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Dé verwarming
voor aan boord!

BEAUFORTLOGISTICS.COM

+31 (0)117 - 401 500

T +31 (0)78 303 3020

Uitzicht
door inzicht

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

Bewezen Kwaliteit

Onrust om gasolie
Blijft bunkeren vanzelfsprekend? (archieffoto Tekst & Toebehoren)

De beschikbaarheid van gasolie
is beperkt en dat zorgt voor
onrust. Zowel in Nederland als
België klagen schippers dat ze
niet kunnen bunkeren of moeten
wachten. Volgens deskundigen
is het tekort tijdelijk en ligt de
oorzaak in haperende logistiek.

Bij
Koninklijke
Binnenvaart
Nederland kwamen vorige week
meldingen van leden binnen dat
sommige bunkerstations geen
gasolie meer konden leveren door
beperkte voorraden. Niet alle
bunkerstations hebben daar last
vast, bleek na rondvraag. “We heb
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+31 164 212420
sales@woeurope.com

Stuurmachines
Nieuwbouw

Roeren

Reparatie

Onderhoud & Reparatie
Nieuwbouw & Afbouw
Constructie & techniek

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

Ervaar de kracht van Vakmanschap

www.ruijtenbergshipyard.nl

ben nu de indruk dat de schaarste
komt door vertragingen die optre
den bij het uitleveren van de die
sel bij terminals en/of raffinade
rijen”, meldt KBN op Facebook.

Lees verder op pagina 2

www.visscherscheepsrep.nl

Tel. 0031 (0)184-496363

dealer

Marine Power Drechtsteden B.V.

Leidingwerk

Aluminium Constructies
Hydrauliek

www.bertslurink.nl - info@bertslurink.nl

• ONDERHOUD, REPARATIE EN
REVISIE MOTOREN
• COMPLETE PRODUCTIE,
IN- EN UITBOUW GENERATORSETS
• HERMOTORISEREN
+31 (0) 85-4861360

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

www.simase.nl

KEERKOPPELING
DEFECT?

SCHAKEL DIRECT
Dolderman
keerkoppeling
service

24 UURS
STORINGSDIENST

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

(078) 682 12 14
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL

damenmc.nl

DE SCHEEPVAART
SPECIALISTEN!

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

officieel
geautoriseerd dealer

T: 0184-612933 • E: notaris@interwaert.nl

Kobelt motorbedieningen,
schroefasremmen, trek-/
duwkabels & MJP waterjets

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

Peulenstraat 151, Hardinxveld-Giessendam

Tel. 078-6192003 - www.dcsint.nl

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

authorized partner
of man engines

www.interwaert.nl

B.V.
DEStuurhuizen
STUURHUIZEN
SPECIALIST
0183 - 502 184
www.stuurhuizen.com
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1000e Green Award
bewijst: binnenvaart
wordt groener
Donderdag 31 maart is het duizendste Green Award-certificaat uitgereikt.
Minister Mark Harbers van I&W overhandigde het aan Jan Huijbers van
Van den Herik, dat zijn meer dan vijftig jaar oude Prins 1 vergroende.

DOOR NIELS HUMMEL

Dat gebeurde tijdens een feestelijk moment op het
ministerie in Den Haag. In klein gezelschap: de
tien genodigden zitten al om de grote houten tafel
als minister Mark Harbers binnenkomt. Precies
aan het midden van de tafel is een plekje voor hem
vrijgehouden. Snel wordt nog even het vlaggetje van
Green Award op de tafel gezet, naast een Nederlandse
en een Europese vlag. Het ingelijste certificaat blijft
nog even verscholen onder het doek.

Vergroenen betekent ook
dat we de lange levensduur
van schepen benutten
Harbers is onder de indruk van wat Green Award
heeft bereikt met het stimuleren en het belonen van
de vergroening in de scheepvaart. “De binnenvaart
is een relatief schone manier van vervoer, maar

moet stappen zetten om de klimaatdoelen te
halen.” Hij vindt dat investeren in de vergroening
niet alleen noodzakelijk is, maar ook goed voor
de concurrentiekracht van de scheepvaart. “Het
duizendste certificaat laat zien dat de sector hier werk
van maakt.”
Hij richt zich nog even speciaal tot de aanwezige
Pieter Struijs, grondlegger en oud-voorzitter van
Green Award, en complimenteert hem over zijn inzet.
“Zelfs na zijn pensioen blijft hij zich nog inzetten
voor de binnenvaart.”

Van den Herik
De uitreiking van het duizendste certificaat is op zich
al bijzonder. Wat nog opmerkelijker is, is het bouw
jaar van het schip waar het certificaat aan gekoppeld
is: de Prins 1. Het baggerschip van de Sliedrechtse
waterbouwer Van den Herik stamt uit 1969.
Het schip is onlangs uitgerust met stage V-motoren,
een roetfilter en een katalysator. Dat levert een flinke
reductie van de uitstoot op: de Prins 1 bereikt het
hoogst haalbare certificatieniveau van Green Award:
Gold.

“Bij het nemen van het besluit hadden wij ook nooit
kunnen denken dat dat mogelijk was”, zegt Jan
Huijbers, directeur bij Van den Herik. Op dit
moment vertegenwoordigt hij met mededirecteur
Isolde Struijk de derde generatie binnen het
familiebedrijf. Door de Green Award-erkenning
hopen ze jonge mensen binnen het bedrijf te
motiveren om verder te vergroenen. “En ik hoop
dat de vierde generatie volledig emissieloos kan
werken.”

Structureel tekort of samenloop
van omstandigheden?
Vervolg van pagina 1

“De lange wachttijden voor de
bunkerschepen zorgen op dit
moment voor een dreigend te
kort bij sommige brandstofleve
ranciers.”
Volgens de ASV is het probleem
wél serieus: “We horen van bun
kerstations dat men volgende
week geen voorraad meer heeft.
Ergo: de binnenvaart komt stil
te liggen”, schreef de schippers
vereniging vorige week, ook op
Facebook. Volgens de ASV speelt
mee dat banken niet meer ga
rant willen staan voor de beta
ling van (Russische) olie. “Men
heeft er geen ruchtbaarheid aan
gegeven om hamsteren te voor
komen, maar wij hebben veel
bunkerstations gebeld en die ver
tellen allemaal hetzelfde: ze heb
ben nauwelijks nog voorraad en
weten ook niet meer of ze nog
wel aan nieuwe voorraad kunnen
komen.”
Veel rederijen en binnenvaart

ondernemers besloten vorige
week voor de zekerheid nog maar
extra te bunkeren, zodat ze voor
lopig vooruit kunnen als de be
voorrading toch stilvalt.

Sancties
De oorlog in Oekraïne is van in
vloed op de prijzen en de aanvoer
van gasolie (en andere brandstof
fen), ook al heeft Europa de sanc
ties tegen Rusland nog (?) niet
uitgebreid naar olie.
Deskundigen wijzen erop dat
zich vorig jaar al tekorten voorde
den. Dat zou onder meer komen
door de economische opleving
na corona en toenemende vraag
uit Afrika. Vooral op de spot
markt was het aanbod de afgelo
pen weken gering. KBN: “Door de
beperkte beschikbaarheid omdat
er minder is geproduceerd en de
voorraden zijn geminimaliseerd,
wordt een aantal zaken negatief
versterkt.”
Er zou sprake zijn van een
samenloop van omstandigheden.

De
Vereniging
Nederlandse
Petroleum
Industrie
(VNP)
spreekt van een logistiek pro
bleem. De voorraden van oliepro
ducten in de regio Amsterdam(ARA)
Rotterdam-Antwerpen
waren in de eerste maanden van
dit jaar ook nog eens gedaald,
hadden handelaren en markt
specialisten al opgemerkt. Door
de hoge brandstofprijzen houdt
men de voorraden klein, uit angst
voor verliezen bij een prijsdaling.
Bovendien waren er ook nog eens
vertragingen bij het laden en los
sen. Want door onderhoudswerk
zaamheden aan enkele raffina
derijen (Shell Pernis en Esso in
Antwerpen), was het bij de over
gebleven terminals extra druk en
moesten tankers langer wachten.

Meer aanvoer
De ceo’s van drie van de groot
ste handelaren, Vitol, Gunvor en
Trafigura, waarschuwden al eer
der dat er een tekort dreigt aan
diesel. Anderen zeggen dat er al

(archieffoto Tekst & Toebehoren)

decennia een tekort aan diesel in
Europa is.
Volgens KBN verwacht de markt
dat de aanvoer van diesel in april
circa 60 procent hoger ligt dan
in maart. Alternatieve leverin
gen vanuit Saoedi-Arabië en de
Verenigde Staten zullen de af
hankelijkheid van Russische im
port sterk verminderen.
KBN heeft intussen contact ge
had met de VNPI, NOVE, de
brancheorganisatie voor de
zelfstandige brandstofhandel,

brandstofleveranciers en bun
kerstations om de nijpende situ
atie onder de aandacht te bren
gen. “Met deze partijen moeten
we op korte termijn verder in
kaart brengen waar de knelpun
ten zitten en hoe we die kunnen
oplossen. Een tekort aan voor
raad mag geen gevolgen hebben
voor de binnenvaart en moet
worden opgepakt.”
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EINDELIJK BN
Minister Harbers reikt het
certificaat uit aan Jan Huijbers.
Links Green Award-directeur
Jan Fransen. (foto Niels Hummel)

zegt dat toe, maar laat direct weten dat het
nog wel even zal duren voordat hij in de
gelegenheid is om langs te komen.

Zorgen van de sector

Mooie mijlpaal
Jan Fransen, directeur van Green Award,
noemt de certificering van het schip op
leeftijd een mijlpaal. “Hiermee laten we
zien dat het voor iedereen mogelijk is om
een schip groener te maken.”
Hij vindt de Prins 1 een mooi voorbeeld
van verduurzaming. “Want verduurzamen
houdt meer in dan alleen het klimaat. Het
betekent ook dat we de lange levensduur

van de schepen benutten en dat we ze niet
voortijdig afschrijven omdat ze niet groen
genoeg meer zijn.”
De uitreiking van het certificaat wordt door
Jan Huijbers direct aangegrepen om de
waterbouwsector beter op de kaart te zet
ten bij de minister. Hij nodigt Harbers uit
om een dag als gast mee te varen op een
sleephopperzuiger. “Als waterbouwer, om
van nabij de industrie te proeven.” Harbers

MINISTER FELICITEERT KBN BIJ OPRICHTING
Op donderdag 7 april is Koninklijke Binnenvaart Nederland officieel opgericht, de
fusie-organisatie van Koninklijke BLN-Schuttevaer en Centraal Bureau voor de Rijn- en
Binnenvaart.
“Samen Voortvarend” is de slogan van de nieuwe brancheorganisatie, voor een toekomst
bestendige binnenvaart. De website van de nieuwe organisatie ging dezelfde dag live.
In een video feliciteert Mark Harbers de vereniging. “De binnenvaart heeft er een krachtige spe
ler bij en ik kijk uit naar onze verdere samenwerking. (…) Ik juich de fusie enorm toe, daar is echt
visie en doorzettingsvermogen voor nodig geweest. Mooi dat het is geluk is”, aldus de minister
van Infrastructuur & Waterstaat.

LIGPLAATSEN ZAANSTAD VERVALLEN VOOR OPVANG
Zaanstad huurt twee riviercruiseschepen voor de opvang van Oekraïense
vluchtelingen. De schepen krijgen een
plek aan de Havenstraat in Zaandam.
De ASV maakt bezwaar tegen de locatie,
omdat de beroepsvaart daarmee twee van
de drie laatst overgebleven ligplaatsen in
de gemeente verliest. De belangen van de
binnenvaart worden “totaal genegeerd”,
schreef woordvoerder Sunniva Fluitsma
vorige week namens het ASV-bestuur aan
burgemeester Hamming.
De Zaan is aangemerkt als een belangrijke
vaarweg in het Europese netwerk van trans
portcorridors TEN-T, geeft Fluitsma aan.
“Vaarwegbeheerders zijn verplicht deze
vaarweg zoveel als mogelijk open te houden

en een ‘navigation status’ aan te bieden. De
binnenvaart is bovendien aangemerkt als
‘vitale bedrijfstak’, noodzakelijk om de eco
nomie gaande te houden. Wij verwachten
dan ook dat, zelfs in noodgevallen, er re
kening wordt gehouden met het feit dat de
binnenvaart bestaat en dus voorzieningen
nodig heeft zoals ligplaatsen op een plek
die voor de binnenvaart geschikt is.”
Volgens de ASV zijn er alternatieve locaties
voor de opvangschepen waar men geen
overlast betekent voor de binnenvaart, zo
als bij het Verkadeterrein. “We weten dat
die mogelijkheden zijn aangedragen door
de eigen havendienst van Zaanstad. Dat
naar deze mensen vanuit de praktijk niet
geluisterd wordt is de burgemeester aan te
rekenen.”

Ook gebruikt Huijbers de gelegenheid om
de zorgen van de sector te delen met de
dit jaar aangetreden minister. De verduur
zaming ziet hij als een goede, nood
zakelijke stap. “Maar de timing vereist een
stukje maatwerk.” Hij vraagt om een betere
afstemming van de periode voor het vol
ledig overstappen op elektrisch varen. “De
overheid verwacht van ons dat we binnen
het jaar elektrisch zijn, maar de motoren
kunnen zo snel niet geleverd worden.”
Tussen de afgifte van het eerste Green
Award-certificaat voor de binnenvaart tot
de uitreiking van het duizendste certificaat
is iets meer dan tien jaar verstreken, vertelt
Jan Fransen. “Maar onze verwachting is dat
het geen tien jaar zal duren voordat we het
2000e certificaat uitreiken. We zijn sinds
2019 met ruim 30 procent gegroeid.”
De snelle toename is volgens hem te dan
ken aan de uitbreiding naar riviercruise
schepen, de beschikbaarheid van schonere
technieken, de toenemende wens van
scheepseigenaren om hun inspanningen
te laten erkennen en het groeiend aantal
partijen dat certificaathouders (financiële)
voordelen geeft.

