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Dé verwarming
voor aan boord!

BEAUFORTLOGISTICS.COM

+31 (0)117 - 401 500

T +31 (0)78 303 3020

Stuurmachines
Nieuwbouw

Roeren

Leidingwerk

Aluminium Constructies
Hydrauliek

Reparatie

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

Fusie CBRB/BLN bijna rond
Kobelt motorbedieningen,
schroefasremmen, trek-/
duwkabels & MJP waterjets
Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl

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

Zowel bij het CBRB als bij BLN stemde de meerderheid van de aan de vergadering
deelnemende leden op vrijdag 11 maart vóór het fusievoorstel. Toch is de
krachtenbundeling in Koninklijke Binnenvaart Nederland nog niet formeel rond.
Bij Koninklijke BLN-Schuttevaer geldt namelijk een statu-

tair quorum van de leden die
aanwezig hadden moeten zijn

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

en dat percentage werd niet gehaald. Daarom volgt op vrijdag
25 maart nogmaals een ledenvergadering voor de leden van BLNSchuttevaer.
Dan geldt geen quorum. De dan
aanwezige leden kunnen zodoende definitief besluiten over het
fusievoorstel. Dan ook zal duidelijk worden of Koninklijke
Binnenvaart Nederland (KBN)
definitief kan worden opgericht.

Lees verder op pagina 3
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damenmc.nl

Ervaar de kracht van Vakmanschap

dealer

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

Onderhoud & Reparatie
Nieuwbouw & Afbouw
Constructie & techniek

www.ruijtenbergshipyard.nl

KEERKOPPELING
DEFECT?

SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

(078) 682 12 14

+31 164 212420
sales@woeurope.com

WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

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

authorized partner
of man engines
officieel
geautoriseerd dealer

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

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

24 UURS
STORINGSDIENST

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

www.visscherscheepsrep.nl

Tel. 0031 (0)184-496363

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

www.interwaert.nl

Peulenstraat 151, Hardinxveld-Giessendam
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CCR: toekomstige
marktkansen vragen
nu al om actie
Er gloren nieuwe markten voor de binnenvaart. Maar de kansen
op potentiële groeimarkten gaan gepaard met onzekerheden. Dat
concludeert de CCR op basis van onderzoek.
Op 8 maart publiceerde de Centrale Commissie voor
de Rijnvaart een rapport daarover. De CCR deed
het onderzoek in samenwerking met de Europese
Commissie. Volgens het rapport Een beoordeling van
nieuwe marktkansen voor de binnenvaart zijn er goede
perspectieven op drie markten:
- stedelijk vervoer van passagiers en vracht
- nieuwe vrachtstromen dankzij de circulaire
economie
- vervoer van hernieuwbare energie of grondstoffen en
onderdelen die nodig zijn voor de productie daarvan

De nieuwe markten vereisen van de
binnenvaartsector zelf ook bepaalde
aanpassingen
Geen rijpe vruchten
Het zijn markten die volgens de CCR veel potentie
hebben. Maar de commissie uit Straatsburg voegt daar
wel aan toe “dat deze markten nog niet voldoende
ontwikkeld zijn om gemakkelijk door de binnenvaartsector ontsloten te worden, of de binnenvaart heeft
nog niet al haar kansen waargenomen. De redenen

daarvoor hangen samen met technologische
uitdagingen, risico’s en onzekerheden, naast een grote
intermodale concurrentie.”
Eén ding maakt het rapport wel duidelijk: die nieuwe
markten laten zich niet als “rijpe vruchten” plukken
door de binnenvaart. Het zal de nodige moeite, doorzettingsvermogen en inventiviteit vergen.
Er is veel concurrentie van andere modaliteiten te
verwachten, er zijn commerciële en technische uitdagingen, risico’s en onzekerheden. Naast automatisering en digitalisatie zijn volgens de CCR nieuwe
scheepsontwerpen – bijvoorbeeld voor het integreren
van batterijen of waterstoftanks – en scheepsgroottes
nodig, maar ook nieuwe logistieke concepten.
Politiek heeft vervoer over water de wind in de rug.
Het wordt een belangrijke rol toegedicht in de
transitie naar duurzamer vervoer en een klimaat
neutraal Europa. De Europese Commissie wil een
flink deel van de lading die nu over de weg gaat naar
het water overhevelen.
Aan de andere kant heeft de binnenvaart te maken
met verschillende bedreigingen. Laag water en de
negatieve gevolgen daarvan en de afname van bepaalde goederensegmenten. Met stip steenkool. Een gevolg van de energietransitie is dat het gebruik daarvan

voor de productie van elektriciteit wordt
afgebouwd. Er valt straks dus ook geen steenkool
meer te vervoeren.

Onzeker
Maar de energietransitie levert vooral ook allerlei
kansen op. In de vorm van nieuwe ladingsoorten en
onderdelen voor de productie van hernieuwbare energie. “De nieuwe markten vereisen van de binnenvaartsector echter bepaalde aanpassingen”, voorziet de
CCR. Die nieuwe ladingsegmenten vragen namelijk
om nieuwe logistieke oplossingen, met nieuwe type

Sancties raken ook de
scheepsbouw
De oorlog in Oekraïne raakt ook
de Nederlandse scheepsbouw
hard. Door de sancties tegen
Rusland kunnen werven en
leveranciers hun schepen en
producten niet kwijt.
DOOR EVERT BRUINEKOOL

“In totaal is zo’n 10 procent van
onze achterban, circa veertig bedrijven, in meer of mindere mate
actief in Rusland”, vertelt Roel de
Graaf, directeur van brancheorganisatie Netherlands Maritime
Technology (NMT). “Grotendeels equipment suppliers. Bij deze
bedrijven is sprake van omzetten
van 10 tot 30 procent afkomstig
van export naar Rusland.” Bedrijven verwachten door meerdere
oorzaken volledige uitval van die
vraag: de sancties en de koersval
van de roebel.
Daarnaast worden enkele werven behoorlijk geraakt doordat
zij schepen in aanbouw of in
opdracht hebben voor Russische
opdrachtgevers. “Er is sprake van
invloed op huidige en toekom-

stige nieuwbouw-, reparatie- en
onderhoudsorders,” zegt De
Graaf. “De relaties zijn veelal op
de lange termijn gericht geweest
en tot nu toe waren ze groeiend.”
Niestern Sander in Delfzijl kan
bijvoorbeeld de ijsbreker Nibal
niet leveren. Het schip ging afgelopen najaar te water en is zo
goed als klaar voor zijn proefvaarten. Het in de kleuren van
de Russische vlag geschilderde
vaartuig, dat ook als bevoorradingsschip bedoeld is, ligt nu in
Delfzijl te wachten op wat verder
gaat gebeuren.

Onder vuur
Andersom zijn er meerdere
Nederlandse scheepswerven die
casco’s laten bouwen in Oekraïne. Of die nog naar Nederland kunnen komen, is maar
de vraag. Veel Oekraïners zijn
gevlucht en anderen zijn vooral
druk met hun gezin en hun land
te beschermen en te overleven.
Er zijn ook Nederlandse bedrijven
getroffen door het Russische oor-

Niestern Sander mag de gloednieuwe ijsbreker-bevoorradingsschip Nibal
niet leveren aan de Russische opdrachtgever. (foto Simon Marrink)

logsgeweld. “We weten dat enkele
bedrijven omvangrijke vestigingen
hebben, die in de Oekraïne ICTen engineeringswerk doen,” vertelt De Graaf. “De grootste vestiging heeft 160 medewerkers
in dienst. Momenteel liggen die
deels onder vuur van raket- en
cyberaanvallen.”
“Enkele bedrijven hebben aangegeven daar kleine vestigingen
met minder dan tien medewer-

kers te hebben. We hebben nog
geen overzicht en beeld van de
vestigingen van onze leden in
Rusland.”
NMT constateert dat de Nederlandse maritieme sector stevig
geraakt wordt door de oorlog
en de sancties. “Komende dagen
gaan we door met verzamelen
van informatie en kunnen we
mogelijk aangeven wat we verwachten van de overheid. Bedrij-

ven hebben behoefte aan duidelijkheid over de uitwerking van
getroffen sanctiemaatregelen.”
Nederlandse maritieme bedrijven verwachten dat China
onder invloed van de huidige
ontwikkelingen een belangrijk
maritiem exporterend land naar
Rusland wordt en een deel van
de marktpositie van westerse
landen zoals Nederland
definiOnderschrift
(foto)
tief zal overnemen.
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STANDPUNT
Er wordt al volop
geëxperimenteerd met
stadsdistributie over water.
Zoals hier in Leiden, waar
CityBarge en Renewi sinds vorig
jaar bedrijfsafval vervoeren.
(foto CityBage)

circulaire ketens noemt de CCR het gebruik
van schroot, ijzer- en ander metaalafval
voor de staalproductie.
Havens zijn meestal dicht bij stadscentra,
industrieën en bedrijventerreinen gelegen.
“De hoge concentratie van grondstoffen en
reststromen van tal van industriële en
logistieke activiteiten die in havens te vinden zijn, en de nabijheid van grote
stedelijke agglomeraties, maken ze namelijk ideale plekken voor circulaire economie-activiteiten. De nabijheid van circulaire
economie-activiteiten in de buurt van
binnenhavens is zeker een kans die de
binnenvaart kan grijpen.”

Nieuwe stadslogistiek

schepen en nieuwe operationele gebieden.
Binnen de markt van alternatieve energiebronnen vermeldt het rapport drie verschillende deelmarkten: windturbines, biomassa/biobrandstof en waterstof. Lastig is dat
daar nogal wat onzekerheid mee verbonden
is. De CCR heeft het over “een vrij hoog
risico dat voortvloeit uit de regelgeving en
de politiek en uit deels onbekende overgangstrajecten in de toekomst”. Het vervoer
voor de energiesector is afhankelijk van de
opwekking van een bepaald soort energie

in bepaalde volumes per jaar, die zelf weer
afhankelijk is van politieke en regelgevende
stimuleringsmaatregelen. Ook technolo
gische ontwikkelingen zijn van invloed.

Binnenhavens
Voor de circulaire economie heeft de
binnenvaart er belang bij om aan te haken
bij binnenhavens. Die spelen hiervoor
namelijk een essentiële rol. Als voorbeeld
van een bestaande markt waar binnenvaart
en binnenhavens hand in hand opereren in

Nog één stemming nodig
Vervolg van pagina 1

De bijzondere algemene ledenvergaderingen waren tegelijkertijd, maar afzonderlijk.
Ze waren beide hybride: leden namen live
en online deel. Zowel bij CBRB als BLNSchuttevaer stemde een overgrote meerderheid vóór de fusie. Bij de laatste zei 87
procent van de aanwezigen ‘ja’ tegen het
samengaan.

100 procent
“Helaas hebben we vandaag het statutaire
quorum niet behaald en weten we de uitslag nog niet definitief. We kijken uit naar
25 maart waarbij we met deze positieve uitslag van vandaag, ervanuit gaan dat
Koninklijke Binnenvaart Nederland definitief opgericht kan worden”, aldus Rob
Leussink. Hij is nu nog interim-directeur
van BLN-Schuttevaer en wordt bij het doorgaan van KBN ook daar directeur.
De uitslag van de stemming bij het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart
was nog overtuigender. Daar stemde 100
procent van de aanwezige leden vóór. “Het
is fijn te zien dat zoveel leden voor deze
fusie zijn. Het belang van één krachtige en
slagvaardige binnenvaartbrancheorganisatie
wordt hiermee onderstreept”, zei Paul
Goris na afloop. De CBRB-voorzitter is beoogd KBN-voorzitter.
Het is de ambitie om dé branchevereniging

voor de binnenvaart in Nederland te zijn,
met Europese impact. KBN wil hét orgaan
zijn dat voor alle overheden de vanzelfsprekende spreekbuis is namens de branche en
de leden.
Eén stemming scheidt de fusieorganisatie
KBN nu nog van de formele oprichting. Als
de BLN-Schuttevaer-leden op vrijdag 25
maart zich weer achter het bestuursvoorstel
scharen, zal Koninklijke Binnenvaart
Nederland op 1 april bij de notaris
bekrachtigd worden.

Ledengroepen
Twee ledengroepen van BLN-Schuttevaer
stemden ook al in met de plannen. Maandag 7 maart ging 91,6 procent van de stemgerechtigde leden van Koninklijke Schippers Vereniging Schuttevaer (KSV)
akkoord met de benodigde statutenwijziging van hun vereniging om als ledengroep
deel uit te gaan maken van KBN. KSV verliest weliswaar het predicaat ‘Koninklijk’
en zal verdergaan als Schippersvereniging
Schuttevaer. Maar het koninklijk huis heeft
ermee ingestemd dat het predicaat overgaat
op KBN.
Op 18 februari hadden de leden van de
Christelijke Bond voor Ondernemers in
de Binnenvaart (CBOB) ook al groen licht
gegeven voor hun statutenwijziging om als
ledengroep toe te treden tot KBN.

Kansen gaan gepaard met onzekerheden.
Dat geldt voor alle drie de potentiële groeimarkten. Ook die van stedelijk vervoer
door de binnenvaart. Dat “leidt bijvoorbeeld niet alleen tot een ander soort vracht
die wordt vervoerd (bijvoorbeeld pakketten
in plaats van bulkgoederen), maar ook het
gebied waar de activiteiten ontplooid worden, verandert (stedelijke logistiek in plaats
van grensoverschrijdend vervoer), met
andere logistieke kenmerken (korte afstanden in plaats van vervoer over een lange
afstand) en andere typen schepen (kleinere
schepen in plaats van grotere schepen).”
Gedacht kan ook worden aan nieuwe
concepten met bijvoorbeeld zelflossende
schepen met laad- en losapparatuur aan
boord en vaartuigen die voor drijvende
voorraad ingezet kunnen worden. Kleding
zou zodoende vlak bij winkels kunnen
worden opgeslagen en snel beschikbaar zijn
bij een piek in de vraag.

