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Europarlementariër Tom Berendsen tijdens de ASV-vergadering: liever niet
schippers later betalen voor fonds. (foto Tekst & Toebehoren)

dealer

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

“Eerst schone technologie ontwikkelen”
Als er een Binnenvaartfonds
komt, moet dat worden
benut voor de ontwikkeling
van technologieën die de
binnenvaart met zekerheid
schoner maken. Zodat schippers
effectief en voor de lange

termijn kunnen investeren in
vergroening.

Dat vindt de Nederlandse Europarlementariër Tom Berendsen.
De CDA-politicus was te gast bij
de ASV-voorjaarsvergadering op
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26 maart. Het aandeel van vervoer
over water in de CO2-uitstoot is
klein. De overheid zou zich eerst
moeten richten op sectoren waar
meer winst te behalen is, vindt
Berendsen.
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Binnenvaart kan
Zuid-Holland helpen
bij CO2-aanpak
Meer over water, met een verbeterd vaarwegennetwerk en schonere schepen…
Dan kan de CO2-uitstoot in Zuid-Holland omlaag. KSV-afdeling Rijnstreek
biedt de provincie de helpende hand in Groener door het Groene Hart.

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Die visie werd zaterdag 26 maart aan Jeannette Baljeu
overhandigd tijdens de jaarvergadering van de afdeling van Koninklijke BLN-Schuttevaer in Alphen aan
den Rijn. Zij is namens de VVD Gedeputeerde van
Zuid-Holland met onder meer de transitie van haven
en industrie in haar portefeuille. In Groener door het
Groene Hart presenteert de binnenvaart stuk voor stuk
verbeterpunten voor een grote CO2-reductie tot 2030.
De afdeling Rijnstreek maakt zich zorgen over de
toekomst gezien de achterstand in onderhoud en vernieuwing van de vaarwegen. Ook zouden grote delen
van het netwerk aangepast moeten worden aan de
moderne scheepvaart: qua doorgang, bruggen, breedte
en aquaducten.
Baljeu reageerde verheugd over het meedenken door
Koninklijke BLN-Schuttevaer over een betere toekomst en de rol die de binnenvaart daarbij kan spelen. “Dank voor het mooie, uitgebreide rapport. Vóór
de zomer nog gaan we officieel reageren.”

Zorg over infrastructuur
Ze nam al wel een voorschot: “Het is heel belangrijk dat er een visie is gemaakt, zeker voor het kader

waarin we het gesprek kunnen aangaan. Er zitten zeer
noemenswaardige punten in de hoofdblokken; die
maken veel duidelijk. Zoals de verduurzaming waar
we al mee bezig zijn. Het zijn belangrijke punten. De
zorg over infrastructuur is ook uitgesproken en dat is
een heel belangrijke, moeilijke puzzel.”

Wij hebben ook zorgen dat plaatsen
voor laden en lossen schaarser lijken te
worden
“Het wil niet zeggen dat we alles zomaar kunnen
doen,” zegt Baljeu. “Door alle indexaties en prijswijzigingen wordt het alleen maar een grotere klus. Ik
ben heel blij dat u als vereniging aangeeft waar u de
kansen ziet en wat u belangrijk vindt dat gedaan moet
worden voor verbetering.” Binnenvaart is een belangrijke transportmodus, erkende Baljeu, die van 2010 tot
2014 havenwethouder in Rotterdam was. De provincie
Zuid-Holland staat voor een grote puzzel met wonen,

havens en bedrijventerreinen. “Wij hebben ook zorgen
dat plaatsen voor laden en lossen soms schaarser lijken
te worden. Het is een samenspel waar wij als provincie
een rol in hebben. Dank voor de duidelijke visie.”

Pleidooi voor aquaducten
Er zijn tien visiepunten die volgens de afdeling Rijnstreek in 2030 gerealiseerd moeten zijn. Zoals “een robuust vaarwegennet voor goederenvervoer over water”.
Daaronder verstaat de vereniging een een toekomsten klimaatbestendig netwerk van nautisch veilige

“Aandacht voor
gezinnen”
Vervolg van pagina 1

Vervolg van pagina 1

Dat geeft tijd om te investeren in
betrouwbare en effectieve technologieën om de binnenvaart
te vergroenen, zodat duidelijk
wordt wat werkt en rendabel is.
Het Binnenvaartfonds wordt
voorgesteld in de vorig jaar
door het Europees Parlement
aangenomen Binnenvaartresolutie, waaraan Berendsen heeft
meegeschreven. Hij voelt er niet
voor dat schippers geld moeten
storten in zo’n fonds. Liever ziet
hij de financiering uit bestaande
Europese innovatieprogramma’s,
zoals Horizon 2020.
Als het om vergroeningsinvesteringen aan boord gaat, moeten
daarvoor goedkope leningen
komen van de Europese Investeringsbank. “En liefst ook nog
een stukje subsidie. Voor grootschalige toepassing, waar iedereen aan mee kan doen.” Komt er
toch een Binnenvaartfonds waar

de sector zelf aan betaalt, kan dat
alleen “zolang heel duidelijk is
dat het geld ten goede komt aan
de schippers zelf”.
In
de
Binnenvaartresolutie
spreekt het Europees Parlement
zich specifiek uit voor het behoud
van kleinere vaarwegen: “Het onbenutte potentieel daarvan moet
worden erkend, schrijven ze”, zei
Sunniva Fluitsma. Als lid van de
ASV Denktank gaf ze de aanwezige leden uitleg over het document. “Dus zijn ook kleine schepen nodig.” Dat is belangrijk voor
de diversiteit van de vloot, aldus
voorzitter Gerberdien le Sage:
“Als die verdwijnen, verdwijnt
ook het werk. Naar de weg.”
De resolutie heeft als juist doel
de binnenvaart en haar concurrentiekracht versterken en zodoende lading van de weg naar
het water te verschuiven. “Je kunt
die modal shift wel willen, maar
dan moet je die ook stimuleren”,

Ger Veuger werd tijdens de vergadering 26 maart benoemd tot erelid van de ASV. De 75-jarige oud-schipper
stopte onlangs als lid van de Denktank en was in het verleden ook bestuurlijk actief voor Toerbeurtvereniging
Noord-Zuid en KSV-afdeling IJsseldelta-Zwartewater. “Meer dan 40 jaar was je een voorvechter voor een betere
sociale wereld in de binnenvaart”, vatte Sunniva Fluitsma samen.

zei Berendsen. “Als je als politiek meer via de binnenvaart wilt
laten vervoeren, moet je ervoor
zorgen dat alle belemmeringen
verdwijnen om betrouwbaarder
en flexibeler te zijn en goedkoper
te worden. Door de potentie van
schepen goed te benutten.”
Een ander winstpunt is volgens

de ASV dat het Europees Parlement verklaart dat er rekening
gehouden moet worden met het
feit dat in de binnenvaart veel
gezinnen werkzaam zijn. Fluitsma: “Daar zijn we echt heel blij
mee. Dat is voor het eerst.”
Berendsen, die voor die passage
in de resolutie verantwoordelijk

was, zegt nauwlettend in de gaten te houden of de Europese
Commissie de oproepen uit de
binnenvaartresolutie nakomt.
“Die voorstellen willen we terugzien in beleid. Zoals de faciliteiten voor gezinnen aan boord,
maar ook de bevaarbaarheid
van vaarwegen.”
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bereiken. Door het ontvlechten van de
kruisende vaar- en verkeerswegen zijn grote
economische en milieuwinsten te behalen.
Aquaducten hebben het grote voordeel boven bruggen dat scheepvaart- en wegverkeer
elkaar niet hinderen.

Meer Regionale Overslag Centra

vaarwegen met een hoge beschikbaarheid
en betrouwbaarheid.
Goederenvervoer over water is de meest
betrouwbare, efficiënte en duurzame vorm
van transport, staat in Groener door het
Groene Hart te lezen. “Waar wegen dichtslibben door een teveel aan verkeer, bieden
onze waterwegen nog ruim voldoende
capaciteit. Daarnaast is vervoer over water
milieuvriendelijk en veilig.” Alle kansrijke
locaties voor vaarwegen, bedrijventerreinen,

havens en loswallen moeten worden benut
voor het vervoer over water.
Een voor de opstellers gewichtig punt was
nummer 3: aquaducten. Dat werd ook uitgebreid besproken tijdens de vergadering.
Qua levensduur en gebruiksberekening
is een aquaduct financieel aantrekkelijker
dan een brug. Dus stellen de binnenvaartondernemers: “Bruggen vervangen door
aquaducten.” Het doel is vervoerders ongehinderd en tijdig hun bestemming te laten

SLUIZEN DONAU EN MD-KANAAL DICHT VOOR
ONDERHOUD
Sluizen op de Donau en het Main-Donau-kanaal krijgen hun jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Tot 8 april vinden de werkzaamheden plaats.
Het gaat om de sluizen in Bamberg, Kriegenbrunn, Neurenberg, Eibach, Eckersmühlen, Kelheim
en Regensburg. Dit betekent dat de binnenvaart 12 tot 21 dagen stilligt. Alle werkzaamheden
worden op elkaar afgestemd: vervanging van sluisdeuren, inspecties en onderhoud aan technische installaties.
Vijf sluizen op het kanaal en één Donau-sluis worden voor inspectie drooggelegd. Daaronder
is de sluis Eckersmühlen, die een van de grootste van Duitsland is. De werkzaamheden zijn al
maanden van tevoren gepland. Ze kosten circa 10 miljoen euro. Het werk gebeurt door 270
medewerkers van de WSV en 220 medewerkers van aannemers.

RUIM DRIE TON VOOR DUITS ONDERWIJSPROJECT
De Schippersbeurs in Duisburg-Ruhrort
heeft 305.600 euro van het Duitse
verkeersministerie gekregen om online
leer- en onderwijsmateriaal voor
jongeren te maken. Verkeersminister
Volker Wissing maakte dat onlangs
bekend.
Het project ‘Quinwalo Plus’, een initiatief
van de Schippersbeurs, loopt al enkele jaren. Het wil jonge mensen overtuigen van
een carrière in de binnenvaart. Het reguliere beroepsonderwijs in Duitsland legt de
nadruk vooral op weg- en spoorvervoer. De
binnenvaart komt amper aan bod.
“Wij hebben workshops gedaan met scho-

lieren en jongeren in opleiding. Hierbij
hebben we vastgesteld dat er veel kennis
ontbreekt over de binnenvaart. De industrie
en de logistieke sector vinden het echter
belangrijk dat jongeren tijdig kennismaken
met gecombineerd vervoer. Daarom hebben we Quinwalo Plus ontwikkeld”, vertelt
Frank Wittig, voorzitter van de Schippersbeurs.
Met de kennis van haar leden ontwikkelt
de Schippersbeurs lesmateriaal en digitale tools. Er wordt een modulair lespakket
ontwikkeld dat in alle deelstaten en op verschillende niveaus kan worden ingezet. Het
project is een onderdeel van het Masterplan
Binnenvaart. Het loopt nog tot eind 2024.

“Vervoer over water volledig ingespeeld op
nieuwe ontwikkelingen en trends voor de
toekomst” is een ander visiepunt. Naast
maatregelen op het gebied van verduurzaming doen zich in de binnenvaart tal van
nieuwe en innovatieve ontwikkelingen voor,
zoals op het gebied van digitale transformatie. KSV Rijnstreek pleit ervoor voldoende
Regionale Overslag Centra te realiseren om
het daarvoor in aanmerking komende goederentransport over water te faciliteren.
De recreatievaart is niet vergeten in de visie. “Samengaan beroeps- en recreatievaart
op een veilige manier” luidt het visiepunt
hierover. Ook ziet de visie veel kansen voor
personenvervoer over water om de druk op
de weg te laten afnemen: “Het vervoer van
personen over water optimaal geregeld.”
Werken in de binnenvaart moet de komende jaren aantrekkelijker worden door
modern, praktijkgericht nautisch onderwijs
en opleidingen met Europese erkenning,
vindt KSV Rijnstreek.
Het tiende en laatste punt geeft aan dat
alle actiepunten in 2030 zijn gerealiseerd.
Vervolgens volgt in het document een lange
lijst met knel- en verbeterpunten op de
Zuid-Hollandse vaarwegen.

Giessenbrug
De visie was verreweg het belangrijkste
agendapunt op de jaarvergadering. Er kwamen echter meer zaken aan de orde. Zoals
de fusie van BLN-Schuttevaer met het CBRB
tot Koninklijke Binnenvaart Nederland,
waarvoor een dag eerder definitief groen
licht was gegeven. Een enkeling vond het
jammer dat Schuttevaer het predicaat ‘Koninklijk’ kwijtraakte aan KBN. Veel meer
problemen had men met de plannen om
de Giessenbrug, die al jaren niet meer open
kan, te vervangen door een vaste brug. De
doorvaarthoogte gaat wel omhoog: van
5,40 naar 6,60 meter.
Verduurzaming was ook een stevig discussieonderwerp. “Miljoenen subsidie op een
schip is leuk maar je moet als bedrijf toch
door je werk je schip kunnen betalen”, was
een reactie uit de zaal. Voor veel schippers is
vergroenen erg kostbaar. “Kijk naar de subsidie op Stage V-motoren… De pot was na een
dag al leeg”, stelde een schipper.
Joke de Vries werd voor haar verdiensten
voor de vereniging als erelid gehuldigd.
Daarna werden zeven speldjes uitgereikt aan
trouwe leden en bedrijven die al van 25 tot
70 jaar lid zijn. Ook Scouting Alphen aan
den Rijn kreeg een speldje, voor 40 jaar lidmaatschap.

Eén pot nat

Afdelingsvoorzitter Henk van
Laar overhandigde de visie aan
Gedeputeerde Jeannette Baljeu.
(foto E.J. Bruinekool Fotografie)

Scheepvaart spreekt toch altijd tot
de verbeelding. Je hoort nooit dat
ze beslagleggen op dure auto’s
of zelfs vliegtuigen van die oligarchen. De bootjes moeten het weer
ontgelden. Net als in de 80-jarige
oorlog, wat tegenwoordig alleen
nog ‘de opstand’ genoemd mag
worden. Toen waren het immers
ook de watergeuzen die uiteindelijk
het verschil maakten. Nou ja, een
keertje dan. En dat ‘watergeuzen’
was om het zo maar eens te zeggen een geuzennaam, want eigenlijk waren het piraten. In elk geval
geen lieverdjes. Maar ze hadden
het juiste geloof, althans volgens
de protestantse Nederlanders. Het
waren veel door de Spaanse hertog
van Alva weggejaagde edelen. De
oligarchen van de 16e eeuw, die
door de Spanjaarden tot de bedelstaf waren veroordeeld (‘gueux’ is
Frans voor bedelaars, met gevoel
voor zelfspot noemden ze zichzelf
zo). Velen vluchtten naar Engeland,
maar bleven halverwege de Noordzee een beetje rondhangen en de
koopvaardij lastigvallen. Superrijken neigen vaak om een stukje te
gaan varen. Even terug naar het
heden. Het is verbijsterend hoeveel
van die gasten met dure bootjes er
zijn. Kunnen we geen leuke campagne maken: mooie plaatjes van
in beslag genomen, in Nederland
gebouwde jachten met leuke kreten als ‘Voel je rijk op het water!’
Varen is vrijheid! Je bent bloot zonder boot!
De mooiste schepen in de binnenvaart, dat zal niemand ontkennen,
zijn de passagiersschepen. Deze
relatief jonge tak van de binnenvaart heeft de afgelopen decennia
de show gestolen, zeker voor de
buitenwereld. Jan-met-de-pet-aande-wal is nou eenmaal meer onder
de indruk van witte cruiseschepen
met een zwembad aan dek dan van
een schitterende 135 meter lange
chemietanker. Des te triester was
het om de indrukwekkende cruisevloot twee jaar lang werkloos
tegen de kant te zien liggen tijdens
corona. En de opgebouwde (belasting)schulden zijn echt niet ineens
verdampt in het nieuwe normaal.
Al die mooie steunmaatregelen
zijn prachtig voor de bühne van de
overheid. In werkelijkheid zitten er
zoveel haken en ogen aan dat het
wel een 19e-eeuws korset lijkt en
de trotse ondernemer net niet aan
de bedelstaf brengt. Niet zelden
moeten kapitalen worden terugbetaald omdat er een procentje
te weinig omzetverlies was of de
loonsom in de referentiemaand
verhoudingsgewijs te hoog was uitgevallen. Probeer die ambtenaren
van de UWV maar eens uit te leggen dat dat niet anders kon. Je kan
meer begrip verwachten van een
nijlpaard.
Maar we moeten door. Alle krachtige boegschroeven en roerpropellers ten spijt is er maar één richting
en dat is vooruit. Welkom in onze
cruisespecial. Het is gelukkig nog
net geen geuzenspecial.

Michel Gonlag
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Voor een Kempenaar in onze vloot bestaande uit
Voor
een 80 meter
schip
in we
onze
verschillende
schepen
zijn
opvloot
zoek naar een
bestaande uit verschillende schepen zijn we op
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naar een
Schippersechtpaar

•
voor 55 meter containerschip
•Schippersechtpaar
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RadarpatentNederlands en Engels
• Beheersing
• Beheersing Nederlands en Engels

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

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

Ervaring en knowhow in de binnenvaart

Transport contracten • Bouw, Afbouw, Makelaardij en Reparatie
Ervaring
knowhow
in de binnenvaart
Financiering en
ondersteuning
• Businessplan
ondersteuning
Transport contracten • Bouw, Afbouw, Makelaardij en Reparatie
Financiering ondersteuning • Businessplan ondersteuning

RP Tankschiffahrt AG

We verwelkomen je graag in ons team!

Wie zijn wij?

GEVRAAGD:

met draagvermogens tussen de 2500 en 4200 ton.

VKV Service is nog op zoek naar

We beschikken over een vloot van een 16-tal tankschepen
De schepen zijn uitgerust voor het vervoer van minerale oliën.

Wie zoeken we?

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

Dan ben je diegene die we zoeken!

Wat bieden we?

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

Wil je meer informatie?

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

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.
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Maritime Industry:
het roer gaat om!

ANTWERPEN: NIEUWE
HAVENPOLITIEVERORDENING
Sinds 14 maart is in Antwerpen een nieuwe
havenpolitieverordening van kracht. Daarin is onder
meer de Vessel Traffic Service (VTS) van Port of
Antwerp definitief verankerd.

“Eindelijk mogen we weer! Wat zijn wij blij dat wij Maritime Industry op
17, 18 en 19 mei mogen organiseren. En dat volledig maatregelvrij.”

Ook de opbouw is vervangen door een nieuwe structuur.
Met de herziening sluit Port of Antwerp aan bij de
structuur van de havenpolitieverordening van Port of
Zeebrugge.
Het beheer van het luchtruim krijgt een duidelijke
invulling. Er zijn strengere richtlijnen voor pleziervaart in
de haven. Ook de toegangscontrole voor havenbedrijven
is uitgebreid.
Daarnaast zijn er ook wijzigingen op het vlak van
gevaarlijke stoffen. Zo verdwijnt het regime van Container
Freight Station (CFS), net als zeer toxische gassen en de
verplichte opleiding voor aangiftes. De verblijfstermijn
voor gevaarlijke goederen is aangepast en uitgebreid.
De nieuwe havenpolitieverordening bouwt voort op de
bestaande principes, het gaat niet om grote wijzigingen.
De regelgeving maakt voor alle havengebruikers op een
transparante manier duidelijk wat wel en wat niet is
toegestaan in het havengebied, aldus Port of Antwerp.

“Een fantastische gelegenheid om elkaar eindelijk weer te
ontmoeten.” (archieffoto Tekst & Toebehoren)

Bij Evenementenhal Gorinchem kijken ze reikhalzend uit naar de beurs.
“Zonder mondkapje, zonder test- of
vaccinatiebewijs en zonder anderhalve meter afstand de beurs weer bezoeken. Echt als vanouds. Tijdens deze
editie, waarin alles draait om ‘De toekomst’, zal het u aan niks ontbreken.”
Actuele vraagstukken rond wetgeving
en voorschriften binnen de branche
krijgen veel aandacht op Maritime
Industry. Zo is er onder andere een
kennistheater, waarin onder meer
digitalisering, emissie-eisen en modal
shift worden behandeld. Daarnaast
laten exposanten noviteiten en ontwikkelingen zien.
“Naast het feit dat iedere bezoeker
hier zijn of haar kennis weer volledig
kan bijspijkeren, is het natuurlijk een
fantastische gelegenheid om elkaar
eindelijk weer te ontmoeten.”

Next Level
Evenementenhal Gorinchem heeft
een compleet vernieuwde beursvloer:
Next Level! Daar vindt men alles over
de toekomst van de binnenvaart, met
exposanten op het gebied van autonoom varen, alternatieve brandstof-

fen, elektrisch varen en innovaties in
de maritieme sector. De congreszaal is
omgetoverd tot kennistheater, bomvol inspiratie, belooft de organisatie.
“Tevens kunnen bezoekers op Next
Level genieten van een uitzonderlijke
horecaervaring dankzij een foodcourt
waar de lekkerste hapjes te verkrijgen
zijn. Via twee roltrappen en drie vaste
trappen kunnen bezoekers tijdens de
beursvloer Next Level bereiken. Niet
te missen dus!”

Smart Badge
De komende beurseditie wordt ook
een nieuwe technologie geïntroduceerd die het bezoekers en exposanten
nog gemakkelijker maakt om contact
te leggen en gegevens uit te wisselen.
Het systeem is gebaseerd op het elektronisch uitwisselen van gegevens. Bij
het afronden van een registratie voor
een bezoek aan de beurs ontvangen
bezoekers en exposanten een e-ticket met barcode die ze bij de beurs
kunnen inwisselen voor een persoonlijke Smart Badge, die gekoppeld is
aan de ingevulde gegevens.
De badge is als het ware een digitaal
visitekaartje. Deze badge kan gebruikt
worden om bij een checkpunt in een

stand van een exposant alle informatie van die beursdeelnemer op te
halen. Met de Smart Badge kunnen
bezoekers ook meedoen met acties,
zich inschrijven voor nieuwsbrieven,
informatie over nieuwe innovaties
vergaren en nog veel meer.

Beursprograma

(foto Media TV)

“Het duurt nog een aantal weken
voordat wij elkaar kunnen zien, wij
kunnen in ieder geval niet wachten
tot het zover is”, aldus de organisatie. “In de tussentijd zorgen wij ervoor dat het beursprogramma verder
aangevuld wordt en brengen wij u
op de hoogte van alles wat er te zien
en te doen is. Dit doen wij via onze
nieuwsbrief en onze social mediakanalen. Wilt u niks missen? Meld u
dan vooral aan via onze website:
www.maritime-industry.nl.”
Neem voor meer informatie contact
op met Malou Weststrate:
(0183) 68 06 84.

MET CONTAINERS TEGEN BRUG
Donderdag 17 maart is aan het begin van de middag
een containerschip tegen de Willemsbrug in Rotterdam
gevaren. Het schip verloor daarbij twee containers.
De brug raakte volgens de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond beschadigd, maar hoefde niet afgesloten te worden voor het autoverkeer. De scheepvaart werd wel korte tijd
gestremd. Het schip, de containers en de opruimoperatie trokken veel bekijks van mensen op de wal.
Het schip, waarvan het stuurhuis licht beschadigd raakte,
meerde na de aanvaring af in de buurt. Later vertrok het naar
Gorinchem.
Meerdere containers waren verschoven en beschadigd. Uit
één ervan lekte latex. Van de containers die in het water
vielen, scheurde er één. Het grootste deel van de inhoud –
bestaande uit allerlei dozen met consumentengoederen –
werd door de Havendienst uit het water gevist. De andere
zonk naar de bodem van de Nieuwe Maas. Beide zijn een dag
later geborgen door HEBO Maritiemservice.

MARIN test ‘vangrails’ voor de Noordzee
Maritiem Research Instituut
Nederland testte half maart
drie maatregelen om op de
Noordzee aanvaringen van
schepen met windturbines te
voorkomen.