Tijd nodig
In de afgelopen jaren heeft Fransen geleerd
dat verduurzaming van de binnenvaart tijd
nodig heeft. “Maar die tijd gaat wel dringen
als we naar de concurrerende vervoers
modaliteiten kijken.” Hij pleit voor meer
bewustwording in de binnenvaart. “En van
de verladers/opdrachtgevers: zij moeten
bereid zijn Green Award te erkennen. Bij
voorbeeld door voorkeur te geven aan deze
schepen en een wat hogere vrachtprijs
betalen.” Ook zou hij graag zien dat er
meer financiële support komt vanuit de
overheid om te helpen bij het vergroenen,
bijvoorbeeld door investeringssubsidies en
korting op havengelden.
Fransen geeft aan dat zijn stichting zich vol
energie inzet voor de verdere uitbouw van
de Green Award. Hij is in gesprek met de
ontwikkelaars van het vorig jaar geïntrodu
ceerde Binnenvaart Emissie Label. Ze
onderzoeken hoe ze elkaar kunnen verster
ken door samenwerking.
Meer dan de helft van de Green Awardcertificaten is uitgereikt aan de tankvaart.
Gevolgd door de drogeladingschepen (15
procent), riviercruiseschepen (12 procent)
en containerschepen (8 procent). Het grote
aandeel van de tankers is volgens Fransen
wel te verklaren. “Daar zijn de kwaliteitsen veiligheidseisen namelijk het hoogst,
dus hebben ze al een voorsprong.”

Het ligt zo voor de hand om één
grote bond van binnenschippers te
maken. Of Hanja Maij-Weggen toen
ze minister van Verkeer & Water
staat was (weet je nog?) nou wel
of niet de kantine van het ministerie
moest afhuren om met de veelkop
pige vertegenwoordiging van de
binnenvaart te kunnen overleggen,
lijkt er dertig jaar na dato niet meer
zoveel toe te doen. Feit was dat in
die jaren de kleurrijke bedrijfstak
een minstens zo kleurrijk palet aan
brancheorganisaties had. Wij von
den dat wel leuk hoor. Er was altijd
wel iemand te vinden die commen
taar had op wat de anderen aan het
vogelen waren. Een krachtenveld
waarin de vlotst van de tongriem
gesneden afgevaardigden boven
kwamen drijven en onze voorpa
gina’s domineerden. Een jarenlang
uitstekend functionerend, vinding
rijk mechanisme van aan- en over
drijvingen en uitlaatkleppen.
Het uit elkaar groeien en met ande
ren fuseren was telkens groot
nieuws. Eerst zat de CBOB bij de
Federatie van Schippersbonden,
maar verliet de Federatie om zich
vervolgens samen met de ONS te
storten op een organisatie met de
nogal generieke naam Het Kantoor.
Een beetje terugverlangen naar de
tijd van het heldere onderscheid tus
sen de mannen aan boord en de wit
te boorden van het rederijkantoor,
die altijd alles beslisten waarover
je tijdens de koffiepauzes je mening
mocht ventileren (en verder moest
zwijgen). Maar dat is een andere
geschiedenis.
De geslonken Federatie trok in bij
het CBRB, de reders van weleer waar
langzaam maar zeker de varende
ondernemers een steeds grotere
stem in het kapittel kregen. Na de
opmerking van Hanja over de kan
tine staken vier mannen (de binnen
vaart werd in de jaren 90 nog gedo
mineerd door mannen) de koppen
bij elkaar. CBOB-voorzitter Gert Kof
ffeman, CBRB-directeur Ton Roos,
KSV Schuttevaer-directeur Kees de
Vries en Johan Groenewold, voorzit
ter van Rijn & IJssel en van talrijke
instanties. Vier op dat moment – in
de binnenvaart – belangrijke man
nen die zich samen zetten aan
een uiterst gecompliceerd project
genaamd Binnenvaart Nederland.
Het bleek een brug te ver in de nineties. Allemaal terug in het eigen
hok. Er waren een kredietcrisis en
een door de minister benoemde bin
nenvaartambassadeur voor nodig
om de ambitie voor meer samen
werking weer eens aan te wakkeren.
Tussen schippers, om te beginnen
tussen de bonden. Die logica was
natuurlijk nonsens, maar de bonden
gingen maar weer vergaderen, want
het ministerie betaalde. Hoppend
via een Binnenvaart Branche Unie
en Binnenvaart Logistiek Nederland
nadert de voltooiing nu het nieuwe
BN geen brug te ver meer lijkt. Zelfs
een Koninklijke BN. Mijn weinig
monarchistische inborst laat onver
let dat het predicaat niet misstaat.

Michel Gonlag
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GEZOCHT: SCHIPPER
GEVRAAGD:
VKV Service is nog op zoek naar

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

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

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

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

Functieomschrijving
Functieomschrijving
Voor
Voor ons
ons schip
schip de
de Alphenaar
Alphenaar zijn
zijn wij
wij
op
op zoek
zoek naar
naar een
een vaste
vaste aflosschipaflosschipper.
per.
Prachtig
Prachtig werk:
werk: pendelen
pendelen tussen
tussen het
het
Alpherium
Alpherium en
en de
de zeehavens
zeehavens van
van
Rotterdam
Rotterdam en
en Antwerpen.
Antwerpen. Wekelijks
Wekelijks
meer
meer dan
dan 10
10 miljoen
miljoen flesjes
flesjes bier
bier
vervoeren!
vervoeren!
De
De Alphenaar
Alphenaar is
is een
een innovatief
innovatief en
en
hypermodern
volledige
hypermodern volledige elektrisch
elektrisch
aangedreven
aangedreven containerschip.
containerschip. Als
Als
schipper
maak
schipper maak je
je deel
deel uit
uit van
van een
een
sterk
sterk en
en ervaren
ervaren team
team dat
dat gezamengezamenlijk
lijk de
de schouders
schouders eronder
eronder zet
zet om
om
betrouwbaar,
veilig
en
schoon
betrouwbaar, veilig en schoon de
de
containers
containers met
met belangrijke
belangrijke lading
lading
voor
voor onze
onze klanten
klanten op
op bestemming
bestemming
te
brengen.
te brengen.
Je
Je werkt
werkt 2
2 weken
weken op/2
op/2 weken
weken af
af of
of 1
1
week
op/1
week
af.
week op/1 week af.

Over
Over CCT
CCT
Combined
Combined Cargo
Cargo Terminals,
Terminals, afgeafgekort
kort CCT,
CCT, is
is een
een gerenommeerd
gerenommeerd
stuwadoorsbedrijf
stuwadoorsbedrijf met
met terminals
terminals in
in
Moerdijk
Moerdijk en
en Alphen
Alphen a/d
a/d Rijn
Rijn waar
waar
een
een goede
goede dienstverlening
dienstverlening net
net zo
zo
vanzelfsprekend
vanzelfsprekend als
als betrouwbaar
betrouwbaar is.
is.
CCT
CCT verzorgt
verzorgt voor
voor een
een groot
groot aantal
aantal
nationale
nationale en
en internationale
internationale klanten
klanten
de
de opop- en
en overslag
overslag en
en binnenvaart
binnenvaart
transport
transport van
van containers.
containers.
Kom
Kom jij
jij ons
ons team
team versterken?
versterken? We
We
zien
je
sollicitatie
zien je sollicitatie graag
graag tegemoet!
tegemoet!
Wij
Wij bieden
bieden een
een afwisselende
afwisselende en
en zelfzelfstandige
baan
in
een
dynamische
standige baan in een dynamische
werkomgeving
werkomgeving en
en collega’s
collega’s die
die hart
hart
voor
de
zaak
hebben.
voor de zaak hebben.
Meer
Meer informatie
informatie of
of solliciteren?
solliciteren?
Neem
Neem contact
contact op
op met
met Meine
Meine
van
van der
der Knaap
Knaap via
via
06-53929188
06-53929188 of
of per
per mail
mail via
via
hr@cctmoerdijk.com
hr@cctmoerdijk.com

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.

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
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“Winsten weggevaagd door
hoge energieprijs”
De explosief stijgende gas- en elektriciteitsprijzen kosten het Nederlandse
bedrijfsleven dit jaar 22 miljard euro extra. Dat schat ABN AMRO in zijn nieuwe
Sectorprognoses 2022-2023.
De glastuinbouw, industrie, bouw en
voedingsmiddelenindustrie zijn het
meest kwetsbaar voor de hoge ener
gieprijzen, aldus de bank. In eerste
instantie zijn het de ondernemers met
variabele energiecontracten die met
de prijsstijgingen te maken krijgen.
Zodra de tarieven door de oorlog in
Oekraïne verder oplopen en mogelijk
nog lang hoog blijven, worden meer
ondernemingen geraakt, waarschuwt
ABN AMRO: “In sommige branches
wordt de winst weggevaagd.” On
danks de hoge energieprijzen voor
zien de economen van de bank voor
Nederland een economische groei
van 3,1 procent voor 2022.

Wegvervoer onder druk
Vooralsnog verwacht ABN AMRO dat
de transportsector in 2022 groeit met
2,5 procent. Maar ook hier kunnen
de gevolgen van de oorlog in Oekra
ïne groot zijn, aldus ABN AMRO. De
meeste ondernemingen hebben voor
al last van de sterk stijgende brand
stofprijzen. De tarieven voor de zee
scheepvaart zijn nog hoog, waardoor
de duurdere stookolie niet direct grote
gevolgen heeft voor de marges.

“Op korte termijn staan vooral de mar
ges in het wegvervoer onder druk. De
adviesprijs van diesel steeg van zo’n
1,85 euro in januari naar circa 2,30
euro in maart. Veel wegvervoerders
hebben een brandstofclausule in het
contract opgenomen, waardoor stij
gende brandstofkosten kunnen wor
den doorberekend aan de opdracht
gever. Vaak kan de prijs echter slechts
een keer per maand of per kwartaal
worden aangepast. Door de buitenge
woon snelle stijging van de dieselprijs
bedrijven de
moeten veel transport
snel stijgende kosten voorfinancieren.
Voor veel wegvervoerders maken de
brandstofkosten zo’n 15 tot 30 pro
cent uit van de totale kosten.”

Ontregeld
De oorlog leidt tot flinke ontrege
ling van transportketens. Zo zijn de
exportrestricties op zogenoemde dual
use-goederen (producten die ook voor
militaire doeleinden kunnen wor
den gebruikt) uitgebreid, waardoor
de douane extra controles uitvoert
op lading met bestemming Rusland.
Dit leidt tot vertraging in havens.
Enkele grote reders, waaronder MSC

en Maersk, hebben besloten voorlo
pig geen industriële producten meer
naar Rusland te vervoeren.
Vanwege de gevechten liggen de zee
vaart en luchtvaart naar Oekraïne ge
heel stil. Wegvervoer naar het land is
riskant. De luchtvracht naar Rusland
ligt stil vanwege sancties. Ook het
treinverkeer over de nieuwe zijde
route van China naar West-Europa,
die deels door Oekraïne loopt, is door
de oorlog ontregeld.

nog actiever promotie te maken voor
een baan als ingenieur bij de vaarweg
beheerder.
Met het Actieplan West-Duitse kanalen
kondigde het Duitse verkeersminis
terie in 2021 aan voor de kanalen in
tien jaar zo’n 1,5 miljard euro te wil
len investeren in (achterstallig) onder
houd en vernieuwing. Het actieplan
bestaat uit ca. 200 projecten. Om een

Door een aanvaring is een deur van de Westsluis bij
Terneuzen woensdag 6 april beschadigd geraakt. Een
82 meter lange Nederlandse coaster voer achterop
een Noorse coaster van 153 meter. Die ramde
vervolgens de sluisdeur.
Het gebeurde even voor 18.00 uur. Beide schepen hadden
schade, maar alleen boven de waterlijn. Er was geen lek
kage en er vielen ook geen gewonden.
De sluis werd gestremd. Alle geplande schuttingen voor de
avond en nacht werden geschrapt. Het ging om twaalf zee
schepen (inkomend/uitgaand). De duur van de stremming
viel achteraf mee. Aan het begin van donderdagmiddag
kon de scheepvaart weer van de Westsluis gebruikmaken.
(foto North Sea Port)

Meer steenkool
via binnenvaart
De oorlog zou grote gevolgen kunnen
hebben voor de Rotterdamse haven,
denkt ABN AMRO. “Zo’n 10 procent
van de overslag is aan Rusland ge
lieerd. Het betreft containers, maar
bijvoorbeeld ook olie, steenkool en
staal.”
De binnenvaart zou als gevolg van
de hoge gasprijs meer steenkool te
vervoeren kunnen krijgen. Dat goed
kopere alternatief wordt ingezet voor
elektriciteitsproductie.

Actieplan voor kanalen ligt op koers
De Duitse vaarwegbeheerder heeft
veertien van de negentien vacatures
voor het project West-Duitse kanalen
ingevuld. Dat bleek tijdens een confe
rentie bij de GDWS in Bonn.
Het feit dat nog niet alle vacatures in
gevuld zijn, hoeft voorlopig niet tot
vertragingen te leiden. De stakeholders, waaronder binnenvaartorganisa
tie BDB, hebben wel voorgesteld om

AANVARING IN WESTSLUIS

versnelling tot stand te brengen, is
grondig vooronderzoek nodig en moet
worden voorkomen dat taken dubbel
worden uitgevoerd. Waar mogelijk wil
de vaarwegbeheerder ook werkzaam
heden parallel aan elkaar uitvoeren.
De binnenvaart mag geen hinder on
dervinden en kunstwerken moeten in
bedrijf blijven. In september komen de
belanghebbenden opnieuw bij elkaar.

NEDERLAND WIL VERBOD
OP LOSSE FOSFIDETABLETTEN
Via het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) werkt
Nederland aan een Europees verbod op het gebruik
van losse fosfidetabletten tijdens opslag en vervoer.
Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen van I&W
aan de Tweede Kamer. De tabletten geven fosfinegas af,
dat wordt gebruikt ter bestrijding van ongedierte – met
name bij levensmiddelen en diervoeders. Zoals bekend
heeft het gifgas in de afgelopen jaren meermaals tot
levensgevaarlijke situaties geleid voor de bemanning van
binnenschepen, doordat ze nog niet waren uitgewerkt en
de schippers niet waren geïnformeerd dat de lading was
gegast.
Als het gassen gebeurt in de vorm van losse pillen, kun
nen die niet makkelijk meer verwijderd worden uit de
lading. Het Ctgb wil voorschrijven dat fosfide alleen nog
in sleeves of plates toegepast mag worden: dan worden
de pillen in een zak of box gestopt. Die kunnen wél wor
den verwijderd uit de lading.

