhorst legde hij
in 2007 de basis voor Novio Nautic.

Telematicadag
Als secretaris van Aqualink valt voor
Desiré Savelkoul een hoop met de
leden te bespreken nu hopelijk het ergste weer achter de rug is. Waar kan dat
beter dan tijdens een Telematicadag op
het KSCC in Nijmegen. Academische
beleidsmakers en de mensen van de
dagelijkse praktijk ontmoeten elkaar
daar jaarlijks. Tenminste: in normale
omstandigheden. En gaan op zo’n dag
met elkaar in discussie. Daar komt
natuurlijk weer een nieuw, bijgesteld
beleid uit voort. Een balans tussen de
mens achter de tekentafel en de mens
in het gangboord.
De eerstvolgende bijeenkomst zal het
jubileum voor de Telematicadag betekenen. Met de welbekende, verse
erwtensoep. Daar krijg je weerstand
van. Natuurlijk ingezegend door de
niet minder bekende aalmoezenier
Bernhard van Welzenes.
Elke keer stak corona er een stokje
voor het jubileum te vieren. Boven de
soep zal ongetwijfeld het nodige van
gedachten worden gewisseld. Bijvoorbeeld over hoe een volgende keer een
leggende periode van zoiets als
lam
corona hopelijk het hoofd te bieden is.
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Minder motorschades door schone en droge brandstof
Olie- en brandstoffiltratie

Ontwikkelingen op het gebied van
brandstoffen volgen elkaar snel, vele
worden gedreven om de belasting
op het milieu te verlagen. Maar er zijn
ook veel vragen zijn over de nieuwe
brandstoffen, zoals toenemend bioaandeel (FAME) of gevoeligheid voor
de veroudering.
CC Jensen adviseert met een
eenvoudige oplossing om te komen
wat belangrijk is: Het realiseren en
behouden van schone en droge
brandstof die moderne motoren
vereist.
Brandstof behoeft continue aandacht,
dit begint direct na het bunkeren om
veroudering te voorkomen. Bacteriën
hebben (condens-)water nodig om te
overleven in brandstof en produceren
een slijmvormige gel met mogelijke
vervolgschades aan pompen of
injectoren maar veroorzaken ook
verstopte filters van de motor of
corrosie in tanks. Waterdruppels in
brandstof veroorzaken ook schades
aan pompen en injectoren.

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

Wij staan voor u klaar om
u te adviseren.
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DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

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

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

ve van de
a
rg
e
e
w
ze
u
e
ti
u
Min

Elk detail klopt

werkelijkheid

VEL

OEP DE
R
G
W
U
O
B
L
E
D
MO

www.modelbouwgroepdevel.nl

NIEUWENHUIJSEN SCHEEPSBOUW
Faciliteiten

Specialiteiten

• Helling tot 140 meter,

• Klasse maken tankers

5 banen naast elkaar

• Keuringen: alle varende objecten

• Botenkraan 70 Ton

• Schoonspuiten (500 BAR) en schilderen

• 3 Torenkranen

• Alle voorkomende onderhoud, reparatie en

• Aanlegkades tot 135 meter

schade werkzaamheden

voor bovenwater

• Leidingwerk

werkzaamheden

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

Rivierkade 1 | 4931 AA Geertruidenberg | 0162 - 512 290 | info@nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl | www.nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl
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Achter de schermen bij
OMRU Scheepsramen (deel 2)

SAFE 4 SURE SPONSORT NRB

OMRU Scheepsramen is al meer dan vijftien jaar een gevestigde naam in de
binnenvaart. In de serie leveranciersspecials kijken we achter de schermen bij dit
mooie maakbedrijf. In dit 2e deel staat de productie van scheepsdeuren centraal.

Safe 4 Sure is sponsor geworden van de Nijmeegse
Reddingsbrigade. De organisaties passen bij elkaar,
vinden ze, want ze streven beide naar veiligheid in,
op en aan het water.
Safe4Sure (erkend door REOB en ILT) doet dit door onder
andere brandblussers, blusinstallaties, reddingsvesten
en EHBO-koffers te leveren, onderhouden en te keuren.
Het bedrijf heeft vestiigen in Tolkamer en Dordrecht.
De NRB, door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid erkend als hulpverleningsorganisatie, houdt preventief toezicht op de veiligheid van mensen die in, op en rond het
water recreëren. Ook worden de vrijwilligers ingezet als
lifeguard bij evenementen, in recreatiegebieden en bij
rampenbestrijding.
Om het werk mogelijk te maken beschikt de vereniging
over professionele materialen, waaronder langzaam en
snel varende reddingboten. Die boten moeten worden
onderhouden en de veiligheidsmiddelen daarop moeten
regelmatig worden gekeurd, bijgevuld en vervangen. Hierin wil Safe4Sure een bijdrage leveren omdat het bedrijf
"het maatschappelijk belang ziet van veiligheid op het
water - voor zowel de beroeps- als de recreatievaart".

(foto OMRU Scheepsramen)

Het bedrijf dat wordt geleid door Yvo
en Peggy de Ruijter, heeft zich gespecialiseerd in de productie, levering
en montage van aluminium scheeps
ramen en scheepsdeuren. Die productie vindt volledig in eigen huis plaats
in het Limburgse Echt, waar OMRU
beschikt over moderne faciliteiten. En
over een team van ervaren vakmensen.
“Een aantal jaren geleden hebben wij
op onze locatie in Echt een compleet
nieuwe productielijn ingericht voor
scheepsdeuren. Deze maken wij met
een modern machinepark op basis van de systeemprofielen van het
merk Aluprof. Dit gerenommeerde
bedrijf maakt deel uit van het beurs
genoteerde Grupa Kety en levert hoogwaardige geïsoleerde, smalle aluminiumprofielen.”
De profielen worden van a tot z in
eigen huis ontwikkeld en gefabriceerd: van extruderen en het inrollen van de isolatoren tot het poeder
coaten of anodiseren. Omdat Aluprof
het totale proces in eigen hand heeft,
zijn de levertijden betrouwbaar en is
de kwaliteit hoog en constant.

Kwaliteit en milieu
Om die hoge kwaliteit te waarborgen,
worden alle systemen van Aluprof
onderworpen aan strenge wind- en
waterdichtheidstesten. Ook aan het
milieu wordt gedacht. Aluprof heeft
het bronzen cradle-to-cradle-certificaat:
dit betekent dat 75 procent van het
aluminium wordt hergebruikt.
Doordat Aluprof veel verschillende
profielseries aanbiedt, is er voor elke
gewenste deur wel een oplossing.
“Door de smalle aanzichtbreedte
van de Aluprof-profielen, kunnen wij
aan boord altijd een zo groot mogelijke doorloop-opening creëren. Dat
is iets waar veel binnenschippers
waarde aan hechten, weten wij uit
ervaring.”
“Ons assortiment bestaat uit een grote
diversiteit aan deuren, schuifdeuren
en vouwwanden.
Op
www.omruscheepsramen.com
krijg je een goede indruk van de verschillende deurtypen die wij leveren. Doordat je bij ons alle denkbare
scheepsramen én -deuren onder één
dak vindt, hoef je voor je refit- of
nieuwbouw
project niet meer op
meerdere plekken te gaan ‘shoppen’.

Nog een voordeel: omdat wij de standaardprofielen zelf op voorraad houden, kunnen wij in veel gevallen korte
levertijden garanderen.”

Altijd maatwerk
“Heb je speciale wensen op het gebied
van geluidsisolatie en/of klimaat
beheersing? Zoek je een speciale glaskleur? Of wil je een deur met hoogglans geanodiseerde profielen en/
of uitgevoerd in een specifieke RALkleur? Ook dat is bij OMRU geen enkel probleem. We zijn gespecialiseerd
in maatwerk. Bij ons kun je een deur
naar wens samenstellen en kiezen uit
een groot aantal opties. Denk aan
een meerpuntssluiting of extra stormknevels, een naam of logo in het glas
gestraald, rvs-sierstangen of horren.
Standaard leveren wij ISO614 veiligheidsglas, maar ook qua glaspakket is
er bij ons heel veel mogelijk.”
Wil je meer informatie over het uitgebreide assortiment scheepsdeuren?
Neem dan contact op met Yvo de
Ruijter: +31 (0) 475 580 488 of
+31 (0)6 203 51 424. Kijk ook op
www.omruscheepsramen.com.

Keerzijde van de schaalvergroting: hoe meer containers aan boord,
hoe groter de kans dat ten minste één ervan een brand veroorzaakt.
(foto AGCS)

ALARM OM SCHEEPSBRANDEN
Het aantal scheepsbranden is de afgelopen jaren sterk
toegenomen. Daarover slaat verzekeraar Allianz Global
Corporate & Specialty (AGCS) alarm in het onlangs
verschenen Safety & Shipping Review-rapport.
Afgelopen maand deden zich weer twee branden op schepen voor: op het roroschip Felicity Ace dat in de Atlantische
Oceaan in brand vloog met duizenden auto’s en de veerboot
Euroferry Olympia voor de kust van Griekenland. Ze bevestigen de analyse van AGCS. “Alleen al in 2019 was er een recordaantal van 40 ladinggerelateerde brandincidenten, of één
per 10 dagen.”
“De scheepvaartsector heeft de veiligheid de afgelopen tien
jaar aanzienlijk zien verbeteren, met het aantal totale verliezen nu op een recordlaagte”, zei Rahul Khanna, Global Head
of Marine Risk Consulting bij AGCS tijdens de presentatie van
het rapport.
“Branden op autoschepen, roll-on roll-off veerboten, containerschepen en andere schepen blijven echter tot de grootste
zorgen voor de sector behoren, zoals blijkt uit de recente stijging van het aantal incidenten.”

