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Marine Power Drechtsteden B.V.
Het gaat onder meer om de ligplaatsen aan de Rhijnspoorkade bij Tropicana. (foto Tekst & Toebehoren)

Weer verliest de binnenvaart ligplaatsen in het centrum van Rotterdam. Het gaat onder meer om de ligplaatsen
aan de Feijenoordkade, de Rhijnspoorkade (bij het voormalige zwemparadijs Tropicana) en het Eerste Katendrechtse Hoofd. Vanaf 1 oktober mogen schepen daar niet langer afmeren.

De verklaring die Havenbedrijf
Rotterdam geeft voor het verdwij
nen van deze ligplaatsen, is de
gestage verschuiving van haven
activiteiten uit het centrum naar
meer westelijk gelegen havens.
Havenbedrijf Rotterdam draagt
daarom het beheer van kademu
ren en glooiingen in het stads
gebied over aan de gemeente.

Totaal oplossingen voor
geluid & emissie

Voor meer informatie: www.discom.eu
078 - 681 09 60

(078) 682 12 14

Lees verder op pagina 2
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Wordt er nu eindelijk
écht werk gemaakt van
de Rijnverdieping?
De Duitse verkeersminister Volker Wissing roept een commissie in het leven
om de verdieping van de Midden-Rijn te versnellen. Zodat de klus eerder klaar
is dan de huidige planning: op z’n vroegst in 2033.

DOOR SARAH DE PRETER

Nooit eerder werd zo duidelijk hoe belangrijk de
Rijnvaart is voor de Duitse economie. Door het lage
water kregen industriële bedrijven die van de
binnenvaart afhankelijk zijn, het de afgelopen maan
den steeds lastiger. Schepen konden op de MiddenRijn met (minder dan) een kwart van hun normale
laadvermogen varen.
Het tekort aan capaciteit wordt versterkt door de grote
vraag naar kolen voor de energiecentrales. Ook consu
menten zullen dit steeds meer gaan voelen. Leverings
problemen bij kolen, brandstoffen, bouwstoffen en
agrarische producten hebben een direct effect op de
welvaart.

Economische gevolgen
Na het extreme droogtejaar 2018 ondertekenden de
staal-, chemie-, binnenvaart- en bouwsector met de
toenmalige verkeersminister Andreas Scheuer een
8-punten-plan voor de Rijn. Centraal daarin: de ver
dieping van de Midden-Rijn. Het project zou in 2030
klaar zijn, maar inmiddels staat vast dat dit niet eer
der dan 2033 wordt.

Verdere vertraging is rampzalig voor de industrie langs
de Rijn, die in de toekomst waarschijnlijk steeds vaker
met laagwater te maken krijgt. Concerns dreigen
opdrachten te verliezen of zullen hun beurswaarde
zien dalen en productie zal naar andere regio’s
verschuiven.

“We moeten vooral de schepen
aanpassen aan de nieuwe situatie”
Vette jaren zijn voorbij
In Duitsland zijn de vette jaren voorbij. Door corona
en de energiecrisis is de voorheen goed gespekte
staatskas flink gekrompen. Voor de vaarwegen is
volgend jaar minder geld begroot dan dit jaar. In
combinatie met het personeelstekort bij de vaarweg
beheerder belooft dit weinig goeds voor grote projec
ten. Zoals de Rijnverdieping.
Het bedrijfsleven klaagt over een gebrek aan snelheid

en transparantie. Verkeersminister Volker Wissing gaat
daarom een ‘versnellingscommissie’ in het leven
roepen. Dat zei hij vorige week in Mainz op een
bijeenkomst met vertegenwoordigers van de politiek,
instanties en industrie. Het doel: alle bronnen bunde
len die ter beschikking staan.
De commissie gaat zich niet alleen buigen over de
Rijnverdieping, maar ook onderzoeken of er meer
nieuwe schepen met een geringe diepgang nodig zijn
en of de bouw daarvan met extra subsidie doeltreffen
der kan worden ondersteund. “Want het verruimen
van de rivier is slechts een deeloplossing”, aldus Wis
sing in Mainz. “We moeten vooral de schepen aanpas