Al bijna duizend
vaarwensen vervuld
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Stichting Vaarwens viert haar
15-jarig bestaan. Sinds de start zijn
bijna duizend mensen gelukkig
gemaakt met een laatste-wensvaartocht.

Op 31 maart 2007 was de maiden trip.
Die dag begonnen Evert Stel en Inge
de Graaf met hun eigen woonschip,
de voormalige loodsboot Meander V
ongeneselijk zieke mensen rond te va
ren. Die eerste vaarwens kwam binnen
via Stichting de Opkikker, waar Stel en
De Graaf zich als vrijwilligers hadden
aangemeld. Ze lagen ter overwintering
midden in de stad Groningen. Uitein
delijk lukte het met medewerking van
de brugwachters een rondvaart om en
door Groningen te maken.
Sindsdien kregen ze uiteenlopende
mensen aan boord: van schipper tot
watersporter en allerlei andere men

sen die van het water en varen hou
den. In 2020 kwam het ms Vaarwens
in de vaart. Sindsdien is de Meander
V reserve, voor als het ms Vaarwens is
volgeboekt.
Ook op de 15e verjaardag, donderdag
31 maart, werd een vaarwens vervuld.
Het schip vertrok uit Amsterdam voor
een feestelijke rondvaart. “Een vaar
dag is een feestje voor de gasten en
er wordt heel erg genoten”, vertelt
De Graaf. “We zijn de dag begonnen
met een taart en slingers aan boord en
koffie met gebak voor de gasten: een
vrouw met ALS, haar man, twee kin
deren en hun partners.
De Graaf en Stel zwaaien het schip en
de gasten uit. Ze varen niet mee. “We
moeten weer aan het werk; er zijn nog
aanvragen die afgehandeld moeten
worden. Het is vijftien jaar geleden
dat we begonnen, dat geeft wel een
speciaal gevoel.”

Voor de vrijwilligers komt er nog een
feestje, beloven ze. “Zonder vrijwil
ligers hadden we dit nooit kunnen
bereiken.”

Taart ter gelegenheid van het jubileum.
(foto Stichting Vaarwens)
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Hiermee willen wij u bedanken voor uw medeleven en belangstelling
na het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Johanna Larooij-Riem
~ Jopie ~
Kinderen en kleinkinderen

Kicker

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

KLEINE ADVERTENTIE MET EEN VERZOEK, AANBOD OF MEDEDELING

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

Bemanning gevraagd: echtpaar of schipper met
volmatroos, voor een gezandstraald, gelakt en
compleet gerenoveerd motorschip,
afm.: L. 81 x B: 8,20 m - 1165 ton.
Vaarroute: België, zand en grind. Geen luiken.
Tel: + 31 611 370447 - +32 475 499448.

Altijd actuele vacatures

‘s-Gravendeel, april 2022

binnenvaartkrant.nl/vacatures

Overslagbedrijf Speksnijder BV

TE KOOP
Verstegen poliepgrijper

KÖTTER WERFT GmbH
Industriestraße 2, 49733 Haren
T: +49 (0)5932 71033
E: info@koetter-werft.de
www.koetter-werft.de

Te Koop TELESCOPISCHE SPUDPALEN
Beste kwaliteit prijs ! Tot 25 m onder het schip
uit ! www.botermantechniek.nl
T: 06 54 28 7373

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

Wie heeft er interesse om mijn collega te
worden op veerpont Wuta.
Nodig: Groot-Vaarbewijs & Marifoon Certificaat.
Uren & dagen in overleg. Loon volgens CAO.
Vaarseizoen tot okt.
Info: Richard Tel.06-25357342
/www.veerdienstrheden.nl

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

4 draads, inhoud 3,8 m3, gewicht 6,5 ton

Verstegen gesloten grijper

Kwaliteitsschepen
uit Groningen

4 draads, inhoud 7 m , gewicht 2800 kg
3

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

 050 - 369 21 00

 info@gsyard.nl

 www.gsyard.nl

M/S Venezia zoekt

EEN KAPITEIN
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

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

Wat bieden wij u aan:
• Schip 135 x 11.45m
• Kapiteinsfunctie
• Vaargebied: ARA richting Rijn-Moezel
• Doorgroeimogelijkheden
tot vaste bemanning

+421 948 566 980

DE +421 940 996 009

Voor info mail: Venezia.ship@gmail.com

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

COLOFON

Een uitgave van Riomar BV
Uitgever: Michel Gonlag
Verspreidpunten
U kunt onze ca. 650 verspreidpunten
vinden op www.binnenvaartkrant.nl
Adres
‘s-Gravenweg 37B
2901 LA Capelle aan den IJssel
+31(0)10 414 00 60
klantenservice@binnenvaartkrant.nl
Redactie, Nieuws
redactie@binnenvaartkrant.nl
Martin Dekker - Hoofdredacteur
+31(0)6-22871516
Michel Gonlag - Eindredacteur
+31(0)6-53244445
Sarah De Preter - Redacteur
+31(0)6-22701893

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

www.binnenvaartkrant.nl

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

www.vlootschouw.nl

BINNENVAARTCIJFERS
www.binnenvaartvlog.nl

www.binnenvaartcijfers.nl



QUALITY - SERVICE
INNOVATION - SUSTAINABILITY

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

www.WindeX.net

THE POWER
TO TURN YOUR WORLD

360°

Binnenvaartkrant is een vakblad voor de
Rijn- en Binnenvaart met een oplage van
23.000 kranten, verspreid in Nederland,
België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk
op ca. 650 plaatsen waar ze binnen
bereik liggen van opvarenden van
binnenvaartschepen.

Nanengat 17 • 3356 AA Papendrecht
+3178 615 22 66 • info@veth.net
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Wél steun voor wegvervoer,
niet voor binnenvaart
Slechts een half jaar geleden jaar heeft het Europees
parlement een resolutie aangenomen: Naar een
toekomstbestendige binnenvaart in Europa, waarin tal
van afspraken en voorstellen liggen met de bedoeling
vrachtverkeer van de weg naar (onder andere) het water
te krijgen. Maar al bij het eerste moment dat er keuzes
gemaakt worden, kiest men zonder blikken of blozen
voor het wegvervoer.
Omgekeerde modal shift
1.300 euro per truck wordt er uitgegeven als nood
steun voor Frans wegvervoer vanwege de dure diesel.
Ondertussen is bij de binnenvaart de prijs van de
brandstof minimaal verdubbeld. Maar daar zien we
geen steunmaatregelen, terwijl in Frankrijk de gasolie
voor de binnenvaart extra duur is. (Zo’n 100 euro per
1.000 liter duurder dan in Nederland, en met de extra
belastingtoeslag TICPE kan daar nog eens zo’n 160
euro bijkomen.)
Ook Nederland en België laten zich niet onbetuigd
met het ingrijpen in de accijnzen voor het wegverkeer,
waarmee de positie van de binnenvaart ondergraven
wordt. Bij doorberekenen van de kosten prijst de
(kleinere) binnenvaart zichzelf uit de markt. Als
schepen niet meer kunnen concurreren met de vracht
wagens, verdwijnt er nog meer werk van het water
naar de weg, precies datgene wat Europa zegt niet te
willen. Terwijl Europa in de resolutie spreekt over
het belang van de kleinere vaarwegen en dus ook het

belang van behoud van (het laatste restje van) de klei
nere binnenvaart, staat men dit kennelijk toe.

Meer CO2-uitstoot

Hetzelfde Europa dat zegt er alles aan te willen doen
om de CO2-uitstoot te verminderen, veroorzaakt
daardoor minimaal zes keer zoveel CO2-uitstoot per
vervoerde ton goederen wanneer vervoer verdwijnt
van water naar de weg. Maar daar wilden we toch juist
een reductie van?
We zien allerlei plannen (een binnenvaart
verduurzamingsfonds, Fit for 55, et cetera et cetera)
omdat het vervoer schoner zou moeten, maar onder
tussen verwaaien alle mooie woorden wanneer het op
het maken van keuzes aankomt. Dan wint de vracht
wagenlobby.

Oneerlijke concurrentie
De Franse wegvervoerders kunnen 400 miljoen euro
aan steungeld tegemoetzien als compensatie voor
de hoge brandstofprijzen, hoe zit dat internationaal
gezien? Dit lijkt alleen voor de Franse vrachtwagens te
gelden, zoals die 50 procent subsidie op alle
investeringen in de binnenvaart ook alleen voor
Franse schepen geldt, al tientallen jaren.
We hebben het ministerie van I&W al diverse malen
horen verkondigen dat deze steun niet zou mogen

van Europa. Maar dit gaat al decennia gewoon door
want Europa geeft elke twee jaar opnieuw officieel
toestemming. Wie houdt hier wie voor de gek?

Subsidie voor de binnenvaart?
Willen de Nederlandse schippers nu ook gesub
sidieerd worden? Tegen elkaar op subsidiëren helpt
natuurlijk weinig. Maar dat level playing field waar
iedereen de mond vol over heeft, is wel een eerste
vereiste. Suggereren dat de markt zijn werk moet doen
maar bij ingrijpen kiezen voor de grootste lobby, dat
kan toch niet de bedoeling zijn.

Tijd voor daden
We weten dat de bedoelingen van een aantal (Euro-)
parlementariërs goed zijn, dat is de vraag niet. De
vraag is: hoe zorgen we er nu eens voor dat het niet
alleen bij woorden blijft wat die modal shift betreft
maar dat Europa en haar lidstaten echt kiezen voor
minder belastend vervoer, zoals vervoer over water.
En dan gaat het niet alleen over het milieuaspect, ook
over een economisch aspect (congestie op de weg) en
een gezondheidsaspect (ongevallen), of is men dat
inmiddels helemaal uit het oog verloren?

Sunniva Fluitsma,
woordvoerder ASV

Geen blad voor de mond

Deze rubriek wordt verzorgd door de lezer van Binnenvaartkrant

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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GEFO SHIPPING GROUP

HSSEQ Superintendent Tankbarges (m/f/d)
GEFO SHIPPING GROUP
The GEFO Shipping Group is a medium-sized and
expanding family-owned company in the seagoing and
inland tanker shipping industry with headquarters in
Hamburg. At a total of five locations in Germany and other
European countries, the company employs more than 100
people (m/f/d) ashore, with more than 1,500 employees
(m/f/d) working on board the ships, generating an annual
turnover of approximately 500 million euros.
With a fleet of more than 150 ships, the company
specializes in the inland and sea transports of chemicals,
liquid gases and mineral oil products in Europe. In addition,
the company operates its own global bunker (marine fuel)
trading division.
The company structure is lean, so that each employee
(m/f/d) is independently responsible for his or her own area
of responsibility. The company is very successful, with a
motivating atmosphere and performance is rewarded.
With its business areas of inland and sea transport, the
GEFO Shipping Group has made a name for itself as a
recognized and reliable logistics and transport service
provider on the European sea and inland waterways.
The aim is to continue to further expand this outstanding
position.

POSITION
The GEFO Shipping Group is looking for a new HSSEQ
Superintendent to support the HSSEQ Inland team located
in Duisburg.
ROLES & RESPONSIBILITIES
As future HSSEQ Superintendent (m/f/d) you will be
accountable to the HSSEQ Manager, reporting all safety,
operational and nautical relevant developments.
Your main task will be conducting HSSEQ Inspections on
board following the GEFO developed internal inspection
questionnaire. Combined with these inspections, you will
also conduct trainings on board in HSSEQ topics and
assess our crewmembers in their expertise, knowledge,
and abilities ensuring the high GEFO HSSEQ standards.
You will be working hand-in-hand with crew members
in solving operational challenges, you will act as a
trainer and mentor and a trusted point of contact. With
your experience, commitment and quality work you will
contribute to GEFO’s safety, environmental and quality
targets.

findings into training documents, procedures and our
inspection questionnaire.
CANDIDATE PROFILE
You either have experience as a master on tankbarges
/ seagoing tankers, as an EBIS / OCIMF inspector or as
HSSEQ Superintendent in liquid bulk shipping. Owning
an ADN license type G or C is an advantage, as well
as a navigational license on the river Rhine. Your safety
standards are very high indeed and you are risk averse.
Your communication is fluent, and you are comfortable in
working with people. You are well versed in the German /
Dutch language (either one at level C2 [CEFR] if not mother
tongue, the other minimum B1) and you have English
language skills at least of level B1. You have good abilities
in MS Office applications. You are flexible, team-minded,
persistent yet friendly and self-confident.
The office is located in Duisburg (Duisburg / Dusseldorf
Area), your main area of work is established as the ARA
ports and connecting waterways. GEFO is offering an
attractive remuneration package and you will be joining a
dynamic team of highly motivated colleagues.

Once in the office, you will process feedback collected
from on-board training and ship visits, circling back

If you can identify with the candidate described, please contact Peter Van Herck, Group HSSEQ Manager: peter.van-herck@gefo.com

GEFO SHIPPING GROUP • Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 9-11 • 47228 Duisburg • +49 175 341 43 62 • www.gefo.com

RP Tankschiffahrt AG

Rivertech
nautical management
Rivertech B.V. verzorgt vanaf haar kantoor in Arnhem Nau�sch en Technisch Management
voor een vloot van in totaal 29 luxe riviercruiseschepen, welke ac�ef 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 nau�sche team.
Hierdoor is een vacature ontstaan voor:

Wir möchten Sie in unserem Team
willkommen heißen!

Wer sind wir?

Wir sind ein Binnenschifffahrtsunternehmen mit 16 Tankschiffen
der Größe zwischen 2500 und 4200 Tonnen.
Die Schiffe sind für den Transport von Mineralölen ausgerüstet.

Wer möchte mit uns fahren am Rhein?
Steuermann, der mehr will und eine Firma sucht wo man die Chance
bekommt sich weiter zu entwickeln?
Schiffsführer, für den das fahren am Rhein Freiheit und Abwechslung
bedeutet, wobei Verantwortung nehmen dazu hört?
Sind Sie im Besitz eines großen Schifferpatentes, Radar- und
Funkpatent und haben sie ein ADN-N oder ADN C? Haben Sie Erfahrung
in der Tankschifffahrt?

Dann sind Sie derjenige den wir suchen!
Wir setzen wohl voraus das sie Deutsch oder Englisch sprechen.

Was bieten wir an?

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

Haben wir Sie neugierig gemacht?