De aanleiding voor het onderzoek was het incident met de
Julietta D, die op 31 januari op
drift raakte en een tanker een
transformatorplatform en een
windturbinefundatie van een
windpark in aanbouw ramde. Tot

2030 worden op de Noordzee ongeveer 2.500 extra windturbines
geplaatst. Eerder MARIN-onderzoek heeft laten zien dat hierdoor
mogelijk 1,5 tot 2,5 keer per jaar
een schip tegen een windturbine
aanvaart of -drijft.
In een workshop ontwikkelden twintig experts, onder wie
MARIN-specialisten, drie innovatieve concepten voor ‘vangrails op
zee’: barrières tussen vaarroutes
en windturbineparken. Het eerste
concept is een met sleepankers

verankerde boeienlijn boven water. Het tweede is een net tussen
vaste palen en het derde is een
verankerde haaklijn onder water.
MARIN heeft de drie oplossingen
op schaal gebouwd en getest. De
eerste resultaten zijn hoopgevend, vindt projectmanager Offshore William Otto. Alle drie de
concepten zijn in staat zijn een
schip op te vangen. “De slepende
ankers van de boeienlijn voeren
de driftenergie mooi gelijkelijk

af. Het schip blijft in de lijn dwars
op de golven liggen. Bij de onderwaterhaaklijn draait het schip als
vanzelf met de kop in de golven,
waardoor het met relatief lage
krachten op zijn plek blijft liggen.
Het net hing in eerste instantie te
veel door, maar na wat finetuning
hebben we deze oplossing ook
werkend gekregen. De komende
maanden gaan we de voors en
tegens goed op een rijtje zetten.”

Een met sleepankers verankerde boeienlijn boven water. (illustratie MARIN)
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Kicker

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

KLEINE ADVERTENTIE MET EEN VERZOEK, AANBOD OF MEDEDELING

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

NL

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

+421 948 566 980

DE +421 940 996 009

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

Gevraagd schipper
en matroos voor
motorschip 1500 ton
Al m
dan 50eer
een be jaar
grip

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

Boegschroefinstallaties
en Voortstuwingssystemen
WWW.VERHAAR.COM

M/S Venezia zoekt

Personeel nodig?

EEN KAPITEIN

Plaats een vacature

Uw vacature in de krant
én twee weken online!

Wat verwachten wij van u:
• Rijnpatent
• Radarpatent
• ADN is een plus maar niet verplicht
• Zelfstandig en verantwoordelijk
kunnen werken
• Ervaring is een pluspunt
maar geen vereiste
Wat bieden wij u aan:
• Schip 135 x 11.45m
• Kapiteinsfunctie
• Vaargebied: ARA richting Rijn-Moezel
• Doorgroeimogelijkheden
tot vaste bemanning
Voor info mail: Venezia.ship@gmail.com

binnenvaartkrant.nl

COLOFON
Binnenvaartkrant is een vakblad voor de
Rijn- en Binnenvaart met een oplage van
23.000 kranten, verspreid in Nederland,
België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk
op ca. 650 plaatsen waar ze binnen
bereik liggen van opvarenden van
binnenvaartschepen.
Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag
Verspreidpunten
U kunt onze ca. 650 verspreidpunten
vinden op www.binnenvaartkrant.nl
Adres
‘s-Gravenweg 37B
2901 LA Capelle aan den IJssel
+31(0)10 414 00 60
klantenservice@binnenvaartkrant.nl
Redactie, Nieuws
redactie@binnenvaartkrant.nl
Martin Dekker - Hoofdredacteur
+31(0)6-22871516
Michel Gonlag - Eindredacteur
+31(0)6-53244445
Sarah De Preter - Redacteur
+31(0)6-22701893

Klantenservice, Administratie,
Boekhouding
Karin Hell - Office manager
Mariska Doornkamp - Administratief
medewerker
Sales, Advertenties, Marketing
sales@binnenvaartkrant.nl
Ken Rijkers - Commercieel manager
Rica Adjis - Accountmanager
Vormgeving
vormgeving@binnenvaartkrant.nl
Colinda van Iperen
Liene Jouwsma-Tomase
Varina Kammeraat
Drukwerk
Koninklijke BDUprint BV

www.binnenvaartkrant.nl

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

www.vlootschouw.nl

BINNENVAARTCIJFERS
www.binnenvaartvlog.nl

www.binnenvaartcijfers.nl

binnenlandse vaart
in bezit van radarpatent
evt. voor overname is mogelijk
Tel: 078 681 2866

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

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

Ook een KICKER (zoekertje) plaatsen? Mail naar
klantenservice@binnenvaartkrant.nl of geef uw
tekst op via www.binnenvaartkrant.nl

DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH
HYBRIDE / FULL ELECTRIC AANDRIJFSYSTEMEN

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

Gevraagd

FREELANCE JOURNALISTEN
voor nieuwbouwreportages

Werk je in of met de sector binnenvaart of heb je daarin gewerkt en heb je
een vlotte pen, dan zou het schrijven van nieuwbouwreportages voor de
Binnenvaartkrant goed bij jou kunnen passen.
We zoeken freelance journalisten die graag willen samenwerken met een
professioneel team dat elke twee weken een mooie krant aﬂevert aan vele
duizenden in de binnenvaart en verwante sectoren.
Wat strekt tot aanbeveling?
- (technische) kennis van en zeker ook belangstelling voor de Rijn- en
binnenvaart
en verwante sectoren als visserij, recreatie vaart, bagger, shortsea en offshore
- Een vlotte pen
- Goede kennis van de Nederlandse taal
- Representatief
Geïnteresseerd of wil je meer informatie? Stuur een mail naar
karin@binnenvaartkrant.nl
www.binnenvaartkrant.nl
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Rijkswaterstaat kiest Mourik Infra voor project - kosten zijn nog niet bekend

Renovatie Prinses
Marijkesluis
start volgend jaar
Half 2023 kan worden begonnen met de renovatie van
de Prinses Marijkesluis. Rijkswaterstaat heeft de opdracht
voor het werk aan het complex in het AmsterdamRijnkanaal definitief gegund aan Mourik Infra.
Wat dat gaat kosten is nog niet bekend. Het project
wordt namelijk uitgevoerd in een twee-fasen-proces.
In de eerste fase worden de risico’s in kaart gebracht,
daarna wordt de definitieve prijs bepaald en start de
uitvoering.
Na de renovatie moet het sluizencomplex weer dertig
jaar betrouwbaar en veilig functioneren. Tijdens de
werkzaamheden blijft de vaarweg zoveel mogelijk
beschikbaar voor het scheepvaartverkeer.
Aanbesteding
Het twee-fasen-proces is een van de maatregelen uit
het transitieprogramma Op weg naar een vitale
infrasector, waarbij Rijkswaterstaat en marktpartijen
samenwerken “aan een sector die duurzaam en innovatief is en waarin risico’s goed worden beheerst”.
In fase 1, de voorbereidingsfase, worden onderzoeken
uitgevoerd naar de staat van het complex en wordt het
ontwerp gemaakt. Deze fase duurt ongeveer een jaar.
Op basis van dit ontwerp wordt aan het einde van

De Prinses Marijkesluis. (foto Rijkswaterstaat)

fase 1 de definitieve prijs overeengekomen – met een
risicoprofiel dat voor Rijkswaterstraat én Mourik Infra
acceptabel is. Daarna wordt het project in fase 2, de
realisatiefase, uitgevoerd. Die fase start naar verwachting half 2023.

Andere belangrijke criteria voor de gunning waren de
prijs voor de voorbereidingsfase, een plan voor optimale prijs/kwaliteit in de realisatiefase en CO2-reductie. Mourik Infra kwam daarbij als beste uit de bus.

Bij de aanbesteding van dit project heeft Rijkswaterstaat gezocht “naar een partner die met inbreng van
kennis en kunde en vanuit een visie die aansluit bij
het project, optimale resultaten kan boeken voor een
eerlijke prijs”. Goede samenwerking is een belangrijke
voorwaarde bij het twee-fasen-proces, aldus Rijks
waterstaat.
In de inschrijffase was een samenwerkings-assessment
een belangrijk onderdeel van de gunningscriteria.

De renovatie van de Prinses Marijkesluis is onderdeel
van een grote vervangings- en renovatie operatie. Veel
bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit
de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Hierdoor neemt
de kans op storingen toe en daarom worden ze nu
versterkt, vernieuwd of vervangen. Voor deze opgave
maakt Rijkswaterstaat zoveel mogelijk gebruik van
slimme en duurzame technieken.

Vervanging en renovatie

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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Specialist Kwaliteit
(v/m/x)

CBR zoekt
specialist in passagiersvaart
Voor het College van Deskundigen (CvD) voor binnenvaart zoeken
we een nieuw lid met ervaring in passagiersvaart. Het CvD brengt
advies uit over de binnenvaartexamens en bewaakt het kwaliteitsniveau hiervan. Denk aan het actualiseren van exameneisen,
examenvragen en praktijkopdrachten van de binnenvaartexamens.

Denk jij mee over de binnenvaartexamens?

Ben je gespecialiseerd in passagiersvaart en wil je twee keer per
jaar jouw kennis en ervaring inzetten voor het ontwikkelen van
binnenvaartexamens? Ben je ook in het bezit van een EU kwalificatiecertificaat schipper/groot vaarbewijs?
Neem dan contact op met Kirsten Durieux:
E kirsten.durieux@cbr.nl
T 06 21 35 15 30

Wij zoeken met spoed een Specialist Kwaliteit (v/m/x) voor onze kantoren in
Druten dan wel Rotterdam. De functie kan zowel op fulltime basis als op
parttime basis uitgevoerd worden. Hier betreft hier een contract voor onbepaalde tijd.

Over ons
HGK Shipping is de toonaangevende binnenvaartmaatschappij van Europa. Wij
zijn een pionierende partner in de droge-, gas- en chemicaliëntankervaart. Als
onderdeel van de HGK Group combineren we de transportmodaliteiten spoor,
water en weg tot duurzame transportketens volgens moderne concepten en maken we deel uit van een van de leidende spelers in intermodaal goederenvervoer.
Tegenwoordig werken meer dan 2500 mensen van Rotterdam tot Bazel onder de
paraplu van de HGK Group.

Geïnteresseerd?
De volledige
vacature kunt u
door middel van de
QR-code zien.

Heeft u vragen?
Wijnhoff & Van Gulpen & Larsen B.V.
T.a.v. de heer Abdullah Helvaci
a.helvaci@wijgula.nl
Waalbandijk 123 | 6651 KB Druten

Kijk voor meer informatie op cbr.nl/passagiersvaart

CBR_adv_binnenvaart_B.indd 1

23-03-2022 12:32

Hoeykens B
T. 0031 (0)654 72 42 87
hoeykens@shipmail.nl

Door de interne verschuiving van onze bemanning naar de in
aanbouw zijnde mts Iris, zijn wij vanaf de maand april opzoek naar:

1 KAPITEIN VOOR HET MS METROPOLIS

Het schip vaart een 10 daagse toer tussen Antwerpen-Karlsruhe

1 KAPITEIN VOOR MS TRIPOLIS
Rijnpatent tot min. Mannheim
Radar-, ADNR en Marifoonpatent
Onder Zwitserse condities
Roken in de woning en stuurhut verboden
(alleen buiten)

2022_03_14_Stellenanzeige_Specialist_kwaliteit_kleinmitqr.indd 1

16.03.2022 10:24:39

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

ONZE
VOORDELEN !!!!!
• Werkzekerheid
• Sociale zekerheid
• Goede condities
• Moderne schepen
met nette woning

Vanaf juni 2022 beschikbaar

•
•
•
•

www.hgkshipping.de

• Goede werksfeer
• Vrije tijd, werktijd
en loon in overleg

Overslagbedrijf Speksnijder BV

TE KOOP
Verstegen poliepgrijper
4 draads, inhoud 3,8 m3, gewicht 6,5 ton

Verstegen gesloten grijper

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.

4 draads, inhoud 7 m3, gewicht 2800 kg

Wilt u informatie, dan kunt u bellen naar 0651 809092 of
mailen naar info@overslagbedrijfspeksnijder.nl

BFT TANKER LOGISTICS BV • Lindtsedijk 30 • NL - 3336 LE Zwijndrecht
TEL +31 786 299 490 • WEB www.bftrans.nl
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De Verenigde Tankrederij
zoekt personeel!
De VT zoekt gemotiveerde matrozen, stuurmannen (GVB),
schippers en kapiteins. We vervoeren 3 productsoorten over
diverse vaartrajecten. We werken week op week af onder
Nederlandse voorwaarden. Tevens zijn wij een erkend leerbedrijf,
dus ben je een leerling startend met een (BBL) opleiding, neem
dan contact op via 010 - 487 62 33 of stuur een mail naar
hr@vtgroup.nl om de mogelijkheden te bespreken!

P.O. Box 59005 | 3008 PA Rotterdam
Nijmegenstraat 1 | 3087 CD Rotterdam | Harbour 2181a | The Netherlands
T +31 (0)10 487 62 30 | E info@vtgroup.nl | www.vtgroup.nl

UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!

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

DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

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

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART

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

Splendor
ms Mi-Deseo
Afmetingen
: 110 x 9,50 x 2,99
Splendor
Tonnage
Afmetingen : : 2200
110 x 11.45 x 3.63

Bouwjaar
Afmetingen
110
x 9,50 x 2,99
Tonnage :: : 2006/1998
3.212
Hoofdmotor
Tonnage
2200
Bouwjaar :: : Fabr.
2015MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008
Bouwjaar
Hoofdmotor: : 2006/1998
Caterpillar 3512, 1.521 Pk,
Hoofdmotor : Fabr.
MTU 4000, 1550 Pk, Bj. 2008
Bj. 2015

NIEUW

Livia
ms Dirkje
Afmetingen
: 54.98 x 7.25 x 2.65
Livia
Tonnage
Afmetingen: : 699
73 x 8.26 x 2.81
Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage ::
Hoofdmotor
Tonnage
Bouwjaar ::
Bouwjaar
Hoofdmotor:
Hoofdmotor :

54.98
: 1963
1.153x 7.25 x 2.65
699
: Fabr.
1965Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
Bj.
1981 QSK 19 Bj. 2019
: 1963
Cummins,
Fabr. Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
Bj. 1981

NIEUW
TE KOOP GEVRAAGD

NIEUW

TE KOOP GEVRAAGD

MTS 110 x 11.40 min
3500
m³ min
MTS 110
x 11.40
ms Semisa
spiralen
3500en
m³ketel
Afmetingen : 105 x 10.05 x 3.53
bouwjaar
2000
spiralen
en ketel
Tonnage
: 2.720 vanaf
Bouwjaar : 1980
bouwjaar
vanaf
2000
Hoofdmotor
: Mitsubishi
S12R, 1.280
Pk, Bj. 2022

mds Rhenusduwboot
Carisma
Nieuwbouw

Afmetingen : 172
x 11.45
x 3.50
Afmetingen
: 19
x 10 meter
Nieuwbouw
duwboot
Tonnage
: 4.983
Bouwjaar
: 2020
Bouwjaar : 1998
Bouwwerf
Maasbracht
Afmetingen
:: Tinnemans,
19 x 10 meter
Hoofdmotor
: (SB)
Levering
conditie
In overleg S12R-Z3MPTAW, 1414Pk,
Bouwjaar
:: Mitsubishi
2020
Prijs
:: Mitsubishi
€ 2.685.000,-(BB)
S12R-Z3MPTAW,
Bouwwerf
Tinnemans,
Maasbracht 1414Pk
Levering conditie : In overleg
Prijs
: € 2.685.000,--

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

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

+31 (0)76 303 05 50

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

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS
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Wie alles wil weten over

DE BINNENVAART
kijkt op de websites van de

www.binnenvaartkrant.nl

www.vlootschouw.nl
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BINNENVAARTCIJFERS

www.binnenvaartvlog.nl

www.binnenvaartcijfers.nl
Een coproductie van de Binnenvaartkrant
en het Bureau Voorlichting Binnenvaart
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Adverteren op redactionele pagina’s

De opvallendste plek voor uw advertentie
op een redactionele pagina!

Informeer naar de scherpe tarieven
Twee pagina’s breed!

1/2 XL
Halve pagina extra breed

binnenvaartkrant.nl/adverteren

sales@binnenvaartkrant.nl
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Ken 0611 363519

Een achtste pagina



Rica 0611 363493
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Voorouderbeelden

Voor een geeltje gered
DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN

Over de volgende man wil ik graag meer weten. Hij schijnt rond 1880 de eerste
Hollandse schipper te zijn geweest die naar Bazel voer. Dat vertelde tenminste mijn vader.
Ik moet dat nog grondig uitzoeken. Het schip heette de Isala en de schipper Bokslag.

De Rijn was destijds moeilijk bevaarbaar.

behoorlijk aangeslagen. Tenslotte had zijn

Dus niet alleen ga ik achter het verhaal van

Het was maar een stroompje, vooral in de

schoonvader Anton Kerhoff de bouw van

schipper Bokslag aan, maar ook achter de

zomer. Wanneer er in de herfst dan weer

onze Dortmunder betaald.

nodige raadseltjes in mijn eigen familie.

genoeg water stond, kon je verder varen.

Later werd Frank Sr. een goeie schipper van

Volg het verloop van deze verhalen op mijn

Die reis kon wel een half jaar duren. Bijna

naam. Hij leerde het vak tot in de toppen

website www.frankantonie.nl en klik het

niet meer voor te stellen nu. Want mettertijd

van zijn vingers. Net als de dorpsdokter van

kopje ‘verhalenverteller’ aan.

werden de vaargeulen uitgebreid en de

zijn geboorteplaats Gameren. Die als credo

rivieren getemd. Alhoewel... het water kon

had: ‘Leren zal ik het, al moet het hele dorp

In het onderstaande, door mijn moeder

onberekenbaar blijven. Dat ondervonden

eraan!’

Jaqueline vertelde relaas, gaat het er nogal
ruig aan toe. Het kan soms op het nippertje

mijn ouders wel. Onze Frankie-A kreeg in
1962 een aanvaring. Met motorschip Rudi.

De reizen daarna liepen beter af. Tenminste:

zijn, met dat woeste water en een verkeerde

Een jaar na de proefvaart. Op de Waal,

voor ons. Niet voor de Hegrico II. Of het nou

wind. En tjongejonge! Wat werden mijn

binnen de gemeente Druten.

een kwestie van niet gezette dekkleden was of

ouders en onze matroos voor hun waag-

een onberekenbare wind, dat wist niemand.

halzerij toch rijkelijk beloond! Luister maar.

Onze Dortmunder was met 833 ton basalt

Misschien heeft mijn moeder me dat niet

op weg van Vallendar naar Rotterdam. Toen

verteld. Of ik ben het vergeten. Dat kan ook.

was het bam! De Frankie-A had een gat met

Wel ben ik er mettertijd achtergekomen

een middellijn van circa 25 centimeter. Het

dat pa – samen met ma of de matroos

water gulpte naar binnen. Met lappen

– nogal eens wat keer mensen uit het

en hout werd geprobeerd het gat te dichten.

water heeft gehaald. Zelfs gered van de

Dat lukte niet.

verdrinkingsdood. Momenteel probeer ik uit

We voeren naar de werf van Doodewaard,

te zoeken of meer van die reddingsacties zijn

waar het lek werd gerepareerd. Moeder moest

vermeld in het

samen met opa Anton vader van de bank

zogenaamde Gouden Boek van de water-

af praten. Als volleerde psychiaters. Pa was

politie of Wasserschutzpolizei.

Wil je meer horen? www.frankantonie.nl onder het kopje ‘verhalenverteller’.

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 2 af
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Wijgaart Shipping breidt vloot uit
met tanker Georgia
“We kunnen terugkijken op een plezierige
afbouwperiode en een prima samenwerking
met Scheepstechniek en onze vaste toeleveranciers”, stelt John van de Wijgaart, die
tijdens de afbouw van de 110 x 11,45 x 3,40
meter grote tanker bijna dagelijks op de werf
aanwezig was.
Het is een traditioneel, fraai afgewerkt Rijnschip geworden met een enkel leidingsysteem en tien gecoate tanks van 370 kuub elk,
die voorzien zijn van spiralen. De aanwezige
warmwaterketel kan desgewenst ingezet
worden voor het vervoer van biobrandstof.
De Georgia gaat mineralen vervoeren voor
Interstream. Voor de bedrijfszekerheid heeft
de familie Van de Wijgaart gekozen voor
twee door Dolpower geleverde Caterpillars
C18 van 680 pk elk.

(foto Jan Hoek)

Amerikaanse staten
Onlangs is het 15e schip voor Wijgaart
Shipping afgebouwd: de circa 2.850 ton
metende Georgia. Net als dertien andere
schepen van de vloot genoemd naar een
Amerikaanse staat.
DOOR JAN HOEK

John van de Wijgaart begon in 1968 met het
familiebedrijf. In 1988 zetten de zonen John
en Addie, toen respectievelijk 18 en 14 jaar,
hun eerste stappen in de wereld van de binnenvaart. Dat was op de Zembla, het eerste

nieuwbouwschip van de familie, waarmee
ze pioniers van de containervaart op de Rijn
werden.
De familie Van de Wijgaart bleek te bestaan
uit professionals met passie voor de binnenvaart. Met een vooruitziende blik, rekening
houdend met de behoefte in de maritieme
branche en door de kernwaarden betrouwbaarheid, veiligheid, loyaliteit en kwaliteit
constant in het oog te houden, groeide de
vloot naar acht tankers, vier drogelading-/
containerschepen en twee koppelverbanden.

Fraai afgewerkt
Nu is het 15e schip in de vaart gekomen.
De nieuwbouwtanker Georgia is geheel
onder regie van de broers John en Addie van
de Wijgaart, sinds januari 2005 de eigenaren van Wijgaart Shipping b.v., afgebouwd.
Het casco is afkomstig van een Poolse werf
in Gdansk.
Bij de afbouw werd gebruik gemaakt
van de afbouwkade, kranen en personeel
van Scheepstechniek Drechtsteden in Dordrecht.

Waar in de binnenvaartbranche sprake is
van personeelstekort, is de bezetting aan
boord de vijftien schepen van Wijgaart
Shipping goed onder controle. “Dat we
beschikken over voldoende nautisch personeel heeft zeker te maken met de goede
arbeidsomstandigheden die wij bieden en
wellicht ook het feit dat onze schepen onder Nederlandse vlag varen”, is de uitleg van
John van de Wijgaart.
“We zijn aardig in de markt bezig, willen
stapvoets groeien en bouwen alleen maar af

Aan mts GEORGIA leverden o.a.
All Pumps Holland B.V.
Complete Victor pompen pakket en
appendages
Alphatron Marine BV
Compleet nautisch pakket
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
Blommaert BVBA
Telescoop radarmast type Saffier en de
boordlichtbakken type Isis
Bunkerstation Heijmen B.V.
Gasolie, complete scheepsinventaris
en Castrol smeermiddelen

Lees verder op pagina 12

vlootschouw.nl/georgia

Damen Marine Components
Besturingssysteem: type SP2700
Stuurmachine: type Van der Velden®
4DWKK
Roeren: 2x 2 sets (4) type Van der
Velden® HD
Den Breejen Shipyard
Schroefasinstallatie
Dolpower B.V.
2 x C18 voortstuwingsmotoren
Met Reintjes keerkoppelingen.
1x C18 generatorset tbv boegschroef/
ladingpompaandrijving

1x JohnDeere 6068AFM85
generatorset 135kVA en 1x John Deere
generatorset 4045TFM85 70 kVA.
Dutch Well Pumps B.V.
Deepwell lading pompen
Dijvler Materiaal B.V.
Boegankerlier, achterankerlier, ankers,
ankerdamkettingen en ankerdraad
EMS Group B.V.
Complete E-installatie
Groenendijk & Soetermeer
Lek- en stabiliteitsberekeningen

Hoveko B.V.
Complete tankmeting- en alarmering,
alsmede druk- en temperatuurmeting
met behulp van TMS STaR systeem
Interstream Barging B.V.
Bevrachting
Kampers Shipyard B.V.
Stuurhuis incl.
hefgeleidekokersysteem
PSI Pijpleidingen
Dekleidingen
Reintjes Benelux bvba
2x WAF 364 L met reductie van

6,043:1
Tresco Engineering bvba
Tresco Navigis
Van Wijk Machinefabriek en
Scheepsreparatiebedrijf B.V.
Autokraan 15 mtr. 2000 kg
VE-woning en scheepsstoffering
Complete stoffering woning en
stuurhuis incl. Ve-screen zonwering
Verhaar Omega B.V.
Een (1) Verhaar Omega
Boegschroefinstallatie type kanalen
31120-4k (schroefdiam 1180mm) 393

kW bij 1780 omw/min., bediening
wegafhankelijk incl. omschakeling
Pomp/Boegschroefbedrijf en
schroefcompressor MAS GA11 FF op
500L Lloyds gekeurde ketel
W&O Europe
Appendages voor de
dekleidingsystemen en de
machinekamers

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

Wij feliciteren
Wijgaart Shipping BV van harte
met mts Georgia

Wij feliciteren Wijgaart Shipping BV
met het mts Georgia
Rotterdam – Nijmegen – Millingen a/d Rijn

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

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

heijmen.nl • scheepsuitrusting.nl • stuurstoelen.com
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Scheepsnamen met een idee erachter
Vervolg van pagina 11

als we zekerheid van vracht hebben. Daarbij willen we schepen afbouwen die geheel
voldoen aan onze eisen en wensen van de
klant. We kiezen zelf onze toeleveranciers en
de Georgia is, na de Nevada en de Colorado,
al het derde schip dat we onder onze regie
afbouwen. In 2003 zijn we met de Nevada

begonnen onze schepen naar Amerikaanse
staten te noemen.”
Daar zit volgens John en Addie van de
Wijgaart vaak ook een gedachte achter. Ze
zeggen daarover: “De kleinste van de in
totaal vijftig staten is Rhode Island en de
tanker met die naam is met een afmeting
van 85 x 9,50 meter de kleinste tanker van
onze vloot. Missouri is niet alleen een Ame-

rikaanse staat, maar ook de naam van het
grootste vliegdekschip ter wereld. De Missouri is met afmetingen van 135 x 17,50 meter ons grootste containerschip."
"In elke woning van de schepen met de
naam van een Amerikaanse staat hangt
een foto van de hoofdstad van de betreffende staat, in het geval van de Georgia dus
Atlanta.”