“Heeft het nog wel zin om met Rotterdam te overleggen?”
Vervolg van pagina 1

“Rotterdam heeft de afgelopen
jaren geïnvesteerd in ligplaatsen
voor binnenvaart in de Maas
haven, waarmee de totale capa
citeit aan ligplaatsen op peil
blijft”, aldus het Havenbedrijf.
“Hiermee heeft de gemeente de
mogelijkheid om de vrijgekomen
locaties mee te nemen voor her
ontwikkeling en hergebruik in
de ambitie voor de binnenstede
lijke Nieuwe Maas.”
Onaangenaam verrast is de ASV.
De schippersvereniging was nooit
op de hoogte gebracht van de
plannen. “Er blijkt al twee jaar
over onderhandeld te zijn”, zegt
woordvoerster Sunniva Fluitsma.
“Ondertussen waren er allerlei
overleggen, zaten we samen om
tafel, maar niemand die ons er
iets over vertelde.”
Er zijn de afgelopen jaren al
meer openbare ligplaatsen ver
dwenen. Fluitsma: “We krijgen
steeds meer het idee dat Rotter
dam van z’n binnenvaart af wil.
Je kunt wel zeggen: ‘We concen
treren de schepen in de Maasha

ven’, maar het betekent eigenlijk
dat ze alles wegdoen, behalve die
Maashaven – die ze ook nog eens
halveren doordat er een park in
wordt aangelegd.”

Schandalig
Ze noemt de ontwikkeling ern
stig en schandalig. “Ze kunnen
wel zeggen dat andere plekken
meer gebruikt worden, maar als
we moeten laden in de havens
waar je doorgaans uit zeeboten
laadt, dan mag en kun je daar
nergens in de buurt liggen. Dus
dan ga je maar naar de Maas
haven om te wachten en dan
moet je op tijd vertrekken om je
te melden.”
De ASV is er nog niet uit of en
hoe de vereniging zal protesteren
tegen het verlies en tegen de gang
van zaken. “Op 1 oktober heb
ben we onze najaarsvergadering.
Dan zullen we het met de leden
bespreken. Ook of het über
haupt nog zin heeft om met Rot
terdam te overleggen. Omdat we
constant geconfronteerd worden
met de boodschap: ‘Het is al be
sloten, wij vinden het ook heel

vervelend’, maar dat was het dan.
Het kost heel veel energie om
een paar plaatsen te redden, en
dan worden er achter je rug om
elders weer andere weggegeven.”
Ook van een groot deel van de

kades op het Noordereiland gaat
het beheer over naar de gemeen
te Rotterdam. Maar daar blijven
de ligplaatsen aan de recent ver
nieuwde Maaskade wél beschik
baar voor de binnenvaart. “Voor

hoe lang?”, vraagt Fluitsma zich
af. “We horen van schippers dat
die kade heel slecht is. Dat is mis
schien al wel een aanloop naar
het moment dat het daar straks
ook niet meer kan en mag.”

“Rotterdam heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in ligplaatsen voor binnenvaart in de Maashaven, waarmee de totale
capaciteit op peil blijft”, aldus Havenbedrijf Rotterdam. (foto Tekst & Toebehoren)
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OPTIMISME
De Midden-Rijn moet snel
20 centimeter dieper worden.
(foto Tim Klehr)

oproep. Dat er in de tussentijd niets
gebeurd is, vinden de andere deelstaten
‘armzalig’.

20 centimeter

sen aan de nieuwe situatie. Hiervoor is op
lange termijn geen alternatief.”

Armzalig
De verkeersministers van BadenWürttemberg, Hessen en NoordrijnWestfalen willen meewerken aan de ver
snellingscommissie. Maar die alleen gaat
volgens hen het probleem niet oplossen.
“Wij zijn via een adviesraad bij dit pro
ject betrokken en zien waar het schoentje
knelt”, aldus de deelstaatministers. “De
vaarwegbeheerder heeft dringend meer

personeel nodig om de Rijnverdieping te
kunnen plannen en moet dit project voor
rang geven. De afgelopen jaren heeft de
WSV er personeel bijgekregen, maar niet
specifiek voor dit project. We hebben dit
regelmatig aangekaart, maar er is weinig
gebeurd.”
In 2018 benadrukten de deelstaten in hun
Wiesbader Erklärung dat er voor de Rijnver
dieping voldoende mensen en
middelen moeten komen. Voor RijnlandPalts ondertekende destijds de huidige
Duitse verkeersminister Wissing deze

500.000 EURO VOOR NIEUWE OF
UITBREIDENDE CONTAINERLIJNDIENST
Met subsidies voor nieuwe
of uitbreiding van bestaande
containerlijndiensten wil de overheid
ervoor zorgen dat lading van de
weg naar het water verschuift. De
doelstelling: tot 2025 dagelijks 2.200
TEU extra per schip op de corridors
Rotterdam-Venlo, Moerdijk-RotterdamUtrecht en Rotterdam-Arnhem/
Nijmegen.
Om de verplaatsing van goederenvervoer
van de weg naar het water te stimuleren is
de Modal Shift-regeling 2022 in het leven
geroepen. Vorige week is de eerste aanbesteding gepubliceerd op Tenderned.