Geloofwaardig
Met stedelijk vervoer van goederen, passagiers en afval kan de binnenvaart een
oplossing zijn voor de samenleving en
voor overheden die te maken hebben met
toenemende problemen als een slechtere
bereikbaarheid over de weg en vervuiling
door (vracht)auto’s in dichtbevolkte regio’s.
“Hoe groter deze problemen worden, hoe
meer de binnenvaart zich kan positioneren
als een adequate oplossing”, voorspelt de
CCR. Het betekent wel dat binnenschepen
zelf moeten vergroenen om te kunnen
voldoen aan de eisen van de nieuwe stads
logistiek en om geloofwaardig te zijn.
Maar daar moet niet mee gewacht worden
tot het zo ver is, adviseert de CCR. Op
weg naar zero emissie van de schepen is
het goed om al ervaring op te doen in het
stadsgoederen-, passagiers- en afvalvervoer.
Deze nieuwe marktactiviteiten zijn belangrijk om geschikte logistieke concepten te
proberen en te verbeteren. Ook ontstaat
zodoende meer inzicht in de behoeften aan
de vraagzijde in de stadslogistiek: belevering van supermarkten en bouwprojecten,
pakketbezorging, afvalvervoer enzovoort.

Er is altijd wel wat te zeggen voor
een ander standpunt. Soms is dat
heel moeilijk verteerbaar (Poetin is lief voor de NAVO-landen of
accijns op gasolie stimuleert een
schonere binnenvaart) maar toch
kun je beter wel luisteren naar die
alternatieve denkwijzen, al is het
maar om ze om te kunnen buigen
in de juiste richting of omdat je
niet veel keus hebt. Zo lang Poetin
beschikt over een grote, rode knop
moet je dat onsympathieke ventje
wel aandacht geven en zo lang de
Europese Commissie (i.c. Frans
Timmermans) de binnenvaart - indirect - de accijns op kan leggen,
kun je er maar beter even serieus
bij stilstaan.
In de negentiger jaren was ‘modal
shift’ een magische oplossing
voor alles. Het vervuilde milieu, de
eindeloze files van vrachtauto’s en
de verwachte groei van het vervoer
maakten de toekomst een verschrikking. Verschuiving van lading
van de weg naar het spoor (en het
water) zou alles beter maken, riepen politici en captains of industry
in koor. Voor een belangrijk deel
was dat nodig om de aanleg van de
Betuwelijn erdoor te douwen. Toen
dat eenmaal was gebeurd, zakte
de noodzaak van die modal shift
zachtjes weg. Vrachtauto’s werden
steeds schoner en door de vlucht
van techniek en communicatie
bleek de toekomst niet zo verschrikkelijk. Er was echter nog iets wat de
gewenste verschuiving tegenwerkte. Het bleek niet zo eenvoudig om
de verladers in een vrije markt over
te halen hun keuzes te laten bepalen met argumenten als milieuvriendelijkheid of maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Uiteindelijk
zijn verladers ook ondernemers
die zich in hun vrije markt staande
willen houden. Geef ze eens ongelijk dat ze naar een zo gunstig
mogelijke supply chain streven,
die helaas niet vanzelfsprekend
ook het meest milieuvriendelijk of
maatschappelijk verantwoord is.
Natuur
lijk boekte de binnenvaart
aansprekende successen, maar
omdat het vervoersaanbod steeds
verder groeide, is de groei van het
wegvervoer nauwelijks bij te benen.
Tegen die accijnsplannen schoppen is logisch, maar je bent wel
gauw die nukkige, verongelijkte
sector die loopt te piepen dat het
niet eerlijk is. We kunnen het weer
eens niet zelf.
Kortom: geef Frans een kans. Accijns opleggen kan best effectief
zijn om de binnenvaart te dwingen
sneller te vergroenen. Maar als
Frans bereid is een dwangmiddel in
te zetten voor die vergroening van
de binnenvaart dan mag de binnenvaart daar wat voor terugvragen.
Laten we ook de verlader dwingen vaker te kiezen voor de binnenvaart. Dus een serieuze modal
shift. Dat is effectiever dan botweg
nee zeggen tegen accijnzen die je
vroeg of laat toch een keer door de
strot worden gedrukt, ook zonder
grote, rode knop.

Michel Gonlag
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Riverlake is Europe’s leading river barge brokerage company.
We cooperate with the world’s largest companies in this field, but also with smaller companies and
operators. Together with our clients we organise the barge transport of renewable, organic and bio
products. We also handle mineral oils and chemicals. We strive to make our customers’ business more
significant and sustainable. It is our responsibility to make the planet a better place by adding value to
make the energy transition process more efficient worldwide.

GEVRAAGD:

We are looking for a

SHIPBROKER M/F

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.

You will be responsible for negotiating and fixing spot cargoes on various routes within the inland tanker barge market. You will be in daily contact with our clients, such as oil & chemical companies, trading
houses, and barge owners.
These tasks typically include :
• Negotiating and fixing spot cargoes on behalf of our clients
• Negotiating time-charters and contracts of affreightment on behalf of our clients
• Providing operational follow up of barge fixtures
• Collecting market information
• Expanding our customer base
• Maintaining good relationships with new- and existing customers

BARGE OPERATOR M/F
You will be responsible for following the daily operational handling of all barge traffic. As a broker
between charterers and barge owners, you will proactively advise all parties on operational aspects
from the moment of securing transport to completion of the voyage. Processing demurrage cases and
performing some administrative tasks also fall within your mandate.
These tasks typically include :
• Treating voyage updates and documents with our customers
• Addressing operational matters and tackling issues
• Maintaining the operational management system
• Post fixture follow-up including assessment of demurrage claims
• Administrative follow-up of invoicing and data management
We offer an interesting and stimulating work environment. You will work in a small team but will be part
of an international group where initiative and success are encouraged and rewarded. We will help you to
develop and progress in your career.
If you believe in and are inspired by this corporate vision, and if you consider that you have a good
understanding of the areas in which Riverlake operates, then please send your application, along with a
CV, to Ms Judit Tóth E-mail: toth@riverlakebarging.com - www.riverlake.ch

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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“Houd Boven-Weser bevaarbaar”
De gloriedagen van de binnenvaart op de Boven-Weser tussen
Hannoversch Münden en Minden leken voorbij, maar tegenwoordig wordt
er steeds meer zware lading vervoerd.

De Rotterdam Boat Show vindt plaats in het Boerengat.

NIEUW: ROTTERDAM BOAT SHOW
Bij Jachthaven De Rotterdamsche Admiraliteit wordt
van 14 tot en met 18 april de allereerste Rotterdam
Boat Show gehouden.

De Weser bij Minden. (foto wilfdie / Shutterstock.com)

Het Wirtschaftsverband Weser vraagt
de politiek te blijven investeren in de
bevaarbaarheid van de rivier.
Eeuwenlang was de Weser een belang
rijke transportroute van en naar de
Noordzee. De binnenvaart had er wel
altijd last van wisselende periodes
van hoog- en laagwater. Om de waterstand enigszins te stabiliseren zijn in
de loop van de tijd sluizen en stuwen
gebouwd.
In 1908 werd nabij Waldeck de Edersee afgesloten met een stuwdam. Het
stuwcomplex wordt beheerd door de
Duitse vaarwegbeheerder. Die heeft
het nodig om in droge perioden de
minimale vaardiepte voor de scheepvaart te regelen door water uit het
stuwmeer in de Weser te laten stromen. Daarnaast beschermt de stuw
tegen overstromingen en wordt er
energie uit waterkracht opgewekt.

Zware projectlading
De Boven-Weser is populair onder
watersportliefhebbers en heeft tegenwoordig vooral een toeristische functie. Er varen veel passagiersschepen en

weinig vrachtschepen. Toch zit er een
stijgende lijn in het goederenvervoer
volgens Wirtschaftsverband Weser.
Naast grindtransporten gaat het met
name om zware lading. Zo is onlangs
een transformator van 325 ton vanuit
het Ruhrgebied naar de voormalige
kerncentrale in Würgassen gebracht,
en er volgen er meer. De transformatoren zijn nodig om stroom te verdelen
naar honderdduizenden huishoudens
in de Wezer-regio en rond Hannover,
Kassel en Göttingen.
Thomas Lippel van het Wasser- und
Schifffahrtsamt Weser verwacht dat
het vervoer van zware lading via de
rivier de komende jaren verder gaat
aantrekken. De impact op mens en
milieu is immers veel lager dan bij
wegvervoer. “Producenten van onder
meer rotorbladen voor windturbines
en andere machineonderdelen vinden de binnenvaart steeds aantrekkelijker”, aldus Lippel.
Volgens het Wirtschaftsverband Weser
heeft de Boven-Weser een belangrijke
economische functie voor de regio.
Over de rivier worden immers ook

nog steeds honderdduizenden tonnen
grind per jaar vervoerd.
Uwe Beckmeyer, voorzitter van Wirtschaftsverband Weser, laat er een
berekening op los: “600.000 ton
grind, dat zijn 24.000 vrachtwagens
die niet de weg op hoeven en samen
een file van 480 kilometer vormen.
Dat is meer dan de hele Weser lang
is.”

Bundesverkehrswegeplan
Het Wirtschaftsverband vindt het dan
ook belangrijk dat de Boven-Weser
als transportweg op het netvlies van
de Duitse Bondsregering blijft staan.
In het huidige Bundesverkehrswegeplan
2030 wordt de Boven-Weser wel
genoemd, maar de vaarweg is niet gecategoriseerd.
Dit betekent dat ze door de bondsregering niet gezien wordt als een onderdeel van het kernnet. De categorisering van vaarwegen vindt plaats op
basis van prognoses over de tonnageontwikkeling tot 2030.

Sancties gaan Rotterdam lading kosten
De oorlog in Oekraïne en de
Europese sancties tegen Rusland
kunnen grote gevolgen hebben voor
de Rotterdamse haven.

Circa 15 procent van de lading die er
wordt overgeslagen komt uit of gaat
naar Rusland. 62 miljoen ton van de
bijna 470 miljoen ton die jaarlijks in de
Rotterdamse haven wordt overgeslagen,
is Rusland-georiënteerd, meldt Havenbedrijf Rotterdam op zijn website.

Er wordt vooral olie en gas uit Rusland
geïmporteerd via de haven van Rotterdam. “Grofweg komt op dit moment
20% van de kolen uit Rusland, 20%
van de olieproducten, 25% van het
LNG en 30% van de ruwe olie.”
Het is nog onvoorspelbaar hoe de
gebeurtenissen in Oekraïne uitpakken
voor deze goederenstromen en voor
Rotterdam. “De aanvoer kan in principe van elders komen, maar omdat

het om grote hoeveelheden gaat zal
dat hoogstwaarschijnlijk tot knelpunten en hogere prijzen leiden”, aldus
Havenbedrijf Rotterdam.
Het wijst erop dat ook circa 10 procent
van de Rotterdamse containeroverslag
gelinkt is aan Rusland en geraakt zal
worden door de boycot. Daarnaast
exporteert Rusland onder meer staal,
koper, aluminium en nikkel via Rotterdam.

Vijf dagen lang zijn in het Boerengat prestigieuze jachten, sloepen en tenders te bewonderen. De eerste editie
biedt plaats aan maximaal 35 exposanten. Onder andere
Rapsody Yachts, Princess, Zeelander, Mulder, Salutboats
en Var Tenders doen mee. Bezoekers kunnen niet alleen
de vaartuigen bezichtigen, maar ook een proefvaart maken.
De catering is op gastronomisch niveau en inclusief.
Gasten worden ontvangen op De Kooren Terminal, een
drijvend ponton van 80 meter lang. Vanderloo runt tijdens
de Rotterdam Boat Show een champagnebar en terrassen waar hapjes en drankjes worden geserveerd. Er is
ook catering in en bij de boxen.
De locatie biedt plaats aan 500 personen per dag.
Kaarten zijn te koop voor 110 euro per stuk (inclusief
btw en catering) en kunnen worden aangeschaft via
rotterdamboatshow.eu.

Ingezonden brief
Deze rubriek wordt verzorgd door de lezer van
Binnenvaartkrant

WISSEL VAARDOCUMENT PAS OM
ALS HET VERLOOPT
Sinds 18 januari 2022 geldt nieuwe Europese wet- en regelgeving voor de binnenvaart. Met uw groot vaarbewijs A, B of Rijnpatent mag u blijven varen in Europa tot aan de einddatum van
uw document. Het CBR vraagt houders van een dergelijk vaarbewijs om op zijn vroegst drie maanden voor de einddatum op
het vaardocument het nieuwe EU-kwalificatiecertificaat aan te
vragen. Het hoeft dus niet eerder. U bent dan ruim op tijd.
Het CBR verwerkt de aanvragen op einddatum van het
vaardocument. Mensen van wie het vaardocument als eerst
verloopt, worden als eerste geholpen. Zo zorgen we ervoor
dat iedereen kan blijven varen.
Ligt de einddatum van uw vaardocument na 17 januari 2032?
Dan mag u in Europa tot en met 17 januari 2032 blijven varen
met uw groot vaarbewijs A, B of Rijnpatent. U kunt uw EU-kwalificatiecertificaat het beste op zijn vroegst 17 oktober 2031
aanvragen.
Op onze website (cbr.nl/omwisselingvaardocument) staat
een aanvraagformulier. Bij de aanvraag (het ingevulde aanvraagformulier) stuurt u een geneeskundige verklaring mee.
Let erop dat die niet ouder mag zijn dan drie maanden. Het
EU-kwalificatiecertificaat wordt vooralsnog alleen digitaal uitgegeven.
Informatie over de nieuwe richtlijn, het examentraject, de overgangsregeling en veel gestelde vragen en antwoorden vindt u
op cbr.nl/binnenvaartrichtlijn.

Eveline Meltzer,
CBR
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Familieberichten

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

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

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat wij samen hebben gedeeld,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,

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

onze vader, schoonvader en opa

Jan Dirk Bokslag
~ Dick ~
in de leeftijd van 75 jaar.

Tony Bokslag-Bouman
Hendrik-Jan en Jessica
Christa
Rob en Claudia
Jan-Dirk
Bella

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

Koppel gezocht/Schip 65 meter/vaarbewijs/alles
is bespreekbaar/Contact: 0032479488560

(Kraan)schipper nodig?
Tel: 06-38065160

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

8 maart 2022
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 16 maart om 10.00 uur
in de aula van crematorium Hoeksche Waard, Zaaiviool 3 te Heinenoord.
Na aﬂoop is er een verder samenzijn in de condoleanceruimte van het crematorium.
Correspondentieadres:
Zuidema Uitvaartverzorging
KÖTTER WERFT GmbH
Industriestraße 2, 49733 Haren
T: +49 (0)5932 71033
E: info@koetter-werft.de
www.koetter-werft.de

Oud-Cromstrijensedijk 87b
3286 BM Klaaswaal

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

WELKOM op de ASV-VOORJAARSVERGADERING
op 26 maart vanaf 13.30 uur
Waarbij onze speciale gast is: Europarlementariër Tom Berendsen (CDA)

Kwaliteitsschepen
uit Groningen
 050 - 369 21 00

 info@gsyard.nl

Aan bod komen o.a:
• Vergroening binnenvaart: wat betekent het voor u?
• Fosfine: (Europese) regelgeving en handhaving in ontwikkeling
• Europa wil modal shift: maar hoe?

 www.gsyard.nl
Plaats:
Develpaviljoen
Parklaan 1
3335 LM Zwijndrecht

www.binnenvaartkrant.nl/vacatures
COLOFON

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



QUALITY - SERVICE
INNOVATION - SUSTAINABILITY

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

www.WindeX.net

THE POWER
TO TURN YOUR WORLD

360°

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.