No-nonsense
Wijgaart Shipping is sinds november 2015
gevestigd in Zwijndrecht. Vanuit het fraaie
kantoor aan het Veerplein wordt het vervoer
over water van vloeibare lading, containers
en droge lading geregeld. De negen tankers
varen zowel in het ARA-gebied als op de
Rijn. De twee koppelverbanden varen beide
met containers op de Rijn, het motorschip
Amazone is meestal te vinden op het traject van Antwerpen naar Düsseldorf en de
Zembla op het traject van ARA naar Keulen.
Laatstgenoemde is in 2015 gebouwd met
hybride voortstuwing en het eerste schip
waarbij zowel de hoofdmotoren, de generatorsets als de boegschroefmotoren zijn
voorzien van filters en katalysatoren; het is
daarmee volgens John en Addie het ‘groenste’ drogeladingschip in Europa. De Zembla
heeft na de afbouw overigens veel publiciteit
gehad dankzij posters en een promofilm van
het Bureau Voorlichting Binnenvaart over
het innovatieve containerschip.
“De scheepvaart verandert met de tijd,
maar de kern van de sector blijft hetzelfde:
handen uit de mouwen, safety first en nononsense. Op die manier zorgen wij ervoor
dat onze klanten zorgeloos worden voorzien
in hun transportbehoeften, of het nu gaat
om transport van vloeistoffen, stukgoed of
containers”, aldus John van de Wijgaart tot
besluit.
(foto Jan Hoek)

(Foto: Dockmarks)

Nieuwland Parc 307,
2952 DD Alblasserdam

WIJ FELICITEREN WIJGAART SHIPPING MET MTS GEORGIA
EN WENSEN HEN EN DE BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART

info@emsbv.nl
www.emsbv.nl
APPROVED

ATEX ZONE 0

(foto: EMS)

Wij bedanken Wijgaart Shipping BV voor het
in ons gestelde vertrouwen en wensen mts Georgia een goede vaart
Wij verzorgden de complete E-installatie.

Vierlinghstraat 49A 12 - 4251 LC Werkendam

+31(0)183 - 509 886 info@dwpumps.nl

www.dwpumps.nl
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ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

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

+421 948 566 980

DE +421 940 996 009

DE SPECIALIST IN
SCHEEPSVERWARMING!
POST MARINE HEATING STAAT VOOR KORTE LEVERTIJDEN, GOEDE SERVICE
DOOR GEMOTIVEERDE VAKMENSEN EN BOVENAL EEN SCHERPE PRIJS!

Post Marine Heating: nuchter en innovatief

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

Rentabiliteit met een plus Blue-Line

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

info@postmarineheating.com
www.postmarineheating.com

Productie in eigen fabriek

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

Allround specialist in
scheepselektrotechniek
GROOTHANDELVOOR
VOOR
GROOTHANDEL
EN JACHTBENODIGDHEDEN
JACHTBENODIGDHEDEN
SCHEEPS- EN

24/7
service

De Grote Kranerweerd 10
8064 PE Zwartsluis

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

info@snijderscheepselektro.com
www.snijderscheepselektro.com

E-mail: info@avamarine.nl
info@avamarine.nl//www.avamarine.nl
www.avamarine.nl
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Uw schroef weer als nieUw!
optimalisatie voor: meer stUwkracht en rendement
groene schroefrand voor: brandstofbesparing en gelUidsredUctie

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

TECHNICAL PUMP INNOVATORS

Bespaar online op

www.paintdeals.com
Verdeler van

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

2021-12•PAINTDEALS-ad-132x92mm.indd 4

STAGE-V
READY!
AANGE BO D E N

NIEUWBOUW CASCO TANKER
TYPE MONEYMAKER 1.2
DUBBELSCHROEVER

110x11,45x4,65m. | 8 ladingtanks | 2x Caterpillar C32 Stage V
motorfundaties | RVS-pakket | Volledig vernieuwd lijnenplan |
Nog beter draagvermogen | Nog zuiniger brandstofverbruik
Het casco is leverbaar in december 2022

R E N S E N - DR I ESS E N S H I P B U I L D I NG B.V.
SC H E E P MA K E R I J 150, 3331 MA ZWI JND R ECHT ( NL)
T: +31 ( 0 ) 78 - 619 12 33

02/12/2021 17:48
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Ook BLN stemt voor fusie
Vrijdagmiddag 25 maart zette BLN-Schuttevaer het licht op groen voor de
fusie met het CBRB. Daarmee is definitief de weg vrij voor de oprichting van
Koninklijke Binnenvaart Nederland.

VIJF INTERNATEN DICHT
Voor vijf schippersinternaten dreigt sluiting. Dat
heeft de raad van bestuur van Stichting Meander
laten weten aan de ouders van de kinderen die daar
wonen.
Zoals bekend is het aantal kinderen op veel internaten
hard teruggelopen. Het voornemen is om al dit jaar locatie De Meerpaal in Capelle aan den IJssel te sluiten. De
Prinsenvaart (Maasbracht), Het Kompas (Lemmer), Prins
Hendrik (Nieuwegein) en De Singel (Dordrecht) gaan in de
plannen met ingang van het schooljaar 2024-2025 dicht.
Het voorstel ligt nu voor advies en instemming bij de ondernemingsraden (centraal en van de afzonderlijke internaten). Zij hebben tot 19 april de tijd.
De voorgenomen sluitingen zijn hard aangekomen bij ouders en kinderen. Zij leggen zich er niet zomaar bij neer.
Op Het Kompas is Dana Klinge van de oudercommissie
een petitie gestart tegen de sluiting: ‘Laat Schippersinternaat Het Kompas in Lemmer onze thuishaven blijven!’ De
steunoproep op www.petities.com was afgelopen weekend al meer dan 1200 keer ondertekend.

De extra vergadering vond plaats in het kantoor van
BLN-Schuttevaer. (foto BLN-Schuttevaer)

De meerderheid van de in Zwijndrecht aanwezige leden stemde tijdens de extra bijzondere algemene ledenvergadering vóór de fusie met het
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. Het proces om te komen tot
Koninklijke Binnenvaart Nederland
kan daarmee worden afgerond: alle
verenigingen staan daarachter.

91 procent stemt voor
Op 11 maart sprak een ruime meerderheid van de toen aanwezige leden
van BLN-Schuttevaer zich al uit voor
de krachtenbundeling met het CBRB.
Tijdens die eerste bijzondere algemene ledenvergadering waren er echter
niet voldoende leden voor een rechtsgeldige stemming. Bij de herkansing
gold geen quorum van minimaal
aanwezige stemgerechtigde leden,
waardoor het fusievoorstel nu definitief door de leden is goedgekeurd.
91 procent stemde in met de plannen
van het bestuur.
Voorzitter Erik Schultz is blij met
uitkomst van de stemmingen en het
brede vertrouwen van de leden: “We
hebben er lang en zorgvuldig aan
gewerkt en kijken er naar uit om nu

samen, naar verwachting medio april,
dé nieuwe binnenvaartbrancheorganisatie van Nederland op te richten.”
Twee BLN-ledengroepen, die van Koninklijke Schippers Vereniging Schuttevaer en CBOB, hadden al eerder
ingestemd met de totstandkoming
van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). Dat gold ook voor het
CBRB. Daar stemde op 11 maart 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.
De fusieverenigingen hebben de ambitie om dé branchevereniging voor
de binnenvaart in Nederland te zijn.
KBN wil hét orgaan zijn dat voor
alle overheden de vanzelfsprekende
spreekbuis is namens de branche en
de leden.

groeid”, zei Goris op 1 maart in deze
krant over het belang van het samengaan. “Als je tegenover mensen zit in
Den Haag, in Brussel of je overlegt
met lokale en regionale bestuurders,
merk je dat je stem veel harder klinkt
als je met één stem voor de binnenvaart spreekt. Ook al ben ik me ervan
bewust dat er nog andere groeperingen zijn en ondernemers die niet aangesloten zijn.”
Nu de kogel door de kerk is, kunnen
BLN-Schuttevaer en CBRB in april
naar de notaris voor de formele oprichting. Daarna volgt het opzetten
van de nieuwe organisatie: de personele samenstelling, het vinden van
een nieuw, gezamenlijk kantoor, enzovoort.
Zeker is dat de nieuwe vereniging het
predicaat ‘koninklijk’ weer mag voeren. Dat weegt de met name voor de
KSV-achterban zwaar. Het koninklijk
huis heeft die aanvraag goedgekeurd.

Koninklijk
“In de loop der jaren zijn de standpunten steeds meer naar elkaar toe ge-

(foto Adrie Oosterwijk/Shutterstock.com)

RWS SPOELT TWENTEKANAAL
Rijkswaterstaat is gestart met het doorspoelen van
het Twentekanaal. Zo wordt het met dioxaan vervuilde
water via Kanaal Almelo-De Haandrik en de Vecht naar
het IJsselmeer afgevoerd. Het spoelen gaat ongeveer een
week duren.
In de zijtak van het Twentekanaal naar Almelo ontdekten
Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijf Vitens vorig jaar december verhoogde concentraties van het kankerverwekkende
dioxaan. Bij vervolgmetingen van RWS en waterschap Vechtstromen is in februari gebleken dat de verontreiniging werd
veroorzaakt door lozingen van het chemiebedrijf KLK Kolb
Specialties uit Delden.
Dioxaan staat sinds juli 2021 op de RIVM-lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen. Het bedrijf heeft een uit 2018 daterende
vergunning voor het lozen. Destijds werd gedacht dat het dioxaan voldoende zou worden verwijderd in de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) van het bedrijf. Dat blijkt niet zo te zijn.
Na actie van waterschap Vechtstromen is het productieproces dat zorgde voor de grootste hoeveelheid dioxaan op 28
februari gestopt. Het waterschap heeft geen juridische mogelijkheden om de lozing vanuit de awzi te stoppen. Het bedrijf
heeft wel een ‘minimalisatieplicht’ voor Zeer Zorgwekkende
Stoffen.

TERUG OP DE BEURSVLOER
Van 17 tot en met 19 mei gaat
de SAB de beursvloer weer op
en wapperen de vlaggen ons
tegemoet bij de ingang van
de evenementenhal in Gorinchem voor de beurs ‘Maritime
Industry’. De vloertegels worden weer in patroon gelegd,
de glazen worden gespoeld
en de hapjeskramen worden
opgepoetst. Het heeft op zich
laten wachten, maar we mogen elkaar weer ontmoeten
voor een praatje onder het
genot van een hapje en een
drankje. De SAB hoort graag
in levenden lijve hoe het je

de afgelopen paar jaar is vergaan en informeert je over
nieuwe items die momenteel
spelen.
Te denken valt aan onderwerpen met betrekking tot
het Binnenvaart Emissielabel. Met deze innovatie kun
je laten zien dat je je inzet
voor het milieu. De letter en
het cijfer dat je krijgt toegewezen na de aanvraag, geven
aan hoe het gesteld is met de
klimaatemissies en hoe het
schip presteert op het gebied
van de luchtkwaliteit in verhouding tot CCRII en Stage

V. Een schip met label A0 kan
als klimaatneutraal en emissieloos worden beschouwd.
Een schip met het label E5 zit
aan de andere kant van het
spectrum.
Het emissielabel kan worden
aangevraagd door vrachtschepen,
passagiersschepen en drijvende werktuigen
via www.binnenvaartemissielabel.nl. De aanvraag van
het label is vrijwillig. De bedoeling is dat dit label helpt
om de verduurza¬ming in de
binnenvaart te bevorderen.
Als schipper biedt het je de

kans om te laten zien hoe je
schip presteert op het gebied
van CO2, stikstof en fijnstof.
Ook de nieuwe regelgeving
omtrent de beroepskwalificaties is in de binnenvaart een
veelbesproken onderwerp.
Zo is het nu ook mogelijk
om de kwalificatie Schipper
aan te vragen bij het CBR.
Na goedkeuring kan bij de
SAB een speciaal schippersdienstboekje worden aangevraagd. Tot nu toe was de
hoogst haalbare functie in
het dienstboekje stuurman.

Schipper was je spreekwoordelijk als je het Groot Vaarbewijs had gehaald.
Alle eigenaren van een dienstboekje krijgen bij de eerstvolgende stempelbeurt een
‘Crew Identification’-nummer
(CID) waardoor jouw gegevens binnen alle EU-landen
plus derde landen inzichtelijk

zijn. Via dit specifieke registratienummer is te zien waar
het boekje is uitgegeven, door
welke instantie en welke functie er is toegekend.
Voor vragen over deze en
meer onderwerpen, kun je
een bezoekje brengen aan de
SAB-stand E110. Heel graag
tot ziens op de beurs!

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

16

29 maart 2022

Nieuwe Haven in Arnhem
krijgt de ruimte voor
natte bedrijvigheid
Alle plannen liggen klaar voor de verbetering van de Nieuwe Haven in Arnhem.
Het moet een veiliger haven worden, met meer ligplaatsen en een schonere
vloot. De huidige woonboten verdwijnen.

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Samen met de gemeente Arnhem hebben de ondernemers op het industrieterrein plannen gemaakt om
de haven nieuw leven in te blazen. Als het aan Jan
Fransen, eigenaar van scheepswerf Misti, ligt, krijgt de
Nieuwe Haven in de toekomst meer ligplaatsen voor
schepen en vergroening van de vloot: “Met het aanpakken van de haven kunnen er in de toekomst wel
meer dan zestig ligplaatsen voor de riviercruisevaart
komen, in plaats van de huidige 21.”

Spin-off
Fransen denkt dat het plan zijn scheepswerf de wind
in de zeilen zal geven. Hij levert nu spudpalen en
kranen voor de scheepvaart en bouwt die in. Naast
deze activiteiten wil hij zich verder specialiseren in
het ombouwen van schepen naar elektrisch. Fransen
stelt: “De markt voor schone vrachtschepen en
cruisevaart is klaar voor de omslag naar elektrisch
varen. Alle seinen voor Arnhem staan op groen.”
Daarnaast is er plaats op het industrieterrein voor
nieuwe watergebonden ondernemers.

De markt voor vrachtschepen en
cruisevaart is klaar voor de omslag
naar elektrisch varen
Misti is in 1984 begonnen als allround scheeps
reparatiebedrijf en was toen gevestigd aan de Nieuwe
Kade in Arnhem. Hier werkten ze aan binnenvaartschepen, passagiersschepen, pontons, bruggen, hijswerktuigen en afmeerconstructies. Inmiddels zijn
ze gevestigd in de Nieuwe Haven en zijn ze volledig
gespecialiseerd in telescopische spudpalen en op maat

gemaakte (auto)kranen. Zo installeert Misti auto
kranen, gangway-kranen, davits en bunkergieken op
schepen, voor offshore-toepassingen en voor gebruik
aan de wal.

Niet voor particulieren
Floris Rhemrev, commercieel directeur bij Farmusol,
is voorzitter van de contactgroep voor de bedrijven
rond de Nieuwe Havenweg en Industriestraat. Hij
heeft het stokje van Fransen overgenomen. Farmusol,
gespecialiseerd in chemicaliën en gassen voor de halfgeleiderindustrie en landbouw, liet in het verleden
ook veel van zijn goederen via het water brengen.
Inmiddels gaat dat vervoer vooral over de weg. “Maar
met de huidige brandstofprijzen zou dat in de toekomst zomaar kunnen veranderen.” De rekenmodules
die Farmusol hanteert, zullen dat uitwijzen en mogelijk effect hebben op de modal shift.
“De haven is nooit bedoeld geweest voor wonen en
particulieren schepen”, zegt Rhemrev. “Hij is bedoeld
als industriehaven en was onderdeel van het industrieterrein.”
Vroeger zaten er diverse oliemaatschappijen en had
ook Akzo er een vestiging, met het oog op de wateraansluiting. In 2007 is de glooiende dijk vervangen
voor een kade. Een van de modernste Shell-locaties
van West-Europa zit nog in de haven.
De woonboten zijn door de gemeente Arnhem tijdelijk verplaatst naar deze haven omdat daar een plek
voor gezocht moest worden voor de toekomst. “Een
containerhaven wordt het zeker niet, die zit al in
Nijmegen. Dat zou dom zijn.”

Nautische veiligheid
De Nieuwe Haven wordt gebruikt door verschillende
doelgroepen, zoals vrachtschepen, bedrijven, cruiseschepen, woonboten, voor recreatie en er is zelfs een

NIEUW!

jachthaven. Als gevolg van dit diverse gebruik en vanwege de ruimtelijke inpassing ontstaan onveilige
situaties, meldt de Visie Nieuwe Haven die de gemeente in 2019 opstelde. Uit recente onderzoeken blijkt
dat de nautische veiligheid in de Nieuwe Haven in het
geding is en dat maatregelen op korte termijn nodig
zijn.
Het grootste knelpunt voor de veiligheid vormen
volgens de visie de woonboten. Wonen en werken
gaan in de haven niet samen. De gemeente streeft
naar een haven waarbij in 2050 de lokale industrie
en logistieke activiteiten circulair ingericht zijn. Uit
recent onderzoek van de regio Arnhem-Nijmegen in
het kader van het Regionaal Programma Werklocaties
blijkt dat de vraag naar watergebonden en -verbonden
bedrijventerreinen in de regio toeneemt en dat de
locatie Koningspleij Noord, aan de Nieuwe Haven,
nodig is om in de regionale behoefte te voorzien.

Made in Arnhem
De Nieuwe Haven is een unieke haven. Het is een
haven die voor een groot deel voldoet aan belangrijke
vestigingseisen van waterverbonden en -gebonden
bedrijven en een impuls kan geven aan de transitie

Adverteren op redactionele pagina’s

De mooiste plek voor uw advertentie
op een redactionele pagina!
INFORMEER NAAR DE SCHERPE TARIEVEN

binnenvaartkrant.nl/adverteren

sales@binnenvaartkrant.nl
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MINDER BINNENVAART IN BEIEREN
De binnenvaartoverslag in de havens van de Bayernhafen-groep
is vorig jaar met 12,8 procent gedaald tot 2,75 miljoen ton. De
spooroverslag nam wel toe.
Bayernhafen-directeur Joachim Zimmermann wil dat de havens voldoende ruimte hebben om te kunnen blijven groeien. Hij bekritiseert de
herbestemming van voormalige haventerreinen tot woongebied.
Van de overheid verwacht hij meer ondersteuning voor multimodaal
vervoer. “Spoor en binnenvaart hebben gelijke concurrentievoorwaarden nodig. De spoorcapaciteit moet worden uitgebreid voor transporten onder tijdsdruk. De binnenvaart is zeer geschikt voor het vervoer
van zware lading en massagoed.” Bayernhafen investeert dit jaar opnieuw miljoenen in de infrastructuur, maar ook in digitalisering.
De haven van Regensburg. (foto Bayernhafen)

Floris Rhemrev (links) en Jan Fransen aan de nieuwe Haven. (foto E.J. Bruinekool Fotografie)

Dit is de enige plek in Oost-Nederland
waar nog bedrijven aan het water
kunnen komen
naar een duurzame circulaire economie. Het uitwisselen van kennis, samenwerking en innovatie wordt
door concentratie van deze bedrijven eenvoudiger
en biedt kansen om gezamenlijk de slogan ‘Made in
Arnhem’ als basis te nemen voor verdere ontwikkeling
en profilering van het gebied, meldt de Visie Nieuwe
Haven dan ook.
“Maar ook de aanwezige walstroomvoorziening
in de haven draagt bij aan het verminderen van de
CO2-uitstoot”, zegt Fransen. “Wij hebben dan ook al
afspraken gemaakt voor netcapaciteit om schepen te
kunnen laden.” Er is zelfs al een proefproject met een
accucontainer.
“We zijn inmiddels ook in gesprek met Aqualink, de
vereniging van watergebonden bedrijven in OostNederland”, vertelt Rhemrev. “Dit is de enige plek in

NIEUW!

Op 1 april bestaat de Rotterdamsche Watergeuzen Vereeniging
Pro Patria 150 jaar. Ter gelegenheid daarvan verschijnt een boek
over de historie.

Oost-Nederland waar nog bedrijven aan het water
kunnen komen.”

Kwartiermaker
“Belangrijk is dat er nu een kwartiermaker in dienst
van de gemeente en bedrijven komt”, zegt Rhemrev.
“Die kan openstaande punten fiksen en meters
maken. Omdat nu is aangegeven wat we willen met
de haven en we dat weten, is vergunningverlening
ook een stuk gemakkelijker. Koppeling met nietwatergebonden bedrijven is ook makkelijker. Zij
hebben bijvoorbeeld heftrucks die ook opgeladen
moeten worden en ze stoken nog op gas. Door de
kennis van elektronica en het laden van de maritieme
bedrijven krijgen we kennisuitwisseling. Een winwinsituatie voor iedereen.”
Zeven jaar nadat de ondernemers op het industrieterrein de handen ineensloegen voor een upgrade van
de haven, gaat het project deze zomer van start. De
bedrijven hebben zelf spant voor spant een kunstwerk gefinancierd dat op het industrieterrein wordt
geplaatst.

Adverteren op redactionele pagina’s

Reserveer nu

WATERGEUZEN VIEREN JUBILEUM MET BOEK

De vereniging werd in 1872 opgericht door schippers uit de Rijn- en
binnenvaart, sleepbootkapiteins, sleepagenten, scheepsbevrachters,
scheepsreders en anderen die direct of indirect met de scheepvaart
te maken hadden. Het doel was een “onderling vriendschappelijk
samenzijn te bevorderen, ontsproten uit het feestelijk herdenken van
het 300-jarig bestaan van Nederlands onafhankelijkheid op den eersten April 1872”.
De vereniging bestaat nog steeds uit oud-schippers, bevrachters en
mensen die direct of indirect met de scheepvaart te maken hebben.
De vereniging heeft altijd een enigszins besloten leven geleid met als
belangrijke gebeurtenissen het op gepaste wijze herdenken en vieren
van 1 april (inname van Den Briel door de Watergeuzen) en 3 oktober
(Leidens ontzet). Daarnaast wordt aandacht geschonken aan belangrijke gebeurtenissen binnen het koninklijk huis.
Veel schippersfamilies zijn generaties lang lid en hechten veel waarde
aan de onderlinge vriendschap en respect, en dat binnen de aloude
tradities van de vereniging. Ter gelegenheid van het jubileum verschijnt
een boek waarin de 150-jarige geschiedenis van RWV Pro Patria
gedetailleerd beschreven wordt, aangevuld met veel fotomateriaal.
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Blue Renee is
vierde blauwe dame op LNG
(foto's Media Creators)

Innovatieve
Specialist

Foto: Media Creators

Aan mts BLUE RENEE leverden o.a.