Subsidie

De regeling is onderdeel van de ‘Goederenvervoeragenda’ van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er zijn vijf concessies te vergeven van elk maximaal 500.000
euro. Het gaat om de trajecten RotterdamNijmegen (twee concessies), MoerdijkRotterdam-Utrecht Perceel (één concessie) en Rotterdam-Maastricht (twee concessies).
Verladers die overwegen om van binnenvaart gebruik te maken, hebben behoefte
aan voorspelbaarheid en een relatief hoge

frequentie van afvaarten”, zo schrijft Stichting Connekt, dat de Concessie Binnenvaart Modal Shift uitvoert, op haar website.
De subsidie is erop gericht het aanbod
structureel te vergroten en deze blijvend
in stand te houden. Dat kan gaan om
bestaande lijndiensten die hun capaciteit
en frequentie opvoeren of nieuwe lijndiensten die met een basisbezetting kunnen
starten en dan uitgroeien. “Het doel is expliciet om additionele lading van de weg af
te halen of te voorkomen dat nieuwe lading
over de weg wordt vervoerd, niet om een
verschuiving binnen de reeds bestaande
stroom over water of spoor te realiseren.”

Concessie van drie jaar

Geïnteresseerde partijen die aan de criteria voldoen, komen in aanmerking voor een
concessie van drie jaar. De onrendabele
top – die een gevolg is van het voorlopen
van het aanbod op de vraag – wordt daarmee financieel gecompenseerd. Deze opdracht is bedoeld voor inland terminals,
binnenvaartvervoerders/barge operators
en voor consortia van dergelijke partijen.
Meer informatie is te vinden op
www.connekt.nl en www.tenderned.nl. Op
vrijdag 16 september is voor geïnteresseer
de bedrijven een informatiebijeenkomst.

BDB-voorzitter Martin Staats is sceptisch.
“We kunnen niet voor alle rivieren aange
paste binnenschepen gaan bouwen. Dat is
in een aantal gevallen rendabel, maar niet
voor schepen die op bijna alle Europese
rivieren varen. Want behalve de vaargeul
diepte vormen de breedte van sluizen en de
lengte van schutkolken een beperking. Voor
zover wij weten is de overheid niet van plan
om de afmetingen van sluizen af te stem
men op de nieuwe laagwaterschepen.”
“De Midden-Rijn moet snel 20 centimeter
dieper worden. De realisatie van LNGterminals in Willemshaven laat zien dat
planningen wel degelijk extreem versneld
kunnen worden, als men maar wil en er
prioriteit aan verleent. Sinds de Duitse
hereniging in 1990 zijn ruim tien plan
versnellingswetten opgesteld. Helaas
hebben we daar op de vaarwegen nog
weinig van kunnen merken.”

Laagwaterschepen
De chemische industrie heeft de afgelopen
jaren zo’n 300 miljoen euro geïnvesteerd in
maatregelen om beter voorbereid te zijn op
extreem lage waterstanden. Het geld vloeide
onder meer naar multimodale oplossingen,
extra voorraadcapaciteit en time chartercontracten voor laagwaterschepen.
Marcel Lohbeck, directeur van de BöB en de
VBW, stond na afloop van de bijeenkomst
in Mainz de pers te woord. In een interview
met ntv.de waarschuwde hij voor het
wegtrekken van industriebedrijven. De
overheid moet dan ook dringend met geld
voor de vaarwegen over de brug komen.
De kosten voor de Rijnverdieping waren
aanvankelijk geraamd op 60 miljoen euro.
Door compenserende milieumaatregelen
en stijgende bouwkosten loopt dit bedrag
op.