Rijksrederij zoekt werven voor onderhoud
Rijkswaterstaat start met de
aanbesteding van nieuwe
onderhoudscontracten voor
de vaartuigen van de
Rijksrederij. Op maandag
7 maart is er een online
marktconsultatie voor
geïnteresseerde marktpartijen.

De Rijksrederij beheert, bemant
en onderhoudt ongeveer honderd specialistische schepen en
stelt die beschikbaar aan diverse overheidsorganisaties, zoals

Rijkswaterstaat, de Kustwacht
en de Douane. Rijkswaterstaat
wil nieuwe onderhoudsovereenkomsten in de markt zetten voor
het onderhoud en de exploitatie
van alle vaartuigen en drijvende
objecten van de Rijksrederij.
Het gaat onder meer om zeegaande schepen die worden
gebruikt op de Noordzee en in
kustwateren, binnenvaartschepen, RHIB’s en overige kleine
gemotoriseerde (bij)boten en
overig drijvend materieel.

Met de marktconsultatie wil
Rijkswaterstaat samen met marktpartijen en brancheverenigingen
de mogelijkheden verkennen
van de aanbesteding van het onderhoud van de vloot “Onderwerpen die wij daarbij willen
bespreken zijn onder andere: de
perceelverdeling van de opdracht,
de mogelijkheden van onderlinge samenwerking en de verdere
Patrouillevaartuigen van
rijkswaterstaat in Dordrecht.
(archieffoto Tekst & Toebeohren)

verduurzaming van de vloot van
de Rijksrederij.”
Rijkswaterstaat is op zoek naar
werven die het onderhoud van
de vaartuigen willen uitvoeren en ervaring hebben met het
onderhouden van deze typen
vaartuigen.
De
marktconsultatie
wordt
gehouden op maandag 7 maart
van 10.00 tot 12.00 uur. De bijeenkomst is online, via Microsoft
Teams. Meer informatie is te vinden op TenderNed.
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VERZET TEGEN STORT
ANTWERPSE GROND
Drie drinkwaterbedrijven, de provincie Limburg en
de gemeente Maasgouw gaan in beroep tegen de
vergunning om grond te storten in een Maasplas in
de Vlaamse gemeente Kinrooi.
Het gaat om de opslag van ‘vreemde gronden’, die vrijkomen bij grote infrastructuurwerken in Vlaanderen.
Concreet: overbodige grond van het Oosterweelproject
bij Antwerpen. Een chemieconcern zou verantwoordelijk zijn geweest voor het lozen van gif in de grond, op de
locatie waar de ring van Antwerpen wordt uitgebreid.

Verontreinigd

De Maasplas, die Vissenakker/Boterakker heet, wordt
gebruikt voor zandwinning, recreatie en irrigatie van
landbouwgrond. De plas, die vlak over de grens ligt bij
Stevensweert, staat in open verbinding met de Maas.
De Nedelandse partijen die in beroep gaan, vrezen dat de
bodem en het water in de Maasplas verontreinigd raken
en dat mogelijk ook de drinkwatervoorziening in gevaar
komt. Een woordvoerder van Waterleiding Maatschappij
Limburg licht toe: “Het is beter nu uit voorzorg aan
de bel te trekken dan er straks achter te komen dat er
door stortingen van grond die verontreinigd is, risico’s
ontstaan.”

NIEUWE WALSTROOMKASTEN

Vlnr: Wim Snijders, Gerard Deen en Nico Hoogelander.
(foto Johan de Witte)

‘Vrienden’ motiveren en
geven koers aan carrières

De walstroomkasten binnen de ring van Amsterdam
worden vervangen. Er staan inmiddels al twintig
nieuwe kasten.
De rest volgt de komende weken. Port of Amsterdam
geeft aan dat eind april alle kasten voor de binnenvaart
zijn vervangen. “Met de walstroomkasten voor de riviercruises en de superjachten verwachten we eind dit jaar
klaar te zijn.”
Om gebruik te maken van de nieuwe kasten moeten
schippers overstappen naar Walstroom.eu. Voor de oude
kasten geldt dat dit nog via Connect4shore gaat. De nieuwe instructies zijn te vinden op de website van Port of
Amsterdam. Binnenkort komen er stickers op de kasten
met een QR-code naar de online instructies.


(foto Port of Amsterdam)

OVERSLAG IN ZWITSERLAND
TREKT AAN
De overslag in de Zwitserse havens is vorig jaar met
5,5 procent gestegen naar 5,41 miljoen ton. Dit is
nog steeds minder dan voor de coronacrisis, maar
wel een goed resultaat, vinden de havens zelf.
Alle belangrijke goederensegmenten lieten groei zien. De
containeroverslag steeg met 10,5 procent naar 126.042
TEU. Alleen in 2016 en 2017 werden er meer containers
overgeslagen.
Ondanks de energietransitie verwachten de Zwitserse
havens dat de import van energieproducten via de Rijn
ook in de toekomst een belangrijk segment blijft. Het zullen wel steeds meer klimaatneutrale brandstoffen zijn.
Op termijn zal in Zwitserland alleen de raffinaderij in
Cressier in bedrijf blijven. Dat betekent dat er nog steeds
een aanzienlijke hoeveelheid minerale olieproducten via
de Rijn zal moeten worden aangevoerd.

Vanuit de filosofie ‘samen kunnen we meer’, organiseert, faciliteert
en ondersteunt de Stichting Vrienden van de Binnenvaart
voorlichtingsevenementen om jongeren te interesseren in en begeleiden bij
beroepen in de maritieme sector.
DOOR JOHAN DE WITTE

Het zijn Vrienden Van De Binnenvaart
die na de geslaagde Zwijndrechtse
Binnenvaartdagen van 2019 de
koppen bij elkaar staken om samen
iets te kunnen betekenen voor de man
of vrouw die een maritieme carrière
kiest. Het VVDB-team bestaat uit acht
‘watervaste’ profs, die zich pro deo
inzetten.
De binnenvaart heeft het tij mee.
Schepen zorgen voor beheersbaar
wegverkeer. Geen zeehaven zonder
binnenvaart, evenals geen binnenvaart
zonder zeehaven – ofwel: wereldwijd
vervoer! Tussen boeg en spiegel worden nieuwe schepen uitgerust met
vooruitstrevende techniek. Ze doen
mee met de energietransitie voor een
groen milieu!
De mix aan techniek, IT, navigatie en
logistiek maakt het werk aan boord
interessant voor jonge mensen en
zij-instromers. Men biedt uitstekende
sociale voorwaarden en 14/14- of
7/7-schema’s. Kortom: je hebt een
boeiende, leuke job met toekomst,
diversiteit en een bovengemiddelde
beloning voor de boeg!
Opleidingsinstituut STC Group is
wereldberoemd, maar het is lastig om
voldoende talent naar de werkvloer te
laten doorstromen. De
verhouding van starters en gediplomeerden die werkelijk aan boord
stappen is ontoereikend. Bureau
Voorlichting Binnenvaart redt het ook
niet in zijn eentje.
Hoe komt dat? Ontbreekt het op de
werkvloer soms aan begeleiding?
Hier komt VVDB langszij voor het
faciliteren en financieren van projec-

ten en programma’s voor voorlichting
en educatie over de maritieme sector.
Persoonlijke begeleiding totdat de student zijn eigen koers bepaalt is
essentieel om het vak te leren én waarderen. Snuffelstages aan boord en een
kapitein die vanuit zijn praktijk voor
de klas komt en studenten weet te
inspireren met praktijkverhalen is een
verrijking voor de ontwikkeling van de
leerling. VVDB gaat daarvoor zorgen,
dat kan echter niet zonder sponsors.
Natuurlijk is er geld nodig.
Bedrijven zijn de ruggengraat van de
Stichting VVDB. Alle gerenommeerde
verzekeraars en een aantal maritieme
bedrijven dragen al financieel bij.
Sponsors zijn/worden betrokken. De
focus ligt op herkenbaarheid van de
scheepvaart. De doelstelling is dat
men met een hart voor de scheepvaart
nog decennia later zegt: “Er is iets
moois uit ontstaan. Als er toen geen
initiatief geweest was, had het wellicht
niet goed gekomen.”
Wilt u ook sponsor worden voor
5 euro per werknemer per maand,
met een minimum van 50 euro en een
maximum van 1.000 euro per maand?
Dit kan middels een jaarfactuur vanuit
de Stichting VVDB. Ook heeft de stichting een ANBI-status in geval van een
donatie.
Het sponsorpakket bestaat uit:
1. De sponsor mag vrij gebruikmaken
van het VVDB-logo, voor maatschappelijke doeleinden gelijk aan
die van de VVDB.
2. Het logo van de sponsor verschijnt
op de homepage van www.

vriendenvandebinnenvaart.com
en sponsorborden wanneer deze
tijdens een project geplaatst
worden.
3. De sponsor ontvangt een digitale
sponsornieuwsbrief over activiteiten.
4. De VVDB organiseert eenmaal per
jaar een benefietavond waarvoor de
sponsor een uitnodiging voor twee
personen ontvangt.
5. Een overzicht van gesteunde en
toegezegde objecten, inclusief een
financieel overzicht, wordt per
kwartaal opgesteld en zal op
verzoek worden verstrekt.
Corona heeft een pauze voor de
Binnenvaartdagen Zwijndrecht
ingelast. Jan van Laar en Piet de Bruin
zullen, samen met hun team, het
evenement van 9 tot 11 september
2022 weer in haar volle omvang laten
plaatsvinden. Stichting Vrienden Van
De Binnenvaart zal zich daar prominent profileren.
Het VVDB-team bestaat uit voorzitter Raymond Berkhout, bestuurslid/
vicevoorzitter Wim Snijders, penningmeester Peter Sauer, secretaris Nico
Hoogelander, ledenwerver Gerard
Deen en drie leden van de raad van
toezicht: John van de Wijgaart, Cees
van den Berg en Alexander Wanders.
Meer weten:
www.vriendenvandebinnenvaart.com
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Beste binnenvaartondernemer,
Als je de Nederlandse binnenvaartvloot bekijkt,
dan zal ieder geaarde ondernemer trots zijn op
zo’n mooie vloot. Zoals u weet, functioneert die
mooie vloot alleen met goede en kundige mensen.