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

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
beves�gen van reserveringen. Indien noodzakelijk in directe afstemming met de collega’s
van de nau�sche dienst en de opdrachtgever. Hierbij behoren administra�eve taken
zoals het controleren en goedkeuren van facturen en het organiseren van aanvullende
diensten. 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 toeris�sche sector;
Kennis van de riviercruisebranche is een pré, geen must;
Flexibel en posi�ef 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 geschri�), Frans is een pré;
Kennis van het Microso� Oﬃce pakket, voornamelijk Excel;
Geen 9 tot 5 mentaliteit;
Woonach�g in de omgeving van Arnhem.

Dit bieden wij jou:
Een uitdagende full�me func�e 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
compe��ef salaris, 26 vakan�edagen (op basis van full�me) en de mogelijkheid je door te
ontwikkelen.
Enthousiast?
Wij zien je mo�va�ebrief en CV graag tegemoet. Dit mag per e-mail, uiterlijk 22 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.
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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.

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

Voor onze klanten zijn wij op zoek naar:

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

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

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

Wij bieden jou
• Een goede vrijetijdsregeling, 4-2 of 4-4
• Een competitief salaris
• Zwitsers contract
• Een stabiele en dynamische werkomgeving

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

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

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

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

Wie alles wil weten over

DE BINNENVAART
kijkt op de websites van de

www.binnenvaartkrant.nl

www.vlootschouw.nl

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

BINNENVAARTCIJFERS

www.binnenvaartvlog.nl

www.binnenvaartcijfers.nl
Een coproductie van de Binnenvaartkrant
en het Bureau Voorlichting Binnenvaart
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Wij wensen mts IRIS een behouden vaart!

Foto: Sarah de Preter

Wij feliciteren
de familie Hoeykens
met hun m.t.s. “Iris”

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

+31 (0)10-411 9595

WWW.OVERVLIET.NL
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Tanker Iris vaart duurzame toekomst
tegemoet
veel waarde aan een persoonlijke relatie met
zijn medewerkers. “Mensen zijn geen num
mers. Ze willen je regelmatig zien. Daarom
ben ik vanochtend, voor ik naar Dordrecht
kwam, al in Antwerpen aan boord van de
Metropolis geweest. Met een stukje taart,
broodjes of wat ander lekkers, het zijn de
kleine dingen die het hem doen. Als me
dewerkers zorgen hebben, kunnen ze ook
bij ons terecht. Dat is de reden waarom wij
geen 14 schepen willen hebben. We willen
persoonlijk contact kunnen houden. Hoe
modern het schip ook is, het zijn de mensen
die het doen.”

Benjamin
Hoeykens
(foto Sarah
De Preter)

Met de Iris hebben Benjamin Hoeykens
en Sarah Pius er een duurzame,
toekomstgerichte tanker bij. Stage V van
voor tot achter en voorbereid om semiautonoom te varen.

Sinds 8 april is de Iris dan eindelijk in de
vaart. Aan de tanker is bij Dolderman in
Dordrecht ruim acht maanden gewerkt. De
lange afbouwperiode had te maken met
leveringsvertragingen die momenteel we
reldwijd de hele industrie parten spelen.
“Vrienden begonnen al te vragen of ik bij
het Dordrechts Museum aan het afbouwen
was”, zegt Benjamin met een knipoog.
“We hebben lang moeten wachten op de
Stage V Caterpillar-motoren. Best frustre
rend, zeker als je de markt ziet groeien. Maar
je kunt er moeilijk een zeil bijtrekken. Dus
hebben we de rust bewaard en zijn con
structief in gesprek gebleven. Ondernemen
brengt nu eenmaal risico’s met zich mee.
Als je maar met elkaar blijft praten. Ook
de nazorg moet immers goed geregeld zijn
bij deze nieuwe motoren. Als er problemen
opduiken, wil ik dat er onmiddellijk ie
mand aan boord komt want we varen 24/7.
Daarom worden de hoofdmotor en de grote
generator continu gemonitord.”

Duurzame koers
Over de Stage V Caterpillar-motoren en de
bijbehorende
nabehandelingsinstallatie
beschikte tot nu toe alleen het binnenschip
Cito. Benjamin en Sarah kiezen hiermee
voor duurzaamheid. Ze runnen al 25 jaar

samen hun bedrijf en hebben drie sche
pen: de tanker Tripolis, de Metropolis en
de Aquapolis. “Eigenlijk vonden we drie
schepen genoeg, maar op enig moment
begonnen we toch te twijfelen door de steeds
strengere milieueisen waaraan de binnen
vaart moet voldoen. Wim Driessen nodigde
ons uit om te komen kijken naar zijn nieuw
ste, geoptimaliseerde tankermodel. Sarah en
ik besloten ervoor te gaan. Zonder contract,
wat wij altijd al hebben gedaan. Begin vorig
jaar hebben we getekend.”

Grote machinekamer
Ze hebben het schip naar eigen inzicht
op een aantal punten aangepast. Zo is de
machinekamer voorop uitgebouwd over
twee etages. Zowel in de voorste als de ach
terste machinekamer moest dan ook veel
worden ondergebracht. Een ketel, spira
len, Stage V, de kasten voor het micro-grid,
een trafo om aan alle walstoominstallaties
te kunnen tanken, twee generatoren, een
asgenerator… Om maar eens een paar zaken
te noemen.
“De hoofdmotor is een soort sportmo
tor, waarvan alleen de cilinders worden
ingespoten die je nodig hebt om kracht te
geven. Hij is inwendig versterkt, waardoor
hij 1.000 kilo meer weegt. Het warme water
van de motor gebruiken we voor de vloer
verwarming. De uitlaten zijn speciaal geïso
leerd tegen geluid en tegen te veel warmte.”
De Iris heeft net als de Tripolis en de
Metropolis een TrackPilot aan boord. Bin
nenkort krijgt ook de Aquapolis er één.

Aan mts IRIS leverden o.a.
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
Ontwerp, bouw en levering casco
Dolderman B.V.
Afbouwwerf en geleverd Caterpillar
3512 Stage V
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket inclusief
JMR-611 radars en AlphaRiverTrackPilot
Beerens Handelsonderneming B.V.
Voorsierradarmast type Reïntrade
XXL, dakradarmast type Dortsman,
stuurhuistrap, heklichtbeugel standaard, Davit WLL 300 kg incl. CEkeur, alu boordlichtvleugels in doosmodel, BX woningdeur en rvs roefladder
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers en een warmtewisselaar
Den Breejen Shipyard
Verantwoordelijk voor de afbouw
Dijvler Materiaal B.V.
Boegankerlier, achterankerlier, ankers
en ankerdraden
Dolpower B.V.
Generatorset 1, vermogen 525kVA,

Caterpillar motor, type C18, Stamford
generator, type HC534
Generatorset 2, vermogen 130kVA,
Stage V, John Deere motor, type
6068A, Stamford generator, type
UC274
Generatorset 3, vermogen 70kVA,
Stage V, John Deere motor, type
4045T, Stamford generator, type
UC224
Foresta Trading B.V.
Volledige pakket F.T. VICTOR
dienstpompen, F.T. TTK ballast/
stripping ejectors ≈ 200 m³/u,
F.T. Gasolie trimpompen, F.T.
Smeeroliepompen, F.T. Smeeroliehaspelsets
Hoogendoorn MBI BV
Volledige betimmering achterwoning
& stuurhuis
Kampers Shipyard B.V.
Stuurhuis incl.
hefgeleidekokersysteem

vlootschouw.nl/iris
Marflex B.V.
8x MarFlex Deepwell Pomp MDPD-80
en 8x MDPD-20
Overvliet Assurantiemakelaars B.V.
Verzekering
Reintjes Benelux bvba
1x WAF 665 met reductie van 5,044:1
RuGotech Pijpleidingen B.V.
Complete dek leiding systeem
Tresco Engineering bvba
Tresco NAvigis
Van Wijk Machinefabriek en
Scheepsreparatiebedrijf B.V.
Autokraan 17 mtr. 2000 kg
VE-woning en scheepsstoffering
Complete stoffering woning en
stuurhuis incl. Ve-screen zonwering
Veth Propulsion B.V.
1 Veth Jet, 4-K-1200 (392 kW / 1800
rpm)
W&O Europe
Appendages voor de dekleidingsystemen en het ballastsysteem

Benjamin: “Ik heb ooit een kapitein gehad
die in de stuurhut een beroerte kreeg. Het is
toen maar net goed afgelopen. Daarna heb
ik onmiddellijk TrackPilot aangeschaft voor
de veiligheid. Als er iets gebeurt en je bent
nog bij besef om het systeem te activeren,
blijft het schip automatisch koers houden
en de richting van de rivier volgen.”
Daarnaast heeft de Iris alle technologie om
semi-autonoom te kunnen varen. Bijvoor
beeld op het Albertkanaal. “Gepast mate
riaal voor gepast werk”, zegt Benjamin. “Het
is een flinke investering, maar het maakt
flexibel. Overigens zullen ook aan boord
van semi-autonoom varende schepen altijd
mensen nodig blijven.”

Vertrouwen
Met al deze technische snufjes, gecoate tanks
en een Stage V-installatie is de Iris beslist
geen goedkope tanker. Maar Benjamin en
Sarah hebben vertrouwen in de toekomst.
“Het is een doordachte investering. Als
sector moeten en willen we een bijdrage
leveren aan de klimaatdoelstellingen. We
zijn inmiddels 25 jaar bezig en hebben goe
de en slechte jaren gehad, maar ons bedrijf
is gezond gebleven.”
“Met de Tripolis zijn we destijds slecht
begonnen, maar het werd steeds beter en het
gaat nog steeds goed. Dat hebben we vooral
te danken aan de inzet van onze bemanning
op alle schepen. Op de Aquapolis varen zelfs
al vijftien jaar dezelfde kapiteins.”
Met de Iris erbij heeft het echtpaar 32
bemanningsleden in dienst. Benjamin hecht

Flexibiliteit
De Iris heeft een capaciteit van circa 3.050
kuub, verdeeld over acht ladingtanks. Hij
kan twee verschillende ladingen vervoeren.
Benjamin: “Ik verwacht dat er wel wat min
der diesel en andere traditionele lading zal
moeten worden vervoerd, maar vloeibare
lading blijft natuurlijk bestaan. En er zijn
de afgelopen jaren voor de tankvaart andere
producten bijgekomen. Met de Iris kunnen
we een breed scala aan producten vervoe
ren.”
“Alles is bedienbaar vanuit de stuurhut, de
machinekamer en aan dek en zelfs van
uit de woning. De Iris is niet de grootste
tanker, maar hij is wel flexibel. Dat borgt de
bedrijfszekerheid. Je weet immers nooit hoe
zaken zich in de toekomst ontwikkelen. Kijk
maar naar de energiemarkt. We zouden als
binnenvaart geen kolen meer gaan varen,
maar we doen het door de hoge olie- en gas
prijzen nu toch weer.”

Zeilschip
Voor de familie Hoeykens is het eens iets
nieuws: een schip waarvan de naam niet
eindigt op -polis. “Sarah vroeg zich af waar
om wij dat eigenlijk altijd deden”, zegt Ben
jamin lachend. “Haar overgrootvader had
in 1900 een zeilschip: de Iris. Het is later
omgebouwd tot een vrachtschip en in 1926
is haar grootvader aan boord van dat schip
geboren.”

AQUAPOLIS KRIJGT NIEUWE STAGE V-MOTOREN
Op 2 mei begint bij Dolderman de
hermotorisering van de Aquapolis. Het
schip krijgt twee Stage V Caterpillarmotoren van elk 1.700 pk.
“De huidige motoren hebben 75.000 uren op
de teller staan”, vertelt Benjamin Hoeykens.
“We konden ze reviseren óf overgaan naar
Stage V. Met het oog op de toekomst hebben
we voor het laatste gekozen.”
“De motoren draaien nog steeds goed, maar
ik wil niet leeglopen op kilometers en uren en
onnodig veel kosten aan motoren maken die
op den duur niet meer voldoen aan de eisen en
waarmee we geen 24-uursservice kunnen bie
den aan onze opdrachtgevers. Ik wil niet sukke
len en wil ook niet dat onze bemanning sukkelt.”
“Ons andere schip, de Metropolis, is drie

jaar jonger dan de Aquapolis en heeft CCR2motoren. Daar kunnen we nog even mee
verder. Maar als de Aquapolis goed loopt,
kan ook de Metropolis op termijn worden
omgebouwd naar Stage V.”
Hoeykens heeft voor de Aquapolis ook ge
keken naar de optie om met batterijen en
een elektromotor te varen. “Maar ik wilde de
kracht die ik nu heb, behouden. Voor een reis
van Antwerpen naar Mannheim zou ik zo’n
600 ton aan accu’s nodig hebben. Bij laag
water ben je blij dat je 600 ton kunt laden.”
“Ook waterstof en gas waren niet echt alter
natieven. Het moet rendabel blijven. We varen
met de containerschepen al sinds 1988 voor
(de voorgangers van) Contargo Waterway Lo
gistics: SRN Alpina, CEM, Rhinecontainer, CCS.”
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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: hoenen@skynet.be
Meer informatie: www.rivercruise-line.eu • Telefoneren kan met Raymond Hoenen +31 622205426

BINNENKORT

Binnenvaartkrant 10 mei 2022

Special: Maritime Industry
Reserveer nu uw advertentie!

Bevrachter
(v/m/x)

Wij zoeken met spoed een Bevrachter (v/m/x) voor onze kantoren
in Rotterdam.

binnenvaartkrant.nl/adverteren

sales@binnenvaartkrant.nl 010-4140060

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?
HGK Shipping Rotterdam B.V.
Rudy Schouten
Tel: 010-4330911
mob. 06-55860696

www.hgkshipping.de

2022_04_08_bevrachter_rotterdam_kleinmitQR.indd 1

Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

08.04.2022 16:18:58

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

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008
E-mail: info@hoveko.nl
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Vijf internaten, 61 kinderen

KANS OP VERTRAGING DOOR
ONDERHOUD SLUIS WEURT

61 van de 229 kinderen die in de negen schippersinternaten van Meander wonen,
moeten waarschijnlijk verhuizen. Het bestuur ziet zich genoodzaakt vijf van de
internaten te sluiten.

Van 12 tot en met 28 april voert Rijkswaterstaat
onderhoud uit aan Sluis Weurt. Dat kan tot
vertragingen voor de scheepvaart leiden.
In de westkolk wordt de middelste hefdeur uit het sluis
hoofd gehesen voor renovatie elders. Daarna vervangt
Rijkswaterstaat de geleiderails waarlangs deze deur op
en neer beweegt en worden de uitklimladders vervangen.