Weg uit Duitsland
Maar dat is volgens Lohbeck niets vergele
ken met de economische schade als gevolg
van een niet-bevaarbare Rijn: “Laagwater
leidt niet alleen op de korte termijn tot
meer logistieke kosten, leveringsproblemen
en productie-uitval. De imagoschade op
langere termijn is veel erger. Als indus
trieklanten het vertrouwen in de toeleve
ringsketen verliezen, gaan ze op zoek naar
alternatieven en zullen ze in het ergste geval
Duitsland als vestigingslocatie heroverwe
gen.”
“Wij zouden als bedrijfsleven graag weten
waar de schoentje wringt. Volgens de over
heid zijn het de milieuwetten. Het is goed
dat de industrie nu kan meewerken binnen
een werkgroep om een en ander te versnel
len.”

‘Aftreden van Boris Johnson.’ Het
moet op de bucket list hebben
gestaan van Koningin Elizabeth
II. Wie het dagelijks nieuws volgt,
denkt toch heus dat the Queen
het zinkende schip heeft verlaten.
En niet alleen Engeland, zelfs niet
alleen de Gemenebest. We hebben
crisis amper achter de
de corona
rug (echt?) of we worden geconfronteerd met energietekorten, de
hoogste inflatie ooit en een vluchtelingencrisis naast de inmiddels
vertrouwde klimaatproblemen en
stikstofoverlast.
Verlamming van de wereldeconomie door een vervelend virus leek
heel even voor (schone) lucht te
zorgen en de opwarming van de
aarde te dempen, maar dat werd al
spoedig weer tenietgedaan door de
collectieve inhaalratrace, ook wel
bekend als het herstel.
Niemand had voorzien dat na
de ontwrichting door corona de
economie een klap zou krijgen met
die vervelende inflatie van meer
dan 10 procent als gevolg. De inflatie had te maken met de extreem
gestegen prijzen van grondstoffen,
maar die zijn allang weer gedaald,
van ruwe olie (volgens Bloomberg
van 130 dollar in mei naar 86 dollar per vat) tot de houtprijs die zelfs
driemaal zo laag is als een half jaar
geleden, lees ik op de Macrotrendswebsite. Computerchips kosten nog
maar een tiende ten opzichte van
begin dit jaar (aldus de Global
Times). Een lekker optimistisch
geluid dat ik graag even doorgeef.
De stijgende kosten van levens
onderhoud hebben ook te maken
met de kosten van vervoer. Zee
rederijen maakten miljarden extra
winst doordat ze tot dit voorjaar
zomaar 15.000 dollar per container
kregen van Sjanghai naar Rotterdam terwijl dat nu amper de helft
zou zijn. Een beetje optimist ziet
toch wel licht aan het einde van de
inflatietunnel.
De opwarming van de aarde is een
wat taaier probleem. Zelfs als
reuze oplossingen worden
rigou
aangereikt, kijken we het liefst de
andere kant op. Het afknijpen van
de gastoevoer door dat akelige
mannetje in Moskou had een averechts effect. In plaats van vol over
te stappen op de veel sympathieker
productie van energie door windmolens, waterkrachtcentrales en
zonnepanelen schakelen we doodleuk terug naar kolen. Dat leek even
fijn voor de binnenvaart maar de
kolen blijken niet aan te slepen door
alle motorschepen van Europa.
Gekozen werd voor de weg van de
minste weerstand. We hadden die
kolencentrales toch nog staan. Zo
lang het zeewater niet tot aan het
voorhoofd staat, hebben we andere
prioriteiten dan het klimaat, toch?
Koning Charles III bemoeit zich
anders dan his mummy graag met
politiek en is wel degelijk bezorgd
over het klimaat. Als conservatief
laat hij de natuur en het klimaat
graag bij het oude. Wie het Britse
klimaat kent, kan zich daarover
verbazen.

Michel Gonlag
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Stuurlieden
met groot
vaarbewijs

GEVRAAGD:
VKV Service is nog op zoek naar
Wat ga je doen?

Je zal het schip aan- en afmeren en zorgen voor de belading van het schip.
Je draagt zorg voor de onderhoudswerkzaamheden aan dek en machinekamers. Bij lossing zal je aan- en afkoppelen van de losleiding van het schip
naar de wal. Je zal na ervaring te hebben opgedaan aan boord, zelfstandig
het schip kunnen besturen en manoeuvreren.

Wie zoeken wij?