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

www.ccm3.nl

CCMR
Afbouw
Concordia Damen Shipbuilding B.V.
Levering totaal schip
Gebr. de Jonge Shipbuilding
Services B.V.
Bouw casco
Shipyard Kladovo Service
Levering Casco
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Beerens Handelsonderneming B.V.
- Enkel uitschuifbare radarmast
vierkant-model
- Dakradarmast type Dortsman
- Stuurhuistrap
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
De Waal Machinefabriek B.V.
- Stuwa Schroefasinstallatie met
schroefasrem
- Stuwa Schroefasseals
- EasyFlow Roersysteem

- Stuwa Stuurmachine
Foresta Trading B.V.
- Volledige pakket F.T. VICTOR
dienstpompen
- F.T. TTK Ballast / stripping ejectors
- F.T. Smeerolie haspelsets
- Volledige pakket F.T. DP koelwatercirculatiepompen
Hoogendoorn MBI BV
Volledige betimmering achterwoning
& stuurhuis.
Hybrid Ship Propulsion
2x Oswald PM voortstuwings
motoren
Kampers Shipyard B.V.
Stuurhuis incl.
hefgeleidekokersysteem
Kieboom Werkendam B.V.
Inventaris
MAN Rollo B.V.
Stage V motor. MAN E3262LE262
LNG 495 ekW, MAN D2676LE328
277 ekW

vlootschouw.nl/blue-renee
Marﬂex B.V.
8 x MarFlex Deepwell pomp MDPD-80
Oechies Elektrotechniek
- Elektrische voortstuwingsinstallatie
- PMS met LNG generatoren
- Elektrische installatie
- Nautisch pakket
- Camera systeem
- Overdruk
- Gasdetectie
OMRU Scheepsramen
Scheepsramen
PSI Pijpleidingen
Dekleidingen
Veth Propulsion B.V.
1 Veth Stuurrooster, type VGS-1200L
met E-motor
W&O Europe
Appendages voor de
dekleidingsystemen, ballastsysteem
en de machinekamers.
Tresco Engineering bvba
Tresco Navigis
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CONTACT: Marco van Boven - Telefoon: +31(0) 612 142 130 - E-mail: mvb.nl@cjc.dk

Minder motorschades door schone en droge brandstof
Olie- en brandstoffiltratie

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

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

Wij staan voor u klaar om
u te adviseren.

Het roer gaat om

Transformatie in
de binnenvaart

BEZOEK DE WEBSITE

Bezoek
de
website

13, 14 & 15 OKTOBER 2020
EVENEMENTENHAL GORINCHEM
Evenementenhal Gorinchem

17, 18 & 19 mei 2022
WWW.MARITIME-INDUSTRY.NL
Maritime Industry Gorinchem

@Maritime_EH

@Maritime_EH
MI20_264x180_Adv_BezoekWebs.indd 1

Maritime Industry

Maritime Industry Gorinchem

Maritimeindustry1

Maritime Industry

WWW.MARITIME-INDUSTRY.NL
20/04/2020 15:28
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Ontwerpen voor PIER14 zijn klaar verkoop kan van start

PIER14 komt
op de oude plek
van Schokbeton.
(illustratie Bureau
Stijlgroep)

Zo komen de kantoorlofts eruit te zien. (illustratie ZJA)

De ontwerpen voor PIER14 zijn klaar en de verkoop en verhuur kunnen
starten. Het toekomstige bedrijventerrein komt in Zwijndrecht direct aan de
Oude Maas te liggen.
Het uitgestrekte nautische cluster telt
straks circa 78.000 m2: circa 16.000 m2
kantoor en ruim 50.000 m2 bedrijfsruimte. Ook komen er 600 meter kade
en een aanlegsteiger.
Door het ontwerp wordt het braakliggende Schokbeton-terrein weer verbonden met Zwijndrecht en versterkt
PIER14 de watergebonden context van
de gemeente. Vanaf nu kunnen nautisch gerelateerde ondernemers zich er
vestigen. De kantoor- en bedrijfsruimten zijn zowel te huur als te koop.

Thuishaven van de binnenvaart
PIER14 moet een architectonische
impuls worden voor de thuishaven van
de binnenvaart. Architectenbureau ZJA
voorziet de kantoorlofts op het nautische bedrijventerrein van “een hoogwaardig ontwerp dat duurzaamheid
en technisch raffinement samenbrengt
met een vormgeving die de waterrijke
omgeving eer aandoet”. De gekozen
vorm van de kantoorlofts is bijvoorbeeld “een verwijzing naar zowel de
nagestreefde nautische bedrijvigheid

als het oorspronkelijke industriële karakter van de locatie”.
De kantoorlofts komen op een verhoogd houten dek. In de openbare
ruimte zijn tuinelementen, plekken
om te lunchen, een buitengym en een
groen voetgangersgebied ingetekend.
Bureau Stijlgroep is verantwoordelijk
voor het stedenbouwkundig ontwerp
en de landschapsarchitectuur van
PIER14. “Het resultaat is een toekomstbestendig en inspirerend bedrijventerrein, sterk verweven in de context en
omgeving (…) Werknemers en bezoekers kunnen hier werken en genieten
aan de waterkant, die ook verbonden zal zijn met de regio Rotterdam-

Drechtsteden door middel van een
waterbushalte van Blue Amigo.”

Verkoop en verhuur
De plannen zijn klaar en de ontwikkeling is van start gegaan. Dit betekent
dat voor het project een nieuwe fase
aanbreekt, namelijk de verkoop en verhuur van de bedrijfs- en kantoorunits.
Binnen PIER14 kan de omvang van de
ruimtes nog flexibel worden ingedeeld
aan de hand van de ondernemerswensen. Ooms Makelaars, partner in Dynamis, regelt de verkoop en verhuur.

www.pier14.info

Evenement duurt nu drie dagen: 9, 10 en 11 september

Binnenvaartdagen Zwijndrecht keren dit jaar terug

Maar corona reed het tweejaarlijks beoogde festijn in 2021 in de wielen. Het
vervolg komt er dit jaar alsnog. Het
evenement vindt plaats van 9 tot en
met 11 september. Piet de Bruin, voorzitter van Stichting Binnenvaartdagen
Zwijndrecht, Rutger Hoogerwerf van
Buro RUW communicatie & events en
Jan van Laar, binnenvaartondernemer
en eigenaar van Maritiem Media willen de binnenvaart in al haar facetten promoten bij een breed publiek.
Met name jongeren. Die krijgen op de
Binnenvaartdagen een beeld van de
verschillende toekomst- en carrière
mogelijkheden die de binnenvaart en
alle bedrijven daaromheen bieden.

Drie dagen
Rutger Hoogerwerf: “De basis is nog
hetzelfde als in 2019, maar verschillen zijn er ook. Zo hebben we het
uitgebreid naar een driedaags evenement. Vrijdag en zaterdag voor educatie en bedrijven en zondag is een echte

familiedag voor het hele gezin. Dit alles
natuurlijk omlijst met veel presentaties,
artiesten en entertainment.”
“Ook letterlijk wordt het groter, want
het evenemententerrein trekken we nu
door naar de Euryzakade, waarmee het
anderhalf keer zo groot is. Het hoofdpodium gaat naar het Maasplein met
meer ruimte voor het publiek.”
Belangrijk zijn de vrijwilligers die alles
in goede banen leiden. “De club vrijwilligers die we in 2019 hadden, werd
een hechte groep die het geweldig heeft
gedaan. Ook voor deze nieuwe versie
zijn we op zoek naar vrijwilligers die
(weer) mee willen helpen om er een
succes te maken”, aldus Rutger.

Zwijndrecht
Ook sponsors en ondersteunende
bedrijven en organisaties zijn nodig.
Bedrijven en organisaties kunnen zichzelf presenteren in een of meerdere pagodetenten op het evenemententerrein.
Piet de Bruin is blij dat de gemeente
Zwijndrecht enthousiast meewerkt.
“Het is promotie voor de gemeente en
daarom krijgen we alle medewerking.
En weet je wat zo mooi is? De gemoedelijke sfeer die we toen hebben ervaren, dat hoort bij Zwijndrecht en bij
de binnenvaart. Er is voor iedereen en

De primeur was
in 2019. (foto
Binnenvaartdagen
Zwijndrecht)

elke leeftijdsgroep wat. We zijn al druk
bezig met artiesten en entertainment
en maak je over de catering geen zor-

gen, dat komt goed. We gaan ervoor.”

www.binnenvaartdagen.nl

OnnOdig stilliggen kOst geld

Bel van An del 010 4293316

ADVERTENTIE

Na het succes van de eerste Binnenvaartdagen Zwijndrecht in 2019, stond één
ding als een paal boven water voor de
organisatie: dit krijgt een vervolg.

• 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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Nieuwe versterking voor Rijnaarde: mts Aquate

(foto’s Iwan Reerink / K3)

Aan mts AQUATE leverden o.a.
Breko Shipbuilding & Repair
Afbouwwerf
Shipyard Kladovo Service
Bouw casco
Gebr. de Jonge Shipbuilding Services B.V.
Levering casco
Alphatron Marine BV
Compleet nautisch pakket
Alubouw de Mooy B.V.
Vaste aluminium bovenbouw, navigatie
beugel, stalen onderbouw, hefkolom,
voormast, boordlichtbakken, boot
David, RVS gepolijste uitlaten voor- en
achterschip en RVS lekbakken
C-Systems B.V.
De complete elektrische installatie,
stalen custom build lessenaar, automatische pompbediening in EXd dekbehuizing en complete PLC installatie
‘t Catshuis
Meubelen en stoffering schip

vlootschouw.nl/aquate

met een capaciteit van ca. 13m3/uur
Damen Marine Components
bij 6 bar, is tevens voorzien van een
Besturingssysteem: type SP2700
ABB elektromotor.
Stuursmachine: Van der Velden®
Alle pompsystemen zijn
3DWKK
ATEX uitgevoerd en voorzien
Roeren: “Aqua-Logic” drievan Pt100’s voor de vereiste
roerensysteem
temperatuurmonitoring. De
DBS Scheepsservice
pompsystemen zijn geschikt voor
Aluminium vloeren voor- en
installatie in ATEX zone 1 IIB T4.
achterschip
Door toepassing van alleen
Dijvler Materiaal B.V.
A-klasse componenten heeft EPS
Boegankerlier, achterankerlier, ankers,
pompsystemen geleverd met een
ankerdamkettingen en ankerdraad
hoge mate van betrouwbaarheid en
EPS European Pump Services B.V.
bedrijfszekerheid
Twee stuks 250m3/uur EPS/
Foresta Trading B.V.
Bornemann ladingpompsystemen,
Volledige pakket F.T. VICTOR
type HC 180, geschikt voor het
verpompen van zowel lichte producten dienstpompen, F.T. TTK ballast/
stripping ejectors ≈ 200 m³/u,
alsmede voor zware stookolie bij een
F.T. Gasolie trimpomp, F.T.
maximale werkdruk van 6 bar en
Smeeroliepompen, F.T. Smeerolieaangedreven door drukvaste 63kW
haspelsets, F.T. Hydrofoor met
ABB elektromotoren, strippompunit
luchtgekoelde frequentieregelaar

Groenendijk & Soetermeer
Lek- en stabiliteitsberekeningen
Heatmaster B.V.
800 kW ladingverwarmingsinstallatie
door middel van thermische olie
Hoogendoorn MBI B.V.
Volledige betimmering achterwoning
& stuurhuis
Hoveko B.V.
De complete tankmeting- en
alarmering, alsmede druk- en
temperatuurmeting met behulp van
TMS STaR systeem
PSI Pijpleidingen
Dekleidingwerk en machinekamers
Reintjes Benelux bvba
2x WAF 164 L met reductie van 4,560:1
Speedheat Breda
Vloerverwarming
Teus Vlot Diesel Marine B.V.
2x Voorstuwingsmotoren type Scania

DC-13 312A vermogen 331 kW – 1800
rpm
1x Generatorset RLP 621 D met Scania
DC-13 312A vermogen 311 kW – 1800
rpm
2x Generatorset met een JCB motor
type 448-TGWA-72 vermogen 80 kVa
Alle motoren zijn Stage V gecertificeerd. Teus Vlot Diesel Marine B.V.
is officieel Scania dealer en heeft
alle StageV gecertificeerde Scania
motoren geleverd. Dit betekent dat
alle Scania motoren zijn voorzien van
een klasse certificaat én in het bezit
van het Type Approval Certificaat
(TAC) voor de gemariniseerde
Scania DC-13 motorfamilie. Met
StageV zijn grenswaarden opgesteld
voor de uitstoot van koolmonoxide
(CO), koolwaterstoffen (HC)
en stikstofoxiden (NOx) bij
binnenvaartmotoren. Daarnaast is

ervoor gekozen om naast eisen voor
het max. gewicht aan fijnstof (PM) ook
normen op te leggen voor het aantal
vaste fijnstofdeeltjes (PN). Hierbij is de
uitstoot van NOx met 70-84 procent en
PM met 92,5 procent lager dan CCR-II
Tresco Engineering bvba
Tresco Navigis
VE-woning en scheepsstoffering
Ve-screen zonwering tbv stuurhuis
Verhaar Omega B.V.
Eén (1) Verhaar Omega
Boegschroefinstallatie type VBS1000sr
(schroefdiam 1000mm) verticale
opstelling, 282 kW bij 1800 omw/
min., bediening wegafhankelijk
incl omschakeling Pomp/
Boegschroefbedrijf
WindeX Engineering B.V.
Airconditioning, overdrukinstallatie,
ventilatoren en RVS Klaproosters

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

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

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

Foto: Maritime Filming Group

WIJ WENSEN
MTS AQUATE EN
BEMANNING EEN
BEHOUDEN VAART

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

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

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

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

Wij wensen mts Aquate
een behouden vaart!

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

Alle motoren zijn Stage V gecertiﬁceerd

25

29 maart 2022

ALUMINIUM EN RVS
• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

BEERENS BV

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

WWW.BEERENSBV.NL

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV
“für alle Ihre Abwrackschiffe, Abwracktonnage
und andere treibende Objekte.”
Nieuwbouw
Constructiewerk
Onderhoud

+31(0) 23-5325211 . +31(0) 6-53187317

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

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

BEVRACHTING IS ONS VAK,
alles wat daarbij hoort regelen
wij snel en deskundig!

www.scheepswerfmaasbracht.nl

www.eurokorbarging.nl | Tel: +31 180 481960
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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

SDK DIESEL SUPPORT

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

YC6C Serie
Type: YC6C 960L
Leverbaar vanaf 650 hp

€ 77.500,- excl. btw
Vermogen

706 kW – 960 hp

Toerental

1350 R/Min

Compressie

14.5:1

Brandstofsysteem

Mechanisch

Configuratie

6 cilinder, lijnmotor

Boring x slag

200 x 210 mm

Inhoud

39.58 L

Gewicht

4700 kg

Certificaat

CCR2

Onder voorbehoud van
tussentijdse prijswijzigingen en typfouten

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

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

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
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Beste binnenvaartondernemer,
Als je de Nederlandse binnenvaartvloot bekijkt,
dan zal ieder geaarde ondernemer trots zijn op
zo’n mooie vloot. Zoals u weet, functioneert die
mooie vloot alleen met goede en kundige mensen.

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

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

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

Veerplein 45
3331 LD Zwijndrecht

Postbus 234
3330 AE Zwijndrecht

T: 078 - 20 32 001
E: info@vriendenvandebinnenvaart.com
I: www.vriendenvandebinnenvaart.com

Cruise Special
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Cruise Special
Passagiersvaart start opgelucht aan
nieuw vaarseizoen
Voorzichtig optimistisch is de passagiersvaart
aan het nieuwe vaarseizoen begonnen.
Corona is afgeschud, maar de oorlog in
Oekraïne zorgt voor nieuwe onzekerheid.

DOOR MARTIN DEKKER

De opluchting is groot: er kan en mag
weer gevaren worden. Met meer ruimte
voor ondernemen staat de passagiersvaart voor andere grote uitdagingen: de
strengere regelgeving op het gebied van
duurzaamheid, het personeelstekort en
de afrekening van de NOW-steunmaatregel. Maar, vertellen voorzitter John
Vierhouten en secretaris Lotte JanssenVerschoor van CBRB’s Ledengroep
Personenvervoer, de vreugde dat de
rederijen en touroperators weer gasten
kunnen ontvangen, overweegt. Ook de
dagpassagiersvaart en rondvaart zien
de aanvragen voor evenementen en de
verkoop van tickets flink stijgen. Want
de klanten staan te popelen om weer
aan boord te gaan en te genieten.

De schepen zitten nog
lang niet vol. De hele
markt is onrustig
“Mensen willen er na twee jaar corona
en lockdowns weer op uit”, zegt Lotte.
“Er worden veel cruises geboekt en
er vinden ook weer volop partijen en
vaartochten plaats.”
De uitdagingen zijn er echter niet minder op geworden, weet Lotte. “Als gevolg van de crisis is de financiële situatie bij veel ondernemers nog nijpend.
Bijna twee volledige jaren zijn in het
water gevallen door corona.”
Dankzij de lobby van het CBRB konden de cruise- en passagiersrederijen in
tweede instantie alsnog gebruikmaken
van de steunpakketten van de Nederlandse overheid. Dat heeft zeker geholpen, blikt Lotte terug. “Jammer genoeg
lukte het niet om voor elkaar te krijgen
dat de regelingen beter aansloten op
het seizoensgebonden karakter van de
John Vierhouten.

De passagiersvaart staat voor nieuwe grote uitdagingen: de strengere milieu-eisen, het personeelstekort
en de afrekening van de NOW-steunmaatregel. (foto Tekst & Toebehoren)

sector. Daardoor kwamen ze het ene
kwartaal beter uit dan het andere. Al
met al hebben alle ondernemers die
er gebruik van wilden maken dat ook
kunnen doen.”
Nu de coronamaatregelen zijn afgebouwd, geldt dat ook voor de overheidssteun.
Voor zover bekend zijn er geen bedrijven uit de cruisesector en dagpassagiersvaart omgevallen. “In elk geval
geen CBRB-leden”, aldus Lotte.
Maar de komende jaren blijft het spannend, zegt John. “De verwachting is
dat er mogelijk alsnog faillissementen
komen zodra geld van regelingen terugbetaald moet worden. Zeker als dat
samenvalt met de betaling van uitgestelde belasting.”

Tekort aan personeel
Noodgedwongen hebben veel bedrijven in de cruisesector en de dagpassagiersvaart afscheid moeten nemen van
personeel, aldus Lotte. “Het is maar
de vraag hoeveel van die medewerkers
weer terugkomen.”
Een deel is elders in de binnenvaart
of aanverwante beroepen terechtgekomen, zoals bij Rijkswaterstaat. Velen
bemachtigden een baan aan de wal.
Vooral nautisch personeel is lastig te
vinden. Het gaat om honderden mensen, schat John: “Het is echt een crime
om de bemanning rond te krijgen. Je
Lotte Janssen-Verschoor.

ziet dat meerderen in de twee weken
dat ze vrij zijn, bij een ander bijspringen. Er wordt ook meer personeel uit
het buitenland gehaald. Maar dat mag
niet ten koste gaan van de kennis en
kunde. Bovendien is de taal vaak een
probleem.”

Samenwerking
Volgens Lotte is het goed dat de branche zich gezamenlijk inzet voor de
werving van personeel. “BLN en CBRB
ondersteunen bijvoorbeeld het werkprogramma van Wereld van de Binnenvaart. Via dit programma wordt
de binnenvaart gepromoot op lagere
scholen, beurzen en MBO’s. Het is belangrijk dat ondernemers meedoen en
financieel bijdragen, zodat daadwerkelijk stappen gezet kunnen worden.”
“Dat BLN-Schuttevaer en CBRB fuseren
tot Koninklijke Binnenvaart Nederland
is niet alleen gunstig voor strategische
samenwerkingen met organisaties en
overheden, maar natuurlijk ook voor
de bij beide organisaties aangesloten
leden uit het cruise- en personenvervoer”, merkt Lotte op. “Samen staan
we sterker, zo kunnen we met één binnenvaartbrancheorganisatie de lobby
richting Den Haag en Brussel beter
vormgeven en samenwerkingen met
organisaties en overheden efficiënter
inrichten en effectiever maken”.

Hogere tarieven voor brandstof
Ook de oorlog in Oekraïne heeft invloed op de cruisemarkt. Onder meer
door de flink gestegen brandstofprijzen.
Dat merken de passagiersvaartrederijen
bij het bunkeren. Lotte: “Veel ondernemers zijn er daardoor toe overgegaan
om een brandstoftoeslag in rekening te
brengen. Gemiddeld van 10 tot 20 procent. Anderen nemen zelf het verlies.”
“De schepen zitten nog lang niet vol”,
zegt John. “De hele markt is onrustig.
Ook doordat nu veel hotelschepen
worden ingezet voor de opvang van

asielzoekers en vluchtelingen. Dat levert minder omzet op, maar er is minimaal personeel voor nodig. Da’s dan
wel weer een voordeel.”
Amerikaanse cruisetoeristen mijden
Europa om de oorlog. “Die denken dat
Moskou naast Amsterdam ligt”, aldus
John. Als directeur van Stichting Varende
Recreatie, die Vakantieschip Prins-Willem Alexander exploiteert voor chronisch
zieke en gehandicapte gasten, merkt hij
dat ook verzorgings- en verpleeghuizen
terughoudend zijn. “Ze zitten zelf met
een gigantisch ziekteverzuim door corona. Ze kunnen dus gewoon niet met een
groep op vaarvakantie.”

Stage V-motoren
Duurzaamheid is een ander issue, stelt
Lotte. Investeren in vergroening is kostbaar – zeker als het om de vervanging
van motoren gaat en de reserves daarvoor zijn er bij veel bedrijven gewoonweg niet. En is het er wel, dan zijn de
Stage V-motoren nauwelijks leverbaar,
vult John aan.
Maar ondertussen verlangt Amsterdam
dat bedrijven een Green Award hebben.
De verplichting van het certificaat om
de stad in te mogen, gaat in 2023 in.
“Nu heb je het al wel nodig als je een
ligplaats wilt reserveren”, vertelt John.
“Aangezien Amsterdam ook voor andere gemeenten de afwikkeling doet, geldt
dat bijvoorbeeld ook in Zaandam.”
Er zijn te veel onzekerheden over welke technieken ook op langere termijn
schoon genoeg zijn – en dus een investering interessant maken. “Er zijn nog
zoveel vraagtekens”, zegt John. “Ook
over de labels en certificaten. Als ondernemer wil je goede, onderbouwde
keuzes maken. En ondertussen geld
verdienen om uiteindelijk te kunnen
investeren.”
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Voll auf Kurs! Starten Sie jetzt Ihre Karriere bei River Advice als ...

Captain

(w/m/d)
Hier bewerben!

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

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

16.11.2021 08:51:50

Rivertech
nautical management
Rivertech B.V. verzorgt vanaf haar kantoor in Arnhem Nautisch en Technisch Management
voor een vloot van in totaal 29 luxe riviercruiseschepen, welke actief zijn op de grote
binnenlandse waterwegen van Europa. In verband met de toename van het aantal
schepen onder ons beheer, zijn wij op zoek naar versterking in het nautische team.
Hierdoor is een vacature ontstaan voor:

WWW.VAKANTIESCHIP.NL

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

STUURMAN/VOLMATROOS

Medewerker Reserveringen M/V
Wat ga je doen?
Je bent namens Rivertech B.V., haar personeel en partners de contactpersoon op het
gebied van reserveringen voor de diverse havens die aangedaan worden. Je houdt je
bezig met het monitoren van de vaarschema’s onder andere het aanpassen, verwerken en
bevestigen van reserveringen. Indien noodzakelijk in directe afstemming met de collega’s
van de nautische dienst en de opdrachtgever. Hierbij behoren administratieve taken zoals
het controleren en goedkeuren van facturen en het bestellen van afvalcontainers.
Ook communiceer je met de Kapiteins aan boord van de schepen omtrent reserveringen
en wijzigingen welke voor hun schip van toepassing zijn.
Wij vragen van jou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO 4+ / HBO werk,- en denkniveau;
Aﬃniteit met de toeristische sector;
Kennis van de riviercruisebranche is een pré;
Flexibel en positief ingesteld;
Accuraat en stressbestendig;
Teamplayer: goed kunnen samenwerken met directe collega’s op de afdeling;
Goede kennis van de Engelse en Duitse taal (in woord en geschrift), Frans is een pré;
Kennis van het Microsoft Oﬃce pakket, voornamelijk Excel;
Geen 9 tot 5 mentaliteit;
Woonachtig in de omgeving van Arnhem.