Nanengat 17 • 3356 AA Papendrecht
+3178 615 22 66 • info@veth.net
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ASV: “Voorgenomen bedienregiem tijdelijke brug Zaanstad is in strijd met Europese regelgeving”

Binnenvaart
in de knel door
spertijden
Als het voorgenomen bedienregiem voor de tijdelijke
beweegbare brug in Zaanstad wordt ingevoerd,
handelen de gemeente en provincie Noord-Holland in
strijd met de Europese regelgeving. Dat stelt de ASV.
“De Zaan is aangemerkt als een belangrijke Europese
vaarweg in het Europese Transport Corridors Netwerk.
Vaarwegbeheerders zijn verplicht deze vaarweg zoveel
als mogelijk open te houden en een ‘good navigation
status’ aan te bieden.”
De tijdelijke brug is nodig tijdens de geplande vervanging van de Zaanbrug tussen Zaanstad en Wormerland. De bouw start komende zomer en is eind 2023
klaar. Vanaf juni komt er op zo’n 200 meter van de
Zaanbrug een tijdelijke brug met een doorvaarthoogte
van 1,20 meter. De tijdelijke brug kan open voor de
scheepvaart, maar dat zal, mede door invoering van
spertijden, minder vaak gebeuren dan nu het geval is.

Wachttijden tot 180 minuten
Met het bedienregime voor de tijdelijke brug wordt de
binnenvaart sterk benadeeld, aldus de ASV. Er wordt
“alleen maar uitgegaan van de belangen van het wegverkeer. Dat staat zelfs letterlijk zo omschreven.”
Het plan is dat de brug van maandag tot en met

De huidige brug over de Zaan wordt vervangen. (foto Aerovista
Luchtfotografie - Shutterstock.com)

vrijdag in de spits maximaal eens per halfuur opengaat voor de scheepvaart. De doorvaartijd is maximaal
tien minuten en beroeps- en recreatievaart worden
gelijkgesteld. De spertijden gelden tussen 07.00 en
09.00 uur en 16.00 en 18.00 uur. ’s Ochtends lopen
de wachttijden voor de beroepsvaart op tot gemiddeld
90 minuten, waarschuwt de ASV, en ’s avonds kunnen
ze oplopen tot 120 minuten. Bij grote drukte zelfs tot
180 minuten.

Lading van water naar de weg
De ASV heeft steun gekregen in Provinciale Staten van
Noord-Holland. Wim Hoogervorst van de SP heeft
schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Hij wil dat Gedeputeerde Staten in gesprek gaat met
Zaanstad en schippersorganisaties om een oplossing
te vinden.
“Het bedienregime van de tijdelijke brug bij Wormerveer kan een enorme schadepost opleveren voor de
binnenvaartschippers”, aldus Hoogervorst.
Hij wijst er ook op dat de vele stremmingen van de
Zaan voor bedrijven die van vervoer over water afhankelijk zijn, zullen besluiten om lading over te hevelen
naar de weg. “Hoe past dit in de ambities die de
provincie Noord-Holland heeft met betrekking tot het
bevorderen van de binnenvaart als vervoersmodaliteit?”

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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YOU don’t want to be just a number?
YOU want your questions to be answered quickly?
YOU want fair treatment?

DU willst nicht nur eine Nummer sein?
DU möchtest schnell Antworten auf deine Fragen?
DU willst fair behandelt werden?

Then YOU should come to

Dann kommst DU zu

Riverman Cruises GmbH is a Swiss shipping company with own ships and those we manage.
Our ships sail for different tour operators on the rivers Rhine, Moselle, Neckar, Main and Danube.

Riverman Cruises GmbH ist eine Schweizer Flusskreuzfahrtreederei mit eigenen Schiffen
und solche, die wir im Management betreuen. Unsere Schiffe fahren für unterschiedliche
Reiseveranstalter auf den Flüssen Rhein, Mosel, Neckar, Main und Donau.

For our existing fleet as well as for our new buildings Travelmarvel Polaris, Travelmarvel Vega
and Travelmarvel Capella we are looking for motivated candidates for the following positions
starting February 2022

Für unsere bestehende Flotte sowie für unsere Neubauten Travelmarvel Polaris,
Travelmarvel Vega und Travelmarvel Capella suchen wir ab Februar 2022
motivierte Kandidaten für folgende Positionen

Sailor (Rhine)
2nd Captain (m/f)
3rd Captain (m/f)

Matrose (Rhein)
2. Kapitän (m/w)
3. Kapitän (m/w)

We offer:
• NEW salary conditions
• Unlimited Swiss contracts (Net EURO) incl. social security and payment of CH withholding tax
• Regulated time off according to agreement
• Personal support/dedicated contact persons
We have aroused your interest and you would like to become part of our solid company?
Please send your application including CV, passport/ID, COVID certificate (recovered or vaccinated)
and patents or shipping book by mail to: claudia.ehrich@river-man.ch

Wir bieten:
• NEUE Lohn Konditionen
• Unbefristete Schweizer Verträge (Netto EURO) inkl. Sozialversicherung und Abgabe der CHQuellensteuer
• Geregelte Freizeit nach Absprache
• Persönliche Betreuung/engagierte Ansprechpartner
Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie möchten gerne Teil unserer soliden Firma werden?
Schicken Sie bitte Ihre Bewerbung inklusive Lebenslauf, Reisepass/ID, COVID Zertifikat (2G)
und Patente bzw. Schifferdienstbuch per Mail an: claudia.ehrich@river-man.ch

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

www.river-man.ch

Gemeente Wageningen zoekt
voor het Lexkesveer een:

Kapitein/kaartverkoper
Voor 36 uur per week
Wat ga je doen?

Het Lexkesveer vaart op één van de mooiste plekken van Wageningen: tussen
Wageningen en Randwijk over de Nederrijn onderaan de Wageningse Berg.

Gezocht

Kapitein

Je hebt binnen deze functie meerdere taken:

• Je bent verantwoordelijk voor de veerdienst tussen Wageningen en Randwijk;
• Je hebt facilitaire taken in brede zin, zoals het onderhouden en schoonhouden van de
veerpont;
• Je houdt je eigen kasadministratie bij;
• Je verzorgt de kaartverkoop aan boord;

Wat breng je mee?

voor mds Orfeo

• Vrijetijdsregeling 14/14
• Luxemburgse voorwaarden

Interesse?

Mail naar jobs.maxx@inom.lu
of bel +31(0)651145339

Maxx Shipping SA
9, route du Vin | 5401 Ahn Luxemburg

Je beschikt over:
• Een (bij voorkeur groot) vaarbewijs;
• Een Radarpatent, Radarcertificaat Objecten of de bereidheid dit laatste te halen;
• Bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie;
• Basiskennis van, affiniteit en liefst ervaring met scheeps- en motortechniek;

Hoe kun je reageren?

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Niek Goldhoorn
(Voorman haven, markt en veer), telefoon (0317) 492825.
Ben je enthousiast over deze functie? Kijk voor de volledige vacaturetekst op de website
www.werkeningelderland.nl. Reageren kan via deze site tot en met 27 maart 2022.
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Duwbakken op drift
Op drift geraakte duwbakken vormen een groot risico. Exploitanten moeten ze volgens de ILT beter afmeren en veilig verankeren,
want er zijn te veel incidenten met bakken.
DOOR NOUD VAN DER ZEE

De Inspectie Leefomgeving en Transport wil ook betere voorzieningen om
bakken af te meren, want die kunnen
ertoe bijdragen dat minder vaak duwbakken losslaan. En de handhaving
van de regels kan preciezer.
De inspectie deed onderzoek naar
aanleiding van recente incidenten met
losgebroken duwbakken. Op de Maas
deden zich twee ernstige ongevallen
voor. Op 10 februari 2020 dreven twee
duwbakken tegen de stuw bij Linne.
Ze waren tijdens een hevige storm
uit de haven van Maasbracht op drift
geraakt. De schade was aanzienlijk.
Vijf jukken van de stuk waren beschadigd en moesten vervangen worden.
Op 30 januari 2021 kwamen bij de
stuw in Roermond vijf duwbakken los
van grindmolens. Eén bak ramde een
brug. Te hulp geschoten schippers konden de duwbakken naar veiliger water
loodsen.

Hinder en schade
Thom Bijkersma van de ILT wijst op artikel 7.01 van het Binnenvaartpolitie
reglement: “In dit artikel is duidelijk
vastgesteld dat bemanning, schipper
en exploitant er alles aan moeten doen
om te voorkomen dat hun duwboten

door verandering van hun positie gevaar of hinder voor andere schepen
kunnen vormen en geen schade aan
oevers, waterkeringen of kunstwerken
kunnen toebrengen.” Naast de schade
aan infrastructuur en schepen zijn de
risico’s van stremmingen en uitval van
de infrastructuur door incidenten met
duwbakken mogelijk erg groot.
De senior-inspecteur zegt: “De ILT
heeft in de Scheepsongevallendatabase van Rijkswaterstaat incidenten
met duwbakken geanalyseerd. In de
jaren 2018 en 2019 waren er tenminste tachtig geregistreerde en te herleiden incidenten. Toch zijn er nog heel
wat incidenten niet geregistreerd.”
Meer dan 70 procent van de bekende
incidenten waren met ten anker liggende vrachtduwbakken en bijna 30
procent met afgemeerde bakken. Bij
twee incidenten waren zelfs vier duwbakken tegelijk op drift geslagen.”
“Als je gaat kijken naar de plaats van
de incidenten, valt het op dat veel ervan plaatsvonden in Zuid-Holland.
Dat komt waarschijnlijk doordat de
havendiensten en vaarwegbeheerder
in Rotterdam veel boten en verkeersposten hebben. Daardoor krijg je
mogelijk een hogere registratiegraad
in die regio. Ook het langdurig meren

en verankeren van duwbakken voor
opslag daar speelt mogelijk een rol.”

Boete
Op basis van het onderzoek zijn aanbevelingen geformuleerd voor drie
groepen betrokkenen: gebruikers van
duwbakken, vaarwegbeheerders en
handhavers. Van duwbakexploitanten
wordt verwacht dat ze de duwbakken
zorgvuldiger afmeren en rekening
houden met wind, stroming, wisselende waterstanden, zuiging en golfslag. Als ze dat niet doen, kan dat een
boete opleveren.
De handhavers moeten vaker duwbakken controleren en bij geconstateerde
tekortkomingen optreden tegen de
verantwoordelijken, is het advies van
de ILT. Dat is naast een straf vooral bedoeld als signaal.
Bijkersma heeft ook een aanbeveling
voor vaarwegbeheerders. Die zouden
moeten kijken of ze betere afmeer
mogelijkheden voor duwbakken kunnen realiseren. In Rotterdam is een
pilot aan de gang, waarbij duwbakken
worden voorzien van een chip. Die
laat hun locatie zien, zodat ze eerder
worden opgemerkt als ze losbreken.

2021 was recordjaar
In 2021 heeft de binnenvaart 369 miljoen ton goederen vervoerd in, naar
en van Nederland.
Dat is 5,8 procent meer dan het jaar
daarvoor. Het is ook het hoogste vervoerde gewicht ooit voor de binnenvaart. Dat meldt het CBS op basis van
nieuwe cijfers.
De afgevoerde hoeveelheid goederen

naar het buitenland was 11,3 procent
hoger dan in 2020.
Het door binnenvaartschepen vervoerde gewicht steeg vooral door een
toename in het transport van droge
bulk zoals steenkool en ijzererts. In
2021 nam de hoeveelheid droge bulk
met 7,6 procent toe naar 191,8 miljoen ton. Ook het vervoerde gewicht

van natte bulk en dat van containers
steeg in 2021, respectievelijk met 4,4
en 2,2 procent.
De omzet in de binnenvaart was ruim
11 procent hoger dan 2020 en vergelijkbaar met 2019. Naast de toename
in de hoeveelheid vervoerde goederen
droegen ook de hogere tarieven daaraan bij.

WALSTROOM IN WÜRZBURG
De haven van Würzburg heeft al enkele jaren een
‘energieterminal’ voor de passagiersvaart. Nu is er
ook walstroom op een ligplaats voor vrachtschepen.
Schepen hoeven hierdoor tijdens hun verblijf in de haven
geen dieselaggregaat meer te laten draaien om stroom
op te wekken. Een schip van MSG heeft vorige week als
eerste walstroom ‘getankt’.
De bouw van de installatie is ondersteund door de deelstaat Beieren. In de loop van dit jaar krijgen ook andere
Beierse havens walstroom. Schippers kunnen via een app
een QR-code scannen om toegang te krijgen. Afrekenen
kan met een creditcard of online via PayPal.
(foto Havenbedrijf Würzburg)

“DUITSE HAVENS SAMEN STERKER”
De Kamers van Koophandel in Bremen en Hamburg
adviseren de Noord-Duitse havens meer samen te
werken om hun internationale concurrentiepositie te
versterken.
Momenteel lopen gesprekken over het mogelijk samengaan van de containerterminals Eurogate en HHLA, maar
volgens de Kamers van Koophandel zal dit niet zonder
meer leiden tot een hogere productiviteit. De havens zouden juist meer moeten samenwerken voor marketing, het
reduceren van hun CO2-uitstoot en lobbywerk voor NoordDuitse infrastructuurprojecten.
De overslag moet (kosten)efficiënter worden, zodat de
Duitse havens marktaandeel kunnen terugwinnen dat ze
verloren hebben. Dit vergt onder meer de verdere automatisering van overslagprocessen en het verlagen van de
havengelden.
Verder vinden de KvK’s dat de plannenmakerij te lang
duurt voor projecten om de zeehavens via de weg, het
spoor en het water te ontsluiten.