Ook in onze sector kampen wij helaas met het probleem om goede mensen te krijgen en
dat is nu juist het probleem waar de “Vrienden van de Binnenvaart” iets aan wil gaan doen.
Daar het als eenling moeilijk is, om reclame te maken voor dit mooie beroep, hebben enkele
ondernemers het plan opgepakt, om dit gezamenlijk aan te gaan pakken.
WAT IS HET PLAN?
De stichting “Vrienden van de Binnenvaart”
wil hiervoor geld inzamelen door middel
van sponsoring van u op langere termijn,
teneinde hiermee diverse projecten en
reclame-uitingen te kunnen faciliteren.
Hierbij dient u te denken aan een bijdrage
aan de Binnenvaartdagen van Zwijndrecht,
welke 2-jaarlijks plaats vinden en dit jaar
van 9 tot 11 september gehouden zullen
worden.
Ook willen wij een bijdrage leveren aan
de “Wereld van de Binnenvaart”, welke
veel promotiemateriaal heeft, maar die

beperkt zijn in hun mogelijkheden, door
geldgebrek.
Tevens willen wij kijken of wij een
bemiddelende rol kunnen spelen, bij het
regelen van stage plaatsen op de schepen,
maar ook voor leerlingen, die nog een
beroepskeuze moeten maken, om een z.g.
“snuffelstage” te regelen.
Ook is het naar onze mening wenselijk om
bestaand personeel, b.v. in hun vrije week,
een gastcollege te laten geven op een
basis- of middelbare school in hun regio.
Op deze manier hopen wij de jeugd warm
te krijgen voor dit mooie beroep.

Als sponsor bijdragen aan dit mooie plan?
WWW.VRIENDENVANDEBINNENVAART.COM
Voor alle sponsors zullen wij aan het eind van elk jaar een gala-avond organiseren.
Wij hopen dat u het initiatief ondersteunt en dat wij u mogen verwelkomen als sponsor.
Het bestuur van de VVDB
Raymon Berkhout – Wim Snijders – Nico Hoogelander – Peter Sauer - Gerard Deen

Veerplein 45
3331 LD Zwijndrecht

Postbus 234
3330 AE Zwijndrecht

T: 078 - 20 32 001
E: info@vriendenvandebinnenvaart.com
I: www.vriendenvandebinnenvaart.com
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Overslagcijfers
Rotterdam zijn weer
als vanouds
De Rotterdamse haven sloeg in 2021 bijna weer net zoveel goederen over als in
2019, vóór de coronacrisis. De containers deden het buitengewoon goed: voor
het eerst werd meer dan 15 miljoen TEU afgehandeld.

Havenbedrijf Rotterdam presenteerde de overslag
cijfers op 24 februari. Vrijwel alle goederensoorten
vertoonden een plus ten opzichte van 2020. Het
totaal van in de haven overgeslagen goederen kwam
uit op 468,7 miljoen ton. Ten opzichte van 2020 steeg
de overslag met 7,3 procent.

15,3 miljoen TEU
CEO Allard Castelein: “De haven zit wat betreft
overslagvolume weer op het niveau van vóór corona.
Vooral de bedrijven in de containersector hebben een
knappe prestatie geleverd door een recordaantal containers te behandelen, ondanks alle problemen die
deze sector het afgelopen jaar wereldwijd kende.”

We investeren in de bouw van extra
terminalcapaciteit
In TEU’s was het 15,3 miljoen, oftewel 6,6 procent
meer dan in 2020. “We investeren nu in de bouw van
extra terminalcapaciteit op de Maasvlakte om de containersector verder te faciliteren”, adus Castelein.
Een belangrijke verklaring voor de groei bij containers
is dat consumenten door de pandemie verhoudingsgewijs meer geld uitgaven aan goederen dan aan diensten. Zo waren horeca en theaters een deel van 2021
gesloten en gaven mensen minder uit aan vliegvakanties. Ze kochten echter meer spullen.

Verstoring
De pandemie zorgde ook voor verstoring van de
containerlogistiek doordat meer dan eens fabrieken
en containerterminals in China werden stilgelegd om
het aantal besmettingen terug te dringen. Schepen,

die toch al meer lading te vervoeren hadden, haalden
daarom regelmatig hun planning niet.
Dat had tot gevolg dat containers vaak langer op de
terminal stonden, waardoor de opstelplaatsen voor
containers erg vol waren. Dat kwam de efficiency van
de terminals wereldwijd niet ten goede. Om tijd te winnen besloten rederijen minder havens aan te lopen en
per haven meer containers te lossen en laden.
In Rotterdam leidde dat tot 10 procent minder bezoeken van grote containerschepen, maar die brachten per
keer gemiddeld wel 20 procent meer containers aan
land. Dat vergrootte de druk op de deepsea terminals.

Nieuwe kades
Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat de container
logistiek in 2022 wereldwijd nog geruime tijd last
houdt van die problemen. De coronapandemie is nog
niet verdwenen en structurele aanpassingen vergen
tijd. Rederijen laten extra schepen bouwen, maar een
groot aantal daarvan komt pas in 2023 in de vaart.
Afgelopen jaar is het Havenbedrijf gestart met de
bouw van nieuwe kades voor containerterminals op
Maasvlakte 2. Dit levert op termijn een extra overslagcapaciteit op van circa 5 miljoen TEU.
Van de ingebruikname van de Container Exchange
Route tussen de verschillende terminals op de Maasvlakte wordt verwacht dat die de efficiency zal vergroten. Het vorig jaar in gebruik genomen Theemswegtracé is een belangrijke verbetering voor de 90 tot 100
goederentreinen die dagelijks over de Havenspoorlijn
rijden. “Ook het plannen van de binnenvaart wordt
met digitale service Nextlogic verder verbeterd”, stelt
Havenbedrijf Rotterdam. “Steeds meer partijen sluiten
zich aan.”
Alle goederensegmenten lieten door het aantrekken
van de economie een ‘plus’ zien, behalve agribulk.
Dat segment is altijd gevoelig voor goede en slechte
oogsten met regionale prijsverschillen en handels

stromen tot gevolg. Afgelopen jaar leidden hoge prijzen tot minder aanvoer van soja en mais.
In totaal werd in 2021 23,4 procent meer droge bulkgoederen overgeslagen dan in 2020 en 5,6 procent
meer dan in 2019. De Duitse staalproductie trok flink
aan met als gevolg een grotere aanvoer van ijzererts,
schroot en kolen.
De belangrijkste reden voor de forse stijging van de
kolenoverslag was echter de hoge gasprijs. Die zorgde
ervoor dat kolencentrales goed konden concurreren
met gasgestookte elektriciteitscentrales zodat ruim 40
procent meer kolen werden geïmporteerd dan het jaar
ervoor, en bijna 10 procent meer dan in 2019. Ongeveer 90 procent van alle kolen via Rotterdam gaat
naar Duitsland.
Bij het nat massagoed zorgde de aantrekkende economie voor meer overslag van ruwe olie, olieproducten,
LNG en overig nat massagoed. In totaal werd vorig
jaar 6,6 procent meer aan natte bulk overgeslagen dan
het jaar ervoor, maar 3,1 procent minder dan in 2019.

ALUMINIUM EN RVS
BEERENS BV

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

WWW.BEERENSBV.NL

Allround specialist in
scheepselektrotechniek

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

24/7
service

De Grote Kranerweerd 10
8064 PE Zwartsluis

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

info@snijderscheepselektro.com
www.snijderscheepselektro.com
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KRAANSCHIP VOOR VERLATEN BOTEN
Damen Shipyards Hardinxveld heeft een kraanschip geleverd aan
Waternet Amsterdam. Het is een 18 meter lange Damen Crane
1804 WN25.
Het vaartuig zal onder meer worden ingezet voor het opsporen en verwijderen van vuilnis en verwaarloosde boten, maar kan ook bakken
slepen en duwen. Het stuurhuis kan zakken om de kruiplijn te verlagen.
Het schip beschikt over een hybride aandrijfsysteem met lithium-ionbatterijen. Die worden opgeladen door een motor met Stage V-certificaat. Met een capaciteit van 138 kWh leveren de batterijen een actie
radius van 3,5 uur, plus een bollard pull van 2,1 ton.


In 2021 verwerkte Rotterdam voor het eerst meer dan 15 miljoen TEU.
(foto Tekst & Toebehoren)

De logistiek houdt ook in 2022 nog
lange tijd last van verstoringen
De hoeveelheden ruwe olie en olieproducten bleven
wel achter bij die van 2019. De toename van LNG
werd vooral veroorzaakt door de hogere gasprijzen
in Europa, waardoor meer van dit vloeibaar aardgas
naar Europa getransporteerd werd.