Dit bieden wij jou:
Een uitdagende fulltime functie die zich kenmerkt door zelfstandigheid, teamwork en
afwisselende werkzaamheden. Je komt te werken in een jong en dynamisch team met
betrokken collega’s. Bovendien heb je bij ons goede arbeidsvoorwaarden, waaronder
een competitief salaris, 26 vakantiedagen (op basis van fulltime) en de mogelijkheid je
door te ontwikkelen.
Enthousiast?
Wij zien je motivatiebrief en CV graag tegemoet. Dit mag per e-mail, uiterlijk 8 april 2022,
naar Jan Willem de Jong - jw.dejong@rivertechgroup.com. Mocht je nog vragen hebben,
neem dan gerust contact met ons op via 026-3620340 en vraag naar Jan Willem.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

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

WAT GA JE DOEN

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

FUNCTIE EISEN

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

WIJ BIEDEN

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

SOLLICITEREN EN EXTRA INFORMATIE:

Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geraakt en voldoe jij aan bovenstaande
functie-eisen? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren voor 5 maart.
Heb je naar aanleiding van de vacature nog vragen, bel dan voor meer informatie met
telefoonnummer: 0341-414925. Wij verzoeken je om je motivatiebrief met cv en pasfoto
te mailen naar: info@vakantieschip.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.
Postbus 428 ■ 3840 AK Harderwijk ■ info@vakantieschip.nl ■ 06-21 54 75 77 ■ www.vakantieschip.nl
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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

A ROOM WITH A VIEW

U ZOEKT EEN KAMER
MET ZICHT OP HET WATER?
DIE HEBBEN WIJ VOOR U!

GEVRAAGD

MATROOS
Wij zijn een scheepvaartbedrijf dat reeds 35 jaar minerale oliën vervoert over de
Rijn en zijrivieren. Voor één van onze tankers zoeken wij een matroos.
Dient in het bezit te zijn van dienstboekje voor de Rijn.
Werkschema: 14 dagen op / 14 dagen af.

Sollicitaties te richten aan:
Naviglobe nv
Noorderlaan 96
BE-2030 Antwerpen
Tel: 00-32- 35.42.43.81
E-mail: desk@naviglobe.be
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Rivier- en zeecruise komen op stoom
in Amsterdam
De verwachtingen bij Cruise Port
Amsterdam zijn hooggespannen.
Dit jaar zijn er 1.975 riviercruise
calls aangemeld en 128 zeecruiseschepen in het vooruitzicht.

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Door de coronamaatregelen is er wel
een soepele annuleermogelijkheid in
het leven geroepen voor de riviercruise
rederijen: tot de 15e van elke maand
mogen ze voor de maand erna kosteloos annuleren als corona in het spel
is.
Passenger Terminal Amsterdam is de
nieuwe huisvesting voor de riviercruisesector, samen met de daar al gevestigde zeecruise. Samen werken ze nu
onder de naam Cruise Port Amsterdam
(CPA). Na anderhalf jaar van voorbereiding was het 17 januari van dit jaar
zover.
Monic van der Heyden verhuisde mee
en is nu commercieel directeur van
Cruise Port Amsterdam. Ze vormt de
directie samen met algemeen directeur Dick de Graaff, die er nu drie jaar
werkt.

Schoon, groen en mooi
Van der Heyden blijft in feite het werk
doen wat ze deed. Ze vat het simpel
samen: “Ik verkoop eigenlijk ligplaatsen voor de regio en Amsterdam. Daarnaast is een belangrijke taak het contact
met de rederijen, de belanghebbenden
bij gemeente, de omwonenden van de
ligplaatsen en het vermarkten van de
riviercruise in de Amsterdamse regio
en Noord-Holland, met als doel ‘Keep
everyone happy’. Rederijen, bemanning,
passagiers en de Amsterdamse bewoners moeten blij zijn.”
Schoon, groen en mooi staan daarbij
voorop. “We zijn de grootste riviercruisehaven van Europa en lopen voorop
qua ontwikkelingen”, zegt Van der
Heyden. “Dit houdt wel in dat iedereen
naar ons kijkt.”

Riviercruiseschepen aan de kade in Amsterdam.
(foto’s E.J. Bruinekool Fotografie)

Zo wordt het vanaf 1 januari 2023 voor
riviercruiseschepen verplicht om een
Green Award-certificaat te hebben als
zij in de binnenstad willen afmeren.
“Alleen schone riviercruiseschepen
mogen in de directe omgeving van
woningen liggen. Er zijn nu al 95 schepen die het certificaat hebben gehaald,
van de 130 die hier komen. We stimuleren hierdoor dus ook de vergroening
van de totale riviercruisevloot.”

Samenvoeging
“Het jaar dat ik begon, verloren we
door de toeristenbelasting van Amster
dam 40 procent van de schepen”, vertelt De Graaff. “Was best een lastige
zaak. En toen kwam corona. Ik ga ervan uit dat dit een beter jaar wordt…
Slechter kan het echt niet meer.”
Geen evenementen voor de PTA en
geen schepen. Vorig jaar arriveerden er
maar zes zeecruiseschepen; het seizoen
startte pas in september. Inmiddels
komen de rederijen die afhaakten
terug. “De riviercruise had 348 van de
normaal 2.300 aanlopen.”
Door de coronatijd was er ruim de tijd
om de samenvoeging van de twee bedrijven goed voor te bereiden. In de

Dick de Graaf en Monic van der Heyden in de terminal.

laatste anderhalf jaar moesten activiteiten worden verdeeld en overgedragen,
contracten, juridische en organisatorische inpassing worden uitgevoerd.
2022 is beter begonnen dan voorgaande jaren. Het eerste zeecruiseschip liep
op 8 februari binnen, het ms Ventura.
Op 29 januari arriveerde het eerste
riviercruiseschip, de Inspire.

gen voor dit jaar zijn goed, al hebben
zich door de onzekere situatie rond
corona nu alweer 150 schepen teruggetrokken en komen er steeds annuleringen binnen. Voor de zeecruise zijn
er nu 128 calls gereserveerd, in 2018
waren dat er 181.

Kerntaak

We zijn de grootste
riviercruisehaven van
Europa, iedereen kijkt naar
ons

Het was historisch gegroeid dat riviercruise in Amsterdam onder de divisie
havenmeester viel. Inmiddels is de
riviercruisesector zó groot geworden
dat de afhandeling van deze schepen
beter kan worden uitgevoerd door een
cruiseterminal, waarvoor dit een kernactiviteit is. “Zee- en riviercruise is een
team dat in dezelfde branche werkt en
elkaar aanvult. Cruiseschepen afhandelen is onze kerntaak”, zegt Van der
Heyden. “We krijgen in de zeecruise
een hoge waardering en dat systeem
zetten we door naar de riviercruise”,
vult De Graaff aan.
De plannen voor extra bruggen over
het IJ zijn voor CPA vooralsnog geen
bedreiging. De eerste brug bij het
Azartplein komt er waarschijnlijk pas
over tien jaar. “De brug laat de draaicirkel voor de zeecruise vrij, dus die is
geen bedreiging”, zegt De Graaff.
“De andere brug komt later. Daarnaast
is verhuizen naar de Coenhaven een
uitdaging en een kans. Tegen die tijd
staan daar huizen en is het onderdeel van de stad. De PTA gaat nu ook
gebruikt worden voor riviercruiseschepen. We hebben vanaf maart twee
nieuwe ligplaatsen voor fiets-vaarvakantieschepen. Die markt is de laatste jaren enorm gegroeid. Een bus of
vrachtwagen kan er niet komen en
bevoorraden is niet mogelijk, maar je
kan wel met de fiets van boord.”

De groei is terug
Door corona kwamen er in 2020 maar
107 riviercruiseschepen en in 2021
maar 348. Dus die 1.975 aanmeldin-

Op de schepen en in de terminal is alles
met looprichtingen en werkwijze voorbereid op het testen van passagiers.
In de terminal is zelfs een teststraat
ingericht voor passagiers die aan boord
komen. Bij de zeecruise worden passagiers die per vliegtuig aankomen op
corona getest, voor het aan boord gaan
en op het schip ook nog eens. Door de
versoepelingen is er weer meer mogelijk, ook met evenementen in de PTA.
“Corona blijft. Wie weet hebben we
voortaan elke winter een dipje. We
moeten ermee leren leven en werken”,
zegt De Graaff. “Door corona is er geen
personeel verloren gegaan, behalve
iemand die met pensioen ging. Voor de
riviercruise is er zelfs iemand aangenomen.”
Trots vertelt De Graaff dat het nieuwe
Holland Amerika Lijn (HAL) schip
MS Rotterdam in Rotterdam wordt
gedoopt (op 30 mei) en als thuishaven
Amsterdam krijgt. “Wij werken nauw
samen met Cruiseport Rotterdam en
proberen elkaar ook te versterken, Nederland is maar een heel klein landje.”
De HAL heeft in 2022 negentien calls
in Amsterdam. “We hebben er echt
zin in”, zeggen Van der Heyden en De
Graaff samen.
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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?
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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

GEZOCHT!
GASTVROUW/ GASTHEER
PARTYJACHT THALASSA

Rederij Thalassa is gespecialiseerd op
het gebied van varende evenementen.
Met ons partyjacht Thalassa zorgen wij met een professionele keuke
keuken in combinatie met een mooie
vaartocht voor een unieke ervaring op het water.
Als gastheer / gastvrouw bij Rederij Thalassa verwelkom jij onze gasten met een glimlach. Daarnaast
geef je de leiding aan het bedienend personeel tijdens de rondvaart en zorg je dat onze gasten het
naar hun zin hebben en het hen aan niets ontbreekt. Als jullie weer terug zijn en alle gasten met een
tevreden gevoel van boord zijn gegaan, dan steek je nog even de handen uit de mouwen om samen
met de bemanning het schip weer schoon te maken voor de volgende vaart
vaart. Naast het werk tijdens
de evenementen zal je ook zorgdragen voor het schoonhouden van het schip.

Wie zoeken wij?

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

•

Je bent een enthousiaste man of vrouw die er netjes en verzorgd uitziet

•

Je bent flexibel en hebt een dienstverlenende instelling

•

Je woont in Schoonhoven of in de buurt van Schoonhoven

Wat bieden wij?
•

Een gevarieerde, zelfstandige baan

•

Marktconform salaris en gebaseerd op je ervaring

•

Je ontvangt bedrijfskleding van ons

•

Je komt te werken in een klein team en persoonlijke werksfeer

•

Op het mooiste schip van Nederland!

Belangstelling?
Ben je geïnteresseerd in deze afwisselende baan? Mail dan je CV en een persoonlijke toelichting
naar m.dannis@rederijthalassa.nl
dannis@rederijthalassa.nl ( pasfoto is gewenst ).
) Wie weet verwelkom jij binnenkort onze
gasten en zorg jij voor een onvergetelijke tijd aan boord!

Rederij Thalassa B.V. | Dynamoweg 1, 2627 CG Delft

015 –26,
203 32635
9 90 | wBR
ww.reDen
derijthHoorn
alassa.nl | |
inf015
o@red-er203
ijthalas39
sa.nl90 | www.rederijthalassa.nl
Rederij Thalassa B.V. | Kleiweg
IBAN NL28 RABO 0341370002 | BIC RABO NL 2U | KvK 73215856 | BTW nr. NL 8594.04.109.B.01
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Reizen na corona: minder is meer
Na moeizame coronajaren start
de passagiersvaart weer op.
Door de oorlog in Oekraïne,
torenhoge brandstofprijzen en
personeelskrapte zijn de
uitdagingen groot.
DOOR SARAH DE PRETER

Of het ‘oude normaal’ weer terugkeert
is nog de vraag. “Mensen zullen wellicht minder gaan reizen, maar wel
bewuster”, kijkt Daniel Buchmüller,
voorzitter van de Europese branche
organisatie IG RiverCruise vooruit.
De afgelopen twee jaar kon de sector
wel aan het seizoen beginnen, maar
moesten cruiserederijen hun activiteiten voortijdig stopzetten door de snelle
verspreiding van het coronavirus. Nu
de Omikron-variant lijkt mee te vallen,
zijn in heel Europa de coronamaatregelen versoepeld. Dat betekent ook dat
de eerste passagiersschepen al uitgevaren zijn. Het loopt goed met de boekingen.
Volgens Daniel Buchmüller ontdekken
mensen weer de charme van een cruise
vaart. “Na de lockdowns wil iedereen
weer naar buiten en anderen ontmoeten”, aldus de voorzitter van de Interessengemeinschaft (IG) RiverCruise in
Bazel, die de belangen vertegenwoordigt van rederijen met in totaal ruim
350 cruiseschepen. Dat is zo’n 90 procent van de Europese markt.
Buchmüller is tevens Chief Services
Officer bij River Advice AG. “Mensen
willen weer reizen, maar veilig en met
het geruste gevoel dat ze op de geplande datum weer thuis zijn. Je merkt wel
dat passagiers nog voorzichtig zijn.
Men houdt bijvoorbeeld spontaan afstand. De situatie aan boord is echter
veel ontspannener. We hanteren nog
steeds strenge hygiënemaatregelen,
hebben overal desinfectiemiddelen en
adviseren een mondkapje te dragen
waar nodig.”
“Voor de rest houden we ons aan de
regelgeving in het land waar we varen.
Het merendeel van de bemanningsleden is gevaccineerd. Ook hebben
we nog steeds een evacuatieplan voor

(foto Viking Cruises)

Ik verwacht dat onze vloot
in 2030 al een stuk groener
zal zijn
het geval dat mensen ziek worden en
symptomen van corona hebben.”

Personeelskrapte
De coronacrisis heeft in de passagiersvaartsector tot een marktsanering
geleid. Veel kleinere rederijen zijn overgenomen door grote. Solide bedrijven
kunnen, dankzij overheidssteun en
kredieten, nu een doorstart maken.
Wel is er net als in de gastronomieen hotelsector aan land behoefte aan
personeel. “Veel medewerkers hebben
elders een baan gevonden of zich laten
omscholen”, zegt Buchmüller. “Ook
bemanningsleden uit Oekraïne blijven
weg. Dat doet pijn. Des te belangrijker
is het dat onze sector snel en onbureaucratisch personeel van buiten de Europese Unie in dienst kan nemen. Helaas

Daniel Buchmüller is voorzitter van belangenvertegenwoordiger
IG RiverCruise. (foto IG RiverCruise)

is het regelen van een visum vaak niet
eenvoudig. Corona is immers nog niet
weg en ook ambassades en consulaten
draaien nog niet op volle personeelssterkte. Alles gaat een beetje trager.”

Mooi gebaar
Door de oorlog in Oekraïne heeft de
sector te maken met torenhoge brandstofprijzen. Ook is er weinig animo
voor cruises op de Beneden-Donau.
Veel aanbieders hebben die dan ook
(tijdelijk) uit hun programma geschrapt.
Ondanks de eigen problemen is de
branche niet te beroerd om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. IG RiverCruises heeft gedoneerd aan de UBS
Optimus Foundation, die het bedrag
verdubbeld heeft en rechtstreeks inzet
om mensen in het gretoffen land te
helpen. Een mooi gebaar.
Ook vangen in heel Europa cruise
schepen die nog niet aan het seizoen
begonnen zijn tijdelijk vluchtelingen op. “Op die manier proberen we
gemeenten te ondersteunen. We geven vluchtelingen ook de mogelijkheid om wat te werken aan boord. Dat
leidt af en biedt een beetje perspectief.
Maar het is zwaar; deze mensen zijn in
gedachten voortdurend bij hun dier
baren in Oekraïne.”

Privilege
Wie van een cruisevaart wil genieten,
zal in de toekomst dieper in de portemonnee moeten tasten. De reden:
hogere recruitment- en brandstofkosten, maar ook de fors gestegen minimumlonen in Frankrijk en Duitsland.
Overigens geldt dit voor de hele reissector.
Is de tijd voorbij dat we snel en goedkoop een paar keer per jaar op reis konden? “Kunnen reizen is een privilege”,
zegt Buchmüller. “Dat waren we in
West-Europa misschien wel een beetje
vergeten. Want we hadden immers het
geld én de papieren om er onbezorgd
op los te kunnen reizen. Daar zie ik

nu verandering in komen. We zullen
minder vaak gaan reizen, maar wel
bewuster. Minder is meer. Als we uit de
coronacrisis één ding geleerd hebben,
is het wellicht een stukje deemoed.
Niets is vanzelfsprekend.”

Vergroening
Bij veel cruiserederijen is de spaarpot
behoorlijk leeg, terwijl ze de komende
jaren leningen zullen moeten terugbetalen en vanwege de klimaatdoelstellingen moeten investeren in de
verduurzaming van hun schepen. “We
dragen allemaal verantwoordelijkheid
om de vloot groener te maken. Door
de ambities voor 2030 kunnen we ook
niet anders. Maar op korte termijn
gaat dat zeker pijn doen. Daarom hebben we Europese subsidie nodig om
de vloot te verduurzamen. Bestaande
schepen zullen moeten worden omgebouwd.”
Wat vergroening betreft ziet Buchmüller wel veel positieve signalen. Zo gaat
in de herfst in Londen de Oceandiva
varen, ’s werelds eerste volledig CO2neutrale evenementenschip. “We zullen de komende jaren veel nieuwbouw
gaan zien met energiezuinige technologie.”
“Welke alternatieven voor fossiele
brandstof zich doorzetten, is nog lastig in te schatten. Er wordt in alle richtingen geëxperimenteerd: van groene
methanol tot waterstof, zonne-energie
en accupakketten. Ik verwacht dat onze
vloot in 2030 al een stuk groener zal
zijn.”
“In Europa varen zo’n 400 passagiersschepen, maar duizenden vrachtschepen. De technologie die zich in de
vrachtvaart doorzet, zal ook voor ons
maatgevend worden. Wat we nu vooral
willen, is weer enigszins aanknopen bij
de tijden van vóór de coronacrisis. Met
innovatie en goede producten voor
onze klanten.”
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Princess Rivercruises AG
Wij zijn op zoek naar:

Wij zijn op zoek naar:

1ste Kapitein & 2de Kapitein AflosKapitein

Machinist • Matrozen

(Op ZZP basis is ook mogelijk)

met geldig dienstboekje rijnvaart

Vaargebied: Nederland, België, Rijn, Moezel.

Vaargebied: Nederland, België, Rijn, Moezel.

Wij bieden:

Wij verwachten van U:

Wij bieden:

Wij verwachten van U:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden
• Zwitsers arbeidscontract
• Vrijetijdsregeling

• Prettige omgangsvorm en Representatief
uiterlijk
• Goede communicatieve vaardigheden
• Kennis van Duitse en/of Engelse taal en
ervaring in vergelijkbare functie.

Vrijetijdsregeling 4/4 of 4/2
Serieus netto salaris
Zwitsers arbeidscontract
Pensioenopbouw
Ziektekostenverzekering
Sociale verzekeringsbijdrage

Rijn- en Radarpatent
Ervaring in vergelijkbare functie
Kennis van Duitse en/of Engelse taal
Goede communicatieve vaardigheden
Deskundige passagiersvaart is een pré
Prettige omgangsvorm en Representatief
uiterlijk

Sollicitatie met CV: kunt U sturen naar nautisch@live.nl
Meer informatie: www.rivercruise-line.eu • Telefoneren kan met Jan de Berg +31 613121609

Wij streven dag na dag de hoogste standaarden na. Bijna 40 schepen
en 350 medewerkers maken ons tot één van de grootste nautisch
management bedrijven voor de riviercruisevaart.
Ben jij op zoek naar een job bij een bedrijf in volle ontwikkeling?
Een werkgever die inzet op opleiding en ontwikkeling van haar
medewerkers? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Voor onze klanten zijn wij op zoek naar:

1E/2E KAPITEIN
Wat we van jou verwachten
• lbv. Rijnpatent. min tot Mannheim
• Donaupatent is een plus
• Ervaring in de passagiersvaart
• Kennis van Duitse (en Engelse) taal
Wij bieden jou
• Een goede vrijetijdsregeling, 4-2 of 4-4
• Een competitief salaris
• Zwitsers contract
• Een stabiele en dynamische werkomgeving

Hoe te solliciteren
Ben je de juiste persoon voor één van
bovengenoemde functies, dan kun je je
sollicitatie richten aan jobs@rsrnemo.com

Wij zijn een nautisch management bedrijf in volle ontwikkeling. Wil jij aan de
slag op een riviercruise bij een werkgever die inzet op opleiding en ontwikkeling
van haar medewerkers? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Voor onze klanten zijn wij op zoek naar:

STUURMAN

Bij voorkeur in het bezit van een Rijn- en/of Donaupatent

MATROOS

In het bezit van een dienstboek met Rijn en Donau kwalificatie voor Matrozen
Wat we van jou verwachten
• Kennis van Duitse (en Engelse) taal
• Representatief voorkomen
Wij bieden jou
• Een goede vrijetijdsregeling
• Een competitief salaris
• Cyprus of Zwitsers contract
• Een stabiele en dynamische werkomgeving

Hoe te solliciteren
Ben je de juiste persoon voor één van
bovengenoemde functies, dan kun je je
sollicitatie richten aan jobs@rsrnemo.com
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Wij wensen al
onze klanten
een succesvol
en duurzaam
seizoen toe!
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InnoPack++ Marine
installaties op schepen

35

7+
jaar ervaring
in de scheepvaart

Kleinste installatie
in de markt

100%
Alle installaties met
Es-Trin certificaat

Service hotline &
Remote control

Minder energieverbruik

PureBlue
Gentsevaart 21 | 4565 ER Kapellebrug
Tel : +31 85 07 03 190 | info@pureblue.nl
www.pureblue.nl

Glas in aluminium ramen

Alle denkbare soorten en vormen
gemonteerd in aluminium ramen
voorzien van scheepsglas volgens de
vastgestelde normen.

Scheepsglas

Glas los geleverd of gemonteerd in
verschillende toepassingen binnen de
scheepsreparatie en nieuwbouw; isolatieglas
voor stuurhuizen, scheepsglas in rubber en
pees in alle diktes en uitvoeringen.

Glas verlijmd (structurele scheepsbeglazing)
In de scheepsbouw is kit en lijm niet meer weg te
denken, Glass ’n fit is één van de weinige bedrijven
die zich volledig heeft gespecialiseerd in het verlijmen
van glas in verschillende uitvoeringen, met volledige
garantie en certificering. Dit geldt voor enkelglas,
isolatieglas en verwarmd glas.

Peelbaan 7
5121 DB, Rĳen
T: +31 (0)10 - 437 71 11
E: info@glass-n-ﬁt.nl
W: www.scheepsglas.nl
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Saga verovert Donau met Spirit of the Danube
De Spirit of the Danube is het tweede
nieuwbouw riviercruiseschip voor Saga
River Cruises. Het 135 x 11,40 meter grote
schip is gebouwd door Scheepswerf &
Machinefabriek Vahali, in opdracht van
Rijfers Nautical Management.

De naam geeft aan wat het voornaamste
vaargebied van de Spirit of the Danube
wordt. Het is een zusterschip van de Spirit
of the Rhine, die vorig jaar eveneens voor
de Britse reisorganisatie werd opgeleverd. Ze
zijn 19 maart samen gedoopt in Armhem, de
thuisbasis van Rijfers Nautical Management.
Aan boord is plaats voor 190 gasten. Zij verblijven ruimschoots all inclusive. Zelfs een

aantal excursies vanuit de aanlegplaatsen
onderweg zijn bij de prijs inbegrepen. Er
zijn vier dekken, waarvan zich op drie luxe
cabines bevinden. De crew bestaat uit veertig mannen en vrouwen.
Saga heeft de lat hoog gelegd: “We hebben
dezelfde hoge normen van comfort en service die u verwacht gekoppeld aan emissiereducerende technologie, waardoor dit een
van de groenste schepen op de rivieren is”,
staat op de website van Saga te lezen.
De eerste cruise start in mei.