Westkolk

De westkolk is hierdoor gestremd van dinsdag 12
april 7.00 uur tot en met vrijdag 22 april 23.00 uur.
Tijdens deze stremming is de oostkolk beschikbaar voor
de scheepvaart, maar men moet rekening houden met
beperkte hinder.

Schippersinternaat De Prinsenvaart in Maasbracht zou
moeten sluiten in 2024. (foto Noud van der Zee)

Daarna is de oostkolk aan de beurt. Daar wordt de
middelste roldeur uit het sluishoofd gevaren voor
renovatie in het deurendok van het sluiscomplex.
Ook hier vervangt Rijkswaterstaat de uitklimladders en
vindt herstelwerk plaats aan het hout van het remming
werk.
De oostkolk is hiervoor gestremd van zaterdag 23 april
7.00 uur tot en met donderdag 28 april 23.00 uur. Tijdens
deze stremming is de westkolk, die dan immers klaar
is, beschikbaar voor de scheepvaart. Ook dan moeten
schippers rekening houden met beperkte hinder.

Groot onderhoud
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Het gaat om De Meerpaal in Capelle
aan den IJssel, Het Kompas in Lem
mer, De Prinsenvaart in Maasbracht,
De Singel in Dordrecht en Prins
Hendrik in Nieuwegein. De ouders
van daar wonnende kinderen ontvin
gen op 18 februari een brief van Stich
ting Meander over het voorgenomen
besluit om die locaties in 2024 te slui
ten. De Meerpaal zou deze zomer al
dicht moeten.
Al jaren neemt het aantal kinderen
op de schippersinternaten gestaag af.
Vanwege de daling van het kinder
aantal is continuïteit van de zorg niet
meer op alle locaties mogelijk, aldus
woordvoerder Jonneke Klinkenberg
van Stichting Meander.
De raad van bestuur hanteert als uit
gangspunt dat op een internaat een
personeelsbezetting moet zijn van
minimaal 4,32 fte en het kinderaan
tal op een internaat mag niet lager
zijn dan dertien. De huisvesting moet
daar in omvang bij passen. Eventuele
aanpassingen moeten realistisch en
financieel haalbaar zijn en de over

blijvende internaten moeten voor
de komende tien jaar een sluitende
begroting kunnen overleggen.

Onverwacht
De landelijke oudercommissie en de
oudercommissies en ondernemings
raden van elk internaat kunnen tot 19
april reageren op het voorgenomen
besluit. Klinkenberg legt uit wat de
stand van zaken is: “Hoe het toekom
stige definitieve besluit eruit zal zien,
is nog niet te zeggen. We verkeren nu
in een fase dat er een voorgenomen
besluit is genomen. Wij zijn in open
gesprek met alle betrokkenen. Het
gezamenlijke doel dat we hebben, is
het waarborgen van een kwalitatief
goede en toekomstbestendige dienst
verlening door de schippersinternaten
in Nederland.”
Volgens de betrokken ouders en de
kinderen kwam het voornemen tot
sluiting van de vijf schippersinternaten
geheel onverwacht. Ze werden over
rompeld door dat nieuws. Zij hadden
het niet zien aankomen. En voelden
zich niet wezenlijk betrokken bij het

bepalen van de toekomst van de inter
naten.
“Wij zijn ons bewust van het feit dat
we voor ingrijpende keuzes staan en
dat dit voorgenomen besluit ook
een ingrijpende boodschap heeft”,
zegt Klinkenberg. “In de onderlinge
dialoog en het zoeken naar de beste
mogelijkheden om de kwaliteit en
continuïteit van onze dienstverle
ning in de toekomst te waarborgen, is
steeds gepoogd in gesprek te blijven
met de ouders. Wij betreuren het dat
dit in sommige gevallen als onvol
doende is ervaren. In deze fase willen
we in dialoog treden met de betrok
kenen.”

Rijkswaterstaat is al langer bezig met groot onderhoud
aan de verbinding tussen de Waal en het Maas-Waal
kanaal. Het complex bestaat uit twee schutsluizen: de
oostkolk is aangelegd tussen 1923 en 1928 en de west
kolk in 1975. Jaarlijks passeren circa 29.000 schepen
het sluiscomplex.
Als onderdeel van het onderhoudsproject vervangt Rijks
waterstaat aansluitend ook de slijtlagen op de bruggen
over de sluis. De sluisbruggen zijn daarom afgesloten
voor gemotoriseerd wegverkeer, maar dan zijn er geen
beperkingen voor de scheepvaart.

Het sluiscomplex in Weurt. (archieffoto Rijkswaterstaat)

De ouders en hun vertegenwoordigers
kunnen begrip opbrengen voor het
feit dat het dalende aantal kinderen
op de schippersinternaten noopt tot
het nemen van vervelende besluiten
door het bestuur. Zij hekelen evenwel
de wijze hoe dit voorgenomen besluit
tot stand is gekomen. Er is niet open
en transparant naar de betrokken
ouders gecommuniceerd, zeggen ze.

SANCTIES TEGEN RUSLAND: 14 JACHTEN AAN DE KETTING
Op dit moment zijn bij vijf
Nederlandse werven in totaal twaalf
jachten in aanbouw voor Russische
opdrachtgevers. Daarnaast liggen
er twee jachten voor onderhoud die
onder verscherpt douanetoezicht
zijn geplaatst.
Dat schrijft minister Wopke Hoekstra
van Buitenlandse Zaken aan de Tweede
Kamer. De schepen mogen het land niet
uit wegens de sancties tegen Rusland
om de oorlog in Oekraïne.
Op vijf werven zijn in totaal twaalf
jachten in aanbouw voor zogeheten
Russische UBO’s ('ultimate beneficial
owners'). Dit zijn geen personen die
voorkomen op de Europese sanctie
lijsten, maar door de huidige sanctie

maatregelen mogen de vaartuigen
niet geleverd, overgedragen of uitge
voerd worden. De werven zijn hiervan
op de hoogte gebracht.
De werkgroep jachten onderzoekt de

eigendomsstructuren van de vaartui
genjachten. Eén ervan is bijna klaar.
Onder douanetoezicht heeft op 2 april
de eerste proefvaart plaatsgevonden.

ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

Bel van An del 010 4293316

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

Wopke Hoekstra. (foto RVD
/ Valerie Kuypers en Martijn
Beekman)

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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Binnenvaart maakt
werk van promotie
onder jongeren
“We zijn blij dat steeds meer bedrijven en organisaties uit de binnenvaart ons
steunen”, zegt Karel Uyldert van Wereld van de Binnenvaart. “Samen kunnen
we meer jongeren én volwassenen interesseren voor die mooie sector.”

Wereld van de Binnenvaart zet zich in voor de
arbeidsmarktcommunicatie namens de sector om het
personeelstekort tegen te gaan. “Koninklijke Binnen
vaart Nederland heeft onlangs officieel aangegeven
dat het Wereld van de Binnenvaart als hét platform
voor de arbeidsmarktcommunicatie ziet en steunt”,
zegt Uyldert blij.

In de komende vier jaar krimpt de
arbeidsmarkt met 400.000 mensen
Tijdens een bijeenkomst op 23 februari in Dordrecht
schaarden ook meerdere varende ondernemers en
rederijen zich als sponsor achter Wereld van de Bin
nenvaart. “Waaronder meerdere grote bedrijven.” De
mensen die aanwezig waren, vertegenwoordigden
circa 700 schepen en daarmee heeft wat we doen ook
serieus draagvlak.” De steun komt zowel uit de droge
lading, de tankvaart als de riviercruisevaart. Logisch,
want alle deelsectoren kampen met personeelstekort.

Concurrentie
“Dankzij de steun kunnen we meer van onze plannen
uitvoeren om de binnenvaart te promoten en de in
stroom van werknemers te vergroten. We zeggen wel
eerlijk: helemaal het personeelsprobleem oplossen,
gaat niet lukken. In de komende vier jaar krimpt de
arbeidsmarkt met 400.000 mensen. Landelijk gaan er
2 miljoen met pensioen en er stromen er 1,6 miljoen
nieuwe in.”
Daar komt nog bij dat de concurrentie groot is. “Heel
veel andere branches trekken aan diezelfde medewer
kers. Het wegtransport heeft vandaag al 2.500 extra
chauffeurs nodig en dat worden er alleen maar meer.

In de zorg zijn ze al aan het kijken of ze verplegend
personeel uit het buitenland kunnen halen. Defensie,
politie, en nog veel meer … We richten ons allemaal
op dezelfde groep: de mbo’ers en vmbo’ers.”

Zichtbaar zijn
“Als je als binnenvaart dan niet zichtbaar bent bij die
doelgroep, verzuip je in het marketinggeweld van de
andere branches. Je moet zichtbaar zijn op allerlei
plekken en niveaus. Niet alleen op social media of
met een standje op een banenbeurs.”
“Een klein percentage van de jongeren weet al vroeg
welke kant ze op willen. Daar zijn ze ook niet vanaf
te brengen. Dan is er aan de onderkant een groep die
niet gemotiveerd is en eigenlijk niets wil doen – ja
toch: rijk worden… en liefst zo gemakkelijk mogelijk.
De grootste groep, naar schatting 70 tot 80 procent,
weet het nog niet. Zij zijn aan het zoeken: gaan naar
open dagen, mbo- en vmbo-dagen en wat er allemaal
nog meer is.”

Topografie vanaf een schip
“Als Wereld van de Binnenvaart hebben we de kans
rijke doelgroepen gedefinieerd. Daar richten we ons
op met een boodschap op maat en kanalen en midde
len die daarbij passen. Om bewust het onderbewuste
te beïnvloeden.”
Voor het basisonderwijs hebben we voor Methodelink
een aantrekkelijk lespakket ontwikkeld: topografie
vanaf een binnenvaartschip. De leerlingen varen in
die module figuurlijk mee over de Maas: vanuit Maas
tricht naar Rotterdam en onderweg leren ze van alles
over wat ze passeren.”
“24.000 leerlingen hebben dat nu al gedaan. Niet dat
ze allemaal meteen voor een vervolgopleiding in de
binnenvaart kiezen, maar ze zijn wel in aanraking
gekomen met de branche.”

Ook het aantal gastlessen op basisscholen wordt de
komende tijd uitgebreid. “Er zijn veel ondernemers
die zo’n les willen geven, weten we. Bij hun kinderen
of neefjes en nichtjes op school bijvoorbeeld. We
gaan zorgen dat zij de tools krijgen voor een goede
presentatie. Denk aan PowerPoints, een folder en
foto- en videomateriaal.”

Samen sta je sterker
Voor het voortgezet onderwijs heeft Wereld van de
binnenvaart de Maritieme Leergang geïntroduceerd.
“Een keuzevak voor het vmbo in het derde en vierde
jaar. In de regio’s Drechtsteden en Meppel/Steenwijk
gebruiken ze die al. Het programma is inclusief een
stuk varen.”
Daarnaast is Wereld van de Binnenvaart aanwezig
op allerlei banen- en studiebeurzen, info-avonden,
beroepenmarkten. Bijna altijd samen met een binnen
vaartschool uit de betreffende regio.
Samen met de collega’s van de waterbouw, zeevaart en
visserij neemt Wereld van de Binnenvaart steeds vaker
ook deel aan grote beurzen. “Dan delen we samen

NIEUWENHUIJSEN SCHEEPSBOUW
Faciliteiten

Specialiteiten

• Helling tot 140 meter,

• Klasse maken tankers

5 banen naast elkaar

• Keuringen: alle varende objecten

• Botenkraan 70 Ton

• Schoonspuiten (500 BAR) en schilderen

• 3 Torenkranen

• Alle voorkomende onderhoud, reparatie en

• Aanlegkades tot 135 meter

schade werkzaamheden

voor bovenwater

• Leidingwerk

werkzaamheden

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

Rivierkade 1 | 4931 AA Geertruidenberg | 0162 - 512 290 | info@nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl | www.nieuwenhuijsenscheepsbouw.nl
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NEUSS: NIEUWE CRUISESTEIGER
In de haven van Neuss is een nieuwe aanlegsteiger voor
passagiersschepen in gebruik genomen.
Het is een gezamenlijk project van RheinCargo, de havens Neuss/
Düsseldorf (NDH), de gemeente en Stadtwerke Neuss. Net als in de
RheinCargo-havens Keulen en Düsseldorf kunnen voortaan ook in
Neuss grote riviercruiseschepen zonder beperkingen aanmeren. De
vraag naar dergelijke aanlegfaciliteiten zal volgens RheinCargo verder
groeien, nu de coronabeperkingen voorbij zijn.
In Neuss kon men cruiseschepen alleen via een trap in het eerste
havendok bereiken, waar ook goederen worden overgeslagen. Nu
kunnen passagiersschepen vastmaken aan drie meerpalen en komen
gasten via een steiger aan boord. Er komt ook een walstroominstallatie
met groene stroom.
Burgemeester Reiner Breuer, NDH-directeur Sascha Odermatt en Rick Donners,
kapitein op de Rembrandt van Rijn, namen de nieuwe aanlegplaats in gebruik.
(foto RheinCargo)

RIJKSWATERSTAAT IN ZEE MET TOS
Een klein percentage van de jongeren weet al vroeg welke kant ze op willen.
(foto Wereld van de Binnenvaart)

We beïnvloeden bewust het
onderbewuste
een stand als cluster van varende beroepen. Dan sta
je sterker, en dat is nodig als je ziet hoe Defensie uit
pakt, met een half bataljon en tanks bij de ingang. Je
vist allemaal in dezelfde vijver.”

‘Kansrijk beroep’
Ook zij-instromers zijn interessant, vertelt Uyldert.
“Voor die doelgroep zijn we bezig met een campagne
‘Van werk naar werk’. Bij het UWV zijn we bezig om
ook mensen met een uitkering naar werk in de bin
nenvaart te krijgen. Dankzij onze inspanningen zijn
daar we nu aangemerkt als ‘kansrijk beroep’. Die
brengt het UWV onder aandacht van mensen die
zonder werk komen te zitten.”
Dat was nooit zo. “Hoe kwam dat? Bijna geen enkele
binnenvaartondernemer meldt zijn vacatures bij het

UWV – waarschijnlijk omdat de branche het altijd
zelf heeft opgelost. Volgens de cijfers van het UWV
was er dus geen personeelstekort in de binnenvaart.”