Concurrentiepositie
Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat de totale
goederenoverslag in 2022 in lijn is met de trend van
de afgelopen jaren en ongeveer op hetzelfde niveau
zal uitkomen als in 2021. “Daarbij moet worden
aangemerkt dat de (wereld)economie natuurlijk
sterk beïnvloed kan worden door het verloop van de
coronapandemie en mogelijke geopolitieke ontwikkelingen. Specifiek voor het containersegment is de

verwachting dat de logistiek ook in 2022 nog lange
tijd last houdt van verstoringen, maar dat de concurrentiepositie van Rotterdam gunstig is.”
“Voor de energietransitie zijn cruciale stappen te
verwachten op het gebied van de aanleg van infrastructuur voor CO2-transport en opslag, infrastructuur voor waterstof, en de productie van waterstof en
biobrandstoffen.”
Een stijgende omzet en lagere kosten zorgen ook
voor een beter bedrijfsresultaat dan in 2020:
512,2 miljoen euro tegenover 477,5 miljoen. Dat is
vóór rente, afschrijvingen en belastingen.
Het dividend dat de aandeelhouders – gemeente
Rotterdam bezit ruim 70 procent van de aandelen en
het Rijk bijna 30 procent – kunnen verwachten is in
totaal 122,7 miljoen euro.

NIEUW!

OOSTENRIJK: ZWARE LADING VIA DONAU
Sinds begin dit jaar mag in Oostenrijk ‘uitzonderlijk brede, hoge
en zware’ lading grensoverschrijdend alleen nog via de Donau
worden vervoerd.
Dat is om de wegen te ontlasten, de verkeersveiligheid te verhogen
en de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen. In Oostenrijk
neemt het vervoer van projectlading over de weg al jaren toe. Vaarwegbeheerder via donau begon in 2019 maatregelen uit te werken om dergelijke transporten over te hevelen naar het water. De afgelopen twee
jaar is met diverse instanties, partners en stakeholders overlegd. De
definitieve ‘roadmap’ met alle maatregelen zal eind dit jaar klaar zijn.
Een aantal losse stappen wordt nu al ingevoerd. Zoals de verplichting
om uitzonderlijk brede, hoge en zware lading die grensoverschrijden
wordt vervoerd, alleen nog via de Donau te vervoeren. Men kan alleen
nog een vergunning voor wegvervoer krijgen als vervoer per binnenschip duurder of onmogelijk is. Het is verplicht om bij minimaal drie
scheepvaartbedrijven een offerte op te vragen.
Dit is een pilot van twaalf maanden. Een projectteam zal elk kwartaal
de (geanonimiseerde) documenten bekijken van zware transporten
waarvoor toch een wegvergunning is verleend. Op die manier wil men
de maatregel indien nodig verder aanpassen.

Adverteren onderaan redactionele pagina’s

U leest dit?
Uw potentiële klant ook!
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(foto Damen Shipyards)
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“SCHIPDONKKANAAL KAN
CRUCIALE SCHAKEL WORDEN”
Het zit bedrijven in en rond de haven van Zeebrugge
dwars dat in het Vlaams parlement een resolutie
behandeld is om van de reservatiestroken van het
Schipdonkkanaal te schrappen. Ze noemen dit
ontkenning van de realiteit.
De reservatiestroken geven aan waar de grond langs het
kanaal bouwvrij moet blijven, zodat de vaarweg in de
toekomst verbreed kan worden. De West-Vlaamse werkgeverskoepel Apzi-Voka blijft pleiten voor een én-én-oplossing om de haven van Zeebrugge beter te ontsluiten:
zowel via estuaire schepen als via gewone binnenvaartschepen tot 4.500 ton.
Estuaire vaart kan op termijn een alternatief zijn voor goederen die naar Antwerpen of het Rijngebied moeten, maar
niet voor goederen met het Seinebekken als bestemming.
Onder meer CSP Terminal Zeebrugge, graanleverancier
Masselis, Ostend Basic Chemicals, Group Decloedt en
Group Depré onderschrijven dit.

Seine-Schelde-as

Apzi-Voka: “Het Schipdonkkanaal kon een cruciale schakel vormen in ontsluiting van Zeebrugge en Oostende
richting de Seine-Schelde-as. Maar we stellen vast dat het
politiek draagvlak hiervoor vandaag ontbreekt.”
“Veel bedrijven hebben echter een binnenvaartverbinding
voor grote tonnage nodig. Als we hier geen werk van
maken, bestaat de kans dat ze wegtrekken uit de regio
of hun economische activiteiten stopzetten. De estuaire
vaart en de opwaardering van het Kanaal Gent-Oostende
moeten eerst operationeel zijn, vooraleer de reservatiestroken van het Schipdonkkanaal geschrapt kunnen
worden. Wie denkt dat we geen volwaardige binnenvaartverbinding nodig hebben naar onze kusthavens, die
dwaalt.”
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Rondvaartreders in zak en as
Eigenaren van Amsterdamse
rondvaartboten hebben een
nederlaag moeten incasseren
in hun verzet tegen het nieuwe
gemeentelijke vergunningstelsel.
DOOR EVERT BRUINEKOOL

De omzetting van de exploitatievergunning van onbepaalde naar bepaalde tijd is niet in strijd met het (on-)
geschreven recht, heeft de rechtbank
bepaald in 60 zaken. Het college van
burgemeester en wethouders gaat er
terecht van uit dat de leefbaarheid
in de stad onder druk staat vanwege
de grote aantallen toeristen. Om die
groei tegen te gaan, treft het stads
bestuur diverse maatregelen. Een vergunningenplafond instellen voor de
passagiersvaart is daar één van. De
rechtbank is het met het college eens
dat het algemeen belang van een leefbare stad zo’n dringende reden is dat
het aantal vergunningen mag worden
gemaximeerd.

Slappe praatjes
De overgangstermijn is ook niet te
kort, oordeelt de rechtbank. De reders willen het voortbestaan van hun
bedrijf veiligstellen. Ze krijgen meerdere jaren om zich in te stellen op de
nieuwe situatie.
Maar daarmee nemen ze geen genoegen. “Wij moeten helaas naar de Raad
van State”, zegt Frans Heijn, voorzitter van de Verenigde Rederijen Amsterdam. “De rechter is volledig meegegaan met de slappe praatjes van de
gemeente Amsterdam. De Raad van
State is de enige kans om onzekerheid
voor de reders teniet te doen, zoals
eerder is gebeurd.”
De rondvaartbranche heeft de laatste
jaren meerdere klappen gehad en de
ondernemers hebben schulden opgebouwd. Ook door de coronacrisis.
“Een permanente vergunning uit het
verleden kan nu zomaar niets meer
waard zijn”, zegt Heijn. “Hoe maak je

in enkele jaren je schulden nog goed.”
Tal van schippers hebben om de vergunning te behouden in het verleden
zwaar geïnvesteerd in elektrisch varen.

Russisch roulette
“Elke twee jaar is er een nieuwe
inschrijvingsronde”, vertelt Heijn.
Elke twee jaar gaat een deel van de
vloot eraan. Je kan na verlening van
een vergunning zes jaar varen.” De
getroffen ondernemers zijn niet voor
commentaar bereikbaar.
“Het kan maar zo dat er ineens nieuwe rondvaartrederijen toetreden binnen de 550 vergunningen. Er waren
ten tijde van de inschrijving 86 rederijen. “Een collega heeft bijvoorbeeld
twee schepen en geen nieuwe vergunning gekregen,” weet Heijn. “Sommigen raken twee van de drie kwijt. Een
ander is er van de zeventien vergunningen vier kwijt geraakt. Tientallen
rederijen gaan kapot en in 2024, bij
de volgende ronde, zeker tien.”

BINNENHAVENS IN NRW EISEN RUIMTE
In de binnenhavens van NoordrijnWestfalen (NRW) is vorig jaar 37,4
miljoen ton van en op binnenschepen
overgeslagen. Dat is een stijging van
14 procent ten opzichte van 2020 en
bijna net zoveel als vóór de coronacrisis.

Door het oplopende tekort aan vrachtwagenchauffeurs is meer per spoor
en binnenschip vervoerd.
De werkgroep Binnenhavens NRW
vraagt de politiek om ondersteuning
zodat de havens hun positie kunnen
verstevigen. Gemeenten proberen

telkens opnieuw haventerreinen af te
snoepen om er woningbouwprojecten
te realiseren.
“Dat mag niet ten koste gaan van havenlogistiek. Anders ondermijn je de
gewenste modal shift in het goederenvervoer.”
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Ferry Friedrichsort bevestigt faam
Holland Shipyards Group
Specialist in zonwering
óók aan boord!

Afmetingen

Hoofdmotor

32,40 x 8,80 meter

Twee elektromotoren van elk 255 ekW

Aan ferry FRIEDRICHSORT leverden o.a.

Wij wensen

ferry Friedrichsort
veel succes!