(foto Saga River Cruises)

Dekkenplan Danube

Aan boord van mps Spirit of the Danube
leverden wij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwarmingsinstallatie
Ventilatiesystemen
Airconditioning
Evac vacuüm toiletten
Martin Systems sewage systemen
Sanitaire installaties
Hydrofoor installatie
Machinekamer ventilatie
Koel en vriescellen
Ultrafog hogedruk sprinklersysteem
Zwembad installatie

Aan mps SPIRIT OF THE DANUBE leverden o.a. vlootschouw.nl/Spirit-of-the-danube
Vahali Gendt Holland
Casco gebouwd en de afbouw
Rivertech Nautical Management
Nautisch en technisch Management
Ahorn B.V.
Galley Equipment, steakhouse
Equipment, restaurant Equipment,
bar Equipment, sundeck Equipment
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Beerens Handelsonderneming B.V.
Voorsierradarmast type Emerald, alu
toplicht/heklichtmast, Davit WLL
300kg incl. CE-keur, alu wegdraaibare
wentel stuurhuistrappen
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers en warmtewisselaars
Foresta Trading B.V.
Volledige pakket F.T. VICTOR
Dienstpompen en F.T. VICTOR
gasolie-trimpompen
Hoogendoorn MBI B.V.
Complete betimmering

Klimaatservice Holland B.V. Staal
Gorkum B.V.
Verwarmingsinstallatie,
ventilatiesystemen, airconditioning,
Evac vacuüm toiletten, Martin
Systems sewage systemen, sanitaire
installaties, hydrofoor installatie,
machinekamer ventilatie, koel
en vriescellen, Ultrafog hogedruk
sprinklersysteem, zwembad
installatie
Koetsruiter Hydrauliek Service B.V.
Hydraulische installatie voor het
heffen van stuurhuis en schoorstenen
Overvliet Assurantiemakelaars B.V.
De varen-verzekeringen
Scheepvaartwinkel Marine B.V.
Leveren en plaatsen van
veiligheidspakket bestaande uit:
Brandslanghaspels, brandblussers,
brandweer- en ademluchtuitrusting,
reddingsvesten, Jeanneau CAP360 +
Suzuki DF5 buitenboordmotor

Leveren technisch pakket bestaande
uit: Shell smeermiddelen,
gereedschappen, schoonmaak- en
reinigingsmiddelen, Epifanes verf,
OrangePowerRope HMPE touwen
Tresco Engineering bvba
Tresco Navigis
Van Tiem Elektro B.V.
Complete elektrische installatie en
databesturingssysteem
Veth Propulsion B.V.
4 contraroterende Veth Z-drives, type
VZ-450-CR
Aangedreven door 4 Scania
voortstuwing motoren DC13 (368
kW / 1800 rpm)
3 Scania generatorsets DC13 (385
ekW)
1 compact-jet 1200 boegschoef
aangedreven door Scania DC13
(368kW/1800rpm)

Wij feliciteren
RNM Spirit of the Danube GmbH
met hun
m.p.s. “Spirit of the Danube”

Wij wensen Rijfers Nautical Management,
haar bemanning en passagiers een behouden vaart.

Nijverheidsstraat 31
3371 XE Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184 - 613911
Fax 0184 - 614230

www.klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl

+31 (0)10-411 9595

WWW.OVERVLIET.NL

Cruise Special

38

HVAC

refrigeration systems

fire protection

sanitary

29 maart 2022

vacuum & environmental systems

Tel. 0031 (0)184 - 613911

www.klimaatservice.nl
STUURHUIZEN • ZONNETENTEN
WINDSCHERMEN • VOORMASTEN
ACHTERMASTEN • RAMEN

SEKO elektrotechnische
installaties en paneelbouw

SCHUIFDEUREN
In de afgelopen 20 jaar heeft Alubouw de Mooy
meer dan 1000+ succesvolle projecten en
toepassingen bedacht, gemaakt en geplaatst.
Ook kunt u terecht voor aluminium
en rvs op maat.

Focus op verduurzaamen

ADRES NOORDEINDE 7, 3341 LW H.I. AMBACHT • TELEFOON (078) 682 12 14
FAX (078) 682 12 17 • E-MAIL info@alubouwdemooy.nl • WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

Rivierdijk 350
3372 BS Hardinxveld-Giessendam
T +31 (0)184 611166
24/7 storingsdienst:
T +31 (0)85 743 0270
info@sekobv.nl
www.sekobv.nl
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Klimaatservice Holland maakt
het behaaglijk aan boord
De Marine-afdeling van Klimaatservice Holland is actief in het nieuwbouwen,
renoveren en onderhouden van technische installaties aan boord van
riviercruises, veerponten, binnenvaartschepen, bagger- en werkschepen.

CRUISEVAARTCONFERENTIE
IN REGENSBURG
Ook in Duitsland zijn de coronamaatregelen versoepeld,
en dat is goed nieuws voor de passagiersvaart. Van
4 tot 6 april kan de 25e internationale Donau- en
toerismeconferentie in Regensburg doorgaan.
Deze conferentie was eerder wegens corona geannuleerd.
Boekingen (deelname en sponsorpakketten) zijn geldig
gebleven maar men moet wel opnieuw een hotelkamer
boeken. Dat geldt niet voor sponsors die hun boeking niet
gestorneerd hebben en vorig jaar al betaald hebben.
Op www.donautourismus.eu is meer informatie te vinden.
Passagiersschepen in Regensburg.
(foto Andrejs Marcenko / Shutterstock)

(foto Klimaatservice Holland)

Het realiseren van installaties aan
boord van cruiseschepen is één van de
specialismen van Klimaatservice
Holland. De gasten verwachten, net
als in een hotel, altijd warm water, een
goed functionerende airco en verwarming in de hutten, het restaurant en de
salon.
“De basis is behaaglijkheid en wij
zorgen daarvoor. Verwarming, luchtbehandeling, koeling en de bijbehorende
regeltechniek zijn de oorspronkelijke
disciplines van Klimaatservice Holland. Deze zijn echter niet meer los te
denken van andere specialisaties. Wij
leveren koel- en vriescellen, het sanitair,
warm- en koud-waterinstallaties, de
vacuümsystemen en sewage treatments.”

Vanaf ontwerp en installatie van de
systemen tot en met het onderhoud.
Hierin geven wij graag advies, liefst in
een zo vroeg mogelijk stadium.”

Sprinklerinstallaties

Vérgaande service

“Eveneens worden onder onze verantwoordelijkheid sprinklerinstallaties
gerealiseerd. Dit zijn zowel conven
tionele sprinklersystemen als systemen waarbij het water onder hoge
druk verneveld wordt, waardoor er
met relatief kleine hoeveelheden water
een groot neveleffect bereikt wordt.
De waterschade is dankzij dit laatste
systeem aanmerkelijk minder.”
“Wij beschikken over ervaren specia
listen die het hele traject verzorgen.

Klimaatservice Holland onderscheidt
zich doordat het een snelle service
in de vaargebieden kan waarborgen.
“Om onnodige kosten voor onze
klanten te voorkomen wordt eerst
geprobeerd eventuele problemen
telefonisch op te lossen. Het beheren
op afstand van installaties aan boord
van cruiseschepen is betaalbaar geworden door de komst van web-based
regeltechniek. Klimaatservice Holland
beschikt, al sinds de jaren 80, over een

Kwalitatief goede en
bedrijfszekere installaties
zijn essentieel en aan boord
van cruiseschepen is voor
onze klanten de luxe en het
comfort voor hun gasten
zeer belangrijk.

moderne afdeling afstandbeheer.
Iedere installatie kan op zijn functioneren vanuit onze centrale post
worden gecontroleerd en indien
noodzakelijk bijgestuurd. Bij storingen geeft de regelinstallatie aan boord
automatisch de melding door.”
Klimaatservice Holland is 24 uur per
dag paraat waardoor tijdig actie
ondernomen kan worden. “Als het
noodzakelijk is komen wij naar de
klant toe. Vroeger wist de machinist
zelf de meeste problemen aan boord
op te lossen, tegenwoordig is de
technische ervaring met de steeds
complexer wordende installaties vaak
onvoldoende. Daarom hebben wij een
aparte servicegroep die wij in de vaargebieden van onze klanten
kunnen inzetten.”
“Wij verlenen 24 uur per dag service
door heel Europa. Snelheid van reparatie is veelal heel belangrijk. Indien de
ligplaats binnen redelijke tijd per auto
te bereiken is wordt hiervoor gekozen,
echter bij grotere afstanden gaan onze
servicespecialisten per vliegtuig. Met
andere woorden: wij verlenen zowel letterlijk als figuurlijk vérgaande service!”
www.klimaatservice.nl

GREEN AWARD WERKT AAN
MAATWERK VOOR CRUISEVAART
Green Award werkt samen met partijen uit de
riviercruisebranche aan een separaat Programma van
Eisen voor riviercruiseschepen.
“Er is steeds meer vraag naar Green Award certificering
voor uiteenlopende scheepstypes, wat betekent dat wij
ons willen gaan richten op maatwerk per type”, meldt de
organisatie in haar nieuwsbrief van maart.
“Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid om het
Programma van Eisen voor andere binnenvaartschepen
modulair op te bouwen. Bijvoorbeeld met een module
‘basiseisen’ die aangevuld wordt met specifieke eisen
passend bij het te certificeren scheepstype.”
Aan het begin van het cruiseseizoen zijn zes schepen
van Lueftner Cruises onderscheiden met een Green
Award-certificaat op ‘Silver’ niveau. “De schepen hebben
laten zien dat ze beter presteren dan wettelijk vereist
op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu. Ze
dragen bij aan een betere leefomgeving en kunnen
zich presenteren aan gasten die waarde hechten aan
duurzaamheid”, aldus Green Award.

Cruiserederijen spelen in op Floriade
Eens in de tien jaar vindt in Nederland de Floriade plaats. Steeds
in een andere gemeente. Dit jaar is
het weer zover. Op 14 april opent
de wereldtuinbouwtentoonstelling zijn deuren in Almere. Vrijwel
alle grote cruiserederijen hebben
het bijzondere evenement opgenomen in een of meer cruises. Het
gaat om cruises waarbij de hoogtepunten van Nederland op de route
staan – en dit jaar dus ook de Floriade.
De ‘Floriadecruises’ zijn vooral
in het voorjaar geprogrammeerd.
De tentoonstelling, die bezoekers
uit de hele wereld trekt, is echter

van 13 april tot en met 8 oktober
open. Koning Willem-Alexander
opent de Floriade Expo 2022
in Almere op woensdagmiddag
13 april. Met het thema Growing
Green Cities richt het evenement
zich op het “leefbaarder, leuker
en duurzamer maken van steden”. Het thema is volgens de
organisatoren belangrijker dan
ooit. De verwachting is namelijk
dat in 2050 68 procent van de wereldbevolking in de stad woont,
op slechts 2 procent van het totale aardoppervlak.
De Nederlandse tuinbouwsector
presenteert daarvoor op de Floria

de, samen met 400 (inter)nationale deelnemers, allerlei innovatieve ideeën en oplossingen. Het
Floriadepark is een feest van groen
en duurzame technologie, belooft
de organisatie. een levend laboratorium waar nieuwe technologieën voor groen, voedsel, energie en
gezondheid worden onderzocht
en toegepast.
De Floride Expo 2022 in Almere opent op 14 april. (foto Floriade)

Het park is opgebouwd uit permanente onderdelen en onderdelen specifiek voor de Expo. Allemaal dragen ze bij aan Floriade’s
vier subthema’s: Greening the City
(meer groenvoorziening), Feeding

the City (betere voedselvoorziening), Healthying the City (bewuster leven) en Energising the City
(slimmere energievoorziening).
Touroperators als TUI, Avalon

Waterways, Amawaterways en
Nicko Cruises hebben een bezoek
aan de Floriade in hun programma opgenomen. De meeste in een
5- of 6-daagse Hollandse cruise.
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Den Breejen scoort ‘hattrick’ voor Travelmarvel

De Travelmarvel
Capella bij Den
Breejen voor de wal.
(foto Pieter Inpijn)

De opdracht voor drie identieke 135 meter
Rhinecruisers kwam van PCE uit Hamburg,
die al eerder bij Den Breejen liet bouwen.
De Australische touroperator APT voegt
de Travelmarvel-beauty’s Polaris, Vega en
Capella toe aan de Europese vloot van luxe
riviercruisers.
DOOR JOHAN DE WITTE

Door corona-reistrubbels kon de opdrachtgever de bouwprogressie van de eerste twee
alleen via IT volgen. De zusjes werden digitaal overgedragen. Eerst bij de proefvaart van

nummer drie was er de fysieke first impression. Face-to-face was er voor de opdrachtgever 135 meter verrassing en voldoening.
Geloof in eerder opgedane betrouwbaarheid en kwaliteit van de bouwer lag hieraan
ten grondslag. Natuurlijk zijn het fraai ingerichte schepen, iedere keer weer een stapje
mooier. Het ingetimmerde comfort is van
Willemsen, luxe kwaliteit is daarbij evident.
Inmiddels liggen de schepen op koers,
Corona ging voor anker, het seizoen open.
Ingeval het uw ‘lot’ is als gast aan boord van

de Capella te zijn, bent u door de McGeary’s
pub te bezoeken in de gelegenheid voor een
extraordinairy experience. U ervaart originele
Australische ambiance!
Waarom die Australische touch? In 1924
realiseerde de grondlegger van APT een reisbus en ging ermee toeren. Het chassis was
van een afgedankte vrachtwagen. Inmiddels
is APT groot en toert wereldwijd op niveau.
Wellicht een succes doordat ze hun roots
niet zijn vergeten!
Commercieel directeur Johan Kaasjager is
alweer anderhalf jaar lid van het Den Breejendirectieteam. Hij volgde de nodige opleidingen, bekwaamde zich bij gerenommeer-

de bedrijven in de scheepsbouwdisciplines,
vloog in dienst van de megajachtbouw een
paar keer rond de wereld en landde vervolgens na een overdaad aan avontuur in
Hardinxveld. Voor de switch van jacht- naar
commerciële scheepsbouw solliciteerde
hij op de functie van CCO. “De klik was er
meteen”, zegt Johan, “en het scheepsbouwDNA van het familiebedrijf voelde al snel
vertrouwd.”
Waarin onderscheiden de schepen zich?
“De opdrachtgever koos voor de kleur grafiet. Voor ons ook nieuw, het geeft een heel
Lees verder op pagina 43

Dekkenplan Polaris
Perfectie waarop
u kunt vertrouwen
Aan mps TRAVELMARVEL POLARIS leverden o.a.

Innovatief design met een perfecte afwerking tot in de kleinste details.
Volledig afgestemd op uw persoonlijke wensen. Wij geven uw schip
uw handtekening.

Begonialaan 1
6851 TE Huissen
T 026-3250336
info@willemsen-interieurbouw.nl
www.willemsen-interieurbouw.nl

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Ontwerp, bouw en levering casco
Den Breejen Shipyard
Ontwerp en complete bouw van het
schip
Alpha Design Projects B.V.
De complete stoffering verzorgd incl.
het kunstgras op het Sun Deck
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
BAM PRO Electronics B.V.
Fire alarm system -Silent alarm
system, telephone system, internet
connectivity, PA/GA system, entertainment TV system, CCTV system
Beerens Handelsonderneming B.V.
Voorsierradarmast type Reintrade
L, RVS uitschuifbare klapradarmast
en Davit WLL 500kg hangend incl.
CE-keur
Breman Shipping Installation B.V.
The Sanitary system (pipelines)
Hotwater Calofier / boiler Water
pressure/Boosterset Hot water
circulation pump UV-Steriliser Hadex
dosing unit Grey and Black water
Pipelin Shower drainses Sanitary
Fittings / Articles Mechanical

Ventilation Air-conditioning system
Air handeling units Control panels
for AHU Fancoils Chilled water unit
Refrigeration and cool stores Heating
plant Aqseptence vacuum toiletten
Dijvler Materiaal B.V.
Boegankerlier, achterankerlier,
ankers, ankerdraden, kaapstaanders,
Acera verhaaldraden, dekrollen en
ankerdraadrollen
Lloyd’s Register EMEA
Gecertificeerd
Metaglas B.V.
Aluminium puien, ramen en deuren
Perspectief Kunstverzorging
Kunst, wanddecoraties en spiegels
Scheepvaartwinkel Marine B.V.
Leveren en plaatsen van
veiligheidspakket bestaande uit:
Brandslanghaspels, brandblussers,
brandweer- en ademluchtuitrusting,
reddingsvesten, Jeanneau CAP360 +
Suzuki DF5 buitenboordmotor
Leveren technisch pakket bestaande
uit: Total smeermiddelen,
gereedschappen, schoonmaak- en
reinigingsmiddelen, Epifanes verf,
OrangePowerRope HMPE touwen

vlootschouw.nl/polaris

Seko Scheepselektrotechniek
De complete elektrische installatie,
monitoring systeem met touchscreen
bediening en tankmeetsysteem
Sun Roestvaststaal B.V.
Hoogglans nieuw concept
relingwerk volledig conform nieuwe
wetgeving ES-TRIN, RVS Hoogglans
zonnetenten, nieuw concept
loopplanken eveneens conform
nieuwe eisen, windschermen, diverse
overige RVS werkzaamheden en
machinekamervloeren
Van Wijk Machinefabriek en
Scheepsreparatiebedrijf B.V.
Gangwaykranen
Veth Propulsion B.V.
1 st. Veth-Jet, boegschroef, Type 4-K1200 (350Kw/ 1800rpm) met Scania
DI13 073M
2 st. Veth Z-drives, roerpropellers,
Type VZ 900-CR (746kW/1800rpm)
3 st. Diesel Generatorsets, DI13 081M
+ HCM534D
Willemsen interieurbouw &
scheepsbetimmering B.V.
Isolatie en betimmering

Cruise Special

42

29 maart 2022

Hartelijk gefeliciteerd met mps TRAVELMARVEL VEGA

Foto: Pieter Inpijn

Dekkenplan Vega

Perfectie waarop
u kunt vertrouwen
Aan mps TRAVELMARVEL VEGA leverden o.a.

Innovatief design met een perfecte afwerking tot in de kleinste details.
Volledig afgestemd op uw persoonlijke wensen. Wij geven uw schip
uw handtekening.

Begonialaan 1
6851 TE Huissen
T 026-3250336
info@willemsen-interieurbouw.nl
www.willemsen-interieurbouw.nl

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Ontwerp, bouw en levering casco
Den Breejen Shipyard
Ontwerp en complete bouw van het
schip
Alpha Design Projects B.V.
Alle vloerwerking, gordijnen en
spreien incl. kunstgras op het Sun
Deck
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
BAM PRO Electronics B.V.
Fire alarm system - Silent alarm
system - Telephone system - IT
Network - 4G internet - TV /
Entertainment system - PA system CCTV system
Beerens Handelsonderneming B.V.
- Voorsierradarmast type Reintrade L
- Rvs uitschuifbare kalpradarmast
- Davit WLL 500 kg incl. CE-keur
Breman Shipping Installation B.V.
Sanitary system Hotwater boilers.
Hydrofoorsset. Circulation pump
hot water. UV Steriliser Hadex dosing
unit Grey and black water pipelines.
Vaccuum toilets. Showerdrains.
Sanitary articles Air-conditiong.
Axiaal ventilators. Fans Mist
eliminators. Fire dampers. Control
panel for AHU and Switchboards.

Mechancials Exhaust Fancoil units.
Chilled water unit. Regrigeration
and cool stores Oil-fired warm water
boiler, incl. oil burner Electrical
Heaters.
Metaglas B.V.
Aluminium ramen en deuren
Miele Professional B.V.
2x Miele Professionele wasautomaat
7 kg
2x Miele Professionele wasautomaat
16 kg
2x Miele Professionele
droogautomaat 13-16 kg
1x Miele Professionele mangel
Perspectief Kunstverzorging
Kunst, wanddecoraties en spiegels
Scheepvaartwinkel Marine B.V.
Leveren en plaatsen van
veiligheidspakket bestaande uit:
• Brandslanghaspels
• Brandblussers
• Brandweer- en ademluchtuitrusting
• Reddingsvesten
• Jeanneau CAP360 + Suzuki DF5
buitenboordmotor
Leveren technisch pakket bestaande
uit:
• Mobil smeermiddelen
• Gereedschappen
• Schoonmaak- en reinigingsmiddelen

vlootschouw.nl/vega

• Epifanes verf
• OrangePowerRope HMPE touwen
Seko Scheepselektrotechniek
Complete elektrische installatie
inclusief SEKO power management,
alarm monitoring systeem,
tankmetingen en verlichtingssysteem
met touch panel bediening.
Studio-L / Liane van Leeuwen
Gehele interieur design + levering
van decoraties en kunstobjecten.
Sun Roestvaststaal B.V.
• RVS Hoogglans relingwerk met led
verlichting
• RVS Hoogglans zonnetenten
• RVS Hoogglans windschermen
• Gangways Lloyds gecertificeerd
• Machinekamervloeren
Van Wijk Machinefabriek en
Scheepsreparatiebedrijf B.V.
Gangwaykranen
Veth Propulsion B.V.
2 contra roterende Veth Z-drives, type
VZ-900-CR (646 kW/ 1800 rpm)
1 Veth Jet, type 4-K-1200 met Scania
motor DI13 (350 kW / 1800 rpm)
3 Veth Generator sets
Willemsen interieurbouw &
scheepsbetimmering B.V.
Isolatie en betimmering
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(foto's Den Breejen
Shipyard)

Drie Travelmarvelbeauty’s: Polaris,
Vega en Capella
Vervolg van pagina 41

eigen karakter, eenvoudig chique. Van buiten zijn er nauwelijks verschillen, binnen is
de stijl divers.”
Heeft corona jullie gehinderd in werk en
business?
“Het heeft ons als werf minder geraakt dan
de cruisebranche, waar de schepen vrijwel
twee jaar de haven niet uit zijn geweest.
Zoiets is ingrijpend en raakt de hele sector. We konden een deel opvangen door te
focussen op afbouw van tankers en op
reparatieklussen. Gelukkig kan de cruisevaart weer van start en worden de schepen
voorbereid op het nieuwe seizoen, zoals de
Emerald Luna in haar laatste afbouwfase.”
Hebben jullie voldoende werk in portefeuille?

“We klagen niet. Voor de kade ligt het imposante casco van de tanker Monaco, die
we afbouwen in opdracht van een Belgische
klant. We hebben veel winterwerk mogen
uitvoeren aan eerder gebouwde cruise
schepen, maar ook aan andere. De Elegant
Lady is daar een voorbeeld van.”
“In Frankrijk heeft aangepaste regelgeving
gezorgd voor uitgebreid werk aan Sceniccruisers. Een Oranje Nassau en nog enkele
schepen liggen nu voor onderhoud in de
haven. Als nieuwbouw verwachten we nog
twee Stolt-tankers en vier LPG-tankschepen
voor GEFO. Daarbij draait onze draaierij
ook volop voor derden. We zijn in beweging
en dat is belangrijk. We focussen op klanttevredenheid”, klinkt het gepast trots!
De 135 x 11,45 meter grote casco’s zijn door
RensenDriessen Shipbuilding gerealiseerd

op de Roemeense werf Santierul Naval in
Orsova. Eenmaal afgewerkt bij Den Breejen
door projectleider Wilfried van der Drift en
zijn team geven de 135 meter staal- met veel
glasconstructies een transparantie die fraai
oogt en zo strak is als de tekening.
Van der Drift is gepokt en gemazeld in de
passagiersschepen en legt nadruk op een
goede werksfeer met collega’s en onderaannemers. De quote ‘vind een job naar je zin
en je zal nooit meer hoeven te werken in je
leven’, had van Wilfried kunnen zijn.

One-stop-shop
Het interieur van de lookalikes is onderscheidend. Willemsen Interieurbouw &
Scheepsbetimmering maakte in samenwerking met Liane van Leeuwen van Studio L
het verschil. De Willemsen-BV biedt een totaalconcept, ofwel een one-stop-shop met
ontwerp, concept, interieur, meubilair en
aankleding, en dat gebeurt in samenwerking
met opdrachtgever en architect.
In de scheepvaartbranche is het bedrijf
onlosmakelijk verbonden met stijl, trends,
luxe en uniek kwaliteitslabel. De focus ligt
op geluid, milieu en duurzaamheid. Van
Leeuwen is expert in design. Zij ontwerpt
met passie, stijl en oog voor detail. Is pas
tevreden als het resultaat vernieuwend

exclusief is en blijft. Verrassend sfeervolle
elementen aan boord zijn het label van
Liane.