Erts en olie
DOOR CEES DE KEIJZER

Van oudsher worden in Rotterdam
grote hoeveelheden ijzererts over
geslagen. Jaarlijks circa 30 miljoen
ton. Het meeste is bestemd voor
doorvoer naar het Roergebied, waar
het met duwbakken, en in mindere
mate per trein, heengaat.
De capesize bulkcarrier Braverus
(170.015 DWT) heeft er met een
lading uit Australië haar steentje aan
bijgedragen. ‘Capesize’ is ‘bijna capsize’, maar dat is heel wat anders.
Net zoals de scheepsnaam Braverus
niets met Rusland van doen heeft.
Capesizers hebben negen ruimen.
Deze is geregistreerd in Douglas, op
het eiland Man. Ze mag dan onder
pseudo Engelse vlag varen, eigenaar
is de Restis Group van Victor Restis
in Athene. Restis opereert met 21
bulkcarriers en 14 Golden Energytankers.
De tegenligger is de eveneens in

ballast varende STI Notting Hill. Die
komt olieproducten laden en dat is
van een andere orde. Na de Tweede
Wereldoorlog nam het overzeese
vervoer hiervan een grote vlucht.
In 2021 werd 66 miljoen ton doorgezet. Hiervan werd 36 miljoen ton
aangevoerd en 30 miljoen ton geëxporteerd.
De naar de kleurrijke Londense wijk
vernoemde STI Notting Hill gaat naar
BP in de 6de Pet. De chemicaliën-/
productentanker van 49.687 DWT
heeft twaalf ladingtanks en is geregistreerd in Majuro op de Marshalleilanden. Het technisch management is in handen van Zenith Gemi
Isletmeciligi uit Istanboel.
STI staat voor Scorpio Tankers Inc.,
onderdeel van de Scorpio Group in
Monte Carlo met een vloot van 130
tankers. Het andere onderdeel, SBI
(Scorpio Bulkers Inc.), opereert met
48 bulkcarriers.

De Braverus kwam erts brengen,
de STI Notting Hill komt
olieproducten halen.
(foto Arjan Elmendorp)

Wereldschepen

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

Nóg een keer het water in
DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN

Gevraagd ben ik deel te nemen aan een tentoonstelling. Op de Jos Vranken
in de Waalhaven. Waarin het Binnenvaartmuseum Nijmegen is gehuisvest.
U heeft er over kunnen lezen in de Binnenvaartkrant van 1 februari. De hele
expo krijgt al behoorlijk gestalte. Daarin zal het verhaal van mijn varende
familie een bescheiden rol krijgen. In woord en beeld.

Met name de geschiedenis van onze

Onze Frankie-A was destijds een echt

Mooi niet! Ik ga varen!

Frankie-A zal aan de orde komen. Hadden

modern schip. Met een tropenkoelkast,

Zijn schoonvader Anton Kerkhoff liet, na

mijn ouders ooit kunnen denken dat ze

een Electrolux, die eerst diende te worden

pa’s jaren als matroos op de Jura, voor hem

in een museum zouden hangen? Gelukkig

geplaatst voordat de roef kon worden

en zijn dochter Jaqueline een schip bouwen:

fotografeerde mijn moeder Jaqueline

dichtgemaakt. We hadden viooltjesblauw

67 meter lang, 8,20 meter breed en 953 ton.

zich een slag in de rondte in haar jonge

sanitair en een heus bad. Drie slaapkamers

Sommigen beweerden dat het 958 ton was.

jaren. Meteen na de invitatie van het

achter in een woning die zo groot was

binnenvaarmuseum ben ik haar fotoalbums

als nu de stuurhut van een modern

Aflevering 1 gaat over onze proefvaart.

ingedoken. Het volgende staat me voor

binnenvaartschip.

Verteld in de door mij opgetekende woorden

ogen...

De Frankie-A had geen radar, dus voor

van mijn vader. Ons feuilleton begint in de

ons geen nachtvaart. Het was varen

roerige zestiger jaren.

Ons verhaal begint op de werf van de

op aanwijzingen van de onderbuik in

gebroeders Sander in Delfzijl. Zwart als

het vallend duister. Vergeleken met de

een schoppenaas ligt de Frankie-A op

mastodontgrote schepen van nu was onze

de helling. Klaar om te water te worden

Dortmunder een museum. Dus prima

gelaten. Zwart als een schoppenaas zal ons

geschikt om op de Jos Vranken te tonen.

schip ook de proefvaart varen. Later kwam
het wit schilderen pas. Het duurde even

De Frankie-A zal in de Nijmeegse Waalhaven

voordat onze Dortmunder werd afgebouwd.

nóg een keer te water worden gelaten.

Want de Cubacrisis was gaande en de

Frank Sr. en moeder Jaqueline staan al aan

materiaalaanvoer stagneerde flink.

boord. Mijn broertje is nog niet geboren en

De Frankie-A lag daar maar. Mijn ouders

ik kom nog maar net kijken. Het schip is

raakten steeds beter bevriend met de familie

naar mij genoemd. Met de ‘A’ van Anton, de

Sander. Als er toch niet gewerkt kon worden,

voornaam van mijn opa, mijn tweede naam.

dan maar feesten. Al was het maar om de

Vader is op 16- of 17-jarige leeftijd

Cubacrisis, de mogelijke dreiging van een

weggelopen uit het dorp Gameren. Omdat

nieuwe wereldoorlog, even te vergeten.

hij keuterboer moest worden.

Alleen op e-paper beschikbaar

Hoe werkt het?
Scan de QR-code met de camerafunctie
van je smartphone. Tik vervolgens boven
in uw beeldscherm op ‘QR-code voor
website’. Druk dan op het driehoekje
boven ‘Frankie-A’ en speel aflevering 1 af.
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UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!

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

Rivierdijk 173,
HardinxveldGiessendam

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 Aqua
Linda
Afmetingen
: 110
x 9,50 x 2,99
Splendor
Tonnage
Afmetingen : : 2200
95 x 9.50 x 3.21

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

Livia
ms Con: Dios
Afmetingen
54.98 x 7.25 x 2.65
Livia
Tonnage
Afmetingen: : 699
104.98 x 9.50 x 3.12
Bouwjaar
Tonnage ::
Afmetingen
Hoofdmotor
Bouwjaar ::
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor:
Hoofdmotor :

: 1963
2.127
54.98
x 7.25 x 2.65
Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
: Fabr.
1986
699
1981 Qsk38M1 (CCR2),
1963
: Bj.
Cummins
Fabr.
Deutz,
12 M816, 700 Pk,
1420
Pk, BjBam
2019
Bj. 1981

TE KOOP GEVRAAGD
Slapen kun je overal, maar wakker worden
in een woning die het vermogen heeft je
regelrecht in het hart te raken is een unicum! Deze prachtige en onder architectuur gebouwde villa (2008) is energiezuinig en gasloos gebouwd en o.a. voorzien
van een warmtepomp. Daarbij is er prachtig zicht op de levendige Boven-Merwede.
En valt u ook nog op woningen die bijzonder zijn door hun indeling? Dan bent
u aan de Rivierdijk 173 helemaal aan het

juiste adres: om dagelijks goed te kunnen
genieten van het levendige schilderij dat
de rivier biedt, is er gekozen om te ‘wonen’
op de eerste verdieping en te ‘slapen’ op
de begane grond! Een magnifieke keuze!
Woningkenmerken
Woonoppervlakte: 207 m2
Woninginhoud: 1120 m3
Perceeloppervlakte: 517 m2
Bouwjaar: 2008

TE KOOP GEVRAAGD

MTS 110 x 11.40 min
3500
m³ min
MTS 110
x 11.40
ms Emuna
spiralen
3500en
m³ketel
Afmetingen : 80 x 9,50 x 2,82
bouwjaar
2000
spiralen
en ketel
Tonnage
: 1.385 vanaf
Bouwjaar : 1947
bouwjaar
vanaf
Hoofdmotor
: Mitsubishi,
490 Pk,2000
Bj. 2014,
Mitsubishi, 490 Pk, Bj. 2018

Nieuwbouw
ms Mondeoduwboot

Afmetingen : 110
x 11.45
x 3.63
Afmetingen
: 19
x 10 meter
Nieuwbouw
duwboot
Bouwjaar
: 2020
Tonnage
: 3.207
Bouwwerf
:: Tinnemans,
Maasbracht
Bouwjaar : 2006
Afmetingen
19 x 10 meter
Levering
conditie
In overleg
Hoofdmotor
: Caterpillar
3512 B, 1700 Pk,
Bouwjaar
:: 2020
Prijs
€ 2.685.000,-Bj.:: 2006
Bouwwerf
Tinnemans,
Maasbracht
Levering conditie : In overleg
Prijs
: € 2.685.000,--

Merwestraat 4a, 4251 CR Werkendam

Bel 088-618 00 00 www.lvmakelaars.nl

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

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.

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
de bouw en levering casco mogen verzorgen
voor GEFO.
Wij wensen het mts Slot Dover en de bemanning
een behouden vaart.
www.rensendriessen.com

BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht
TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.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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TE HUUR / TE KOOP
Te huur:
Ponton: 21.00x11.00 m. met 2 spuds van elk 12.00 m. Geldige scheepsattest
en meetbrief.
Te koop:
Plezierjacht (ex parlevinker)15x4.20x1.00 m. 150 pk Vetus-Deutz.
Generator 15 KVA. Water 1500l. Gasolie 1.000 l. Vuilwatertank.
5 slaapplaatsen.
Geldig S.I.- Certificaat en meetbrief. Uitmuntende staat van onderhoud.
Duw-sleepboot: L. 21.25 m. Br. 4.92 m. Diepgang: 2.35 m.
Volvo TAMD 162 A 550 p.k. Bwjr: 1992. ZF-koppeling 5.14:1
Generator: HATZ 25 KVH. Bwjr: 2011. Gasolie: 7000 L. Water: 2.000 L.
Met alle geldig scheepsattest (12-2026), duwcertificaat (12-2026) en meetbrief
(09-2034). CV-olie.

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

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

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

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.

Scheepsbouw
zit in ons
DNA

Ihr Know-how und unsere fast 70-jährige
Erfahrung in der Binnenschifffahrt
können eine erfolgreiche
Partnerschaft ergeben.
Dabei streben wir nach einer
persönlichen und langfristigen
Zusammenarbeit. So sind
beispielsweise schnelle Frachtzahlungen für uns selbstverständlich und auch Anschubfinanzierungen sind nach
Rücksprache möglich.

Nieuwbouw
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

Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

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

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

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

Re ﬁt

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

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

Reparatie

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

breejen-shipyard.nl

GROOTHANDELVOOR
VOOR
GROOTHANDEL
EN JACHTBENODIGDHEDEN
JACHTBENODIGDHEDEN
SCHEEPS- EN

E-mail: info@avamarine.nl
info@avamarine.nl//www.avamarine.nl
www.avamarine.nl
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www.klimaatservice.nl
www.klimaatservice.nl
www.klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl
Nijverheidsstraat
Nijverheidsstraat
31,
31,
Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam
Nijverheidsstraat 31, 3371 XE Hardinxveld-Giessendam
T.: T.:
(+31)
(+31)
184
184
613911
613911

Tel. 0184 - 613911

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken

Een MEGA ervaring
in een mini-wereld!

Laat je inspireren bij Miniworld Rotterdam
Rotterdamse Architectuur in miniatuur

Via onze webshop kunt u een ticket met korting kopen:
https://miniworldshop.nl/. Neem wel deze advertentie mee.

anb

(op vert ieding
o
adverte on
ntie)

www.miniworldrotterdam.com

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

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

30%

Lezersa

www.tinnemans-scheepswerf.nl

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

Postbus 188, 3330 AD Zwijndrecht
Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht

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

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

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

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

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn
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Goed toeven aan het Asiadok
Afgelopen weekend was het prima lenteweer. De
bezoekers van het Antwerp Nautical Event in en aan
het Asiadok konden hun tijd zodoende goed verdelen
over het buitenterrein en de ruimtes binnen bij Nassau
Scheepsbenodigdheden en De Wit Bunkering. Want er
was op beide dagen (zaterdag 12 en zondag 13 maart)
zowel binnen als buiten van alles te zien en beleven.

Er waren havenrondvaarten met Waterlimo’s, jongeren konden meezeilen in het dok, aan de steiger van
de gloednieuwe Antwerp Nautical Center Koophaven
lagen enkele jachten te wachten op een nieuwe
eigenaar en gaven medewerkers van de gemeentelijke
afdeling Stadshaven uitleg over de vorig jaar in de
vaart gekomen Cetacea, waarmee drijfafval uit de
oude havendokken wordt opgevist.
Bezoekers konden ook een kijkje nemen aan boord
van de in het Asiadok afgemeerde Charles-D. Deze
bunkertanker is van BTB, onderdeel van De Wit
Bunkering. Op de kade gaven studenten van de
Universiteit Antwerpen uitleg over de solarboat die
ze hadden meegenomen.
De Antwerp Nautical Center Koophaven beleefde zijn vuurdoop. Er lagen diverse
jachten op een nieuwe eigenaar te wachten.

In de winkel- en voorraadruimtes waren stands ingericht.
(foto’s Tekst & Toebehoren)

Brusselse wafels
Voortdurend druk was het bij de buiten opgestelde
bakcaravan, waar men graag even in de rij stond voor
een gratis en verse Brusselse wafel (mét een grote

portie slagroom). Binnen was ook voldoende aanbod om de inwendige mens te verwennen. Er waren
twee bars en een stand waar heerlijke kippen- en tomatensoep werd geserveerd.
Op de uitgestippelde route door de winkel- en voorraadruimtes verspreid staande stands met meer dan
veertig bedrijven: leveranciers aan de beroeps- en de
recreatievaart. De exposanten hadden volop tijd en
aandacht voor de belangstellenden, knoopten een
praatje aan, gaven uitleg over hun producten en er
werd ook regelmatig iets verkocht. De Nassau-kassa
rinkelde eveneens, want de winkel was gewoon open
en er waren interessante acties en kortingen.
Zodoende konden zowel de organisatoren,
deelnemende leveranciers en de bezoekers terug
kijken op een geslaagd evenement.

Bezoekers konden een
rondvaart door de haven
maken met een van de
Waterlimo’s.