Bruningsstraat 17
4251 LA Werkendam
tel. 0183-504204
www.vanberchumzonwering.nl

Holland Shipyards Group
Ontwerp, bouw en afbouw casco
Berchum Zonwering
Zonwering voor het passantendek
Cornet Groep
Stralen,conserveren en aflakken
Antwerpse Staal Services N.V.
Leverancier staal
De Waal Machinefabriek
Stuwa Stuurwerkinstallatie –
compleet
Holland Ship Electric
Ontwerp en levering van de

elektrische installatie, waaronder:
lessenaar en schakelborden,
nautisch pakket, verlichting en
oproepinstallatie
Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw
Complete Betimmering
Hybrid Ship Propulsion
Ontwerp en levering van het
hybride aandrijfsysteem, waaronder:
permanent magneet motoren,
accu pakket, frequentieregelaars en
microgrid

vlootschouw.nl/friedrichsort
JPsurvey B.V.
Certificering
Stam Constructie
- Rampen
- Diverse Railingen voor
voor/achterschip
- Schepnetsysteem
WindeX Engineering B.V.
- Airconditioning
- LBK
- Cv-installatie
- Ventilatoren
- RVS-klaproosters

(foto's Media Creators)
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GROOTHANDELVOOR
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GROOTHANDEL
EN JACHTBENODIGDHEDEN
JACHTBENODIGDHEDEN
SCHEEPS- EN
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E-mail: info@avamarine.nl
info@avamarine.nl//www.avamarine.nl
www.avamarine.nl
• Een scheepshelling van
170x40m met een hefcapaciteit van1500T
• Een vlottende steiger,
geschikt voor het uitvoeren
van werken boven de
waterlijn
• Opslagterrein en werkplaatsen.
• Drukpers van 300T,
knipstraat tot 3m,
paswerkerij,…

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

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

Lichtenauerlaan 202 - 220
Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000
Mail: casco@gebrsluyter.nl
www.gebrsluyter.nl
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Baggersector ziet methanol zitten
als nieuwe brandstof
Iedereen ziet de noodzaak van
CO2-reductie in. Emissieloze
projecten worden steeds belangrijker. Ook de Nederlandse
baggersector zoekt naar oplossingen voor het uitstootprobleem.
Grote baggerbedrijven hebben
samen met technologiebedrijven
en kennisinstituten de handen
ineengeslagen om vóór 2030
dertig schepen op methanol
te hebben varen.

DOOR NIELS HUMMEL

Op kamertemperatuur
Het doel is om een motor op methanol
dienst te laten doen als generator en de
rest van de systemen aan boord te elektrificeren. Hoe precies, dat is een van de
opgaven voor ZED Hub. Het vermogen
op één plek maakt het systeem makkelijker vervangbaar. “We proberen rekening te houden met de toekomst en alternatieve brandstoffen”, zegt De Jong.
Dat klinkt op het eerste gezicht niet
als een probleem, maar het is minder
gemakkelijk dan het lijkt. De baggersystemen aan boord vragen veel energie en moeten op het juiste moment
met het juiste vermogen aangedreven
worden.
In tegenstelling tot andere alternatieve

De Volvox Atalanta van Van Oord aan het werk in Dubai.
(foto Van Oord)

brandstoffen als waterstof, ammoniak of LNG kan methanol gewoon
temperatuur worden opgeop kamer
slagen. Een nadeel van methanol is
daarentegen de energiedichtheid. Die
ligt ongeveer de helft lager dan bij diesel. Dus zul je dubbel zoveel brandstof
mee moeten nemen. Maar meer brandstof resulteert in minder beschikbare
ruimte aan boord en dus ook een vermindering van het laadvermogen.

Laboratorium
Een maritiem consortium krijgt uit
de subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren ruim 24 miljoen euro voor
onderzoek naar het versnellen van het
gebruik van methanol als brandstof in
de scheepvaart. Dit project, MENENS
(Methanol als Energiestap Naar Emissieloze Nederlandse Scheepvaart), valt
onder het overkoepelende ZED-Hub
en zit nog in de opstartfase. “We zijn
drie maanden geleden begonnen. Tegen 2025 hopen we klaar te zijn met
het project en meer duidelijkheid te
hebben”, aldus De Jong.
Fugro, specialist in geo-data op zee, leidt
het consortium van MENENS, waarin
22 partners de hele maritieme sector
in Nederland vertegenwoordigen,
waaronder leveranciers van apparatuur,
scheepsontwerpers, -bouwers en -eigenaren.
Fugro laat de motoren van zijn onderzoeksschip Fugro Pioneer ombouwen
en aanpassen. Vanaf begin 2023 moet
de Fugro Pioneer op methanol varen
en maritieme onderzoeken uitvoeren.
De bedoeling is om tegen het einde
van dit jaar een methanolmotor in een
testopstelling in het laboratorium te
bouwen. Daar kunnen heel gecontroleerd metingen verricht worden om zo

een goed beeld te krijgen van de uitstoot, het verbruik en de prestaties.

Op open zee
Vooral voor de baggerij is het belangrijk om voldoende energie mee te
kunnen nemen voor een operatie op
zee, stelt Rinze Geertsma, universitair
docent op de Nederlandse Defensie
Academie en gastonderzoeker aan de
TU Delft. “We kunnen immers geen
batterijen opladen of bunkeren op
open zee. Methanol is dan de vloeibare
brandstof die met de minste energie te
produceren valt uit diverse biologische
grondstoffen of uit afgevangen CO2 en
waterstof.”
Geertsema doet onderzoek naar
methanol als brandstof voor toekomstige hulpvaartuigen van de Koninklijke Marine. De mate waarin methanol
bijdraagt aan de reductie is afhankelijk
van de manier waarop het geproduceerd wordt, en het gebruik aan boord.
Deze reductie wordt uitgedrukt in
‘equivalente CO2-uitstoot’. Methanol
geproduceerd uit biologische afvalstromen (bio-methanol) kan een reductie van 70 tot 90 procent opleveren,
afhankelijk van de gebruikte grondstoffen. Bij productie uit waterstof en

afgevangen CO2 (e-methanol) kan het
zelfs een reductie van 99 procent betekenen.

Positieve onderzoeksresultaten
“De eerste resultaten van het onderzoek zijn positief”, vertelt Geertsma,
“De uitstoot van fijnstof, zwavel en
onverbrande koolwaterstoffen zijn zeer
laag.”
De uitstoot van NOx hangt af van de
werking van de motoren. “Maar er zijn
indicaties dat die significant lager liggen dan de huidige motoren.” Volgens
de wetenschapper is het gebruik van
methanol vooral interessant voor schepen die lang op zee moeten opereren.
Behalve de ontwikkeling en het testen
van de motor wordt ook gekeken naar
andere manieren om de belasting op
te vangen. Bijvoorbeeld door gebruik
te maken van supercondensatoren
of batterijen. “Onze bedoeling is om
zoveel mogelijk kennis en bewijs te
vergaren”, zegt De Jong, “Daarna kunnen we dit systeem in schepen gaan
bouwen, maar het is aan de bedrijven
om dat besluit te nemen.”

OnnOdig stilliggen kOst geld

Bel van An del 010 4293316

ADVERTENTIE

Want, zo beredeneert Arjen de Jong,
coördinator van Zero Emission Dredging Hub (ZED Hub), door de opwarming van de aarde stijgt de waterspiegel. En door die stijging lopen steeds
meer gebieden gevaar: de kans op
overstromingen stijgt ook. Die gebieden proberen overheden onder meer te
beschermen door middel van baggerprojecten. “Een beetje krom dat we dat
dan doen met schepen die een grote
uitstoot hebben,” zegt De Jong. “Dat
lost het probleem niet op.”
ZED Hub is een samenwerkings
verband van Van Oord, Boskalis, Royal
IHC, Damen en de Drechtsteden, vorig
jaar opgezet om emissievrij baggeren
dichterbij te brengen. Methanol speelt
daarin een prominente rol.
Hoewel methanol ook valt onder de
koolwaterstoffen, net als bijvoorbeeld
diesel en LNG, is dit niet slechts een
kwestie van alleen andere brandstof in
de tanks. Er zijn nog wel wat obstakels
te overwinnen. Er moet een heel nieuw
type motor ontwikkeld worden. En dat
niet alleen... ook de brandstoftanks,
het leidingwerk, en een ‘gedistribueerd
energiesysteem’ dat ervoor zorgt dat
het vermogen verdeeld wordt over de
verschillende machines aan boord. Het
moet allemaal opnieuw uitgedacht en
gerealiseerd worden.

• 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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DE SPECIALIST
IN SCHEEPSVERWARMING!

Werkendam 0183 67 80 30

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!

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

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52

In onze Smart-Line, Caminus en Blue-Line serie
vindt u een groot aantal oliegestookte scheepsverwarmingsinstallaties, variërend in afmeting,
emissie-uitstoot en capaciteit (7-120kW). Ook is
er de optie tot warmwatervoorziening.
SMART-LINE
•
•
•
•
•

Hoog rendement >91%
Schone verbranding LOW NOx principe
Multifunctionele installatie
Klein in formaat
Compactste olie
gestookte CV ketel
ter wereld

CAMINUS
•
•
•
•
•

SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

Hoog rendement >92%
Laag brandstofverbruik
Degelijke constructie
Onderhoudsarm
Goede prijs/
kwaliteitverhouding

BLUE-LINE
•
•
•
•
•

Hoog rendement >95%
Lager stroomverbruik >35%
Eenvoudige bediening
Roetuitstoot 0%
Schoonste ketel in
zijn klasse*
* voldoet aan strengst
gestelde milieueisen

MEER WETEN?
Boezem 20a, 4206 CB Gorinchem
+31 (0)183 - 610 211
info@postmarineheating.com
www.postmarineheating.com

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

24/7 vakkundige en betrouwbare dienstverlening
Omdat uw schip altijd door moet kunnen varen
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(foto’s ABC Motoren)

Slot Dover is knap (staaltje)
bouwwerk

(foto Dockmarks)

Afmetingen

110,00 x 11,45 meter
ENI-nummer

04814200
Thuishaven

Hamburg

Aan mts SLOT DOVER leverden o.a.
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Ontwerp, bouw en levering casco
ABC, Anglo Belgian Corporation N.V.
ABC 6DZC - 830 rpm, 1,104 kWm
Stage V gecertificeerd
ADS van STIGT
Masson Marine keerkoppeling type
MM W12000 C 2,303:1
Inclusief: Elektrische bediening en
PTO t.b.v. stuurwerk