Innovatie
Den Breejen Shipyard blijft zich richten op
waar ze al jaren goed in zijn: de ontwikkeling van binnenvaartschepen naar een
hoger niveau. De werf voorziet in uitvoerige
scheepsbouw en engineeringsfaciliteiten
voor passagiersschepen, vracht- en containerschepen, chemicaliën- en tankschepen.
Ook zijn ze gespecialiseerd in het bouwen
van diverse typen veerponten, constructies
en werk aan kleine zeevaart. Het laatste is
mogelijk door recente uitbreiding van de
haven en een forse investering in nieuwe kades.
“Had ik naar consumenten geluisterd, dan
zou ik gevraagd zijn een sneller paard te
bouwen”, is een beroemde uitspraak van
Henry Ford. Hij realiseerde zijn T-Ford!
Ook Den Breejen Shipyard bewijst dat de
toekomst onvoorspelbaar is, ervaring het
verschil maakt en elk nieuwbouwschip innovatie voor de boeg heeft.
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Hartelijk gefeliciteerd met mps TRAVELMARVEL CAPELLA

Foto: Pieter Inpijn

Dekkenplan Capella

Aan mps TRAVELMARVEL CAPELLA leverden o.a. vlootschouw.nl/capella

Een behouden vaart
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. heeft het ontwerp,
de bouw en de levering casco’s mogen verzorgen
voor DEN BREEJEN SHIPYARD.
Wij wensen het mps Travelmarvel Polaris, Travelmarvel Capella,
Travelmarvel Vega en de bemanning een behouden vaart.
www.rensendriessen.com
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31(0)78 - 619 12 33 E: wim@rensendriessen.com

Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Ontwerp, bouw en levering casco
Den Breejen Shipyard
Ontwerp en complete bouw van het
schip
Alpha Design Projects B.V.
De complete stoffering verzorgd incl.
het kunstgras op het Sun Deck
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
BAM PRO Electronics B.V.
Fire alarm system -Silent alarm
system, telephone system, internet
connectivity, PA/GA system,
entertainment TV system, CCTV
system
Beerens Handelsonderneming B.V.
Voorsierradarmast type Reintrade
L, RVS uitschuifbare klapradarmast
en Davit WLL 500kg hangend incl.
CE-keur
Breman Shipping Installation B.V.
The sanitary system, sanitary articles,
air conditioning, heating, ventilation,
engineering, vacuum dosing units,
water softener, sewage system,
sewageTreatment plant, boilers,

hydrophore set, UV steriliser, several
pumps, several fans, airhandeling
units, grills, fancoil units, chilled
water unit, referation- and coolstores,
hadex dosing units, oil burner
Dijvler Materiaal B.V.
Boegankerlier, achterankerlier,
ankers, ankerdraden, kaapstaanders,
ankerdraadrollen, dekrollen en
verhaaldraden
Perspectief Kunstverzorging
Kunst, wanddecoraties en spiegels
Scheepvaartwinkel Marine B.V.
Leveren en plaatsen van
veiligheidspakket bestaande uit:
• Brandslanghaspels
• Brandblussers
• Brandweer- en ademluchtuitrusting
• Reddingsvesten
• Jeanneau CAP360 + Suzuki DF5
buitenboordmotor
Leveren technisch pakket bestaande
uit:
• Mobil smeermiddelen
• Gereedschappen
• Schoonmaak- en reinigingsmiddelen
• Epifanes verf

• OrangePowerRope HMPE touwen
Seko Scheepselektrotechniek
De complete elektrische installatie
incl SEKO power management
systeem, alarm monitoring systeem,
tankmeting en verlichtingssysteem
met touch panel bediening
Studio L B.V.
Interieurdesign
Sun Roestvaststaal B.V.
RVS Hoogglans relingwerk met
led verlichting, RVS Hoogglans
zonnetenten, gangways Lloyds
gecertificeerd, machinekamervloeren
Van Wijk Machinefabriek en
Scheepsreparatiebedrijf B.V.
Gangwaykranen
Veth Propulsion B.V.
2 contraroterende Veth Z-drives, type
VZ-900-CR (746 kW / 1800 rpm)
1 Veth Jet, type 4-K-1200 met Diesel
motor (350 kW / 1800 rpm)
3 Generator sets
Willemsen interieurbouw
& scheepsbetimmering B.V.
Isolatie en betimmering
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AlphaRiverTrackPilot
• Automatische koers- en bochtbesturing
• Routelijnen gemakkelijk in te stellen door de gebruiker
• Snelle aanpassing van de koers indien gewenst dmv joystick
• Analyse van het route verloop dmv voorspellingslijnen
• Minder brandstof verbruik door minder roerbewegingen

alphatronmarine.com

Wij leveren o.a. gereedschappen, verf, smeermiddelen en veiligheidsmiddelen eigenlijk alles
wat nodig is voor de inrichting, onderhoud en veiligheid aan boord van het schip.

Leveringen:
• De leveringen vinden plaats door heel Europa: o.a. in
NL – DU – FR –BE – IT – AT.
Safety:
• De mogelijkheid om de verschillende veiligheidspakketten
aan te bieden voor o.a. de cruise- en beroepsvaart.
• Een eigen gecertificeerd keuringsstation.
Eigen werkplaats:
• Onderhoud van buitenboordmotoren en -machines.
Daarbij kunnen de buitenboordmotoren/machines bij u van
boord gehaald worden en nadien weer afgeleverd worden.

Scheepvaartwinkel Marine BV
Nieuwe Kade 17 | 6827 AB Arnhem | Nederland
Tel : 026-4456597 | info@scheepvaartwinkel.com

www.scheepvaartwinkel.com
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Dé professionele wasserij
aan boord van Rivercruise schepen
Miele Professional. Immer Besser.

De professionele was-, droog- en mangelapparatuur
garanderen uitstekende betrouwbaarheid en een lange
levensduur bĳ dagelĳks gebruik.
• Zuinig en efficiënt: de machines van Miele Professional hebben
een nauwkeurige automatische beladingsherkenning, en
daarmee een bĳzonder laag water-, energie- en zeepverbruik.
• Programmeerbare besturing: de eenvoudige besturing zorgt
voor een perfecte aanpassing aan de individuele behoeften.
• Hygiënisch schoon: een perfect schoon resultaat door een
zeer behoedzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel.

Voor meer informatie:
miele.nl/professional | Telefoon: (0347) 37 88 84 | E-mail: professional@miele.nl

221974_ADV_PROF_Marine_264x380.indd 1

18/02/2022 13:27
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Scheepsbouw
zit in ons DNA

Nieuwbouw

Gespecialiseerd in het ontwerpen,
engineeren en bouwen van state of
the art riviercruise schepen.
Custom-built en innovatief.

Re ﬁt

Een eﬀiciënte aanpak, toevoegen
van duurzaamheid en 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

Altijd beschikbaar voor snelle en
kwalitatieve service om met adequate
oplossingen continuïteit te waarborgen.

breejen-shipyard.nl

Wij willen al onze
klanten bedanken voor
het vertrouwen en
wensen iedereen een
behouden vaart en een
goed seizoen
Tel. +31 (0)514 55 17 17 • www.hoekstravloeren.com • info@hoekstravloeren.com • www.facebook.com/hoekstravloeren
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Een mooie toekomst gew
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wenst met mps VIVA ONE

Business Capital Insurance

Foto: Niels Hummel
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Aan boord van mps Viva One
leverden wij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwarmingsinstallatie
Ventilatiesystemen
Airconditioning
Evac vacuüm toiletsysteem
Evac membrane sewage treatment
Sanitaire installaties
Hydrofoor installatie
Machinekamer ventilatie
Zwembad installatie
Ultrafog hogedruk sprinklersysteem
Techniek koel- en vriescellen

(foto Niels Hummel)

Dekkenplan Viva One

Wij wensen VIVA Cruises, haar bemanning
en passagiers een behouden vaart.
Nijverheidsstraat 31
3371 XE Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184 - 613911
Fax 0184 - 614230

www.klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl

Ribrandy en Simplus wensen VIVA Cruises veel succes
en een behouden vaart met mps “Viva One”
Werkendam 0183 67 80 30

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!
NCP erkend REOB onderhoudsbedrijf voor
verkoop en keuringen van brandblusmaterialen
en veiligheidsmiddelen (o.a. reddingsvesten)

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52

Business Capital Insurance

Wij wensen SCYLLA AG
veel succes en een
behouden vaart met
het mps VIVA ONE.

Plaza 6
4782 SK Moerdijk

Uw partner voor al uw zakelijke
verzekeringsvraagstukken:
• Aansprakelijkheid
• Binnenvaart
• Transport
• Goederen
• Werkmateriaal
• Wagenpark
• Personele verzekeringen
T +31 (0) 168 393 100 • E bci@bcinsurance.nl
F +31 (0) 168 393 101 • I www.bcinsurance.nl

Aan mps VIVA ONE leverden o.a.
Scheepstimmerbedrijf Da-Capo
B.V.
Volledige betimmering en
afbouwlocatie
All Pumps Holland B.V.
Complete Victor pompen pakket
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch apparatuur
BAM PRO Electronics B.V.
- Fire alarm system
- Silent alarm system
- Telephone system
- IT Network
- TV / Entertainment system
- PA system
- CCTV system
Business Capital Insurance B.V.
Afbouw- en varen verzekering
Beerens Handelsonderneming B.V.
- Voorsierradarmast type Emerald
- Sierschotelmast type Alina
- Stuurhuistrappen
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
Dijvler Materiaal B.V.
Boegankerlier, Achterankerlier,
Ankers, Ankerdraden, Zijlieren,
Kaapstaanders en Kluisrollen
Dintex
Het complete textielpakket
Dolderman B.V.
Inbouw machinekamers
Kampers Shipyard B.V.

Stuurhuis
Klimaatservice Holland B.V. Staal
Gorkum B.V.
- Verwarmingsinstallatie
- Ventilatiesystemen
- Airconditioning
- Evac vacuüm toiletsysteem
- Evac membrane sewage treatment
- Sanitaire installaties
- Hydrofoor installatie
- Machinekamer ventilatie
- Zwembad installatie
- Ultrafog hogedruk sprinklersysteem
- Techniek koel- en vriescellen
Miele Professional B.V.
- 2x Miele Professionele wasautomaat
10 kg
- 2x Miele Professionele
droogautomaat 10-13 kg
- 2x Miele Professionele wasautomaat
7 kg
- 2x Miele Professionele
droogautomaat 7 kg
- 1x Miele Professionele mangel
ProN3 B.V.
Automatische deuren
Ribrandy B.V.
Brandblusmiddelen en
veiligheidsmiddelen
A. Rullens Installatiebedrijf B.V.
De complete elektrische installatie en
de complete tank niveaumeting met
alarmering

vlootschouw.nl/viva-one
Scheepvaartwinkel Marine B.V.
- Reddingsmaterialen
- Nautisch pakket bestaande uit:
- Schoonmaak- en
reinigingsproducten
- Gereedschappen
- Verf
Speedheat Breda
Vloerverwarming
Sun Roestvaststaal B.V.
- RVS Hoogglans gepolijst railingwerk
- Voorzien van Led line verlichting,
speakers, wandcontactdozen enz.
- Zonnetenten met Ferraridoeken
- Gangways Lloyds gecertificeerd
- Wing Buitenbesturing units
- Aluminium gepoedercoat dek
meubilair
- Aluminium en RVS Windschermen
- Vlaggenmast, handgrepen,
leuningen, interieurdelen enz.
Vahali Gendt Holland
Casco
Veth Propulsion B.V.
2 contra roterende Veth Z-drives, type
VZ-900A-CR (783 kW /1600 rpm)
1 Compact Jet, type CJ-1200V (390
kW / 1000 rpm)
Wehako Koudetechniek
Koel- en vriescellen

Voor het MPS VIVA ONE leverden wij
de complete elektrische installatie.
Wij wensen schip en bemanning
een behouden vaart.

Kantoor & Werkplaats
Sterrekroos 11
4941 VZ Raamsdonksveer

Telefoon: (0162) 51 25 36
info@rullensinstallatie.nl
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Scylla bouwt eerste schip voor eigen
reisbureau: Viva One
(foto Niels
Hummel)

Met de bouw van de Viva One is een nieuwe mijlpaal bereikt voor Scylla. Het is het eerste nieuwbouwschip
voor het eigen reisbureau. In totaal is het al het 37e schip dat Scylla heeft laten bouwen.
DOOR NIELS HUMMEL

Begroeide berghellingen die oprijzen uit het
water drijven langzaam voorbij. Watersporters in kano’s steken de peddel even in de
lucht bij wijze van groet. Een vrachtschip
passeert, waar zou dat naartoe gaan? Een
doffe dreun klinkt als de golven tegen de
kop uiteenspatten. In de verte doemt een
dorpje op.
Dit is hoe een vakantie op de Viva One
eruit gaat zien. Het schip ligt nu nog langs
de kade van scheepswerf Da-Capo in
Hardinxveld-Giessendam. Daar wordt het
schip afgebouwd. Maar wanneer de werklui
de laatste hand hebben gelegd aan het schip,
zal het de Europese rivieren gaan bevaren.

Eigen reisbureau
Aan boord van het 135 meter lange en
11,40 meter brede cruiseschip vertelt Robert
Reitsma enthousiast over het nieuwe drijvende hotel van de rederij. Hij is directeur
bij Scylla en eigenaar van het schip en kan
niet wachten tot het eindelijk in gebruik
genomen kan worden. Door corona werd
de bouw van het schip vertraagd. “In 2019
hebben we het contract getekend, normaal
gesproken zijn we dan na anderhalf jaar
klaar met de bouw van het schip.”
Dit is niet zomaar een cruiseschip dat Scylla
heeft laten bouwen, maar het allereerste
schip voor het eigen reisbureau. Waar veel
cruise-aanbieders het moeilijk hadden tijdens de coronaperiode, groeide het eigen
reisbureau van Scylla, Viva Cruises, juist
aanzienlijk. “Door ons erg flexibel op te stellen, de reizen op het laatste moment nog te
wijzigen en vooral door goed om te springen met de belemmeringen, konden we de

gasten toch een mooie vakantie aanbieden.”
Mede door die groei is besloten om dit schip
af te bouwen voor het eigen reisbureau.

Ruim en luxe
Dat was oorspronkelijk niet de bedoeling.
Het schip is gebaseerd op de wensen van de
Engelse markt, maar werd al gebouwd op
de werf in Servië toen de knoop werd doorgehakt om het schip bij het eigen bureau
onder te brengen. “Daardoor zit je met een
basis die je niet meer aan kunt passen. De
indeling blijft dus hetzelfde, alleen de opmaak is veranderd.”
Met de ruimte van het schip is goed omgesprongen. De ontvangsthal geeft een erg
ruime, luxe indruk. Aan de grote lamp met
vertakkingen zitten lichtgevende bollen, die
lijken op luchtbellen die de weg naar boven
proberen te vinden. De route naar de vertrekken geeft de indruk dat je over een galerij loopt. Als je over het hekje leunt, kijk je
helemaal naar beneden in het schip. Links
en rechts hangen schilderijen en in vitrines
staan sieraden tentoongesteld.
De werklui lijken er niet van onder de
indruk en lopen er achteloos langs.

Schoner
Het kersverse cruiseschip biedt met drie verdiepingen onderdak aan 176 vakantiegangers en is uitgerust met 88 vertrekken. Om
de gasten volledig in de watten te kunnen
leggen is het schip voorzien van een restaurant, lounge met bar en een bistro met open
keuken. Als gast zal je je niet snel vervelen
aan boord, vermaken kan onder meer in de
spa, massageruimte, op het zonnedek of in
de minipool. Voor de echte sportieveling is

er zelfs een fitnessruimte.
Voor de voortstuwing maakt het schip nog
altijd gebruik van de vertrouwde techniek:
dieselmotoren. “We hebben er echt over zitten denken om het schip hybride te maken,
maar na elke berekening kwamen we erachter dat het schip niet schoner wordt”, vertelt
Robert. Dat heeft volgens hem te maken
met de conversieverliezen die komen kijken bij het omzetten van de energie voor de
motoren. Omdat Scylla toch graag wil vergroenen, is gekozen voor elektrische boegschroefmotoren en een accupakket van 200
kWh. Daardoor is voor kleine manoeuvres
zoals een sluispassage genoeg energie aan
boord om de dieselgeneratoren niet bij te
hoeven starten.
Robert verwacht dat dit duidelijk verschil
kan maken in de uitstoot, omdat nu niet
voor elke sluis de dieselmotor gestart hoeft
te worden. “Anders staat voor elke sluis de
motor eerst een half uur warm te draaien, in

de sluis zelf wat werk te verrichten en na de
sluis weer een half uur af te koelen. Terwijl
de motor het grootste gedeelte van de tijd
niets staat te doen.”
Met deze ingreep wordt dit volgens hem
dus voorkomen. En dat is niet het enige wat
groen is op dit schip, naast de reling liggen
twee rijen panelen te zonnebaden.

Mooi beroep
De systemen aan boord laten voor de kapitein weinig te wensen over. Het schip is
uitgerust met een trackpilot en kan daarmee
naast varen ook manoeuvreren. Het werkt
heel eenvoudig, door aan te geven welke
kant het schip uit moet bewegen in plaats
van de motoren apart te bedienen. “Daardoor kan je ook met minder ervaring het
schip aanmeren. Zie het als een drone, die
kan je ook niet bedienen als je elke propeller
apart moet bedienen.”
Dat de schepen nu weer volop kunnen
varen maakt Robert Reitsma enthousiast.
“Naast geld verdienen willen we ook graag
de gasten kennis laten maken met de binnenvaart.” Hij is zelf schipperszoon en vindt
het jammer dat de scheepvaart zo’n ondergesneeuwd beroep is.
“Het is zo’n mooi beroep en wordt nog goed
betaald ook. Toch nemen de personeels
tekorten toe.” Hij denkt met zijn rederij een
mooi uithangbord te zijn voor de binnenvaart. “Ik hoop dat mensen na een vakantie
bij ons aan boord het roer omgooien en in
de scheepvaart gaan werken.”

(foto Dockmarks)
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WE BUILD
WITH PASSION...

mps AmaSiena

TeamCo Shipyard BV · Bakkersdam 1a · 5256 PK Heusden · The Netherlands
T. +31 (0)416 665500 · www.teamcoshipyard.nl · info@teamcoshipyard.nl

29 maart 2022
Vista Interior Projects regelt alles voor
klanten in de riviercruise, offshore en
projectenmarkt die hun schip, platform of
ander project (her)ingericht willen hebben.
Van ontwerp tot productie en van levering
tot installatie. Inclusief onderhoud van het
complete interieur.
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Maatwerk meubelen in hout en staal
Italiaans en Nederlands los meubilair
Levering en installatie tapijt en vinyl
Meubelstoffering
Confectie raambekleding
Bedden en matrassen uit Nederland
Levering en installatie grastapijt
Professionele tapijtreiniging

Vista Interior Projects B.V. - Nordhornsestraat 99c - 7591 BD Denekamp - T +31 (0) 546 - 604 840 - www.vistaprojects.nl - info@vistaprojects.nl

Beurs-World Trade Center. Beursplein 37
Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000
Mail: casco@gebrsluyter.nl
www.gebrsluyter.nl
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SUSTAINABLE
WASTE SYSTEMS
FOR MARINE
Integrated water and waste management
systems for marine & offshore applications.
Qua-vac significantly reduces your
environmental impact with innovative and
sustainable solutions.

info@quavac.com | www.quavac.com
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Voor iedere situatie een passende oplossing. Wij zijn gespecialiseerd
in het vervaardigen, leveren en monteren van maatwerk liften op
bijzondere locaties, met name aan boord van riviercruiseschepen.
REO liftdesign verzorgt het gehele traject van design tot oplevering!

EXCLUSIEVE MAATWERK LIFTEN
WWW.REOLIFTDESIGN.NL
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ADVERTORIAL

Hoogwaardige producten van Sun Roestvaststaal voor de cruisevaart

Lichtere loopplank, maar net zo sterk
Sun Roestvaststaal introduceerde in 2019 een bijzondere
innovatie op het gebied van
loopplanken. Die is inmiddels op
een aantal nieuwe passagiersschepen toegepast. De achtergronden en voordelen ervan
legt het bedrijf uit Bemmel in dit
artikel uit.

Loopplanken: we kennen ze allemaal. Groot, klein, met of zonder
leuning, voor jachten, beroepsvaart, maar als het gaat om
passagiersschepen...? Dan wordt
het een ander verhaal.
Tot nog toe bouwden wij loopplanken op de oude vertrouwde
manier: met relingen van hoogglans scepters en een blauw touw

het gewicht voldoet aan de vraag
van onze klanten. Onze oplossing
ligt in het meewerken van het
relingwerk aan de sterkte van de
loopplank als geheel. We maken
dus geen loopplank meer waarop
we relingwerk plaatsen, maar we
bouwen nu relingen waar we een
plank onder hangen!
Een totaal nieuwe manier van
denken dus. Een simpele oplossing – zo lijkt het althans. De uitdagingen die we tegenkwamen,
waren vaak van zeer complexe
aard. Daarom hebben we bijvoorbeeld gebruik gemaakt van
bijzondere aluminium legeringen
om extreme momentkrachten
tussen reling en plank op te vangen.

Met dit visitekaartje voor uw
“
passagiersschepen zijn we samen met u
voorbereid op een veilige toekomst
erdoorheen gespannen. Om aan
alle sterkte-eisen te voldoen,
hadden deze planken één groot
nadeel: hun eigen gewicht, waardoor ze met een kraan verplaatst
moeten worden. Dit gewicht was
echter noodzakelijk om de
benodigde constructieve stevigheid te borgen.
Maar het heeft ons wel aangezet
tot innovatie. Anderhalf jaar
hebben we gewerkt aan een revolutionair gangway-design, waarbij

”

Naast de wens van onze klant
hebben we als Sun natuurlijk
ook te maken met (nieuwe) wet
en regelgeving. In het streven
om Rijn- en Donauwetgeving te
stroomlijnen is vanuit Brussel
aanvullende/overkoepelende
regelgeving opgesteld: ES-TRIN
(European Standard - Technical
Requirements for Inland Navigation).
Hieruit komt scherp
toezicht voort op bestaande nor-

(foto’s Sun Roestvaststaal)

meringen: voor de loopplanken
zijn dit NEN-EN 14206 en
EN 711-2016. Met name die laatste spreekt zichzelf soms tegen,
waardoor deze lastig te interpreteren is. Het norminstituut is inmiddels verzocht deze tegenstrijdigheden te onderzoeken.
Om er zeker van te zijn dat onze
gangways aan alle eisen voldoen,
hebben wij Lloyd’s Register gevraagd onze planken te inspecteren. Hierop hebben wij definitieve goedkeuring gekregen,
waardoor we onze planken
Lloyds-gecertificeerd mogen noemen! Dit is een extra bevestiging
op de gebruikelijke certificaten
die we met de loopplanken leveren.

bijvoorbeeld op het gebied van
gelamineerde zonnecellen?
Bezoek ons dan op de beurs op
Oude loopplank

Nieuwe loopplank

Het totaalgewicht van een 8m plank
is circa 325kg.

Het loopdeel van een 8m plank is
circa 100kg en elk relingdeel is circa
45kg. Alle delen zijn afzonderlijk te
verplaatsen.

De dikte van het loopdeel is circa
220mm.

Compact design: de dikte van het
loopdeel is circa 80-90mm.

De doorbuiging bij een testlast van
4.600kg is circa 50mm.

De doorbuiging bij dezelfde testlast
is circa 20mm.

De reling bestaat uit scepters met
blauw touw erdoorheen gespannen.

De reling bestaat uit aluminium leuningwerk met doorvalbeveiliging van
Ferraridoek. Hierop kan optioneel
een scheepsnaam of -logo geprint
worden.

De plank en leuningen zijn één geheel.

De plank bestaat gedemonteerd uit
drie delen die met een snelkoppelsysteem eenvoudig aan elkaar te
bevestigen zijn. Dit biedt meer
opslagmogelijkheden, zonder de
kruiplijn negatief te beïnvloeden.

De triplatten hebben slechts als
functie het voorkomen van uitglijden.

De triplatten kunnen optioneel voorzien worden van ledverlichting. Zo
krijgen ze, naast het voorkomen van
uitglijden, een dubbele functie.

Contact
Wilt u de entree tot uw schip
upgraden met deze innovatieve
loopplank? Of bent u benieuwd
naar onze wingbesturingskasten
of onze nieuwste innovaties,

stand L.127 of neem contact
op via www.sun-rvs.nl of
+31 (0)26 325 16 66.”