Trailers over Donau van
Boedapest naar Passau
Voor trailerfabrikant Schwarzmüller is binnenvaart vrijwel even snel als wegvervoer,
maar wel goedkoper en schoner. Dat is gebleken uit een pilot met transport van
aanhangers via de Donau.
Het Oostenrijkse Schwarzmüller
is marktleider in de productie
van aanhangers en opleggers voor
vrachtwagens. Begin jaren 90
expandeerde het bedrijf naar
Oost-Europa. In 1993 werd in
Dunaharaszti (Hongarije) een
fabriek geopend, die is uitgegroeid tot de grootste productielocatie.
Van hieruit zijn onlangs 35 aanhangers over de Donau naar
de haven van Passau gebracht,
een reis van 575 kilometer. De
aanhangers zijn eerst over de weg
naar de haven van Boedapest
gebracht. Daar hebben trekkers ze
aan boord van een Bulgaars schip
gereden. Vanuit Passau bereiken
ze hun eindbestemmingen in
Zuid-Duitsland en Oostenrijk
over de weg.
De voorbereiding van het roro-

transport heeft tien maanden
geduurd. Schwarzmüller werkte
samen met de haven van Passau,
een expediteur en een logistiek
bedrijf.

Beter te plannen
Vervoer over water heeft meerdere
voordelen voor de fabrikant. Aangezien de schepen volgens een
strak schema varen, zijn de transporten beter in te plannen dan
met het wegvervoer. De reis via de
Donau duurt niet veel langer dan
over de weg en er wordt minder
CO2 uitgestoten.
Door het bundelen van lading
liggen de transportkosten lager.
Alleen is de planning uitdagender, omdat er binnen een klein
tijdvenster voldoende aanhangers moeten zijn om vervoerd
te worden. Voor het laden zijn

bovendien meer trekkers nodig.
De samenwerkende partners zijn
tevreden met de pilot, al ging het
laden in Boedapest gepaard met
verrassingen. Zo bleek dat er niet
35, maar 40 aanhangers in één
keer kunnen worden verscheept.
Megatrailers passen dan weer niet
aan boord en moeten dus ook in
de toekomst over de weg worden
uitgeleverd.
Schwarzmüller gaat het nieuwe
vervoersconcept nu uitgebreid
testen. “We plannen op dit
moment zes tot acht scheepstransporten per jaar. De praktijk
zal uitwijzen hoe het verder gaat.”
Het bedrijf is actief in de meeste
Donaulanden en Polen. Schwarzmüller sluit niet uit dat de pilot
over enkele jaren is uitgegroeid
tot een internationaal logistiek
concept.

De aanhangers worden aan boord
gereden. (foto Schwarzmüller)

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

Bel van An del 010 4293316

• 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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Ziekenhuisschip
Global Mercy is klaar
voor missie in Afrika
De afgelopen weken was de Global Mercy in Rotterdam. Het
gloednieuwe, grootste particuliere ziekenhuisschip ter wereld
vertrekt voor zijn eerste missie om in Afrika operaties uit te voeren.

De Global Mercy is de trots van Mercy Ships. De
christelijke organisatie werkt al meer dan veertig
jaar aan het mogelijk maken van veilige chirurgische
zorg in Afrika. Met operaties, medische trainingen
en de ontwikkeling van blijvende zorginfrastructuur,
versterkt Mercy Ships lokaal gezondheidssystemen.
Elk jaar overlijden wereldwijd meer dan 16 miljoen
mensen als gevolg van een gebrek aan chirurgische
zorg. Volgens een recent onderzoek hebben 5 miljard
mensen niet voldoende toegang tot noodzakelijke
operaties. Mercy Ships werkt samen met regeringen
en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om daar
iets aan te doen. Sinds 1978 zijn meer dan 105.000
operaties uitgevoerd en hebben bijna 50.000 medici
in arme landen speciale programma’s en opleidingsmogelijkheden geboden.
Na jaren opereren op omgebouwde schepen, besloot
Mercy Ships in 2011 tot het laten bouwen van een heel
nieuw ziekenhuisschip. Eén met meer plek voor patiënten, waar meer vrijwilligers op kunnen verblijven en
meer medische trainingen kunnen worden gegeven.
Na ruim tien jaar van planning, bouw en samenwerking met donors en partners van over de hele wereld,
is de Global Mercy klaar.
Het ziekenhuisschip is 174 meter lang en 37.000 ton
groot. Het beschikt over zes operatiekamers en biedt
onderdak aan 600 vrijwilligers. Zij komen van over
de hele wereld en beheersen allerlei disciplines: van
chirurgen, maritiem personeel, koks en leraren tot
elektriciens.

Kijkje aan boord
De bouw van het schip vond plaats in China. In
september vorig jaar arriveerde de Global Mercy in
Antwerpen voor de afwerking.

Het was een droom, maar het was
altijd een realistische droom
Voordat de Global Mercy naar Afrika vaart, deed het
eerst Rotterdam aan. Het publiek maakte massaal gebruik van de gelegenheid om een kijkje te nemen aan
boord. De Global Mercy arriveerde zaterdag 26 februari. Tweeënhalve week lang werd het schip met gratis
rondleidingen, online tours, kerkdiensten en evenementen aan de wereld gepresenteerd.
Vandaag (15 maart) verlaat het schip Rotterdam en
gaat het op weg naar zijn missie in Afrika: het
toegankelijk maken van medische zorg in de armste
landen van de wereld. De Global Mercy is varend ziekenhuis en opleidingsschip voor Afrikaanse medici.

Meer dan 5.000 operaties
De Global Mercy is de grote zus van Africa Mercy,
het huidige ziekenhuisschip van Mercy Ships. Met
het nieuwe schip verdubbelt Mercy Ships zijn impact.
Niet alleen met levensreddende ingrepen, ook met
opleidingen en trainingen voor lokale zorgmedewerkers in Afrika.
Als beide schepen operationeel zijn, verwacht Mercy
Ships elk jaar meer dan 5.000 medische ingrepen (algemene operaties, mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, oogoperaties en gynaecologische behandelingen)
te kunnen doen en meer dan 28.000 tandheelkundige
ingrepen. De vrijwilligers zullen elk jaar ruim 2.800
lokale medische professionals opleiden en bijscholen.
De medische operaties van Mercy Ships zijn gericht
op de meest voorkomende aandoeningen in Afrika.
“Zo helpen we kinderen en volwassenen die te

kampen hebben met aandoeningen als gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en ernstig vergroeide benen
(bij kinderen).”

Schepen
De inzet van ziekenhuisschepen blijkt zeer effectief.
Circa 80 procent van de wereldbevolking woont binnen 150 kilometer afstand van de kust en kan zodoende worden bereikt. De schepen brengen
geavanceerde ziekenhuizen naar havensteden en bieden zo een veilige en schone omgeving voor patiënten
en vrijwilligers.
Het gebruik van een schip is ook een relatief goed
kope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken, aldus
Mercy Ships. “Een ziekenhuisschip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op
infecties minimaal te houden. Er is schoon drinkwater
en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotselinge
onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip
wegvaren om de veiligheid van onze vrijwilligers te
waarborgen.”

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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PROEF: GRATIS EXTRA WALSTROOM
Op het Noordereiland is gratis extra walstroom beschikbaar voor
grote binnenvaartschepen die meedoen aan een proef.
Skoon Energy heeft in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam op de
Maaskade een batterij geplaatst. Die ondersteunt de walstroomkasten
ter plekke door meer vermogen beschikbaar te stellen. Walstroomkasten kunnen aan vier tot zes binnenvaartschepen walstroom leveren tot
een maximum van 40 Ampère. Voor sommige grotere binnenvaartschepen is dat echter niet genoeg.
De batterij levert het extra gevraagde vermogen, tot een maximum
van 63 Ampère. Dat voorkomt dat de zekering eruit klapt, het schip
zonder stroom komt te zitten en andere schepen geen gebruik meer
kunnen maken van deze aansluiting tot die is hersteld. De proef duurt
tot 31 maart.
De batterij op de Maaskade levert extra stroom. (foto Havenbedrijf Rotterdam)

De Global Mercy trok veel belangstelling aan de Rotterdamse Parkkade. (foto Mercy Ships)

8 APRIL: REÜNIE VAN OMMEREN
Prinses Anne
Ook de Britse prinses Anne bezocht het schip. Zij was
vrijdag 4 maart in Rotterdam voor een bezoek aan
de Global Mercy. De 71-jarige dochter van koningin
Elizabeth werd rondgeleid en sprak aan boord met
vrijwilligers van Mercy Ships.
Prinses Anne is sinds 2021 beschermvrouwe van
Mercy Ships. Het bezoek aan de gloednieuwe Global
was haar eerste in die hoedanigheid. In 2011 bezocht
ze in Sierra Leone al een ander hospitaalschip van
de organisatie, de Africa Mercy. Dat schip ligt op dit
moment in Senegal.
Namens Mercy Ships Nederland heette bestuursvoorzitter Jan van den Bosch de prinses van welkom in
Rotterdam. Op de vraag hoe ze het bezoek aan het
ziekenhuisdek had ervaren, vertelde de prinses dat ze
diep onder de indruk was van de toewijding van de
medewerkers aan boord en dat ze had genoten van
de open gesprekken met hen.
“Na zoveel decennia aan het roer van chirurgische
zorg via de zeeën, is het duidelijk te zien hoe Mercy

Ships die ervaring en kennis heeft toegepast in het
ontwerp van de Global Mercy. Het was een genoegen
om enkele chirurgen, medische teams en bemanning
te ontmoeten, die hoop en genezing brengen aan
talloze mensen.”
Prinses Anne zei het een eer te vinden “om deel uit te
maken van deze feestelijke gebeurtenis van het
allereerste, speciaal gebouwde, ziekenhuisschip in de
vloot van Mercy Ships. Het toepassen van de ervaring
en het leren van uw vorige schepen heeft geleid tot
dit buitengewone schip met een enorm potentieel
voor de toekomst. Het was een droom, maar het was
altijd een realistische droom, dus mijn felicitaties
gaan naar jullie allemaal, in het bijzonder naar de
oprichters, omdat Mercy Ships op zich al een daad
van geloof was.”

Op vrijdag 8 april is er een reünie voor oud-personeel van Van
Ommeren Binnentankvaart.
Het treffen duurt van 10.00 tot 18.00 uur. De reünie wordt gehouden bij Verening De Binnenvaart op museumschip René Siegfried in
Dordrecht. Adres: Werf van de Biesbosch 94 (voorheen Maasstraat
13), op het voormalige werfterrein van scheepswerf De Biesbosch.
Deze reunie is zowel voor mensen van de vloot, kantoorpersoneel Westerlaan en Omnia, technische dienst maar ook voor kinderen die vroeger meegevaren hebben. De organisatie hoopt dat deelnemers oude
foto’s of andere herinneringen meebrengen.
“U krijgt bij binnenkomst koffie of thee met wat lekkers, de hele dag
hapjes en drankjes en een lunch”, aldus organisator Anja Muller. “De
kosten voor de hele dag zijn 25 euro, contant te betalen bij aankomst
op de René Siegfried. Ik hoop jullie allemaal te mogen begroeten op
vrijdag 8 april.”
Aanmelden kan per e-mail naar anjamuller1@googlemail.com. Een
appje sturen naar 0620 84 41 50 of bellen (op werkdagen na 17.00 uur)
kan ook.

NIEUW!

Adverteren op redactionele pagina’s

Opvallen?
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

Dat kan hier!

+421 948 566 980

DE +421 940 996 009

binnenvaartkrant.nl/adverteren

sales@binnenvaartkrant.nl 010-4140060
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Special Open Scheepvaartdagen Antwerpen
25 - 26 - 27 maart 2022

Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen | osd-antwerpen.be

Iedereen kijkt uit naar de Open
Scheepvaartdagen Antwerpen
Na een pauze vanwege de coronamaatregelen vinden in Antwerpen
weer de Open Scheepvaartdagen
plaats. Organisator Waagnatie
expo & events kijkt uit naar een
informatief en gezellig evenement.
De populaire Antwerpse binnenvaartbeurs, in 1986 voor het eerst georganiseerd door het Rijn- en Binnenvaartmuseum, vindt alweer enkele jaren
plaats in de Waagnatie. In 2020 en
2021 kon de beurs wegens de coronapandemie en bijhorende maatregelen
niet doorgaan.
Vanaf dit jaar heeft het Rijn- en Binnenvaartmuseum de beursorganisatie
uit handen gegeven: aan Waagnatie
expo & events. Voor alle praktische
zaken rondom de exposanten wordt
samengewerkt met event- en projectmanager Ilse van Holstein van het
bedrijf Powered by Ilse.

Opluchting
“We hopen weer op minimaal 5.000
bezoekers”, zegt André Wens van
Waagnatie export & events. “De belangstelling is groot. Mensen in de binnenvaart zijn blij en opgelucht elkaar
na een zware periode van lockdowns
weer persoonlijk te kunnen ontmoeten. We zijn een van de eerste beurzen
die zonder mondmaskers of andere
beperkingen kunnen opengaan.”
Het aantal standhouders bedraagt circa
85 procent van het normale aantal.
“Sommige bedrijven wachten door
corona en de huidige economische
onzekerheid liever nog een jaar af.
Ook is er de laatste twee jaar helaas
een aantal bedrijven failliet gegaan of
gestopt. Anderzijds hebben we ook
enkele nieuwkomers die voor het eerst
deelnemen aan de Open Scheepvaartdagen.”

Mensen in de binnenvaart zijn blij en opgelucht elkaar weer persoonlijk
te kunnen ontmoeten. (archieffoto Tekst & Toebehoren)

Bezoekers kunnen op de stands informatie inwinnen over onderhoud,
technologie, scheepsbouw, -reparatie
en -inrichting, nieuwe regelgeving,
opleidingen en werk. Een unieke gelegenheid om te netwerken en nieuwe
contacten te leggen.

niet cash, maar alleen met een bankpas worden betaald. De toegang tot de
Open Scheepvaartdagen is naar goede
traditie gratis en men hoeft zich niet op
voorhand te registreren. Auto’s kunnen
tegen betaling geparkeerd worden op
de parking van de Waagnatie.