All Pumps Holland B.V.
Complete pompen pakket
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Beerens Handelsonderneming B.V.
Voorsierradarmast type Reintrade
XXL, achtersierradarmast type Njord,
stuurhuistrap, heklichtbeugel type
Millennium, Davit WLL 300 kg
incl. CE-keur, rvs handbediende
uitschuifbare schotelsteun, stel alu

vlootschouw.nl/slot-dover
boordlichtvleugels in doosmodel en
blauwe kegels
Berg Maritieme Meetsystemen B.V.
Complete Tankmeting- en alarmering
Climalogic B.V.
Airconditioning-installatie, overdrukinstallatie en machinekamerventilatoren
Damen Marine Components
Besturingssysteem: type HP7000
Stuurmachine: type Van der Velden®
2DWK

Roeren: een set (2 stuks) type Van der
Velden® HD
DBS Scheepsservice
Aluminium vloer en achterschip
Promarin Propeller- und Marinetechnik GmbH
The main propeller, diameter
1650mm, 5 blades, high skew design
and also we delivered OPTIMA®
propeller nozzle for this vessel

VE-woning en scheepsstoffering
Complete stoffering woning en
stuurhuis incl. Ve-screen zonwering
Verhaar Omega B.V.
Eén (1) Verhaar Omega
Boegschroefinstallatie type kanalen
3100/120-4k (schroefdiam 1015mm)
verticale opstelling, 330 kW bij 1800
omw/min., bediening wegafhankelijk
incl omschakeling Pomp/
Boegschroefbedrijf
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

Wir suchen Sie als Partikulier!
Um den Wünschen unseres stetig wachsenden
Kundenstammes gerecht zu werden, erweitern
wir unsere Flotte.
Daher suchen wir für das Fahrgebiet Norddeutsche
Kanäle, Niederlande, Belgien und den Rhein gedeckte
Schiffe in der Größe von 80m x 8,20m bis max.
100m x 9,50m mit GMP+, Zone 2 und gerne
auch Zone 2 See.

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

Ihr Know-how und unsere fast 70-jährige
Erfahrung in der Binnenschifffahrt
können eine erfolgreiche
Partnerschaft ergeben.

Uw schroef weer als nieUw!

Dabei streben wir nach einer
persönlichen und langfristigen
Zusammenarbeit. So sind
beispielsweise schnelle Frachtzahlungen für uns selbstverständlich und auch Anschubfinanzierungen sind nach
Rücksprache möglich.

optimalisatie voor: meer stUwkracht en rendement
groene schroefrand voor: brandstofbesparing en gelUidsredUctie

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben,
kontaktieren Sie Herrn van Vliet für
einen individuellen Austausch.

B. Dettmer Reederei GmbH & Co. KG
Tiefer 5 · 28195 Bremen · Duitsland
Tel.: +49 (0) 421/3054 - 229
sebastiaan.vanvliet@dettmer-group.com
www.dettmer-reederei.de

AFVALCONTAINERS LANGS SLUIZEN
GAAN DIGITAAL

Zo gebruik je de app (of website) om mee te recycleren
Tot voor kort konden schippers vrij gebruik maken van alle afvalcontainers aan de sluizen. Op 1 januari 2022 zijn deze regels veranderd: voortaan komt er een digitaal aspect bij kijken.
Tijd dus om over te stappen op de nieuwe procedure, zodat we samen kunnen blijven streven naar een propere binnenvaartwerking.
Ook nu kan je nog steeds met je afval terecht aan de sluizen. Maar voortaan doe je dat via de online
applicatie of via de website.
In enkele stappen aan de slag
De nieuwe procedure begint met het eenmalig downloaden van de Connect4Shore-app. Dit doe je
via de App Store of via Google Play. Registreer je om je afval volgens de regels af te geven of surf naar
www.Connect4Shore.nl en word gratis klant. Van zodra je in de app aangeeft dat je afval wilt afgeven,
gaat de juiste container automatisch open. Zo dragen we samen bij aan een optimale recyclage.

TIP: Hou er rekening mee dat het trommeldeksel zakken van maximum 60 liter aankan.
Sorteren: goed voor portemonnee én milieu
Wist je trouwens dat de afgifte van PMD, papier & karton en glas gratis is? Sorteren is dus de
boodschap. Daarnaast is elke container uitgerust met een vulgraadmeter. Dit zorgt voor een
efficiëntere planning van de ophaalritten. Het is dan ook belangrijk om je afval altijd ín – en niet
naast – de container te deponeren. Want alleen samen kunnen we de waterwegen proper houden.
Draag je steentje bij en download de app via de App Store of Google Play.
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Elektrische duwboot gaat met vier bakken cacaobonen vervoeren naar Zaandam

Kotug vindt
emplooi voor
E-Pusher M
Kotug gaat vanaf de zomer cacaobonen emissievrij
vervoeren van Amsterdam naar Zaandam, waar de
fabriek staat van opdrachtgever Cargill. Daarvoor zet
het een E-Pusher M en vier duwbakken in.
De elektrische duwboot is een eigen en gepatenteerd
ontwerp van het Rotterdamse familiebedrijf, dat vooral bekend is van sleep- en maritieme diensten die het
wereldwijd uitvoert. De E-Pusher wordt voorzien van
een verwisselbare batterijcontainer van Shift Clean
Energy en gaat gebruik maken van Shifts batterij
wissel- en laadstations op de route.
Cargill is de eerste klant voor deze elektrische oplossing voor grootschalig vervoer over water. Met de 100
procent elektrische E-Pusher biedt Kotug International “een pasklare oplossing aan bedrijven die op
zoek zijn naar een verdere verduurzaming van hun
vervoer”.

Zo gaat de E-Pusher type M eruitzien. (illustratie Kotug International).

Shift biedt verwisselbare energiecontainers die worden geladen met schone stroom uit (bio)gas,
waterstof en andere hernieuwbare energiebronnen.
De E-Pusher-serie bestaat uit de modellen Small,
Medium en Large. In 2001 werd het E-Pusher-concept
gelanceerd. De kleinste variant, de E-Pusher S, wordt
als CityBarge One al succesvol ingezet bij meerdere
projecten in steden en op kleine binnenwateren. De
E-Pusher type M kan bakken tot 4.000 ton lading duwen.

Energiecontainers

Emissievrij zonder extra kosten

De modulaire en schaalbare elektrische duwboot
wordt gevoed door energie die is opgeslagen in
verwisselbare containers. Het vervangen van de energiecontainer bij een laadhub van Shift duurt een paar
minuten.

Kotugs CEO Ard-Jan Kooren zegt: “Ik ben er trots op
dat een internationaal bedrijf als Cargill onze eerste
klant is voor de E-Pusher type M. We helpen Cargill,
maar ook andere industrieën om een onderdeel van

de hele keten volledig emissievrij te maken, zonder
dat daar extra kosten mee gemoeid zijn. De toepassingen van de E-Pusher zijn legio en variëren van het
vervoer van bedrijfs- en bouwafval tot bouwmaterialen en pakketten.”
Kotug werkt samen met Shift Clean Energy uit
Canada. “Met onze PwrSwäp-laadstations langs de
route, als onderdeel van de bredere route AmsterdamRotterdam-Antwerpen, halen we de angel uit de zogenoemde range-anxiety: de angst om je eindbestemming niet te halen”, aldus Paul Hughes, president en
medeoprichter. “Hiermee openen we de deur naar
grootschalige elektrificatie van schepen, en dus naar
emissievrij transport over water.”

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

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

FKH ACCU’S

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

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV

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

Dé verfspecialist voor de binnenvaart
✔ gratis snelle levering
aan boord
✔ advies op maat
✔ grote voorraad

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

Bespaar online op

www.paintdeals.com

Barzahlung
Verdeler van

Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem
E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com
2021-12•PAINTDEALS-ad-132x92mm.indd 4

02/12/2021 17:48
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Moorea en Messina zijn Caterpillar uitstoot-proof

tion Moneymaker 3.0’, met gewichtsbesparende staalsoorten die sterkte en draagvermogen bevorderen in combinatie met
originele Caterpillar Stage V-voortstuwing.
De nauwgezette surveycontrole van RensenDriessen Shipbuilding in China en Rusland
zorgen voor ‘gepolijste’ casco’s.
Het lijnenplan is geoptimaliseerd, het draagvermogen en de rompsnelheid zijn verbeterd. De schroeven hebben een diameter
van 1,50 meter. De nieuwe varianten zijn
zodanig uitgewerkt dat een woning onder
het – eveneens grotere – stuurhuis mogelijk
is, met behoud van de lage kruiplijn.
De 135 x 11,45 meter grote tankers ogen
trots en stoer. Er zijn elf gecoate ladingtanks,
voorzien van spiralen en dubbelleiding
systeem van RuGoTech.

(foto's
Johan de Witte)

In ’69 mensen op de maan… de pc,
internet, smartphones… nieuwe
technologieën, van connectiviteit tot
kunstmatige intelligentie, veroorzaken
een revolutie in ons bestaan. De mensheid
zet stappen voorwaarts, net zoals de
scheepvaart innoveert naar uitstootneutraal.
Het is 24 januari 2022 wanneer mts Moorea
de proefvaart als eerste met Caterpillar
C32-motoren én gecertificeerde originele
Caterpillar Stage V-nabehandeling positief
afsluit. Een mijlpaal!

DOOR JOHAN DE WITTE

Het zijn onder andere de politiek, beleid en
regelgeving evenals de gecompliceerdheid
van Stage V-certificering die verantwoordelijk zijn voor de vertraagde oplevering van
dit project. Daarbij speelde corona ook nog
een trainerende rol. Ook de levertijd van
alles waar een chip in zit, is vandaag de dag
onzeker. Zelfs het leveren van glas kende
problemen.
En klaar voor transport staan de motoren
door de wereldwijde worsteling in het ver-

voer nog zomaar niet op de boot. Sterker
nog: er was geen plek. Met het vliegtuig dan
maar! Frustrerend voor alle partijen, niettemin heeft het door maritieme inschikkelijkheid, de kwaliteit van het product en het uiteindelijke resultaat toch een goede afloop!