#Gavoordebinnenvaart
Ondertussen gaan de campagnes op www.wereldvan
debinnenvaart.nl en op social media onverminderd
door. “De campagne #Gavoordebinnenvaart, de film
pjes op Youtube, op Instagram, Facebook…. Het hele
jaar door, om in de tijdlijn te komen van de doel
groep. Ook weer onder de noemer bewust het onder
bewuste te beïnvloeden. Aangevuld met informatie
over scholen, opleidingen, open dagen en dergelijke.
Dat gaan we uitbreiden met specifieke campagnes
voor de volwassen doelgroepen. Iemand die ander
werk zoekt of een uitkering heeft, spreek je immers
anders aan dan een middelbare scholier.”

TOS is sinds 1 april de exclusieve leverancier van de
Rijksrederij voor varend nautisch personeel op de schepen van
Rijkswaterstaat. Voor al deze schepen levert TOS zowel vast als
aanvullend nautisch personeel.
Het gaat om uiteenlopende func
ties, variërend van schipper en
matroos voor de schepen op de
binnenwateren tot gezagvoerder,
eerste stuurman, hwtk, matroos,
bootsman, kok en wachtsman
voor de kust- en zeegaande vaar
tuigen. De schepen zijn inzetbaar
voor werkzaamheden als vaar
wegmarkering,
oliebestrijding,
visserijonderzoek, meten en pa
trouille- en kustwacht-activiteiten.
De dienstverleningsovereenkomst
met Rijkswaterstaat geldt voor
vier jaar, met een optie voor nog
een jaar. Marleen Stuurman,
Operations Director bij TOS, zegt:
“Net als in de periode 2010-2015
gaan we nautisch personeel

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

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 .

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

FKH ACCU’S

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

NL

+421 948 566 980

DE +421 940 996 009

beschikbaar stellen voor de vaar
tuigen van de Rijksrederij.”
Op het TOS-hoofdkantoor in Rot
terdam is een speciaal team sa
mengesteld voor Rijkswaterstaat.
“Marco Lems en Tim Spitters zijn
in Rotterdam het aanspreekpunt
voor onze klant, vaste medewer
kers en sollicitanten”, zegt Stuur
man. “Marco en Tim zijn binnen
TOS al geruime tijd actief in onze
sectoren maritiem, sleepvaart en
ship delivery. Op 1 april is Isabelle
van der Paal ons team weer komen
versterken als Consultant Crewing
op de nieuwe locatie in Vlissin
gen. Isabelle fungeerde van 2012
tot 2015 als eerste aanspreek
punt voor Rijkswaterstaat.”
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UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE!

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

TE KOOP:
GERENOVEERDE
DUWBOOT

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

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

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

Type:
Afmetingen:
Gebouwd:
Motoren:
Vermogen:

originele duwboot, dubbelschroefs, afm. CANAL DU NORD.
L.: 13,91 m - Br.: 5,59 m - Diepgang: ca. 2,15 m.
1972 – L.Landy te Arques (FR).
2 x Deutz, type:SBA6M816W, 1600 t/min.
310 kW - 421 pk. Beide gereviseerd.
Keerkoppeling: merk: Reintjes, type:WAF262.
Straalbuis:
2 stuks.
Roeren:
2 x 2 hoofdroeren, 2 x 1 flankingroer.
Stuurwerk:
hydraulisch, vernieuwd volgens SI voorschrift.
Generatoren:
1 x Hatz 35 kVA, nieuw 2021
1 x Hatz 18 KVA, nieuw.2021
Navigatie:
compleet, nieuw 2021.
Woning:
volledig vernieuwd 2021, 3 slaapkamers + badkamer
+ volledig ingerichte keuken + afzonderlijke toiletruimte.
Stuurhut:
bovenbouw: aluminium zakbaar + onderbouw: stalen
kuip. Het geheel is geplaatst op een schaarlift.
Kruiplijn:
ca. 3,50 m, hoogte: ca. 7 m.
Sanitair:
volledig vernieuwd 2021 + vuilwatertank + hydrofoor + UV-filter + boiler.
Airco:
stuurhut + woning, nieuw 2022.
Centrale verwarming: elektrisch, nieuw 2022.
Elektriciteit:
24 V + 220 V + 380 V, volledig vernieuwd 2021.
Lichtaccu:
tractiebatterijen 720 Ah en startaccu’s, nieuw 2021.
Koppellieren:
twee op het voorschip.
Ankerlier:
draadlier met één anker op het achterschip, gereviseerd.
Ramen:
Rafa aluminium ramen, gereviseerd in 2021.
Duwpalen:
3 stuks, voorzien van een rubberen fender.
Bediening motoren: elektronisch – Kobelt, nieuw 2021.
Schroeven:
2 x 4-blad, brons, diam. 1500 mm.
Certificaten:
nieuw Certificaat van Onderzoek voor de Rijn.
Opmerking:
De duwboot is in 2020-2022 volledig gerenoveerd.
Het casco is volledig gestraald en gelakt in
tweecomponentenlak.
Uitlaten van alle motoren vernieuwd + isolatie.
Nieuwe aluminium vloer in de machinekamer.
Na renovatie heeft de duwboot nog niet gevaren.
Prijs: 625.000 EUR.

Theo Moons, 7/7 bereikbaar | T +32 475499448 of +31 611 370447 | theomoons49@gmail.com

Splendor
mds Orfeo
Afmetingen
: 110 x 9,50 x 2,99
Splendor
Tonnage
Afmetingen : : 2200
183 x 11.45 x 3.50

Bouwjaar
Afmetingen
110
x 9,50 x 2,99
Tonnage :: : 2006/1998
5.421
Hoofdmotor
4000, 1550 Pk, Bj. 2008
Tonnage
2200
Bouwjaar :: : Fabr.
2017MTU
/ 2012
Bouwjaar
Hoofdmotor: : 2006/1998
2x Caterpillar 3512 C, 1.522 Pk,
Hoofdmotor : Fabr.
MTU(met
4000,Katalysator)
1550 Pk, Bj. 2008
Bj. 2017

Livia
ms Magic
Afmetingen
: 54.98 x 7.25 x 2.65
Livia
Tonnage
Afmetingen: : 699
135 x 11.45 x 3.49
Bouwjaar
Afmetingen
Tonnage ::
Hoofdmotor
Tonnage
Bouwjaar ::
Bouwjaar
Hoofdmotor:
Hoofdmotor :

54.98
: 1963
3.745x 7.25 x 2.65
699
: Fabr.
2000Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
1963
: Bj.
2x1981
Caterpillar C32, 1.010 Pk,
Fabr.
Deutz, Bam 12 M816, 700 Pk,
Bj. 2019
Bj. 1981

NIEUW
TE KOOP GEVRAAGD

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

Nieuwbouw
ms Mondeoduwboot

Afmetingen : 110
x 11.45
x 3.63
Afmetingen
: 19
x 10 meter
Nieuwbouw
duwboot
Bouwjaar
: 2020
Tonnage
: 3.207
Bouwwerf
:: Tinnemans,
Maasbracht
Bouwjaar : 2006
Afmetingen
19 x 10 meter
Levering
conditie
overleg
Hoofdmotor
: Caterpillar
3512 B, 1700 Pk,
Bouwjaar
:: In
2020
Prijs
€ 2.685.000,-Bj.:: 2006
(koprevisie
2022)
Bouwwerf
Tinnemans,
Maasbracht
Levering conditie : In overleg
Prijs
: € 2.685.000,--

Merwestraat 4a, 4251 CR Werkendam

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

Dolf Cornet, mobiel: +31 (0) 646 92 12 80
e-mail: info@shipvision.nl

YOUR
COMMITMENT
IS OUR DRIVE

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

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

WE KUNNEN WEER
SAMENKOMEN

DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

HET NETWERK VOOR
DE BINNENVAART

Beste Wandelgangers en Wandelgangsters,
Wij zijn zeer verheugd u te kunnen meedelen dat er weer een
Wandelgang bijeenkomst gaat plaatsvinden op het schip de Eivissa!
We hopen u allen op donderdag 21 april welkom te heten met een
hapje en drankje op de Eivissa aan de Uilenkade te Zwijndrecht
(aanvangstijd is 17.00 uur).
De volgende bijeenkomst is woensdag 25 mei, eveneens op de Eivissa.
Uw dagelijks bestuur:
Dirk-Jan Bezemer
Els Oosse
Twan de Goeij

Alexander Wanders
Robbert Klaverdijk
Martine Brussé

Aan allen die de binnenvaart
een warm hart toedragen!

UITNODIGING
21 APRIL 2022
UILENKADE TE ZWIJNDRECHT

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
DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART





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

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

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

Wij zijn actief op zoek naar
schepen van 1000t tot 4000t
om onze vloot te versterken.

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

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

DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen
T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736
info@femm.be - www.femm.be
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Postbus 188, 3330 AD Zwijndrecht
Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht

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

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

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

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

•
•
•
•

Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn

Op maat gemaakt:

Aluminium
luiken
www.klimaatservice.nl
www.klimaatservice.nl
www.klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl
post@klimaatservice.nl
Nijverheidsstraat
Nijverheidsstraat
31,
31,
Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam
Nijverheidsstraat 31, 3371 XE Hardinxveld-Giessendam
T.: T.:
(+31)
(+31)
184
184
613911
613911

Tel. 0184 - 613911

Voor info:

Peter Tinnemans 0622957187 |

www.tinnemans-scheepswerf.nl

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

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

Onderhoud

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

info@carronmarine.be

www.carronmarine.be
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Ab Initio zit straks vol technieken
van de toekomst
Weer viel een mijlpaal te vieren in
het bouwproces van de Ab Initio:
donderdag 31maart ontvingen
opdrachtgever STC Group en
bouwer Concordia Damen relaties
voor het startsein van de afbouw.

De Ab Initio gaat een belangrijke rol
spelen tijdens de opleiding van vmboleerlingen, mbo- en hbo-studenten
die bij STC Group een maritieme op
leiding volgen. Het innovatieve oplei
dingsschip lag 31 maart afgemeerd in
de Werkendamse Biesboschhaven. Op
de wal stond een knusse en goed ver
warmde feesttent die de gasten tegen
de opkomende kou beschermde.
Na de ontvangst en toespraken van
Chris Kornet, CEO van Concordia
Damen, en Jan Kweekel, lid van het
college van bestuur van STC Group,
konden de nieuwsgierige genodigden
een kijkje aan boord nemen… en con
stateren dat er nog heel wat werk te
doen is. Alle verblijfsruimten en het
stuurhuis zijn nog leeg. Ook de machi
nekamers zijn verre van compleet.

Dit gebeurt eens in
de zestig jaar
De datum voor de doop staat echter
al vast, vertelde Nicole van Spronsen,
projectleider namens STC Group: “Op
8 september. Vlak na de Wereldhaven
dagen in Rotterdam. Daar willen we
het schip ook al tonen en laten varen.”
Vervolgens kan het opleidingsschip in
het nieuwe schooljaar vol aan de bak.

Prinsessen
“We zijn nu halverwege”, legde Jan
Kweekel uit waarom de start van de
afbouw met een receptie werd gevierd.
“We willen laten zien hoe ver we zijn.”
De Ab Initio wordt afgebouwd in Werkendam.
(foto’s Tekst & Toebehoren)

Chris Kornet, CEO van Concordia Damen, Jan Kweekel, lid van STC’s college van
bestuur, en projectleider Nicole van Spronsen (vlnr).

Chris Kornet glunderde al even trots:
“Dit gebeurt eens in de zestig jaar.” De
nu door STC gebruikte Prinses Beatrix
en de Prinses Christina (de voormalige
dateren
KOFS-instructievaartuigen)
namelijk uit respectievelijk 1960 en
1963.
Concordia Damen won de aanbeste
ding van de Ab Initio. De Werkendam
se werf bevestigt met de bouw van het
modernste opleidingsschip dat vanaf
komend najaar rondvaart, zijn voor
aanstaande positie als het om mari
tieme innovatie gaat. Een dag vóór de
receptie gaf minister Harbers van In
frastructuur en Waterstaat ook al het
startsein voor de bouw van het eerste
drogeladingschip op waterstof, het
ms Antonie van Lenten Scheepvaart.

Waterstof
Ook de Ab Initio kan straks op water
stof varen. Dat sluit aan bij de vooruit
strevendheid van de binnenvaart, zei

Jan Kweekel. “We willen de leerlingen
voorbereiden op de moderne nieuwe
technieken. Zoals waterstof en elek
trisch varen, maar ook digitalisering.
Aan boord komt ook een fieldlab, waar
studenten van mbo- en hbo-opleidin
gen onderzoeksprojecten gaan doen.
Onder meer naar digitalisering in de
scheepvaart.”
De Ab Initio krijgt niet alleen een
waterstofgenerator, het schip kan straks
op drie manieren worden aangedreven.
Het kan ook op de accu’s en met een
gewone dieselmotor varen. “Wel Stage
V natuurlijk”, aldus Chris Kornet.
Hij haalde ook het belang van de ont
wikkelingen in de binnenvaart aan:
“We helpen graag mee om de ener
gietransitie voor elkaar te krijgen.
Niet alleen technisch… Het moet ook
financieel haalbaar zijn.” Niet alleen
de investering maar ook als een schip
in bedrijf is, maakte Chris Kornet dui
delijk: “Je moet naar de total costs of ownership kijken.”

Teamprestatie
De realisatie van de Ab Initio is vanaf
het begin (niet toevallig ook de bete
kenis van de naam van het schip) een
teamprestatie. Zo dachten leerlingen,
studenten en docenten mee over de
naam, het programma van eisen. STC
Group werd bijgestaan door experts uit
de binnenvaart en scheepsbouw.
Gemeente Rotterdam, EICB, Haven
bedrijf Rotterdam, Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO)
en Shell dragen financieel bij. Naast
Concordia Damen zijn tal van inno
vatieve Nederlandse producenten en
onderaannemers bij de bouw betrok
ken. Veel daarvan steunen het project
ook in de vorm van sponsoring in
natura. Zoals Alphatron, Blokland

Non Ferro, Damen Shipyards Group,
Danfoss, EST-Floattech, Helmacab,
Hoenderop, Hoogendoorn, Koedood,
Lloyd’s Register, Oechies, Omron,
Oswald Elektromotoren, PPG, Veth
Propulsion,
Scheepsreparatiebedrijf
Van Wijk en Zepp.solutions.
Stichting De Verre Bergen hielp in de
vorm van een ruime schenking. Sam
Hartveld van de Rotterdamse stichting
daarover: “De verbinding van Rot
terdam met het water en de haven is
evident. De haven en daaraan gerela
teerde activiteiten zijn belangrijk voor
de stad en bieden werkgelegenheid
voor haar bewoners.”
“Het STC speelt een essentiële rol in
het opleiden van jongeren tot profes
sionals in de scheepvaart. SDVB heeft
de missie Rotterdam en Rotterdam
mers sterker en beter te maken en het
STC werkt precies hieraan met de Ab
Initio. Wij zijn dan ook trots bij te
dragen aan dit project van het STC.”