Gratis toegang

Droogdokkendagen

Qua beursformule is er ten opzichte
van de eerdere edities weinig veranderd. De Open Scheepvaartdagen
blijven een event voor de hele familie, maar zijn in de loop der jaren wel
zakelijker geworden. Naast het commerciële gedeelte wordt kinderanimatie
aangeboden door De Schroef. Stichting
Modelbouw Groep Devel toont op de
beurs een aantal modelbouwschepen.
De catering is in handen van een
professioneel bedrijf. Drank en eten
(hamburgers, pannenkoeken, …) kunnen mede om hygiënische redenen

Op 26 en 27 maart kan men een beursbezoek combineren met de eerste
Droogdokkendagen. Dit is een initiatief van Stichting Maritiem Patrimonium (onderdeel van Watererfgoed
Vlaanderen) en cultureel centrum
Stormkop. Diverse maritieme instellingen en organisaties ondersteunen
de Droogdokkendagen. Onder leiding
van een gids kan men diverse schepen
bezoeken: een mijnenveger, een IJslandvaarder, schepen van het Koninklijk
Marine Kadettenkorps, maar ook het
historische lichtschip West-Hinder III.

De groepen (maximaal 20 personen)
vertrekken bij de bar van Stormkop.
In de filmzaal van Stormkop worden
films vertoond over mijnenvegen,
scheepswrakken en het lichtschip WestHinder, dat tijdens een zware storm in
1912 met man en muis verging. Op
zaterdagavond kan men genieten van
een West-Hinder menu (reserveren verplicht). Er zijn jeugdactiviteiten, een
tombola en Radio Minerva zendt live
uit vanaf de West-Hinder III.

Openingstijden
Open Scheepvaartdagen:

Vrijdag 25 maart: 14.00 - 20.00 uur
Zaterdag 26 maart: 14.00 - 20.00 uur
Zondag 27 maart: 12.00 - 18.00 uur
Kijk voor meer informatie op
www.osd-antwerpen.be.

Antwerpse haven is alert op gevolgen oorlog Oekraïne
Samen met klanten en
bevoegde instanties houdt het
Havenbedrijf Antwerpen de
impact van de oorlog tussen
Rusland en Oekraïne permanent
in de gaten. In een persbericht
drukt het Havenbedrijf zijn
steun en medeleven uit aan de
slachtoffers van de oorlog.

samen met klanten en andere
belanghebbenden van de haven
gemeenschap hoe de situatie in
Oekraïne zich ontwikkelt. Er
wordt volgens het Havenbedrijf
goed samengewerkt tussen de
bevoegde instanties, de douane
en verschillende terminals.

Antwerpen wordt als wereldhaven
wel vaker geconfronteerd met de
gevolgen van geopolitieke ontwikkelingen. De haven monitort

Het Havenbedrijf is niet bevoegd
om zelfstandig beleid te voeren
naar aanleiding van het conflict.
Het kan bijvoorbeeld zelf geen

Extra controle

beperkingen opleggen aan bedrijven of schepen, maar voert
het beleid uit van de Belgische en
Europese autoriteiten.
De Europese Unie heeft de afgelopen weken een aantal sancties
getroffen tegen Rusland. Zo is de export van een groot aantal goederen
verboden die zowel voor burgerals militaire doeleinden gebruikt
kunnen worden. Containerlading met bestemming Rusland
wordt hierop extra gecontroleerd
door de douane. Verder is er voor-

lopig geen ban op schepen onder
Russische vlag of in Russisch bezit.

Handelspartner
Antwerpen heeft geen grote maritieme goederenstromen met Oekraïne, maar Rusland was vorig
jaar de vijfde belangrijkste handelspartner met een overslag van
11,6 miljoen ton: 3,1 miljoen
ton uitvoer en 8,5 miljoen ton
aanvoer. Tussen Antwerpen en
Rusland werd 5,3 miljoen ton in
containers vervoerd, onder meer

plastic, hout, chemische producten, auto-onderdelen en papier.
Daarnaast is 4,8 miljoen ton nafta, diesel en stookolie vervoerd.
De hoeveelheid droge bulk bedroeg 700.000 ton, dat ging met
name om meststoffen en kolen.
Er is zo’n 650.000 ton staal vanuit
Rusland geïmporteerd. In 2021
kwamen er 51 Russische schepen
naar de haven van Antwerpen –
op een totaal van 14.181.

Open Scheepvaartdagen Antwerpen
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SET SAIL
f o r y o u r c a r e ee r
r

Set sail for a new career with Viking

Steuern Sie mit Viking Cruises in eine ERFOLGREICHE ZUKUNFT

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

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

DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

RP Tankschiffahrt AG

We verwelkomen je graag in ons team!

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.

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

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.

Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS

Wil je meer informatie?

Mail gelijk je vragen en gegevens naar: jobs@rptag.ch

Open Scheepvaartdagen Antwerpen
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Syntra Midden-Vlaanderen introduceert opleiding op instapniveau voor de nieuwe beroepskwalificaties

Nieuwe opleiding:
‘Veiligheid
voor deksman’
Bij Syntra Midden-Vlaanderen start op 11 april de
opleiding ‘Veiligheid voor deksmannen’, het instapniveau
voor de nieuwe beroepskwalificatiestandaarden die
sinds 18 januari van kracht zijn.
Vlaanderen heeft, tot ontevredenheid van de binnenvaartsector, de Europese Richtlijn Beroepskwalificaties
Binnenvaart één op één omgezet in gewestelijke
regelgeving. Dit maakt een verkorte matrozen
opleiding voor zij-instromers onmogelijk. Er wordt
alleen nog onderscheid gemaakt tussen het operationele niveau (matroos/stuurman) en het managementniveau (schipper).
Iedereen moet een basisopleiding tot deksman volgen
om überhaupt een dienstboekje te kunnen aanvragen.
Syntra Midden-Vlaanderen biedt hiervoor een ‘dagformule’ aan van 36 uur of een ‘zaterdag-formule’ van
vierenhalve dag. Het Fonds voor de Rijn- en Binnenvaart kan de helft van de opleidingskosten vergoeden.

Vraagtekens
In een volgende fase wil Syntra Midden-Vlaanderen
zo snel mogelijk een opleiding samenstellen voor het
operationele niveau. Dat wil ook de Vlaamse overheid. Maar volgens Syntra-opleidingscoördinator
Wim Van Stappen zijn er nog vraagtekens. “Zodra we

(foto Johan Debyser / Syntra Midden-Vlaanderen)

van het Departement Mobiliteit onze erkenning voor
de opleiding ‘operationeel niveau’ op zak hebben,
zullen we gemachtigd zijn om zelf te examineren,
maar het examen moet voldoen aan het niveau van
stuurman.”
“Het doel is samen met de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling (VDAB) een traject te maken
waar ook werkzoekenden in kunnen stappen, maar de
werkloosheid in Vlaanderen is momenteel zeer laag en
de meeste werkzoekenden hebben een laag profiel. De
vraag is of wij daar een antwoord op kunnen bieden.”

Schaakmat
Syntra Midden-Vlaanderen is de enige erkende opleider voor zij-instromers in de binnenvaart in Vlaanderen. Men kon er de afgelopen jaren een verkorte op-

leiding volgen tot matroos. Door de nieuwe wetgeving
kan dit niet meer. “Je kunt nog wel beginnen aan een
traject van negen maanden inclusief 90 vaardagen.
Hiervoor is een diploma secundair onderwijs vereist,
500 zeedagen of vijf jaar werkervaring.”
“Dit maakt de binnenvaart, die schreeuwt om personeel, er niet aantrekkelijker op. De sector staat schaakmat. Met 500 zeedagen of vijf jaar werkervaring ben je
waarschijnlijk niet bereid om als deksman vergoed te
worden, laat staan gratis vaardagen bijeen te sprokkelen. Bovendien nemen de meeste schippers eerder een
matroos dan een deksman in dienst.”
“Niettemin blijven we samen met de overheid en de
sector naar een oplossing zoeken. We hebben een
goede verstandhouding met de binnenvaart en willen
haar niet in de steek laten.”

OPEN
SCHEEPVAARTDAGEN
25 - 26 - 27 MAART 2022

BEZOEK DE BEURS
GRATIS TOEGANG

Openingstijden:
Vrijdag 25 maart: 14:00 - 20:00
Zaterdag 26 maart: 14:00 - 20:00
Zondag 27 maart: 12:00 - 18:00

www.osd-antwerpen.be

Rijnkaai 150
2000 Antwerpen
info@osd-antwerpen.be
+32 32 31 92 65
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Port of Antwerp, jouw thuishaven
Bezoek ons op de
Bezoek ons op de Open Scheepvaartdagen
Open Scheepvaartdagen
25, 26 en 27 20-22
maartmaart
2022
Verneem meer over walstroom, een gratis energie-audit, vacatures
en stel ons al je binnenvaartgerelateerde vragen op onze stand 650 in hal 2.

Meer info:
www.portofantwerp.com/nl/events/open-scheepvaartdagen-antwerpen

Bij Port of Antwerp vind je een brede waaier aan vacatures.
Met 1600 medewerkers zetten we onze schouders onder
een vlotte en veilige wereldhaven. Samen bouwen we aan
de haven van vandaag, en vooral aan die van morgen.
Wil jij van Port of Antwerp jouw thuishaven maken?
Stap aan boord en zet samen met ons koers
naar een duurzame toekomst.

Ontdek onze vacatures op
www.portofantwerp.com/jobs

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

Havenlaan 84
B-9060 Zelzate
T 09/345.61.71
F 09/345.61.47

Onderhoud

+31 475 46 55 55 / +31 6 10 35 41 29
Bunkerhaven 5, 6051 LR Maasbracht
info@scheepswerfmaasbracht.nl
www.scheepswerfmaasbracht.nl

info@carronmarine.be

www.carronmarine.be

Voor onderhoud
en
reparatie
in ons
Voor
onderhoud
stevendok
en reparatie in ons
stevendok

TO BE E X ACT .
BE E XOVER
ACT .EEN EIGEN DOK,
ASTO SHIPYARD TO
BESCHIKT
MET EEN INWENDIGE AFMETING VAN 15 BIJ 35 METER EN
EEN TOTAAL HEFVERMOGEN VAN MAAR LIEFST 450 TON.
ASTO SHIPYARD BESCHIKT OVER EEN EIGEN DOK,
MET EEN INWENDIGE AFMETING VAN 15 BIJ 35 METER EN
Boeg of achterschip worden moeiteloos drooggelegd voor reparatie en onderhoud.
EEN TOTAAL HEFVERMOGEN VAN MAAR LIEFST 450 TON.

Dagelijks worden schroeven gewisseld, roeren geplaatst en schroefasbussen vervangen.
Dankzij de mogelijkheid om schepen vlot te kunnen in- en uitdokken, kan er ook direct worden
Boeg of inachterschip
worden
drooggelegd
reparatie
en onderhoud.
gehandeld
geval van nood.
Hetmoeiteloos
dok is efficiënt
ingericht,voor
zodat
de werkzaamheden
in de
Dagelijks worden
en schroefasbussen
uitvoering
optimaalschroeven
op elkaar gewisseld,
aansluiten.roeren
Gezien geplaatst
de grote functionaliteit
van hetvervangen.
stevendok,
Dankzij de mogelijkheid om schepen
te kunnen
en uitdokken, kan er ook direct worden
wordt ervlot
structureel
in ingeïnvesteerd.
gehandeld in geval van nood. Het dok is efficiënt ingericht, zodat de werkzaamheden in de
uitvoering optimaal op elkaar aansluiten. Gezien de grote functionaliteit van het stevendok,
structureel
T 0162 - 513 650 - E inf o@a s t o-bwordt
v. nl - Ierwww.
a s t o-b v. nlin geïnvesteerd.
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f

T 0162 - 513 650 - E inf o@a s t o-b v. nl - I www. a s t o-b v. nl
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dé school voor
varende kinderen
vanaf 3 jaar

www.lovk.nl
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MA AK UW SCHIP HART VEILIG MET EEN AED

EEN HARTSTILSTAND

ook op uw schip kan het gebeuren
TIENTALLEN SCHEPEN GINGEN U VOOR !

HeartSine AED’s van Defibrion
De meest waterbestendige AED’s (IP56)
Geleverd met kast of wandbeugel

1189,excl BTW

De laagste prijsgarantie

Inclusief
wandbeugel

Wilt u meer weten?
Ontmoet ons dan op de Open Scheepvaartdagen te Antwerpen.
Van 25 tot 27 maart 2022 geven wij AED- en reanimatiedemonstraties op de beurs.
www.defibrion.com

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

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

DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen
T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736
info@femm.be - www.femm.be
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Het nieuwe varen volgens Seafar:
kantoorbaan in controlecentrum
Het besturen van binnenvaartschepen als kantoorbaan... Het
is inmiddels realiteit. Vanuit het
pas geopende controlecentrum in
Antwerpen navigeren de schippers
van Seafar schepen met behulp van
camera’s en andere systemen.

DOOR NIELS HUMMEL

“Morias? Voor de Watertruck 7.” Vanuit
het controlecentrum in Antwerpen roept
schipper Michel Goedgezelschap een
tegemoetkomende schipper op. Michel
vaart al 33 jaar en dat is te zien. Schijnbaar zonder moeite, lichtjes onderuitgezakt in z’n stoel achter de lessenaar,
stuurt hij de 38 meter lange bak tussen
de krappe bruggetjes en woonboten
door. Na de bruggen drukt Michel een
paar keer op het scherm om het schip
weer in de autonome stand te zetten. De
Watertruck vervolgt zelfstandig zijn weg
naar Diksmuide, een laadplaats aan het
smalle rivier-tje de IJzer.
In tegenstelling tot veel van zijn collega’s
bevindt Michel zich helemaal niet op een
schip. Als schipper in dienst van Seafar,
een bedrijf dat zich richt op autonome
scheepvaart, werkt hij gewoon vanuit het
kantoor. “Het was wel even wennen hoor.
Eerst zat ik zestien uur per dag in de
stuurhut en nu stap ik na acht uur weer
uit de stoel, zo de deur uit en naar huis”,
zegt Michel.