Bewust Stage V
Vergroening lag bij Universe Shipping op tafel bij de vlootuitbreiding met de Moorea en
de Messina. “Bij het tekenen van het contract
hadden de aandeelhouders nog keuze om
CCR2-motoren te plaatsen, maar er werd
vanwege het toekomstperspectief unaniem
gekozen voor de aanzienlijke duurdere Stage
V-variant. Daarmee ga je een onbekend traject in, vertraging lag op de loer. Doordat je
de partners en leveranciers kent, heb je vertrouwen.” Aldus fleetmanager Marc Stok en
directeur Serge Wagenaar van Universe Shipping.
De casco’s hebben het label van RensenDriessen Shipbuilding, type ‘Next Genera-

Inbouw met een 10
De complete afbouw van de schepen werd
wederom en tot volle tevredenheid van Universe Shipping uitgevoerd door Dolderman.
De machinekameringang vinden we op
het roefdek, beneden staan we meteen tussen twee type C32 Caterpillars en allround
techniek. De katalysator en filterkast laten
in deze speciaal voor de Stage V-equipment
aangepaste machinekamer, nog wat serviceruimte over. Een generator voor boordenergie en een rvs AdBlue-tank op de as van het
schip maken het vol, zoals onder de motorkap van een auto – pardon bolide, want het
ziet er meer dan gelikt uit!
Voorop zien we de Verhaar-boegschroef. Voor
pompbedrijf en boordenergie zijn twee MAN
Stage V-motoren gekozen.
Opvallend is de Van der Velden Rotor Swing.
Dit verticaal uitschuifbare systeem is gebaseerd op het principe van het Magnus-effect:
Lees verder op pagina 39

Afmetingen

ENI-nummer

Thuishaven

135 x 11,45
meter

02339208

Zwijndrecht

Aan mts MOOREA leverden o.a.

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding BV heeft ontwerp, bouw
en levering compleet schip mogen verzorgen voor
Marmara V.O.F.
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

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Ontwerp, bouw en levering compleet
schip
Dolderman B.V.
Afbouwwerf en C32 Stage V (2x)
ADS van STIGT
Masson Marine keerkoppeling type
MM W7400 5,494:1
Inclusief: Centa elastische koppeling
en elektrische bediening
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Alubouw de Mooy B.V.
Kolom, overzakbaar stuurhuis, voormast, dakmast, heklicht, boordlichtbakken, rvs roeftrap, roeibootdavid,
reddingsdavid en woningdeuren
Berg Maritieme Meetsystemen B.V.
Complete Tankmeting- en
alarmering, diepgangmeting en
gasdetectie systeem
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
Damen Marine Components
Besturingssysteem: type SP2700
Stuursysteem: type Van der Velden®
4DWKK
Roeren: 2x 2 sets (4) type Van der
Velden® HD
Straalbuis: 2x type Optima
RMS2000 (Rotor Machine Systeem)
DBS Scheepsservice
Aluminium vloer en achterschip
Den Breejen Shipyard
Schroefasinstallatie

Dijvler Materiaal B.V.
Boegankerlier, achterankerlier,
koppellieren, ankers, ankerdamkettingen en ankerdraad
Dolpower B.V.
2 Stuks Stage V generatorsets á
345kVA met:
MAN D2676 met Stamford HCM534
1 Stuk Stage V generatorset 70kVA
met:
John Deere 4045T met Stamford
UCM224
Exakt Alignment
Uitlijnen en funderen
keerkoppelingen en hoofdmotoren
Foresta Trading B.V.
Volledige pakket F.T. VICTOR dienstpompen, F.T. TTK ballast/stripping
ejectors ≈ 200 m³/u, F.T. Gasolie
trimpomp, F.T. Smeeroliepompen en
F.T. Smeerolie-haspelsets
Hoogendoorn MBI B.V.
Volledige betimmering achterwoning
en stuurhuis
Marflex B.V.
MarFlex Deepwell pomp;
11xMDPD—80 en 11xMPDP-20
RuGotech Pijpleidingen B.V.
Complete dekleiding systeem incl.
spiralen
Stam Constructie
Hoogglans gepolijste uitlaatsets, rvsBedieningskasten, rvs-ureumtanks,
rvs-lampensteunen, rvs-uitschuifbare
ontluchtingspaddenstoel, rvs-

	Hoofdmotor

C32 Stage V (2x)

vlootschouw.nl/moorea
lekbakken en diverse rvs-werken
Stetra GmbH
Bevrachting
’t Catshuis
Meubelen en stoffering schip
Tresco Engineering bvba
Tresco NAvigis
Verhaar Omega B.V.
Een (1) Verhaar Omega Boegschroefinstallaties type VBS1400sr-N
(schroefdiam 1400mm), verticale
opstelling, 470 kW bij 1800 omw/
min., bediening wegafhankelijk incl
omschakeling Pomp/Boegschroefbedrijf, een (1) Schroefcompressor
Atlas Copco MAS GA11 FF op 500L
Lloyds gekeurde ketel en een (1)
Schroefcompressor Atlas Copco MAS
GA5 FF ter behoeve van Stage V
W&O Europe
Appendages voor de dekleidingsystemen en het ballastsysteem
Werkina Werkendam
De complete elektrische installatie
inclusief 2-draads databesturing,
monitoringsysteem met
touchscreenbediening,
compleet nautisch pakket,
camerasysteem, complete airco
installatie, satellietsysteem,
tankmeetsysteem, Ecdis Inland
Viewer, en AIS installatie
WindeX Engineering B.V.
Airconditioning en
overdrukinstallatie
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WIJ WENSEN
MTS MOOREA EN
BEMANNING EEN
BEHOUDEN VAART

NOORDEINDE 7, 3341 LW H.I. AMBACHT TEL: 078-6821214
FAX: 078-6821217
INFO@ALUBOUWDEMOOY.NL
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

Wij wensen
Universe Shipping
veel succes en een
behouden vaart met
MTS Moorea.
Jahnstraße 1 . 67069 Ludwigshafen am Rhein . Telefon +49621 - 657500 . E-Mail dispo@stetra.de
Het water is wat ons verbindt, en samenwerking staat
centraal. Gevestigd aan het water te Zwijndrecht opereert
Universe Shipping op de tankvaartmarkt met een modern
uitgeruste dubbelwandige vloot.
Universe Shipping is een erkend leerbedrijf. Met onze
moderne binnenvaarttankers varen we in het ARA gebied,
en ook op de West-Europese binnenwateren zoals de Rijn,
Moezel, Saar etc. We verzorgen met onze schepen het
transport van minerale oliën op een veilige manier.

Das Wasser ist das, was uns verbindet, und die Zusammenarbeit ist zentral. Universe Shipping befindet sich am Büro
in Zwijndrecht und ist mit einer modern ausgestatteten
Doppelhüllenflotte auf dem Tankermarkt tätig.
Universe Shipping ist ein anerkannter Ausbildungsbetrieb.
Mit unseren modernen Binnentankschiffen fahren wir sowohl
in der ARA als auch auf Westeuropäischen Wasserstraßen zum
Beispiel der Rhein, Mosel, Saar etc. Mineralöle transportieren
wir mit unseren Schiffen auf die sicherste weise.

Je werkt op technisch goed uitgeruste schepen met een voltallig team in een 14 dagen
op, 14 dagen af systeem. In september 2021 is het Mts. Orion aan de vloot toegevoegd, en in februari 2022 is zowel het Mts Moorea en ook het Mts. Messina in de vaart
gekomen. In verband met deze uitbreiding kunnen we op diverse schepen nog nieuwe
collega’s verwelkomen. Wij zoeken nog:

Du arbeitest auf technisch gut ausgestatteten Schiffen mit einem vollen Team in einem
14 Tage On, 14 Tage Off System. Im September 2021 wurde das TMS. Orion zur Flotte
hinzugefügt, und in Februar 2022 werden das TMS Moorea und das TMS Messina in
Betrieb genommen. Im Zusammenhang mit dieser Erweiterung können wir auf verschiedenen Schiffen neue Kollegen begrüßen. Wir suchen noch:

(LICHT)MATROOS

(LEICHT) MATROSE

je volgt een BBL opleiding Matroos / Schipper aan één van de binnenvaartopleidingen
in Nederland, je hebt minimaal de aantekening lichtmatroos in je dienstboekje, en je
brengt een portie enthousiasme en motivatie mee!

(LEERLING) STUURMAN
je bent in het bezit van het Grootvaarbewijs, Radardiploma en Marifoon en je wil een
nieuwe koers varen. Ben je leergierig, enthousiast en ben je toe aan het echte werk?

Sie folgen eine Schiffer-Ausbildung bei einem Binnenschifffahrtskurse, Sie haben mindestens Leichtmatrose in Ihrem Dienstbuch und Sie bringen eine Portion Enthusiasmus
und Motivation mit!

(LEHRLING) STEUERMANN
Sie sind im Besitz des Schifferpatent A, Radar, und möchten einen neuen Kurs fahren.
Bist du lernbegierig, begeisterungsfähig und bereit für die eigentliche Arbeit?