“We gaan voor een 10”
Het schip is uitgerust met de nieuwste
technieken en zonnepanelen. Zodat
het duurzaam én technisch state of the
art is. “Een 8 is goed, maar wij gaan
voor een 10”, klonk werfdirecteur Kor
net ambitieus. “De leerlingen die er op
gaan varen, zijn de binnenvaartonder
nemers van de toekomst. Dan moeten
ze ook leren werken met de technieken
van de toekomst. Zodat ze kunnen
varen met de schepen die wij bouwen.”
De bemanning en docenten die aan
boord gaan werken zullen zelf ook de
nodige extra opleidingen moeten vol
gen. “Voor het bunkeren van waterstof
bijvoorbeeld”, zei Jan Kweekel.
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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

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

/Beerensbvwerkendam
/company/beerensbv

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

WWW.BEERENSBV.NL

www.gumeta.de

OMRU
SCHEEPSRAMEN

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

• Vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap;
• Enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.

HET BESTE ZICHT OP SERVICE, KWALITEIT EN INNOVATIE
Bij deze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt u standaard de allerbeste

21.450,22.450,24.550,25.550,26.450,-

service. Daar zorgen onze vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met
veel aandacht en zorg en informeren u van begin tot eind over de voortgang.

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

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

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

GROOTHANDELVOOR
VOOR
GROOTHANDEL
EN JACHTBENODIGDHEDEN
JACHTBENODIGDHEDEN
SCHEEPS- EN

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

38.700,77.500,-
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“Een belangrijke stap”

SPEKTAKEL BIJ EERSTE
BINNENVAARTSOOS
NA ALLLE LOCKDOWNS

De bouw van het ms Antonie is gestart. Concordia Damen
realiseert het eerste nieuwbouwbinnenvaartschip in
Nederland dat volledig op groene waterstof zal varen.

Na alle lockdowns wegens corona gaat de
Binnenvaartsoos weer van start. Op 3 mei is de
eerste bijeenkomst van 13.30 tot 17.00 uur.
“Na zo’n lange tijd willen wij daar een ‘spektakel’ van ma
ken”, kondigt Jean Wijnen van het BVS-team aan. “Daar
om is onze keuze ook gevallen om de eerste bijeenkomst
in Partycentrum Spektakel Zwijndrecht (adres: Norder
stedtplein 10) te houden. Een mooie ruime zaal voor onze
bijeenkomst en we verwachten veel bezoekers, want… we
hebben Jan Minnaard met zijn modelbouwgroep Devel
bereid gevonden te komen en scheepsmodellen tentoon
te stellen. Mocht u thuis ook een mooi scheepsmodel
hebben en wilt u deze ook tonen, dan bent u van harte
welkom.”
Daarna gaat de Soos verder op het vertrouwde adres: het
Julia Internaat aan de Schipperskade 75 in Zwijndrecht.
Op 14 juni is er een Haringparty. Dan volgt het zomer
reces tot de derde dinsdag in september (20 september).
Mail voor informatie of om door te geven dat u een modelbouwschip wilt exposeren naar jean1942@xs4all.nl.

Minister Mark Harbers (2e van links) ontving van binnenvaartondernemer Harm Lenten (links),
NPRC-CEO Femke Brenninkmeijer en Nobian-CEO Michael Koenig (rechts) een afbeelding
van de toekomstige Antonie. (foto Studio Dijkgraaf)

Op 30 maart gaf minister Mark
Harbers van Infrastructuur & Water
staat het startsein: “Het stemt mij
trots dat hier het eerste binnenvaart
schip in Nederland wordt gebouwd
dat op waterstof vaart. Daarmee zet de
maritieme sector een belangrijke stap
op weg naar een binnenvaart zonder
CO2-uitstoot. Dat is goed voor het
klimaat, goed voor de toekomst
van de binnenvaart en goed voor de
Nederlandse economie.”

Demoproject
Naar verwachting zal het 135 meter
lange schip halverwege 2023 in de
vaart komen. In het project werken
Lenten Scheepvaart, NPRC, Nedstack,
Nobian, Concordia Damen en Energy
TransStore samen. Aangezien de aan
drijving van een elektrisch binnen
vaartschip op waterstof volledig nieuw
is, gaat het om een demoproject.
De kosten voor de bouw en ontwik
keling van het eerste waterstof-elektri
sche binnenschip zijn ongeveer twee
keer zo hoog als dat van een conventi
oneel schip. De bouw van de Antonie
kan bijdragen aan de verdere ontwik
keling van deze techniek aan boord

van schepen. Vandaar dat Harbers’
voorganger Cora van Nieuwenhuizen
4 miljoen euro subsidie verstrekte aan
project WEVA: Waterstof-Elektrisch
Vrachtschip Antonie.
De ervaringen tijdens de ontwikke
lingsfase, de bouw en het in de vaart
brengen van het ms Antonie, kunnen
bijdragen aan het bepalen van de
haalbaarheid en de kosten van dit
soort projecten in de toekomst. Ook
kan in kaart worden gebracht wat er
nodig is aan regelgeving en facilitei
ten om waterstof op grotere schaal
en veilig te kunnen gebruiken in de
binnenvaart.

Ambities waarmaken
Verlader Nobian, binnenvaartcoöpe
ratie NPRC en Lenten Scheepvaart
hebben langetermijnafspraken ge
maakt voor de inzet van het schip.
De Antonie gaat, net als de huidige
Antonie, zout vervoeren voor Nobian,
de vorig jaar verzelfstandigde indus
triële chemietak van AkzoNobel. Het
schip zal per reis circa 3.700 ton zout
vanuit Delfzijl naar de fabriek in de
Botlek in Rotterdam vervoeren.

Nobian is ook de producent van de
groene waterstof die voor de aandrij
ving zal worden gebruikt.
“Het emissievrije vervoer tussen Delf
zijl en Rotterdam is hét voorbeeld
hoe je samen met alle partijen in de
keten, van ondernemer tot verlader,
grote ambities op gebied van klimaat
echt waar kan maken”, zei NPRCCEO Femke Brenninkmeijer. “We leg
gen nu samen de kiel voor het verder
verduurzamen van het vervoer over
water, een strategische speerpunt van
NPRC om toe te werken naar de sup
ply chain van de volgende generatie.”
Voor binnenvaartondernemer Harm
Lenten was de start van de bouw een
belangrijk moment: “Na een intensie
ve periode van haalbaarheidsstudies,
voorbereidingen en ander papierwerk
is dit het moment waarop alles wat
we op papier hebben uitgewerkt, in
werkelijkheid zichtbaar wordt. Het
gaat nu echt gebeuren en ik kijk er nu
al naar uit om volgend jaar de eerste
kilometers geruisloos én emissieloos
door Nederland af te leggen.”

Het bijna voltallige BDB-bestuur. (foto BDB)

NIEUWE BESTUURSLEDEN VOOR BDB
De leden van de Duitse binnenvaartorganisatie BDB
hebben een grotendeels nieuw bestuur gekozen.
Drie bestuursleden waren niet herverkiesbaar: Heinrich
Kerstgens (vroeger Contargo, nu Rhenus), Anton Nauheimer
(passagiersvaart) en Marcus Schneidler (goederenvervoer).
De afgelopen periode legden Heiko Maly (Transportwerk
Magdeburger Hafen), Kai Nandelstaedt (Reederei Schwaben)
en Volker Seefeldt (HTAG) al hun bestuursfunctie neer.
Marie Nauheimer is als opvolger van haar vader Anton
toegetreden tot het bestuur. Anton Nauheimer blijft wel
voorzitter van de vakgroep passagiersvaart. Verder zijn Rupert
Henn (DST), Jens Langer (DP World Logistics Europe), Elmar
Ockenfels (Haven Antwerpen), Cok Vinke (Contargo Waterway
Logistics) en Tobias Zöller (particulier bij MSG) toegetreden
tot het bestuur, dat uit zeventien personen bestaat.

Voorzitter

Martin Staats (MSG) blijft BDB-voorzitter. De vicevoorzitters
zijn Dirk Gemmer (Rhenus PartnerShip), Gunther Jaegers
(Reederei Jaegers), Thomas Maaßen (Rhenus PartnerShip),
Achim Schloemer (Köln-Düsseldorfer), Cock Vinke (Contargo
WL) en Friedrich Weigert (Kühne + Nagel Euroshipping).

Laatste dichtbundels voor Giro 555
Schrijver Frank Antonie van
Alphen verkoopt de restoplage
van twee van zijn dichtbundels
voor het goede doel. De opbrengst van Ik droom in Rood en
Glandmuziek komt geheel ten
goede komen aan Giro 555.
“Omdat de hulp aan de ont
heemde inwoners van Oekraïne
niet mag verslappen en hopelijk
alle kleine beetjes helpen”, licht
oudmatroos Van Alphen, die

ook als freelancer werkzaam is
voor deze krant, toe. “Nu liggen
de laatste bundels op het schap
toch niets te doen. Dus hopelijk
dienen ze met deze bescheiden
actie nog een goed doel.”
De bundels zijn te koop voor res
pectievelijk 15 en 10 euro. Daar
mee help je de vluchtelingen uit
Oost-Europa.
Ik droom in rood is een eerbetoon
aan schipper Frank van Alphen
sr. Met zijn vrouw Jaqueline

(inderdaad: zonder ‘c’) voer hij
in de jaren 60 en begin jaren 70
op de Dortmunder Frankie-A.
Glandmuziek is een bundeling
van gedichten die hun zoon
schreef toen hij zelf nog als bin
nenvaartmatroos werkte. De
scheepvaartgerelateerde bundels
zijn uitgegeven door de Stadse
Wal in Nijmegen.
Op dit moment werkt Frank
De cover van ‘Ik droom in Rood’.

Antonie aan Roerdroomdonderland, zijn derde rock & rollbundel. Met als onderwerp het
opgroeien aan boord van de
Frankie-A en de popmuziek die
Frank Antonie van zijn moeder
met de paplepel kreeg ingegoten.
Schaf nu zijn laatste poëzie
bundels aan en steun daarmee
een goed doel. Stuur een mail
naar de schrijver om te bestellen:
frankantonie@planet.nl.

22

12 april 2022

Vakbeurs voor de
maritime sector

17, 18 & 19 MEI 2022
Evenementenhal Gorinchem
220330 MI22_554x380_Spread.indd 1
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Thema:

Het roer gaat om

Transformatie in
de binnenvaart
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uw gratis
tickets met
code

2297

www.maritime-industry.nl
@Maritime_EH
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Bedden voor Oekraïense vluchtelingen

Techniekpromotie

De uit Rusland afkomstige Alissa werkt bij Dream Well BV met liefde aan de
productie van 110 boxsprings. Samen met haar collega’s maakt zij comfortabele
bedden voor Oekraïense vluchtelingen die in Emmeloord opgevangen worden.
Dream Well uit Werkendam is een bekende producent van hoogwaardige
slaapsystemen voor cruiseschepen en hotels.
Eigenaren Frans en Marcel van der Linden zijn blij een steentje bij te kunnen
dragen aan de opvang van vluchtelingen die huis en haard hebben moeten
verlaten.

Ca. 80 basisschoolleerlingen uit de Gemeente Altena hebben nu een idee hoe
zij zelfvoorzienend zouden kunnen zijn. Zij namen deel aan het inspirerende
Techprogramma Enerwize van LexLab_ in de Duurzaamheidsfabriek in Gemeente
Dordrecht. De jongens en meiden gingen aan de slag met diverse materialen en
technieken binnen het thema ‘zelfvoorzienendheid’. Zij werden uitgedaagd om met
behulp van procestechniek het klimaat te beheersen, gereedschap te ontwikkelen
door eigen afval te recyclen én onbereikbare zones te ontdekken met behulp van
robots.

Havo in de haven

Bouw van het eerste binnenvaartschip
aangedreven door groene waterstof

40 Havoleerlingen van het Altena College waren op WERK-safari in de haven van
Werkendam. In carrouselvorm bezochten zij Hakkers, Hoogendoorn Maritieme
betimmeringen en Interieurbouw BV en Van Wijk B.V.
Bij deze technische maakbedrijven kregen de leerlingen rondleidingen en werden ze
overspoeld met enthousiaste verhalen over hoe tof het is in een technisch beroep te
werken. Hopelijk is de interesse gewekt en nemen de leerlingen de ervaringen mee
bij het bepalen van hun proﬁelkeuze!

Concordia Damen Shipbuilding is gestart met de bouw van het eerste Nederlandse
binnenvaartschip aangedreven door groene waterstof.
Minister Mark Harbers Infrastructuur en Waterstaat gaf hiervoor 30 maart 2022
het startschot.

7 scheepswerven
18 maritieme toeleveranciers
12 maritieme dienstverleners

Kracht door samenwerking
werkendammaritimeindustries.nl











6 constructie- en waterbouwbedrijven
2.000 arbeidsplaatsen
34 landen

Alles aan boord.
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Zorgen over Duitse
begroting voor vaarwegen
De Duitse overheid heeft haar conceptbegroting voor 2022 voorgelegd aan het
parlement. Voor werkzaamheden aan de vaarwegen is een kleine 1,2 miljard euro
gebudgetteerd.
Een aanzienlijk deel daarvan komt uit
een eenmalig actieprogramma voor
milieubescherming. Van duurzame
investeringen op de lange termijn is
voorlopig geen sprake.
Voor onderhouds-, vervangings- en
vernieuwingswerken aan de Duitse
vaarwegen is ieder jaar circa 1,2 mil
jard euro nodig. Dat is uit diverse
studies gebleken. Tel je daar de exploi
tatie- en beheerkosten bij op, dan kom
je uit op een bedrag van 1,7 miljard
euro.