Als het netwerk wegvalt,
loopt het schip niet opeens de
kant in
Normale werktijden

En dat is nou precies een van de sterke
kanten van het systeem dat ze hebben
ontwikkeld, vindt Louis-Robert Cool,
CEO van Seafar. Hij denkt dat hij, onder
Het Seafar Shore Control Center Antwerpen.
(foto’s Niels Hummel)

Schipper Michel stuurt de 38 meter lange Watertruck 7
tussen de krappe bruggetjes en woonboten door.

andere door schippers ‘normale’ werktijden te bieden, de scheepvaart weer
aantrekkelijk kan maken voor de jongere generaties. “Er is een groot tekort
aan personeel. Het mes snijdt aan twee
kanten. We realiseren een bemanningsreductie en ook lossen we het sociale
probleem op dat ontstaat als je de hele
week aan boord zit.”
Want in plaats dat je op elk schip een volledige bemanning nodig hebt, kan je met
het systeem van Seafar het schip semiautonoom laten varen. Wanneer de situatie daar om vraagt, kan een schipper
vanuit het Shore Control Center (SCC)
ingrijpen.
De schipper is er dus nog wel, maar niet
meer op locatie. Hij grijpt alleen nog in
wanneer dat nodig is, ook de marifoon
wordt vanuit het controlecentrum bediend. “Wanneer het schip stilligt, kan hij
gewoon met het volgende schip verder
varen. Het varen wordt efficiënter.”
In het controlecentrum werken ze met
een team van schippers en een zogeheten ‘traffic controller’. De traffic controller
monitort alle schepen en zet de schepen

door naar de lessenaar van de schippers
als er ingegrepen moet worden.
“De ratio is ongeveer één op drie”, vertelt
Christophe Kleinmann, projectmanager
bij Seafar. Hij stelt dat een team van drie
schippers en een traffic controller samen
acht schepen kunnen besturen. “Dat is
natuurlijk wel afhankelijk van het project.
Een riviertje met bijna geen scheepvaart
vraagt om minder ingrepen dan de haven
van Antwerpen.”

Netwerkuitval

Dat er bij (semi-)autonoom varen extra
risico’s horen, geeft Christophe direct
toe. “Maar die ondervangen we weer met
onze veiligheidssystemen.”
Het belangrijkste is de netwerkdekking. Voordat Seafar een schip op een
traject laat varen, controleren ze eerst
of het netwerk stabiel genoeg is. Dat
is eigenlijk altijd wel het geval, vertelt
Christophe. “Netwerk uitval is eigenlijk
geen issue meer. We hebben nog nooit
een netwerk-probleem gehad dat langer dan vier seconden duurde. Dit komt
doordat we gebruikmaken van vier antennes, zelfs een grensovergang geeft
geen problemen.”
Mocht de verbinding toch wegvallen, dan
reageert het systeem direct. Bij de grote
schepen geeft het systeem een alarm
zodat een van de aanwezige bemanningsleden het roer over kan nemen. De
volledig onbemande schepen gaan dan
een bepaald aantal meter uit de kant
liggen en het systeem houdt het schip
daar op zijn plek totdat de verbinding
weer terug is. “Het is dus niet zo dat als
het netwerk wegvalt, het schip opeens
de kant in loopt”, zegt Louis-Robert.

Camera’s

Het systeem van Seafar doet meer dan
alleen autonoom varen. Het Seafar
Vessel Control System is opgebouwd
in lagen. Eerst komen de camera’s, die
detecteren de objecten en plaatsen
ze in een categorie. Als dat een schip

is, wordt dat gelinkt aan de AIS. Dan
wordt met de radar de snelheid van de
objecten gemeten. Vervolgens meten
afstandssensoren hoe ver het object
zich van het schip bevindt.
“Aansluitend wordt deze informatie
compact naar de kapitein gestuurd”, vertelt Christophe, “Nu is het vooral om de
kapitein te ondersteunen, maar in de toekomst willen we hier autonome acties
aan koppelen.”
Met behulp van camera’s wordt het schip
rondom in de gaten gehouden. Dat aantal varieert en is afhankelijk van het type
schip. “Maar normaal gesproken gebruiken we ongeveer veertien camera’s”, zegt
Christophe. Om ook ’s nachts het zicht
te bewaren wordt gebruik gemaakt van
nachtvisiecamera’s en infraroodstralers.

Wet aanpassen

In Vlaanderen is al bemanningsreductie
mogelijk, maar in Nederland is het nog
niet zo ver. Daar is eerst een wetswijziging nodig om de minimale bemanningseisen aan te passen. Louis-Robert denkt
dat er komende tijd genoeg druk vanuit
de markt is om de wet aan te passen.
Ondertussen is de Watertruck 7 aangekomen bij het zandgat waar geladen
gaat worden. Michel neemt de bediening van het schip weer over. Hij moet
het schip het zandgat binnenloodsen en
rondgooien.
Hij zet de camera die het zicht uit de
stuurhut laat zien wat hoger voor een beter overzicht en zet de microfoon in de
machinekamer aan om zo het geluid van
de motor te kunnen horen. “Het is best
wel krap, want de haveningang is bij de
kont erg ondiep”, zegt Michel.
Er ligt al een ander schip te laden. Ze
zullen dus nog even moeten wachten.
Michel geeft het systeem weer de controle. Hij loopt weg. Het systeem let op,
dus hij kan rustig koffie halen.
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www.modelbouwgroepdevel.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,…

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

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

WWW.BEERENSBV.NL

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service
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25 maart: All Aboard OSD Beurs Party op Scylla-schip Geoffrey Chaucer

Terugkeer OSD
is reden voor
een goed feest
Dat de Open Scheepvaartdagen Antwerpen er weer
zijn, is reden tot feest. Op de beurs zelf, maar ook
op de All Aboard OSD Beurs Party aan boord van
riviercruiseschip Geoffrey Chaucer.
De All Aboard OSD Beursparty vindt plaats op vrijdag
25 maart, de eerste beursdag. Het is een initiatief van
Henri Kruisinga (GSK Brokers) en Robert Reitsma
(Scylla Cruises). Met hun gezamenlijk bedrijf HERO
Maritime Events organiseerden ze vóór corona al
enkele evenementen voor de binnenvaartgemeenschap – waaronder ook een, zeer geslaagd, feest
tijdens de Open Scheepvaartdagen in Antwerpen.
Twee jaar lang was corona spelbreker. “Maar nu mogen
we weer”, zegt Kruisinga opgelucht. “En aan het animo
af te meten zijn wij niet de enigen die hier naar uit
kijken. Iedereen is wel toe aan een goed feest. De aanmeldingen komen veel vroeger binnen dan normaal.”

All-inclusive
De All Aboard OSD Beursparty is bedoeld voor iedereen die actief is in de maritieme sector. De Geoffrey
Chaucer van Scylla wordt omgedoopt tot sfeervolle
feestlocatie. Gasten worden de hele avond (van 19.00
tot 02.00 uur) in de watten gelegd. Met een culinair

Live muziek tijdens de All Aboard OSD Beursparty.
(foto HERO Maritime Events)

walking diner, een uitgebreide bar, een dansvloer met
DJ en live artiesten. All-in-verzorgd voor 100 euro per
persoon. Het is ook mogelijk om een overnachting bij
te boeken (vanaf 125 euro per luxe suite).
“Ook de andere nachten kunnen bezoekers en deel
nemers van de beurs aan boord overnachten. Van
donderdag 24 tot en met zondag 27 maart.” Handig,
want de Geoffrey Chaucer ligt tijdens de beurs afgemeerd in het Kattendijkdok, op loopafstand van
Waagnatie waar de Open Scheepvaartdagen
plaatsvinden. “Een prachtig schip, van alle luxe en
gemakken voorzien. Het cruiseseizoen is weliswaar al
begonnen, maar gelukkig is het precies het weekend

Papaverstraat 39 , 2170 Merksem

+32(0) 3/646.60.40

+32(0) 475/429.526
Jean@lecour.be
www.lecour.be

Een jaar telt weken, dagen, uren en minuten,
maar elke seconde zijn wij er voor onze
klanten
Reeds meer dan 40 jaar staan wij borg voor volledige verzekering op maat.
Huizen – Auto’s – Leven – Familiale – Diefstal Ongevallen – Hospitalisatie – enz..
Specialisatie in de Maritieme sector, Binnenvaart en Pleziervaart.
Interesse? Bel ons en wij maken graag een passende afspraak!

van de Open Scheepvaartdagen vrij en kan het schip
naar Antwerpen komen.”

Mystery guest
Er is ook een optreden van een mystery guest. “Wie dat
is, is geheim. Dat optreden wordt mogelijk gemaakt
door Breko Hemiksem en zij regelen dat helemaal.
Zelfs voor ons is het een verrassing, dus ik ben zelf
ook heel benieuwd”, zegt Kruisinga lachend.
Kijk voor meer informatie op www.allaboardparty.nl.
Daar kun je ook reserveren voor de beursparty en de
overnachtigen.
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SDK DIESEL SUPPORT
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REINTJES Keerkoppelingen

De beste keuze voor uw schip
Al ruim 75 jaar verzorgt REINTJES Benelux vanuit Antwerpen
de verkoop en service van REINTJES tandwielkasten
en keerkoppelingen voor de Belgische en Nederlandse
scheepvaart, voor visserij, binnenvaart, luxe yachten,
kustvaart en zeevaart.

REINTJES Benelux BVBA
Luithagen Haven 2 | Unit F | 2030 Antwerpen
Tel +32 (0)3 541 92 33 | Fax +32 (0)3 541 02 12
www.reintjes-gears.com

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

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

Dé visserij- en maritieme beurs
van Nederland

Innovators for

CHANGE
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Beurslocatie: De Koningshof Party & Events, Staartweg 20, 8321 NB Urk
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Hoofdsponsor
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NIEUWBOUW EN OMBOUW

JACHTBOUW EN
JACHTREFITS

DOKKEN, ONDERHOUD EN
REPARATIE

TINN-SILVER
ALUMINIUM (BIJ)BOTEN

SCHEEPSINTERIEURBOUW

JAN & GEERT
TINNEMANS

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

www.tinnemansfs.com
STAND

655
DÉ SPECIALIST IN
SCHOTELANTENNES
EN CAMERA SYSTEMEN
Camera Systemen
•
•
•
•

Speciaal ontwikkeld voor de scheepvaart
Starlight lichtgevoelige camera’s
Aansturing voor diverse type camera’s
Anticorrosie camera behuizingen

Satelliet systemen
•
•
•
•

Travelvision satellietsystemen
Deskundige installatie
Optimale service
Onderhoud van alle toonaangevende merken

Satelliet abonnementen
•
•
•
•

Een compleet en exclusief pakket voor ultiem kijkplezier
Inclusief Ziggo Sport Totaal en Film 1 zenders
Korting met 2e en 3e abonnement
Optioneel ESPN sport

Dacom Werkendam B.V.
Ir. Lelystraat 10 - Werkendam
T. +31 (0)183 501 707

dacomwerkendam.nl
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21.450,22.450,24.550,25.550,-

STAALPLATEN OP VOORRAAD
IN OVERDEKTE OPSLAG

26.450,-

Speciaal voor scheepsbouwers en -reparateurs hebben
wij staalplaten en Holland profiel op voorraad.

38.700,77.500,-

Ook kunnen wij met onze nieuwe en straal- en
conserveerstraat in Vlissingen-Oost en de eigen
vrachtwagenvloot snel reageren. Ook op uw aanvragen!

Bel: 0032 (0)3 231 4121 • Check: www.ass-steel.be
Antwerpse Staal Services N.V.
Century Center De Keyserlei 58-60 bus 5 | B-2018 Antwerpen
Tel: +32 3 231 41 21 | Fax: +32 3 231 45 27

INTERNAAT E N BASISSCHOOL
DON BOSCO WIJNEGEM (BE)
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OMRU SCHEEPSRAMEN LEVERT:
• Kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen;
• Standaard profielen én geïsoleerde profielen;
• Vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap;
• Enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.
HET BESTE ZICHT OP SERVICE, KWALITEIT EN INNOVATIE
Bij deze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt u standaard de allerbeste
service. Daar zorgen onze vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met
veel aandacht en zorg en informeren u van begin tot eind over de voortgang.

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

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

STAND 608

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

FKH ACCU’S

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

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

Open Scheepvaartdagen Antwerpen
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Beerens bouwt lichgewicht dekhuis

Basistraining hydrauliek

Aluminium is veel lichter dan staal en dat kan in de scheepvaart goed van pas komen. Beerens BV bouwt een aluminium dekhuis met een gewicht van 6,5 ton. Een
vergelijkbaar stalen exemplaar zou zo’n 20 ton wegen. Door de gewichtsbesparing
kan een schip meer lading meenemen en verbruikt het relatief minder brandstof.

Zo’n twintig mensen hebben meegedaan met een basistraining hydrauliek die
speciaal door Werkendam Maritime Industries was opgezet, op verzoek van
Werkendamse bedrijven. Er deden werknemers van zes verschillende bedrijven
aan de training mee.

Beunbak gekeerd en gered

Paalkoppen geladen

Hakkers uit Werkendam en Van den Herik uit Sliedrecht zijn soms concurrenten,
maar als het er op aankomt zijn het vrienden. Hakkers schoot Van den Herik samen
met de duikers van Maksor Diving te hulp bij het keren van een beunbak, die als
gevolg van de storm op zijn kop in het water lag. Met behulp van Hakkers kraanschip
‘Ibis’ is de beunbak gekeerd en gered. Vakmanschap!

In de haven van Werkendam is altijd wat te zien. Op 23 februari werden er op de
gemeentekade paalkoppen geladen voor een waterbouwkundig project van De Klerk
Werkendam. De constructies gaan over water naar hun bestemming.
Werkendam: alles aan boord!

7 scheepswerven
17 maritieme toeleveranciers
12 maritieme dienstverleners

Kracht door samenwerking
werkendammaritimeindustries.nl











6 constructie- en waterbouwbedrijven
2.000 arbeidsplaatsen
34 landen

Alles aan boord.

Open Scheepvaartdagen Antwerpen
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DIGITAAL OP KOERS MET
Kom langs op de stand van De Vlaamse Waterweg op de

De helft van alle schippers meldt vandaag al
elektronisch. Lig jij ook al digitaal op koers?

OPEN SCHEEPVAARTDAGEN
25, 26 en 27 maart
STAND 353, HAL 2
WAAGNATIE, ANTWERPEN

Hieronder vind je de voordelen van elektronisch melden nog eens op een rij:
• Het meldproces wordt eenvoudiger: reis-, lading- en scheepsgegevens
hoef je slechts éénmalig in te geven voor vertrek;
• De wachttijden aan de bruggen en de sluizen kunnen dan korter worden;
• Zo streven we een veiligere en vlottere binnenvaart na voor iedereen.
Elektronisch melden is makkelijk en snel. Je hebt enkel een computer
met internetverbinding en meldsoftware (BICS of andere) nodig.

Meld elektronisch en vaar vlot en veilig mee!

www.eriba-platform.be
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Patrick Schijf is terug bij
SAA Overvliet
STAND 462
Terug van weggeweest bij de Schadeafdeling van SAA Overvliet: Patrick Schijf.
Maak (opnieuw) kennis met hem.