SCHIPPER

KAPITÄN

Je bent toe aan iets nieuws. Je wil iets anders. Je vaargebied vergroten. Maar ook met fijne collega’s werken. Op een schip werken wat functioneert. Je wil aan een team bouwen.
Je kennis overbrengen en daarnaast ook je enthousiasme! Het varen zit in je bloed. Je
hebt inmiddels je patent t/m Mannheim, Radar en ADN. Maar je bent bijvoorbeeld ook
bereid je patent te verlengen t/m Basel.

Sie sind bereit für etwas Neues. Sie wollen etwas anderes. Erweitern Sie Ihr Fahrgebiet.
Aber auch die Zusammenarbeit mit tollen Kollegen. Arbeiten auf einem modernen funktionierenden Schiff. Sie wollen ein Team aufbauen. Geben Sie Ihr Wissen und auch Ihre
Begeisterung weiter! Fahren liegt Ihnen im Blut. Sie haben jetzt Ihr Patent bis einschließlich Mannheim, Radar und ADN. Sie sind aber auch bereit, zum Beispiel Ihr Patent bis
Basel zu verlängern.

Universe Shipping biedt een uitdagende werkplek, met een afwisselend vaargebied en
waar met collega’s op een goede manier wordt samengewerkt. Persoonlijke aandacht
voor de collega’s aan boord vinden we heel belangrijk. Daarnaast zijn onze schepen state of the art uitgerust, zorgen we voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en zijn er opleidingsmogelijkheden en doorgroeimogelijkheden. De juiste man op de juiste plek is het
allerbelangrijkste. Bij ons is iedereen gelijk! We hopen je te verwelkomen in ons team!

Universe Shipping bietet einen herausfordernden Arbeitsplatz, mit einem abwechslungsreichen Fahrgebiet und einer guten Zusammenarbeit mit den Kollegen. Die persönliche
Betreuung der Kollegen an Bord ist uns sehr wichtig. Darüber hinaus sind unsere Schiffe
auf dem neuesten Stand der Technik ausgestattet, wir bieten attraktive Anstellungsbedingungen und es gibt Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten. Der richtige Mann
am richtigen Platz ist das Wichtigste. Unser Kollegen sind alle gleich. Wir hoffen, Sie in
unserem Team begrüßen zu dürfen!

T +31 (0)78-612 43 49 • INFO@UNIVERSESHIPPING.NL • WWW.UNIVERSESHIPPING.NL
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Een scheepsdoop is emotie, voor insiders schuilen het verleden en de toekomst ‘onderhuids’. Voor mts Messina wensten drie doopdames, W. van Rijn, B. Bosman en T. Warbout,
een behouden vaart voor bemanning en schip. Zoey Stok vond het zichtbaar eervol mts
Moorea te mogen dopen. Al in 2011 doopte zij het mts Marmara. Het ging in één keer goed,
applaus! Serge Wagenaar hield zijn speech voor een klein comité, waarin hij alle medewerkenden bedankte voor twee imposante schepen.

door een snel roterende cilinder in aanstromend water te plaatsen ontstaat door drukverschil liftkracht. Het functioneert optimaal
in bochtige rivieren en bij harde zijwind
waarbij het schip gestrekt in het vaarwater
blijft en stuurcorrecties achter minimaal blijven!
Het Van der Velden XR-roersysteem, is speciaal ontwikkeld om het brandstofverbruik te
reduceren in combinatie met manoeuvreerprestaties.
De Moorea en Messina verschillen minimaal: de Moorea is betimmerd door Hoo
gendoorn en vaart voor Stetra Ludwigshafen.
De Messina is voorzien van Verveer-comfort
en heeft de GEFO-vlag in top. Beide hebben
een stuurhut van Alubouw de Mooy.
De bemanning wordt over survey en onder
houd van het nieuwe Stage V-systeem onder
richt door Caterpillar/Pon. Hand
matige
actie beperkt zich tot het wisselen van

smeerolie en filters. Naast dat aan boord alle
informatie elektronisch wordt uitgelezen,
kijken Dolderman, Pon Power en Caterpillar op afstand mee naar het functioneren en
prestaties van het systeem.
Niettemin is de crew het kapitaal aan boord.
Een schip loopt van de helling, een bemanning niet. Een bemanning ‘op stapel zetten’ is een grote uitdaging in deze krappe
arbeidsmarkt. Toch wordt het gereedschap
door Universe Shipping aangereikt in opleiding, doorgroeien van matroos tot kapitein
met sprongen in techniek, avontuurlijk werk
en iets van Europa zien in een bovengemiddeld goed betaalde job aan boord van een
schitterend schip.
Als we aan dek een jongeman in Universeoutfit aanspreken, blijkt dat Tygo Stok (zoon
van de fleetmanager) te zijn. We vragen naar
zijn functie. “Over drie weken, meneer, heb
ik m’n diploma in mijn zak en begin ik bij
Universe. Eindelijk aan de slag”, klinkt het
vol animo. Je weet dan dat het goed komt.

Afmetingen

ENI-nummer

Thuishaven

135 x 11,45
meter

2339366

Zwijndrecht

Aan mts MESSINA leverden o.a.
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Ontwerp, bouw en levering compleet
schip
Dolderman B.V.
Afbouwwerf en C32 Stage V (2x)
Assurantiekantoor Vermeij B.V.
Verzekeringen i.s.m. Overvliet
Assurantiemakelaars B.V.
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Alubouw de Mooy B.V.
Kolom, overzakbaar stuurhuis, voormast, dakmast, heklicht, boordlichtbakken, rvs roeftrap, roeibootdavid,
reddingsdavid en woningdeuren
Berg Maritieme Meetsystemen B.V.
Complete Tankmeting- en alarmering,
diepgangmeting en gasdetectie systeem
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
Damen Marine Components
Besturingssysteem: type SP2700
Stuursysteem: type Van der Velden®
4DWKK incl. hydrauliek
Roeren: 2x 2 sets (4) type Van der
Velden® HD, Straalbuis: 2x type
Optima, Manoeuvreersysteem: Van
der Velden® RMS2000V (Rotor
Management Systeem)
DBS Scheepsservice
Aluminium vloer en achterschip
Den Breejen Shipyard
Schroefasinstallatie
Dijvler Materiaal B.V.
Boegankerlier, achterankerlier,

Wij wensen Universe Shipping en bemanning
veel succes en een behouden vaart

	Hoofdmotor

Foto: DronebyMark
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In collegiale samenwerking met SAA Verzekeringen
hebben wij de verzekeringen verzorgd van het MTS Messina

Volledig Stage V

vlootschouw.nl/messina

koppellieren, ankers, ankerdamkettingen en ankerdraad
Dolpower B.V.
2 Stuks Stage V generatorsets á
345kVA met: MAN D2676 met
Stamford HCM534, 1 Stuk Stage V
generatorset 70kVA met: John Deere
4045T met Stamford UCM224
Exakt Benelux B.V.
Uitlijnen en funderen keerkoppeling
en hoofdmotor
Foresta Trading B.V.
Volledige pakket F.T. VICTOR dienstpompen, F.T. TTK ballast/stripping
ejectors ≈ 200 m³/u, F.T. Gasolie
trimpompen, F.T. Smeeroliepompen,
F.T. Smeerolie-haspelsets
Marflex B.V.
11 x MarFlex Deepwell pump MDPD-80
11 x MarFlex Draining pomp
MDPD-20
Overvliet Assurantiemakelaars B.V.
Verzekeringen i.s.m. Assurantiekantoor Vermeij B.V.
Promarin Propeller- und
Marinetechnik GmbH
The 2 main propellers, diameter
1500mm, 5 blades, skew design
Reintjes Benelux bvba
2x WAF 563 L met reductie van
5,050:1
RuGotech Pijpleidingen B.V.
Complete dek leiding systeem
Stam Constructie
Hoogglans gepolijste uitlaatsets,

rvs-Bedieningskasten, rvs-ureumtanks,
rvs-lampensteunen, rvs-uitschuifbare
ontluchtingspaddenstoel, rvslekbakken, rvs-afneembare scepters/
Railingwerk en diverse rvs-werken
’t Catshuis
Meubelen en stoffering schip
Tresco Engineering bvba
Tresco NAvigis
Verhaar Omega B.V.
Een (1) Verhaar Omega Boegschroefinstallaties type VBS1400sr-N
(schroefdiam 1400mm), verticale
opstelling, 441 kW bij 1800 omw/
min., bediening wegafhankelijk incl
omschakeling Pomp/Boegschroefbedrijf, een (1) Schroefcompressor Atlas
Copco MAS GA11 FF op 500L Lloyds
gekeurde ketel, een (1) Schroefcompressor Atlas Copco G5 FF tbv nabehandeling Stage V
W&O Europe
Appendages voor de dekleidingsystemen, het ballastsysteem en de
machinekamers
Werkina Werkendam
De complete elektrische installatie
inclusief 2-draads databesturing,
monitoringsysteem met
touchscreenbediening, compleet
nautisch pakket, camerasysteem,
complete airco installatie,
satellietsysteem, tankmeetsysteem,
Ecdis Inland Viewer, en AIS installatie
WindeX Engineering B.V.
Airconditioning, overdrukinstallatie

WIJ WENSEN
MTS MESSINA EN
BEMANNING EEN
BEHOUDEN VAART

Bierweg 1b, 4424 EL Wemeldinge
T 0113-622212 E info@assurantiekantoorvermeij.nl
www.assurantiekantoorvermeij.nl

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding BV heeft het ontwerp,
de bouw en levering compleet schip mogen verzorgen
voor Malta Scheepvaart VOF
Wij wensen haar en de bemanning een behouden vaart.
www.rensendriessen.com

NOORDEINDE 7, 3341 LW H.I. AMBACHT TEL: 078-6821214
FAX: 078-6821217
INFO@ALUBOUWDEMOOY.NL
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

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