Ben je een ambitieuze stuurman en in het bezit van het schippersdiploma /
Groot Vaarbewijs AB en is je wens om na ervaring te hebben opgedaan binnen ons bedrijf, door te groeien tot (aflos)schipper, dan kan jij de geschikte
kandidaat voor ons zijn!

Wat bieden wij?

Een dynamische en stimulerende werkomgeving binnen een mooie rederij,
waar geen dag hetzelfde is. De vaartijd van onze schepen vangt aan op
maandagochtend 6:00 uur en eindig op vrijdag 16:00 uur. Weekenden vrij.
We varen volgens A-1 of A-2 vaart.
Heb je nog geen schippersdiploma en ben je bereid de studie te gaan volgen, dan willen wij jou als ambitieuze matroos hierin faciliteren.

Wil je meer weten of heb je vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met Mark de Ruijsscher, tel. 0115 680 911.

Solliciteren

Stuur je motivatie en CV in via www.rctbv.nl/nl/wie-zijn-wij/vacatures/

Voor een Kempenaar in onze vloot bestaande uit
Voor
onze vloot
zijn wijzijn
op we
korte
opeen
verschillende
schepen
op termijn
zoek naar
zoek naar een

•Schippersechtpaar
voor 55 meter containerschip
•Schippersechtpaar

of
of

•Kapitein
•Kapitein(s)

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

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

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

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

Ben jij uit het juiste hout gesneden en heb je interesse of vraag
naar meer informatie?
Neem dan contact met ons op via 0614589315
en/of stuur ons een mail met jouw vragen of sollicitatie naar
personeel@vkvservice.nl.

Wij vragen:
WijVaarbewijs
vragen: AB
•
• Vaarbewijs
AB
ADN
• ADN
Marifoon
• Marifoon
Radarpatent
RadarpatentNederlands en Engels
• Beheersing
• Beheersing Nederlands en Engels

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

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

Ervaring en knowhow in de binnenvaart
Ervaring
en knowhow
in Makelaardij
de binnenvaart
Transport
contracten
• Bouw, Afbouw,
en Reparatie
Transport
contracten
• Bouw, Afbouw,
Makelaardij
en Reparatie
Financiering
ondersteuning
• Businessplan
ondersteuning
Financiering ondersteuning • Businessplan ondersteuning
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Rotterdamse haven is megapubliekstrekker… als vanouds!
De 45e editie van de Wereldhavendagen was als vanouds. In totaal kwamen zo’n
350.000 bezoekers van 2 tot en met 4 september zien wat de Rotterdamse haven
te bieden heeft. Veel, zo bleek met een bomvol programma.

48 PROCENT MEER OMZET
VOOR BINNENVAART
De omzet van de transportsector viel in het tweede
kwartaal van dit jaar ruim 32 procent hoger uit dan
een jaar eerder. De binnenvaart deed het met een
plus van 48 procent nóg beter.
Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Als verklaringen noemt het CBS de afgeschaalde coronamaatregelen, de aangetrokken economie en de prijsstijgingen.
De omzetstijging van de Nederlandse binnenvaart lag
duidelijk boven het gemiddelde van de totale transport
sector. Die groeide in het tweede kwartaal met 48 procent
ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, zo becijfert het CBS. Dit komt voornamelijk door de toegenomen
vrachtprijzen. Die lagen ruim 40 procent hoger.
De binnenvaart had in het tweede kwartaal al te maken
met lage waterstanden. De toeslagen daarvoor waren
van grote invloed op de prijs. Dit zal in de cijfers over het
derde kwartaal een nog grotere rol spelen, voorspellen de
rekenaars van het CBS.

Grote drukte, op de schepen en op de kades. (foto Anne Reitsma Fotografie)
Caroline Nagtegaal in actie tijdens de doop. (foto Mees Borst)

Corona is (leek?) ver weg en het weer
was zomerser dan zomers. Ook de
drukte was als vóór de pandemie en
de onvermijdelijke maatregelen.

Na een gezellige jongerendag op vrij
dag, sloten de Wereldhavendagen de
drukbezochte zaterdag af met de te
rugkeer van de avondshow. Met de

iconische Euromast, de Erasmusbrug
en de nieuwe Zalmhaventoren als de
cor, genoten de tienduizenden toege
stroomde bezoekers van een feestelij
ke botenparade op de Nieuwe Maas.