Varen met de Prins Willem-Alexander
“Iedereen heeft ons fantastisch geholpen
en begeleid. Chapeau! Het was voor ons
de eerste keer. Maar beslist niet de laatste
keer! Wij zijn vol lof over de bemanning
en de vrijwilligers.” Dit zijn zomaar wat
opmerkingen van gasten na afloop van
een vaarvakantie met Vakantieschip Prins
Willem-Alexander.
“Na afloop van elke vaarreis wordt
een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd en zo weten wij dat de vaarvakanties erg goed worden beoordeeld.
Op de vraag of iemand nogmaals met
ons mee zou willen, geeft 90 procent
van de mensen aan dat zij dit zeker
nog een keer willen. En op de vraag of
zij deze vakantie aan vrienden zouden
aanraden, antwoordt 99 procent van
de mensen dat zij een vaarvakantie met
het Vakantieschip zeker aan zullen raden.” Aldus directeur John Vierhouten
van Stichting Varende Recreatie.
In 2021 is de stichting gestart met het
zelf organiseren van vaarvakanties aan
boord van het Vakantieschip. De reden
om het aanbod uit te breiden was dat
er steeds meer vraag kwam naar aangepaste vaarvakanties voor individuen.
Voorheen was het alleen mogelijk voor
(thuis)zorginstellingen en reisorganisaties om het gehele schip te boeken.

Het rolstoelvriendelijke vakantieschip in Terschelling.
(foto Stichting Varende Recreatie)

En was het helaas niet mogelijk om
alleen of met je gezin op vaarvakantie
te gaan. Dit is nu dus wel mogelijk!
Omdat de reizen in 2021 een groot succes waren, wordt ook in 2022 weer een
aantal vaarvakanties georganiseerd.
Het is weer mogelijk om een vaarvakantie te boeken voor mensen die
graag alleen of met familie of vrienden
op vakantie gaan.
Het goed aangepaste Vakantieschip

geeft mensen met een handicap of
zorgvraag de mogelijkheid om te genieten van een riviercruise. Het is niet
zo vanzelfsprekend dat een cruiseschip
is aangepast of dat je met je rolstoel of
rollator overal aan boord kan komen.
Maar aan boord van dit schip is dat
geen enkel probleem. De gangen en de
lift zijn ruim en het restaurant en de
salon zijn zo opgezet dat er voldoende ruimte is om er met een rolstoel te

rijden en te keren.
Heeft iemand zorg nodig? Ook dat is
mogelijk. Er gaan namelijk altijd vrijwilligers mee die ervaring hebben in
de zorg. Tijdens de vaarreis geven zij de
zorg die iemand nodig heeft.
Wilt u ook graag meevaren? Zorg dan
dat u er snel bij bent. Op dit moment
zijn er nog enkele plekken vrij. Kijk op
www.vakantieschip.nl en meld u aan
voor één van onze reizen.
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VAKMANSCHAP, BETROUWBAARHEID EN PERFECTIE
VAN IDEE NAAR UNIEK PROJECT
Al helemaal uitgedacht hoe je nieuwe interieur eruit moeten komen te zien of misschien juist
alleen nog maar een beeld van ruwe contouren of een bepaalde stijl? In welke fase jij ook zit,
met onze kennis en ervaring zorgen wij voor de perfecte vertaalslag van eisen en wensen in
een maatwerk interieur. Benieuwd hoe we dat doen?

Begonialaan 1, 6851 TE Huissen
+31 (0)26 325 03 36
www.willemsen-interieurbouw.nl
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Ook geen cruiseschepen voor Rusland
Russische riviercruiseschepen in
de buurt van Moskou. (archieffoto
E.J. Bruinekool Fotografie)

Het standpunt EMCI Register is duidelijk over de
EU-sancties. Het bindende karakter betekent dat van
iedereen wordt verwacht de sancties op te volgen.
Het EMCI Register schort als aangewezen keuringsinstanties alle opdrachten van/met Russen op en richt
zich naar het EU-beleid. Het verwacht van zijn certificaathouders dat zij de sanctiemaatregelen volledig
en correct toepassen. Dit is in lijn met het verzoek
dat de Nederlandse overheid heeft gedaan.

Pijn

Het European Maritime Certification Institute (EMCI)
waarschuwt certificaathouders dat zij de EU-wetgeving
over de sancties voor Rusland en Belarus moeten
navolgen. Die gelden onder meer voor cruiseschepen.
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Het EMCI Register levert wereldwijd certificering voor
maritieme vakmensen (arbiters, experts, havenmeesters, makelaars, taxateurs) en hun bedrijven. Naast
de certificering werkt het instituut als aangewezen
keuringsinstantie voor de CE-regelgeving op jachten,
waardoor het zelf direct met de sanctieregels in aanraking komt.
Met ingang van 17 maart mogen cruise- en andere

schepen niet meer worden verkocht, geleverd, overdragen of geëxporteerd aan een natuurlijke- of rechtspersoon, entiteit of instelling uit Rusland of voor
gebruik in Rusland. Het gaat om cruiseschepen, rondvaartboten, jachten en andere vaartuigen voor plezier
of sport. Ook alle soorten veerboten en andere schepen voor het vervoer van zowel personen als goederen
met een waarde boven de 50.000 euro vallen onder
de sancties.
De enige uitzonderingen hierop zijn vaartuigen voor
officiële doeleinden van diplomatieke of consulaire
missies van lidstaten of partnerlanden in Rusland
of van internationale organisaties die immuniteit
genieten in overeenstemming met het internationaal
recht, of voor de persoonlijke bezittingen van hun
personeel.

“We begrijpen dat deze maatregelen in veel opzichten pijn doen en soms vragen om een nadere uitleg. Er is nog veel onduidelijk qua interpretatie”,
zegt EMCI-woordvoerder Robert Tettelaar. “Het niet
nakomen van de sancties is klachtwaardig en kan
leiden tot schorsing of royement.”
Is het voor de werf en makelaar niet duidelijk hoe de
regels in een specifiek geval uitgelegd moeten worden, dan ondersteunt EMCI in het onderzoektraject.
EMCI houdt zich vooral met plezierjachten bezig,
maar weet dat voor bijvoorbeeld cruiseschepen en
vrachtschepen het NMT zijn leden ook ondersteunt.
Keuren en certificeren doe je meestal voor de werf.
Maar wat te doen als het schip voor een Rus is? Dat is
onduidelijk. “Speel op veilig en zoek het uit voor je
de fout ingaat. Inmiddels zijn er partijen in de markt
die het wel weten te regelen via uitkopen en een omweg. Ga daar niet in mee. Dat is een groot risico voor
je bedrijf”, waarschuwt Tettelaar.

SAA Overvliet: ook gespecialiseerd in verzekeringen voor passagiersvaart

Handige tips en adviezen over actuele zaken
De betrokkenheid van SAA Overvliet bij de
passagiersvaart gaat net als bij de binnenvaart zeker
al honderd jaar terug. We staan voor een gedegen
advies en effectieve schadebehandeling. In dit artikel
behandelen we een aantal belangrijke en actuele
onderwerpen en adviezen.

Contractuele aansprakelijkheid
De gebruikelijke P&I-verzekering dekt de wettelijke
aansprakelijkheid van de verzekerde. Wettelijke aansprakelijkheid vloeit voort uit nationale wetgeving
en internationale verdragen en hangt af van het vaar
gebied. Verzekeraars verwachten van hun verzekerden
dat zij contracten sluiten die gebaseerd zijn op deze
regelgeving.
Het is dus van groot belang dat het chartercontract
bij iedere aanpassing van de standaard geaccepteerde
condities vooraf wordt voorgelegd aan uw verzekeringsmakelaar, zodat kan worden gekeken of deze
aansluit op de P&I-dekking. Mogelijk is inkoop van
een aanvullende dekking vereist om geen verhoogd
risico te lopen.

Passagierscondities
Het thema passagiersaansprakelijkheid is een zeer
belangrijk punt van aandacht. Sowieso is de laatste
tien, vijftien jaar de claimbereidheid fors toegenomen. Dat is zeker ook een gevolg van de toestroom
van toeristen uit Angelsaksische landen, waar een andere claimcultuur heerst.

(foto SAA Overvliet)

Hierdoor is de aandacht voor preventie enerzijds en
advies over aansprakelijkheidsbeperkende leveringsvoorwaarden (passagierscondities) anderzijds
onontbeerlijk geworden. De passagierscondities zijn
de ‘spelregels’ die u opstelt naar de klanten. Het is van
groot belang om leveringsvoorwaarden (passagierscondities) op te stellen en/of ze regelmatig te laten
toetsen of ze nog aan de huidige wet- en regelgeving
voldoen – en uiteraard ook aan uw wensen.

Wijziging van exploitatie
In deze tijden van economische veranderingen en
onzekerheid is het niet ondenkbaar dat u het met de
exploitatie van het passagiersschip over een andere
boeg gooit. Gezien de crisis in Oost-Europa en de

beperkte huisvesting worden passagiersschepen steeds
vaker ingezet als huisvesting voor arbeidsmigranten
en vluchtelingen.
Hiermee wijzigt het risico voor u en verzekeraars op
verschillende vlakken. Het is daarom van groot belang
om dit altijd vooraf te melden bij uw verzekerings
makelaar. Zij zullen vervolgens kijken of uw huidige
verzekeringen wel aansluiten bij dit specifieke risico.
Overvliet heeft een grote expertise op het gebied van
verzekeringsmogelijkheden binnen de passagiersmarkt. Voor deze, en al uw andere verzekeringsvraagstukken kunt u bij Overvliet terecht. Bel met één van
onze adviseurs via (010) 411 95 95 of mail naar
stm@saa.nl.
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Perspectief biedt u totaaloplossingen.
Wij staan voor deskundig advies, professionele installatie en de
beste kwaliteit op het gebied van glasfilm en sunscreens.
Voor scheepvaart, kantoor-, bedrijfsgebouwen, woningen enz.

Wilt u overlast van
zonlicht en warmte
in uw stuurhuis
tegengaan?
Dat kan met
Sunfolie rolgordijnen
van Perspectief
Windowfilm.

Kostenbesparing op energiekosten (airconditioning)
Comfortabele omgeving voor zowel uw gasten als uw medewerkers

Perspectief Windowfilm

Vermindert schittering van de zon via het water

Bolder 7, 6582 BZ Heumen – The Netherlands
+31 24 3 54 19 54 | Bas Sanders + 31 61 3 65 39 22
info@perspectiefglasfilm.nl | www.perspectiefglasfilm.nl

Beschermt uw kostbare interieur tegen verkleuring
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NRF is a leading
manufacturer and supplier
of marine cooling solutions
MARINE

In 1959 NRF invented the boxcooler, when they were asked to find a simple solution in order to keep
the engines of river boats, which were cooled with surface water, free of fouling. Due to the success
of this product, more and more vessels changed over to this type of cooling. Today, we are positioned as a market leader in this field. We supply shell and tube coolers, plate heat exchangers, and
fin/fan coolers all over the world. NRF is your partner of the total cooling solution.

ZORG VOOR UW AFVALWATER

CONTACT
WATER AFVAL
VERWERKING BV
Maasboulevard 24-26
3331 ML ZWIJNDRECHT
The Netherlands
T. +31 78 625 86 06
info@wavboat.eu
wavboat.eu

Bewust omgaan met uw afvalwater; daarin neemt Water

van zorg. Want hoe gaat u dit organiseren? WAV biedt de

Afval Verwerking BV (WAV) het voortouw. Sinds 2011 zijn

oplossing. Wij nemen uw afvalwater én uw zorg van u over.

wij dé milieuvriendelijke partner voor passagiersschepen
in de Amsterdamse haven. Het afvoeren, transporteren en

HOE GAAN WIJ TE WERK?

verwerken van afvalwater is bij ons in goede handen. Ook

Water Afval Verwerking BV komt op een afgesproken tijd en

als u aanmeert buiten Amsterdam, helpen wij u graag.

locatie naar u toe. Wij verzamelen het afvalwater bij u aan
boord en pompen het veilig naar ons eigen schip. Daarbij

De nieuwe wet schrijft voor dat u zich op een

hoeft niets te doen. Ook de verdere verwerking en het

milieuvriendelijke manier ontdoet van uw afvalwater. Een

transport verzorgen wij volledig volgens de wettelijke norm.

goede zaak voor de natuur, maar wellicht ook een bron

U heeft er geen omkijken naar.
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briljant in
roestvaststaal
Nieuw concept voor
loopplanken dat
voldoet aan alle eisen!
Meer informatie?
Zie het redactioneel stuk
elders in deze cruisespecial
of neem contact op via:
www.sun-rvs.nl
026 - 325 16 66

SUN Roestvast staal B.V. • Nijverheidstraat 58 6681 LN Bemmel • T +31(0)26 - 325 16 66 • E info@sun-r vs.nl • I www.sun-r vs.nl
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Nijmegen zet twee cruiseschepen in voor oorlogsslachtoffers uit Oekraïne

Riviercruisevaart
schiet te hulp
bij noodopvang
De riviercruisevaart schiet de vluchtelingenopvang
in het hele land te hulp. Zo’n 240 Oekraïense
ontheemden worden opgevangen op twee
cruiseschepen in de Nijmeegse Waalhaven.

DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN

De noodopvang is nodig doordat grote groepen
oorlogsvluchtelingen naar Nederland komen. Ook
de Waalstad biedt hulp. Met dank aan de riviercruise
vaart. De gemeente Nijmegen heeft in de stad meer
locaties voor noodopvang geopend. Dat is noodzakelijk gezien de hoeveelheid slachtoffers die in Europa
op drift is. Het eerste passagierschip is maandag 14
maart in de Waalhaven gearriveerd, het tweede schip
kwam twee weken later. Beide vaartuigen zullen in
ieder geval zo’n twee maanden dienen als slaap- en
verblijfplaats.

Direct gereed
Per schip kunnen ongeveer 120 mensen worden gehuisvest. De cruiseschepen bieden alle basisvoorzieningen en waren direct gereed voor gebruik. Onder
meer organisaties als Bindkracht10 en het Rode Kruis,
maar ook vrijwilligers en zorgaanbieders doen er alles

Het eerste schip arriveerde op 14 maart
in de Nijmeegse Waalhaven. (foto Frank Antonie van Alphen)

aan om de opvang van de vluchtelingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Op de aan de haven gesitueerde hoogbouw hangen uit solidariteit de inmiddels
welbekende blauw-gele vlaggen. Een welkom voor de
door oorlog en ellende verdreven mensen.
Auto’s en busjes van hulpdiensten staan op de door
de gemeente gereserveerde parkeerplekken. De bussen met vluchtelingen zullen weldra arriveren na een
lange reis richting West-Europa. De toegang tot het
eerst gearriveerde passagierschip is bijna hermetisch
afgesloten met hekwerk. Op de loopplanken na,
natuurlijk. Hier lijken mensen wel aan boord te
mogen, maar niet van boord. Hier zijn de vluch
telingen voorlopig veilig.

Lof
Lof is er voor de samenwerkende partijen die de twee
vaartuigen ter beschikking stellen om de ontheemden
onderdak te bieden. Voor een beetje relatieve rust en
vrede.
Het eerste handjevol mensen blijkt half maart al te
zijn gearriveerd. Een vrouw hangt wat wezenloos uit
een raam en rookt. Het raam gaat weer dicht als een
ander raam opengaat. Het gezicht van een kind verschijnt. Grijsbleek kijkt het jongetje om zich heen.
Hij probeert te lachen en zwaait. Voor de kinderen
die hier met hun ouders komen, is de vogel van hun
jeugd voorgoed gevlogen.

Anaco is al vele jaren de vaste partner van klanten en scheepseigenaars
voor het vervoer van vloeistoffen via de binnenwateren.

ONZE
KRACHT?
Een klantgerichte organisatie en een gemotiveerd personeel staan borg
voor een brede expertise en een transparante communicatie.

ONZE
GARANTIE?
Anaco ontzorgt je als scheepseigenaar met de garantie van een prima
opvolging en een complete veiligheids- en administratieve ondersteuning.

ANACO.
Daarmee vaar je op zeker.

SCHEEP IN BIJ
Voor meer info, contacteer Anaco:
Ledeganckkaai 17/201 - B-2000 Antwerpen
+32 (0)3 500 95 35 - +31 (0)10 820 86 69
team@anaco.be - www.anaco.be
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Partners in veiligheid
FULLY IMO APPROVED

Technoship BV is exclusief vertegenwoordiger van Ultra Fog water mist brand
blussystemen en Steen dekwerktuigen. Technoship staat al meer dan 50 jaar
garant voor levering, advies en service van veiligheidssystemen aan de maritieme
industrie. Haar partner MSE (Maritime Services and Inspections Bureau) verzorgt
gecertificeerd onderhoud en service aan de water mist systemen

D É L I E R E N S P E C I A L I S T V O O R D E B I N N E N VA A R T.

www.technoship.com
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Elk detail klopt
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www.modelbouwgroepdevel.nl

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN HET
V E R VA A R D I G E N VA N A N K E R L I E R E N
V O O R D E S C H E E P VA A R T.
De lieren maken we naar wens en in overleg met de klant en kunnen
worden aangedreven door een elektro-, hydro- of dieselmotor.
Tevens zijn wij hèt adres voor de complete dekuitrusting.

Werkendam 0183 67 80 30

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!

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

Keuring brandblusser aan boord: €8,50
Nijverheidsstraat 30
3371 XE Hardinxveld-Giessendam
0184 615 425
info@dijvler.nl

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52
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Limburg zet Maascruises op de kaart
Limburg zet zichzelf op de kaart
als cruisebestemming. Onder meer
met de welkomstgids Maassteden:
een magische bestemming, dit jaar
uitgegeven door Limburg Marketing.

DOOR NOUD VAN DER ZEE

Rondom de Maas is voor cruisepassagiers van alles te zien en te doen. Een
uniek shopping center, historische kernen, gastronomische verrassingen en
diverse natuurgebieden liggen binnen
bereik.
Directeur Giel Polman van Limburg
Marketing zegt: “Riviercruises waren
aan de orde van de dag op de Rijn in
Arnhem en de Waal in Nijmegen. Ik
zag elke dag vele Rijnschepen varen op
de rivieren in mijn vorige werkgebied.
Bij mijn aankomst in Roermond, tien
jaar geleden, zag ik bijna geen riviercruiseschepen op de Maas. Ik heb toen
het onderwerp riviercruise aangekaart
bij de toenmalige wethouder Gerard
IJff. Dat viel bij hem in goede aarde.
Roermond nam direct het voortouw
bij het ontwikkelen van de riviercruisevaart op de Maas.”

Carla Sawyer en Giel Polman van Limburg Marketing:
“We wilden de Maas in het rijtje met bekende riviercruisebestemmingen krijgen.”

Midden-Limburg kwamen zowel gemeenten als bedrijven in aanmerking
voor financiële ondersteuning. Tegelijkertijd moesten ook de gemeenten
zelf over de brug komen. Het werd een
groot succes.

Betere faciliteiten

Op tal van plekken in
Midden-Limburg zijn
de faciliteiten voor de
cruisevaart verbeterd
Uit een nulmeting in 2015 bleek dat
zo’n 20 tot 25 cruiseschepen per jaar in
Roermond aanlegden. “Binnen vijf jaar
moest dat verdubbelen, zo hadden wij
als doelstelling geformuleerd. Binnen
vijf jaar was dat aantal bijna drie keer
zo hoog.”
De provincie Limburg had ondertussen ook niet stilgezeten. Het
Masterplan Maasplassen uit 2011
was bedoeld om de waterrecreatie
(en de daaraan verbonden economie) te stimuleren. Op basis van het
Actieplan Waterrecreatie voor Noord- en

In 2017 werden de aanmeerfaciliteiten in Roermond drastisch verbeterd.
Dankzij een investering van 1,5 miljoen
euro kunnen er sindsdien twee cruiseschepen van 135 meter tegelijk aanleggen.
In Maastricht namen de gemeente,
provincie Limburg en rederij Stiphout
het initiatief om de aanlegsteigers ter
hoogte van het Stadspark en de Graanmarkt voor riviercruises te verbeteren.
Ze werden voorzien van een veiliger
loopbrug, deugdelijke poorten en bete
re verlichting. In 2020 was dat project
klaar.
In Venlo werd in oktober 2021 de herinrichting van de Lage Loswal aan de
Maas voltooid. Het vroegere parkeerterrein maakte plaats voor onder meer
een moderne steiger van 250 meter,
inclusief bolders en nieuwe damwanden. Hier kunnen nu de grootste riviercruiseschepen, van 135 meter, afmeren.
“Ook op andere plekken in Midden-

De cruiseterminal in Maasbracht. (foto’s Noud van der Zee)

Limburg hebben gemeenten en bedrijven de faciliteiten voor de cruisevaart
verbeterd. Bijvoorbeeld in plaatsen als
Thorn, Wessem, Maasbracht en Neer”,
vertelt Polman.
“Wij hebben de eerste contacten gelegd
met touroperators op grote beurzen in
Berlijn en Hamburg. Tevens hebben we
in Roermond en Thorn open dagen georganiseerd voor internationale touroperators. De Rijn, Elbe en Donau zijn
bekende riviercruisebestemmingen. In
dat rijtje wilden we de Maas ook krijgen.”

Weer bij nul
Carla Sawyer van product development,
sales en reservations bij Limburg Marketing vertelt: “Wij proberen Roermond
altijd als ijkpunt mee te nemen. In het
begin zijn we elke keer naar de cruiseschepen gestapt om bij de reisleiding
Roermond en Midden-Limburg onder
de aandacht te brengen en te laten zien
wat de mogelijkheden hier zijn. Dat
heeft echt geholpen.”
Ze vervolgt: “Uit onderzoek is gebleken dat de bestedingen van toeristen
op een cruise niet zo heel hoog zijn,
omdat zij aan boord eten en drinken.
We proberen de gasten te verleiden om
een landprogramma te nemen. Dat
kan bijvoorbeeld een stadswandeling
zijn, met een stop onder het genot van
een kop koffie en Limburgse vlaai. Of
een busuitstapje in de regio. Dan vertrekken de cruisegasten vanaf de cruiseterminal. De VVV-gids heeft dan een
route uitgestippeld.”
Polman zegt: “Het is belangrijk dat de
cultuur en geschiedenis van de stad
en regio aan de orde komen. In opkomst is ook de wens van toeristen om
concertcruises te organiseren.”
Roermond en Maastricht verwachtten
in 2019 nog dat het aantal riviercruises
op de Maas verder zou groeien. Door
de investering in nieuwe aanlegsteigers
verwachtte Maastricht een verdubbeling van het aantal cruiseschepen: van
100 naar 200 per jaar. En een extra
besteding van 350.000 euro. Door
corona en de maatregelen daartegen
viel de riviercruisevaart echter nage-

noeg stil. Polman: “We zaten de afgelopen twee jaar weer op nul.”
David van de Runstraat, directeur van
rederij Cascade in Maasbracht, vertelt
over de gevolgen van de coronacrisis:
“Wij hebben als bedrijf een heel zware
tijd gehad. In 2020 is onze omzet met 75
procent gekelderd. We hebben de steunmaatregelen van de overheid benut,
maar die waren niet toegerust op seizoensgebonden bedrijven als het onze.
Wij dachten in 2021 een probleemloos
jaar te kunnen draaien, maar de werkelijkheid haalde ons in. Toch hebben we
met eigen middelen kunnen overleven.
Wel moesten we medewerkers ontslaan
en besparen op bedrijfskosten.”
“In de komende periode staan we voor
grote uitdagingen. Op termijn moeten
de voortstuwingsmotoren in de schepen
worden vervangen, omdat zij niet voldoen aan de normen die zijn vastgelegd
in de Green Deal. De hoge brandstofprijzen spelen ons ook parten. We hebben een alternatieve brandstof ingekocht om een lagere emissie te bereiken.
Een volgende uitdaging is het in dienst
nemen van nieuwe medewerkers in de
horeca op onze schepen. De krapte in
deze sector is bijzonder groot.”

Meer spreiding
Voor de toekomst van de riviercruise
op de Maas, wil Polman meer spreiding: niet alles cruises in het weekend,
maar ook doordeweeks. Hij wil meer
balans tussen het toerisme en de leefbaarheid in de steden en meer aanbod
van riviercruises in de winterperiode.
De cruisebranche moet het vertrouwen
van de doelgroep terugwinnen.
Zorgen maakt hij zich over het afnemen van de binnenlandse markt. Hij
vindt dat Limburg zich moet focussen
op de Duitse cruisemarkt. Sawyer voegt
eraan toe dat het aantal aanlegsteigers
in Limburg verder moet uitbreiden in
de komende jaren. Dat is volgens haar
een voorwaarde voor een toename van
het aantal cruisevaarten op de Maas in
Limburg.
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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