Frits Hardeman en zijn medewerkers. (foto FKH)

FKH BATTERIJEN ZET DE KLANT OP 1
Batterijen zijn er om energie te geven. Daarom levert
FKH Batterijen veilige kwaliteit aan particulieren en
rederijen voor alle toepassingen.

Patrick Schijf is op 1 januari 2022 begonnen op de co-assurantie-afdeling
om schades in de binnenvaart te behandelen. (foto SAA Overvliet)

Wie ben je?
“Ik ben Patrick Schijf, 33 jaar oud.
Ik ben geboren in Zuid-Beijerland
en woon inmiddels al een jaar of 25
in Numansdorp. Mijn hobby’s zijn
onder andere films/series kijken en
voetbal. Ik ben dan ook trainer van de
jongens onder 19 bij mijn plaatselijke
voetbalclub en ik heb bij de KNVB
diverse trainersopleidingen gedaan.
Het is enorm leuk om een team te
managen en samen de doelen proberen te realiseren.”
Op welke afdeling ben je
werkzaam?
“Sinds 1 januari 2022 ben ik begonnen op de co-assurantie-afdeling om
schades in de binnenvaart te behandelen. Daarbij was het de eerste periode
voornamelijk kennismaken met nieuwe en oude collega’s, diverse experts
en verzekeraars. Inmiddels vol aan het
werk en met de afgelopen stormen in
februari is er genoeg te doen.”
Hoe zien jouw werkzaamheden
eruit?
“Een werkdag begint met het in

behan
deling nemen van nieuwe
schades van de avond of nacht ervoor.
Beoordelen hoe urgent de schade is
en of expertise gewenst is. Overleg
met experts voeren en indien nodig de
tegenpartij aansprakelijk stellen. Als
dat loopt, dan bekijken welke expertiserapporten er zijn binnengekomen
en met verzekeraars bespreken wat er
vergoed kan worden.”
Waarom ben je terug bij SAA
Overvliet?
“In mijn vorige periode bij SAA ben
ik begonnen op de volmachtafdeling
voor zowel particuliere als zakelijke
claims. Daarbij kwam ik op een
gegeven moment in aanraking met de
co-assurantie (beurs) schades en dan
met name de binnenvaart. Mijn opa
is vroeger schipper geweest en de
markt trok mij direct waardoor ik de
ambitie had om deze schades te gaan
behandelen.
Op dat moment was er bij SAA geen
plek, waardoor ik een korte tussenstap naar EOC heb gemaakt. Sinds 1
januari 2022 ben ik terug op het oude
nest in Rotterdam.”

Wat is de grootste uitdaging als
schadebehandelaar?
“De grootste uitdaging zijn dossiers
waarbij niet alles kan worden verhaald
op een tegenpartij, omdat er bijvoorbeeld discussie is over de aansprakelijkheid of over een aftrek nieuw voor
oud.”
Ga je je jubileum ditmaal wel
halen?
“Ik ga er wel vanuit, de markt is
continu in beweging en om daarin
werkzaam te zijn is bijzonder interessant.”
SAA Overvliet is aanwezig tijdens de
Open Scheepvaartdagen in Antwerpen. Kom gerust langs voor een praatje op stand 462. Aanwezig zijn:
Vrijdag 25 maart:
Veronique Sijbrands-Buitendijk,
Laurens Houtman en Armand Lans
Zaterdag 26 maart:
Arjan de Mik en Maurice van Diggelen
Zondag 27 maart:
Els Oosse en Marc Grandia
www.saa.nl/scheepvaart

Frits Hardeman vertegenwoordigt met zijn medewerkers
FKH Batterijen BV. FKH adviseert over en verkoopt starten tractieaccu’s, omvormers, laders en verdeelsystemen. Vanuit de vestiging in Nijmegen wordt door geheel
Nederland, België, Duitsland en Noord-Frankrijk geleverd.
De service is 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar.
Slechts één telefoontje naar (024) 373 88 75 is voldoende
om direct geholpen te worden. Binnen de kortste keren
staat er een van de FKH-werkbussen voor het schip met
de benodigde apparatuur en uitrusting aan boord.
De storing wordt geanalyseerd en indien nodig is er ruilapparatuur bij de hand. Ondanks geavanceerd uitgevoerde schepen draait er zonder spanning niets aan boord.
Stroom is de bron. FKH zorgt voor plaatsing, het aansluiten van de batterijen en beproeft de installatie op deugdelijkheid en u bent snel weer op weg.
FHK Batterijen. Persoonlijk advies en klantgerichte service.
www.fkhbatterijen.nl

WATERRECREATIE IN BONAPARTEDOK
Antwerpen maakt in het Bonapartedok “waterrecreatie
en waterbeleving” mogelijk. Het stadsbestuur doet een
oproep aan gegadigden voor de commerciële invulling.
De stad zoekt een nieuwe bestemming voor het historische
Bonapartedok, gelegen in een aantrekkelijk deel van de stad,
met het MAS als eyecatcher. Burgemeester Bart De Wever:
“Antwerpen heeft een rijke cultuur van genieten en is de sporthoofdstad van Vlaanderen. Die twee aspecten van het Antwerpse DNA koppelen aan het versterken van onze band met
het water, is de grootste ambitie voor onze stadshaven. Met
deze beslissing gaan we op dan ook zoek naar een volwaardige invulling voor het Bonapartedok, met plaats voor water,
sport en genieten.”
Het centrale wateroppervlak van het dok komt beschikbaar voor
waterrecreatie. Langs de kaaien is ruimte voor commerciële ligplaatsen (bijvoorbeeld drijvende pontons) die aansluiten bij de
recreatieve activiteiten. De toekomstige exploitant moet bij de
invulling rekening houden met de bestaande situatie, zoals de
fiets- en wandelzone langs het water en bestaande terrassen.

Armador Energy: vuile brandstof, wat nu?
Heeft u de laatste tijd ook
last van snel vervuilende
brandstoffilters en verminderde
motorprestaties met schade
aan injectoren, zuigers en
voeringen tot gevolg.
Dit komt door een recente wijziging in raffinage en samenstelling
van laagzwavelige gasolie. Door
de hoge drukken in de brandstofsystemen van moderne common
rail dieselmotoren krijgen we
vorming van asfaltenen (zwarte
harde deeltjes < 2micron). Deze

komen via de retour als vervuiling
in uw brandstoftank terecht. Deze
vervuiling zorgt voor een bruine
slijmvormige film op de brandstoffilters.
Deze asfaltenen kunnen uw injectoren beschadigen, waardoor
een ongelijkmatige inspuiting
van brandstof plaatsvindt en er
schade kan ontstaan aan zuigerkoppen, voeringen en cilinderwanden. Tevens heeft de toevoeging van FAME ook impact op de
reeds historische vervuiling in uw
brandstofsysteem, daar FAME een

STAND 608

reinigend effect heeft en oude vervuiling losweekt en deze vlot mee
gaat door de brandstofleidingen,
pomp- en injectiesysteem – met
de nodige schade tot gevolg.
Naargelang de kwaliteit van de
gebruikte FAME bestaat de kans
dat deze op termijn uitzakt in de
brandstoftank. Dit zorgt eveneens voor een verstopping van de
brandstoffilters.
De oplossing hiervoor is het plaatsen van een offline CC Jensenbrandstoffilter, die een continue
reiniging (tot deeltjes < 1 micron,

STAND 204
water, bacteriën) en circulatie
(FAME in oplossing houden) van
de brandstof in de brandstoftank
garandeert. Hierdoor verhoogt de
levensduur van uw motoronderdelen, wordt schade vermeden,
bedrijfszekerheid verhoogd en
worden de kosten permanent verlaagd.
Ook last van deze vervuiling?
Neem vrijblijvend contact op met
Armador Energy: +32 35 41 25 22,
Info@armador-energy.be.

Open Scheepvaartdagen Antwerpen
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standnummer
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Clean Fuel
Good Idea !
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NU OP DE BEURS SOLARLUIKEN
De eerste luiken met zonnepanelen
BEZOEK ONS TIJDENS DE OPEN
SCHEEPVAARTDAGEN 2022
WANNEER? 25,26 EN 27 MAART

.

STANDNR

254

Hou uw brandstoftank &
motor in topconditie
SCHEEPSLUIKEN
STUURHUTTRAPPEN
LUIKENWAGENS
RADARMASTEN
GANGWAYS

Vaartkant Rechts 7G - B 2960 Brecht - +32 35 41 25 22
www.armador-energy.be - info@armador-energy.be

Stokerijstraat 35
2110 Wijnegem, BE

www.blommaertalu.COM
T. +32 (0)3 353 26 89
I. info@blommaertalu.be

Ophemertstraat 42
3089 JE Rotterdam, NL

SAMEN
IN ACTIE
VOOR
OEKRAÏNE
GEEF NU

• Navigatieapparatuur
(Radio Holland, Furuno, Sailor e.d.)
• Elektrische en elektronische herstellingen
• Start- en traktiebatterijen
• Batterijladers en omvormers
• Satellietantennes
• Camerasystemen
• Generatorsets

T: +32 (0)3 326 70 90
Vosseschijnstraat, Haven 140
B-2030 Antwerpen

E: info@vanstappen.eu
I: www.vanstappen.eu

GIRO555.NL
NL08 INGB 0000 0005 55
OFFICIEEL DEALER RADIO HOLLAND NAVIGATIE APPARATUUR

Open Scheepvaartdagen Antwerpen

15 maart 2022

33

Helft van de schippers gebruikt digitaal meldplatform eRIBa

Samen streven naar 80% elektronische melders
STAND 353
Op 1 januari 2021 trad het nieuwe digitale meldplatform eRIBa (electronic
Reporting for Inland Barges) in werking. Steeds meer schippers maken er
gebruik van.
eRIBa is een slim communicatieplatform voor de uitwisseling van digitale
meldgegevens tussen de binnenvaartondernemer en de vaarwegautoriteiten
in Vlaanderen en op de Westerschelde.
Binnenvaartondernemers hoeven daardoor slechts een enkele keer hun reis-,
lading- en scheepsgegevens digitaal te
melden op hun vaarroute. Meer dan
een jaar later maakt al 50 procent van
de binnenschippers gebruik van dit innovatieve systeem.
Dankzij een piek in de aanmeldingen
afgelopen januari komt het streefdoel
van 80 procent digitale melders stilaan
in zicht, meldt De Vlaamse Waterweg.
“En terecht, want het herhaaldelijk
doorgeven van gegevens op verschillende manieren aan diverse autoriteiten
behoort nu eindelijk tot het verleden.”

Beter varen dankzij BICS
Melden doen de binnenvaartondernemers voortaan elektronisch via hun
meldsoftware zoals BICS. Het Binnenvaart Informatie- en Communicatie
Systeem maakt elektronisch melden

sinds 1996 mogelijk. BICS is ontwikkeld om snel, eenvoudig en veilig gegevens uit te wisselen tussen schepen en
vaarwegbeheerders. Het is dé Europese
standaard voor het elektronisch aanmelden van reis-, lading- en andere
gegevens. En dat in meerdere talen!
Elektronisch melden hoeft dus nog
maar één keer binnen Vlaanderen.
Vanaf dan stroomt de data digitaal
en krijgen de binnenvaartbegeleiders
en RIS-operatoren complete, correcte informatie over de lading en het
schip. Verkeersmanagement via object
planning, vaarrechten berekenen en
de uiteindelijke facturatie worden zo
eenvoudiger.

Tijdig melden
“We vragen de digitale melders wel om
hun melding ruim voor de start van
hun reis in te dienen, zodat de
haven- en waterwegautoriteiten de
vaarroutegegevens tijdig ontvangen.”
Het is belangrijk om ook enkele routepunten toe te voegen om aan te geven
via welk traject er wordt gevaren. Op

Haal je wimpel af! Iedereen die vandaag al digitaal meldt,
mag tijdens de Open Scheepvaartdagen op 25, 26 en 27 maart, zo lang de
voorraad strekt, zijn eRIBa-wimpel afhalen op de stand van De Vlaamse
Waterweg (stand 353, hal 2)!

deze manier kan de juiste autoriteit de
juiste melding ontvangen.
“Omwille van lokale reglementeringen
moet je je op sommige plaatsen nog
wel via VHF identificeren om de gemelde gegevens te bevestigen. Er wordt
hard gewerkt om ook die meldingen te
vereenvoudigen of zelfs weg te werken.
Want een efficiëntere, veiligere binnenvaart met een goede uitwisseling van
informatie en innovatie is de toekomst.
Onze ambitie? Om tegen het ingaan
van de verplichting al op 80 procent
elektronische melders te zitten.”

Voordelen van eRIBa:
“Elektronisch melden is eenvoudig en
snel: je hebt enkel een computer met
internetverbinding en Meldsoftware
BICS of andere nodig. Geef je reis-,
lading- en scheepsgegevens eenmalig in

voor je vertrekt, zo kunnen we …
- de wachttijden bij bruggen en sluizen
helpen verkorten
- een veiligere en vlottere binnenvaart
nastreven
Met eRIBa zorgen De Vlaamse Waterweg nv, Port of Antwerp, Port Oostende, Port of Zeebrugge, North Sea Port,
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en Gemeenschappelijk
Nautisch Beheer voor meer veiligheid
en een vereenvoudiging van de administratie in de binnenvaart.
“Het gebruik van eRIBa verloopt tot nu
toe zeer vlot. Bedankt aan iedereen die
digitaal meldt!”
www.eriba-platform.be

STAND

157
MANOEUVRING
EQUIPMENT

KANALEN BOEGSCHROEVEN
2,3 of 4 kanalen uitvoering | 220 - 955 kW (300 - 1300 pk)

STUURROOSTERS
103 - 662 kW (140 - 900 pk)

MARINE AIR
SYSTEMS

PERSLUCHT SYSTEMEN
Startlucht- en werkluchtcompressoren

Official dealer
for Atlas Copco
marine compressors

VERHAAR OMEGA
T: +31 (0)252 745 300 • info@verhaar.com • www.verhaar.com
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HÉ KAPITEIN,

WIJ WILLEN JOU AAN HET ROER
VAN ONS 135M CONTAINERSCHIP FACTOFOUR
VERSCHILLENDE VAARSYSTEMEN MOGELIJK
WEEKTOUR ROTTERDAM | KEULEN | ANTWERPEN
VEREISTEN: RIJNPATENT | RADAR | ADN
Interesse?
Bel Richard Suiker via 06 - 53 88 68 77
of mail naar r.suiker@delfiainlandshipping.nl
www.delfiainlandshipping.nl