Vuurwerk
Daarna volgden een spectaculaire
lichtshow, muziek en een optreden
van de Rotterdam Drag Show. De
avond eindigde uiteraard met het tra
ditionele vuurwerk.
Ook tijdens de laatste dag, de zon
dag, waren er volop bezoekers op de
Wereldhavendagen te vinden voor het
excursieprogramma, vele activiteiten
op de kade en shows op het water.
De organisatie kijkt terug op een zon
overgoten maar vooral geslaagde 45e
editie.
Alphatron Marine nodigde zijn relaties op zaterdag uit voor een fantastische avond aan boord
van de zeesleper Elbe en zorgde er zo voor dat ze op de eerste rang zaten. (foto Binnenvaartkrant)

“AB INITIO WEERSPIEGELT GROENE
KOERS VAN BINNENVAART”
“De Ab Initio laat wederom zien dat de sector een nieuwe,
groene koers aan het varen is.” Dat zei Europarlementariër
Caroline Nagtegaal (VVD) vrijdag 2 september toen ze het
nieuwe opleidingsschip van STC Group doopte. Dat gebeurde
bij de STC-hoofdvestiging in Rotterdam, op de eerste dag van
de Wereldhavendagen.
Het hypermoderne schip is voorzien van de nieuwste maritieme technologie, ook op het gebied van duurzaamheid.
Zo wordt duurzaamheid met de paplepel ingegoten bij onze
matrozen, stuurmannen én -vrouwen, aldus Nagtegaal. “Met
dit prachtige schip worden jongens, en ik hoop vooral ook
steeds meer meiden, nog enthousiaster gemaakt om in deze
mooie maritieme sector te gaan werken.”
Ab Initio is Latijn voor ‘vanaf het begin’. En naast de start van
duurzaam binnenvaartonderwijs, moet wat Nagtegaal betreft
ook een start worden gemaakt met meer meisjes en vrouwen
in de binnenvaart. “De binnenvaart moet booming worden
voor hen. En dit schip, alleen al als mooi visitekaartje, gaat
daaraan bijdragen.”

Rotterdamse havenondernemers geven gul op Gala
Het Haven Charity Gala
Rotterdam heeft donderdag
1 september 1.266.000 euro
opgeleverd. De opbrengst komt
ten goede aan het Leontienhuis
en Support Casper! De
verzamelde havenondernemers
gaven gul voor deze goede
doelen en beleefden een
uitstekend verzorgde en
onvergetelijke avond.

Met een recordaantal verkochte
tafels en meer dan 500 gasten was
de derde editie van het Haven

Charity Gala Rotterdam succes
voller dan ooit. De aanwezigen
kwamen uit alle havensectoren,
waaronder de binnenvaart, en
vermaakten zich uitstekend.
Ze werden de hele avond in
de watten gelegd in de nieuwe
Rotterdamzaal van Ahoy.
Er waren dit keer ook opvallend
veel buitenlandse genodigden,
onder meer uit België, Bahama’s,
Dubai en Australië.
De presentatie was in handen
van Sander de Kramer en Fatima
Moreira de Melo. Er waren spet

terende optredens van O’G3NE,
Xander de Buisonjé, John Paul
Chacon, Anita Meijer en Lee
Towers.
De aanwezige havenprominen
ten lieten zich niet onbetuigd
bij de spectaculaire verloting en
spannende veiling. Een groot
aantal van de vele unieke kavels
was belangeloos beschikbaar
gesteld door mensen uit de zaal
en andere bedrijven en organisa
ties.
Enkele zeer gewilde topstukken
waren een Harley Davidson en

een ontvangst op de koffie bij
minister-president Mark Rutte.
De netto-opbrengst van het gala
is deze keer bestemd voor twee
goede doelen. Support Casper!
benut het geld voor onderzoek
naar de behandeling van alvlees
klierkanker door prof. dr. Casper
van Eijck en zijn team. Het Leon
tienhuis van Leontien Zijlaardvan Moorsel helpt patiënten met
een eetstoornis op weg naar hun
herstel.
(foto Mirjam Lems)
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Kicker

Vacature!

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

KLEINE ADVERTENTIE MET EEN VERZOEK, AANBOD OF MEDEDELING

Vaart u regelmatig via de Kreekraksluizen?
Pik daar dan een exemplaar van de Binnenvaartkrant mee. Ook nu er geen sluispersoneel
meer is, ligt de krant daar voor u klaar!