Eenmalige injectie
In de conceptbegroting voor 2022 is
1,17 miljard euro opgenomen voor
de vaarwegen. Dat is op zich al aan
de lage kant. Zorgwekkender is dat
een deel van dit budget, enkele hon
derden miljoenen euro’s, afkomstig is
uit het eenmalige Sofortprogramm van
Duitsland voor klimaatbescherming.
Dit geld staat alleen dit jaar ter be
schikking.
De Duitse binnenvaartorganisaties
hebben de afgelopen jaren inten
sief met de politiek gepraat over

reel hogere investeringen in
structu
het vaarwegennetwerk. Achterstallig
onderhoud en noodzakelijke capaci
teitsuitbreidingen zijn geen zaken die
men op korte termijn kan oplossen.
De politiek in Duitsland heeft erkend
dat vervoer per binnenvaart belang
rijk is om de klimaatdoelstellingen te
bereiken. De vertaling hiervan naar
een duurzaam investeringsbeleid laat
echter nog op zich wachten.
Binnenvaartorganisatie BDB heeft
daarom opnieuw gevraagd om stabie
le investeringen, gedurende meerdere
jaren, met een bodem van 1,2 mil
jard euro per jaar. De komende jaren
zou de tendens stijgend moeten zijn,
aangezien ook de bouwkosten toene
men. Financiering via allerlei Sonder
programma’s keurt de BDB af.

Onzeker
“Het zou voor de nieuwe bondsrege
ring vanzelfsprekend moeten zijn om
de financiering van onze vaarwegen
in 2023 en de daaropvolgende jaren
structureel te garanderen”, aldus de
BDB. In juni zal de vorig jaar aange

treden coalitie de conceptbegroting
voor 2023 presenteren. Uit het huis
houdplan tot 2025 blijkt echter nu al
dat een verhoging van investeringen
in vervoersinfrastructuur op dit mo
ment niet aan de orde is. Dat kan er
voor de binnenvaart toe leiden dat
gezamenlijk geformuleerde ambities
uit het Masterplan Binnenvaart op een
lager pitje komen te staan.

Maar het niveau van vóór de corona
crisis is nog niet bereikt. Toen vervoer
de de binnenvaart 205 miljoen ton.
Door corona (2020 en 2021) en ex
treem laagwater (2018) heeft de sector

moeilijke jaren achter de rug. De goe
derenimport (ruim 88 miljoen ton)
en -export (circa 50 miljoen ton) zijn
vorig jaar gegroeid ten opzichte van
2020. Ook het transitverkeer nam toe.

Binnenlands
Binnen Duitsland zelf is wel minder
lading vervoerd dan het jaar ervoor.
Door de daling van 7,2 procent kwam

De Zwitserse Rijnhavens en de Zwitserse
Mededingingsautoriteit hebben een overeenkomst
gesloten over de overslagtarieven voor bulkgoederen.
De tarieven worden in de loop van dit jaar gemiddeld met
10 procent verlaagd. Met de maatregel willen de havens
ervoor zorgen dat de overslaginstallaties ook in de toe
komst goed bezet blijven. Uit marktonderzoek is geble
ken dat de tarieven in de Zwitserse havens vergelijkbaar
zijn met die in andere havens langs de Boven-Rijn.
Het Havenbedrijf gaat samen met de Zwitserse Vereni
ging voor Scheepvaart en Havens (SVS) onderzoeken
welk effect de tariefaanpassing heeft op de overslag.
Ook externe factoren zoals de stijgende energieprijzen
worden meegenomen in deze analyse.
(foto Port of Switzerland)

Onvoorzien
Hoewel Duitsland zijn huishoud
boekje de afgelopen jaren goed op
orde had, staat het land voor uitda
gende jaren. Na de eenmalige in
vesteringen die nodig waren om de
coronapandemie te bestrijden, is er
nu de oorlog in de Oekraïne bijgeko
men.
Duitsland steekt eenmalig 100 mil
jard euro in de versterking van defen
sie. Daarnaast is geld nodig om de
gevolgen van de sterk gestegen ener
gieprijzen enigszins op te vangen en
humanitaire acties op touw te zetten.

Nog niet op niveau
Vorig jaar hebben binnenschepen in
Duitsland 195 miljoen ton goederen
vervoerd. Dat was 3,8 procent meer
dan in 2020.

ZWITSERSE HAVENS:
LAGERE OVERSLAGTARIEVEN

het nationale vervoer over water uit
op 46,4 miljoen ton. Dat is het laagste
volume sinds 1991.
Over de Duitse vaarwegen worden
vooral
vloeibare
olieproducten,
stenen en aarde, kolen en ijzererts
vervoerd. Samen zijn ze goed voor
de helft van het totale binnenvaart
volume. Het containervervoer groeide
in 2021 lichtjes naar 2,2 miljoen TEU.

RUIMTE VOOR GETIJDENATUUR
Rijkswaterstaat heeft plannen om zoetwater
getijdenatuur aan te leggen in het Boven en Beneden
Merwedegebied. Het gaat om het traject van
Gorinchem tot Dordrecht.
De terugkeer van het getij is bedoeld om de waterkwaliteit
te verbeteren en het leefgebied van planten en dieren te
herstellen. Er zijn verschillende locaties onderzocht waar
dit mogelijk is. Een van deze locaties is de Hel- en Zuiles
polder in de Hollandsche Biesbosch. Een andere is langs
de oevers van het Wantij bij Dordrecht.
Donderdag 14 april licht de vaarwegbeheerder de plan
nen toe op een informatieavond in vergadercentrum
Meeting House aan de Johan de Wittstraat in Dordrecht.
Na de presentatie gaan de experts met geïnteresseerden
om de tafel om vragen te beantwoorden en verder te pra
ten over de ontwerpschets(en) voor de beoogde locaties.
De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

1.260 meter lang
DOOR CEES DE KEIJZER

Als de drie schepen op de Waterweg
en de drie in het Calandkanaal pal
achter elkaar zouden liggen, vormden
ze samen een rij van 1.260 meter.
De langste is de British Sapphire,
die, rechts van de Sleipnir, op de
Palen 84 ligt. Het is een 288 meter
lange LNG-tanker met een laadcapa
citeit van 155.000 m³. De gastanker
van het membraantype vaart voor BP
onder de vlag van het Isle of Man.
Links van de Sleipnir zien we de
Heather Knutsen, die Noordzee-crude
lost bij MET in de 7e Pet. De Noorse
shuttletanker van 277 meter heeft een
DWT van 84.455 en ging na gelost te
zijn ten anker in de noord.
De Sleipnir is de laatste aanwinst
van Heerema Marine Contractors uit
Leiden en kwam medio 2019 onder
Panamese vlag in bedrijf. Het kraan
schip van 220 bij 102 meter kan

20.000 ton tillen. De dekoppervlakte
is 12.000 m² en er is aan boord ac
commodatie voor 400 man.
De Heerema-locatie aan de Land
tong Rozenburg heeft sinds kort een
walstroomvoorziening.
Afvarend op de rivier is het multi
purpose schip Saga Adventure van
199 meter. Aan dek staan twee ver
rijdbare portaalkranen, die uitklapbaar
zijn om bij regen lading droog over te
slaan. Het schip heeft borax gelost in
de Botlek en gaat naar Vlissingen.
De binnenkomer is de 169 meter
lange ‘afzinker’ Sun Rise, die op weg
is naar Greenport in de Eemhaven.
Half daarachter verscholen is nog
een opvarende binnenvaarttanker van
110 meter zichtbaar, die daarmee de
1.260 meter vol maakt.

(foto Cees de Keijzer)

Wereldschepen

Deze rubriek wordt verzorgd door leden van de
Rotterdam Branch, een afdeling van de World Ship
Society. www.wssrotterdam.nl
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Namens alle bouwers en leveranciers gefeliciteerd met mts CASTILIA
CASTILIA!!

Foto: Flyliedutch

WE THINK, INNOVATE AND CREATE
WE ARE PROUD TE BE PART OF MTS CASTILIA

MTS CASTILIA - STAGE V - KEES

CERTIFIED

1X MITSUBISHI S12R - MPTAW

THINK
INNOVATE
CREATE
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Verdubbeling van de vloot in 2022

Schaalsprong voor Ceelandia
Excuses
Bij de feestelijke inhuldiging op donderdag
7 april, sprak opdrachtgever Jack Schunse
laar lovend over de werf in Wemeldinge:
“Wat de prijs betreft kwam ZMS bij de
aanbesteding als beste uit de bus. Een half
jaartje later blijkt dat het team van directeur
Cees Nobel ook bijzonder betrouwbaar en
bekwaam is.”
“Waar tot op de dag van vandaag overal ex
cuses klinken over corona, is onze nieuwe
86 meter lange tanker precies op tijd op
geleverd. Dat vind ik een knappe prestatie,
want ook de kwaliteit is dik in orde.”
(foto ZMS)

Rendement

Op de kop af zes maanden na aankomst van
het casco in Nederland meldt Zeeland Maritime
Services de oplevering van mts Castilia. Daarmee
is de helft van de order van opdrachtgever
Ceelandia Scheepvaart uit Goes gerealiseerd.

De transporteur van plantaardige oliën en
vetten neemt daarmee zijn derde tanker in
gebruik. Binnenkort volgt de oplevering van
het tweede casco uit China en is de schaal
sprong van Ceelandia een feit.

Schunselaar denkt dat daarin de werk
wijze van Zeeland Maritime Services een
belangrijke rol speelt.
“Het kost geen enkele moeite om met de
juiste persoon in contact te komen, de
directe lijnen met verschillende afdelingen
maken de samenwerking bijzonder pret

tig. En het schip is volledig gecertificeerd
volgens de strengste richtlijnen.”

Toekomstbestendig
Door vooruit te lopen op een strengere
milieunormering is de tanker toekomst
bestendig. Voor Ceelandia is dat een must.
Schunselaar: “Dat betekent voor mij als
eigenaar dat ik langjarig verzekerd ben van
bedrijfseconomisch én maatschappelijk
rendement.”
Bij het vervoer van voedingsmiddelen
speelt hygiëne een grote rol. De rvs lading
tanks met een capaciteit van 2.442 kuub
zijn voorzien van een geavanceerd systeem
voor reiniging met een minimale milieu
belasting.
De Castilia wordt aangedreven door een
Mitsubishi die voldoet aan de Stage Vnormering.

Aan mts CASTILIA leverden o.a.
Zeeland Maritime Services B.V.
Afbouw complete schip
Beerens Handelsonderneming
B.V.
- Voorsierradarmast type
Reintrade S
- Stuurhuistrap
- Heklichtbeugel Type
Millennium
- Davit WLL 300kg incl. CE-keur
- BX woningdeur
- Alu boordlichtvleugels in
doosmodel
- RVS roefladder

Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
De Waal Machinefabriek B.V.
- Stuwa Schroefasinstallatie met
schroefasrem
- Stuwa Schroefasseals
- EasyFlow Roersysteem
- Stuwa Stuurmachine
Dijvler Materiaal B.V.
Boegankerlier, Achterankerlier,
Ankers en Ankerdraden
EPS European Pump Services B.V.
Een stuks 380m3/uur en
één stuks 200m3/uur EPS/

vlootschouw.nl/castilia
Bornemann ladingpompsysteem Het door EPS ontwikkelde en
uitgevoerd in hoogwaardig
geleverde EPC® automatiseringsRVS. Beide pompsystemen zijn
systeem, inclusief de
geschikt voor het verpompen
geïntegreerde ABB
van producten met een hoge
frequentieregelaars, staat garant
viscositeit.
voor een zorgeloze bediening
Naast de ladingpompen heeft
vanaf dek, de machinekamer
EPS tevens het complete
of vanuit de stuurhut. In deze
pompenpakket voor de
automatisering is ook de
machinekamer geleverd,
automatische beveiliging van
bestaande uit het ballastsysteem, het pompsysteem opgenomen.
de algemene dienst-/fifipompen, Heatmaster B.V.
de butterwash pomp en de
Een lading verwarmingsinstallavuilwaterpomp.
tie van 1100 kW door middel

van heetwater inclusief
butterwash heater
Hora BV
Scheepsramen
JPsurvey B.V.
Certificering
Kampers Shipyard B.V.
Stuurhuis incl.
hefgeleidekokersysteem
Koedood Dieselservice B.V.
1x Mitsubishi S12R – MPTAW
Leemberg Pijpleidingen &
Apparatenbouw B.V.
Het complete dek leidingsys-

teem verzorgd in de ladingzone.
LWC Lagendijk B.V.
Diverse werkzaamheden.
Verhaar Omega B.V.
- Eén (1) Verhaar Omega
Boegschroefinstallatie type
VBS1200sr (schroefdiam
1200mm), verticale opstelling
441 kW bij 1800 omw/min.
- Bediening wegafhankelijk
incl. omschakeling Pomp/
Boegschroefbedrijf.
Werkina Werkendam B.V.
- De complete elektrische

installatie inclusief
2-draads databesturing,
monitoringsysteem met
touchscreenbediening.
- Compleet nautisch pakket,
camerasysteem, complete airco
installatie, satellietsysteem,
tankmeetsysteem, Ecdis Inland
Viewer, en AIS installatie.

Hartelijk gefeliciteerd met

Gefeliciteerd
Ceelandia Scheepvaart BV met
jullie prachtige nieuwe schip,
de mts Castilia.

MTS CASTILIA

TECHNICAL PUMP INNOVATORS

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

Foto: ©Flyliedutch

Wij wensen Ceelandia Scheepvaart BV
veel succes met mts Castilia
en een behouden vaart.
www.zmsbv.com

Waterdicht. Betrouwbaar. Maatwerk.

Hora BV
Hamersveldseweg 137
3833 GN Leusden
T 033-4941295
F 033-4941131
E info@hora.nl
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Marine Power Drechtsteden B.V.
CUMMINS X15 STAGE V
NU TE BESTELLEN

YOUR PARTNER IN MARITIME INDUSTRY
• 24/7 beschikbaar
• wereldwijde service
• onderhoud, reparatie en revisie motoren
• innovatieve en duurzame oplossingen
• complete productie, in- en uitbouw
generatorsets
• hermotorisering
• one stop shop

Marine Power Drechtsteden B.V.
Kerkeplaat 8b
3313 LC Dordrecht

Marine Power Drechtsteden B.V.

official

dealer

Tel.: +31 (0)85 - 4861360
info@ marinepowerdrechtsteden.nl
www.marinepowerdrechtsteden.nl
follow us