Accountmanager

Wir suchen für unser Schifffahrtsunternehmen
Deutschsprachige Schiffsführer mit Rheinpatent,
Steuerleute mit Patent Donau/Elbe und Matrosen
mit/ohne ADN für Schichtfahrten 21/21.
Englisch/NL Kenntnisse sind willkommen. Info/
Bewerbung/CV: info@scan-lux.com Formular:
www.scan-lux.com Tel: +352 621 709 263

Wil jij deel uitmaken van
ons professioneel en
ambitieus team?

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

Werken als RONDVAARTSCHIPPER in
Amsterdam? Fulltime parttime, oproep of ZZP
Gezelligheid gegarandeerd pz@blueboat.nl
020-6791370

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

Gezocht: dieselmonteur voor service en
onderhoud aan boord van schepen. Leuk team,
goede arbeidsvoorwaarden, vrijheid en
doorgroeimogelijkheden. Bel ABATO en vraag
naar Martijn of Anthony. Tel. 088 2228600

Plaats uw vacature
in de krant én online!
binnenvaartkrant.nl/adverteren
Als Accountmanager maak je deel uit van een professioneel
en ambitieus team dat elke twee weken hét vakblad voor
de binnenvaart maakt. Je houdt je bezig met de verkoop
van advertenties en geeft onze relaties deskundig advies
over hun advertentiecampagnes. Je vervult een centrale rol
binnen ons team.
Spreekt dit jou aan, kijk dan op binnenvaartkrant.nl
voor meer informatie of stuur meteen een e-mail
naar michel@binnenvaartkrant.nl.

binnenvaartkrant.nl/accountmanager-binnenvaartkrant-gezocht

GESUCHT
DECKSMANN mit
maritimen Vorkenntnissen
MATROSE
BOOTSMANN oder
STEUERMANN

für DH,Typ C, 86x9,60.
Fahrgebiet: Hamburg/Berlin/Kanäle/
Niederrhein. AL-Fahrt.
Gute Bezahlung, geregelte Freizeit.
Lux. Bedingungen.
Vorab: Tabelarischer Lebenslauf +
QuaIifikationen.
Bei lnteresse Email: navio@gmx.de
Mobil: +49 172 911 429O

Schipper of koppel
gevraagd op kempenaar
Vast traject Gent-St.Lenaarts.
Tof scheepje met alles op en aan,
goede verloning en vrije tijd in overleg.
Info: +32 475442789 of info@gitrashipping.be

Welke schipper i.b.v.
Rijnpatent en Radarpatent
heeft interesse om op een
motorschip te varen?

1500 ton 86x9,50 meter.
Het schip is verhuurd bij een goed kantoor
waar prima mee samengewerkt kan worden.

Wir suchen für unsere Tankschiﬀe
Matrosen & Steuermänner, welche folgende
Qualiﬁkationen bieten:

sales@binnenvaartkrant.nl 010-4140060

GESUCHT

• Matroseneintrag auf dem Rhein im
Schiﬀerdienstbuch
• Tankschiﬀfahrtserfahrung
• ADN-Schein von Vorteil
Unser Fahrgebiet erstreckt sich zwischen den
ARA-Häfen und Birsfelden sowie den Nebenﬂüssen des Rheins, wie Main und Mosel und dem
Nordwestdeutschen Kanalgebiet.
Wir bieten interessante Schweizer Sozialleistungen, bspw. 100% Pensionskassenvergütung
durch den Arbeitgeber, Krankenkassenversicherung sowie eine Krankentaggeldversicherung (BU
+ NBU) und fachspeziﬁsche Weiterbildungskurse
(u.a. Übernahme von Kurskosten) an.
Das Arbeits- und Freizeitverhältnis ist 1:1 in einem
festen Schichtsystem von 3 Wochen an Bord + 3
Wochen Freizeit.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Melden Sie sich unter +41 41 511 23 25
oder senden Sie uns eine E-Mail
mit Ihren Unterlagen an info@neco.ch

Schiffseigner sucht ab 01.01.2023
als Nachfolger,

Schiffsführer (Angestellter),
für DH,Typ C, 86x9,60.
Fahrgebiet: Hamburg/Berlin/
Kanäle/Niederrhein.
A1-Fahrt.
Separate Wohnung, Autokran
vorhanden.
Gute Bezahlung, geregelte Freizeit.
Lux. Bedingungen.
Vorab:Tabelarischer Lebenslauf +
Qualiﬁkationen.
Bei Interesse:
Email: navio@gmx.de
Mobil: +49 172 9114290

Al m
dan 50eer
een be jaar
grip

Info: 078 6812866

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

Klantenservice, Administratie,
Boekhouding
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

www.binnenvaartvlog.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.

Boegschroefinstallaties
en Voortstuwingssystemen

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

WWW.VERHAAR.COM

www.vlootschouw.nl

BINNENVAARTCIJFERS

DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH

www.binnenvaartcijfers.nl

HYBRIDE / FULL ELECTRIC AANDRIJFSYSTEMEN

Biesboschhaven Noord 1b
4251 NL Werkendam
T. +31 (0)183 502688
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ENES-partners willen gebruik van vaarwegen stimuleren

Samen werken
aan meer vervoer
via Seine-Schelde
Op 30 augustus is op initiatief van De Vlaamse
Waterweg het Economisch Netwerk Seine Schelde
(eNES) gelanceerd. De zestien partners willen samen het
gebruik van de Seine-Schelde-verbinding stimuleren.
Het Seine-Schelde-project is het grootste infra
structurele binnenvaartproject van dit moment in
Europa. Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië werken
samen met de Europese Commissie aan een betere
vaarwegverbinding tussen de bekkens van de Seine
en de Schelde. Straks kunnen daar schepen met een
laadvermogen tot 4.500 ton (CEMT-klasse Vb) varen.
Het Seine-Schelde-project behelst de aanpassing van
bestaande vaarwegen en de aanleg van een volledig
nieuw kanaal in Noord-Frankrijk: 106 kilometer lang
tussen Compiègne en Cambrai.

Duurzame optie
“Hoewel het Seine-Schelde-project nog niet is afge
rond, zien we nu al een positieve groei in de bin
nenvaart”, zei de Vlaamse minister van Mobiliteit en
Openbare Werken Lydia Peeters bij de start van het
nieuwe netwerk. “Het goederentransport over onze
Vlaamse waterwegen stijgt jaar na jaar doordat steeds

Zestien partijen zetten op 30 augustus hun handtekening onder eNES. (foto De Vlaamse Waterweg)

meer bedrijven deze duurzame optie verkiezen boven
100 procent wegtransport. Zonder onze binnenvaart
zouden de vrachtwagens de wegen doen dichtslibben.
Het is deze tendens die we met eNES op een krachtige
manier willen ondersteunen.”
“Met de oprichting van eNES willen we vooral dat de
verschillende partners in de buurt elkaar vinden en
er acties tot stand komen die de waterweg, de bin
nenvaart, de regio en de partners zelf vooruithelpen”,
aldus Peeters.

Actieve rol
“Het werkgebied en de ambities van het SeineSchelde-project maken dat tal van besturen en econo
mische partners betrokken en geïnformeerd dienen te
worden”, zei Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuur

der van De Vlaamse Waterweg. “Met de oprichting
van het eNES werd aan deze behoefte invulling gege
ven. eNES is een gebiedsgericht netwerk van publieke
en private stakeholders die een actieve rol willen
opnemen in het optimaliseren en ondersteunen van
watergebonden, ruimtelijke, innovatieve en economi
sche ontwikkelingen.”
Het gaat dan bijvoorbeeld over watergebonden
bedrijventerreinen of innovatieve vaarconcepten,
aldus Danckaerts. “Dit alles met als doel het gebruik
van de waterwegen binnen het werkingsgebied van
het Seine-Schelde-project te stimuleren. Op deze
manier kan een meer samenhangend, overkoepelend
en gerichter beleid uitgezet worden voor watergebon
den ontwikkelingen in de regio.”

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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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

zoekt een

Wij zijn op zoek naar een

Havenbeambte 36 uur

administratieve
medewerker met

Eén van de dingen die Vlaardingen bijzonder maakt is dat het een havenstad is. De stad is
voor zowel handelsvaart als pleziervaart toegankelijk. In deze mooie functie zorg jij ervoor dat
Vlaardingen, letterlijk, een veilige haven is.
Wat ga je doen?
Als havenbeambte zorg je er voor dat het Vlaardings vaarwater veilig en bevaarbaar is en regel
je het scheepvaartverkeer in de havens. Je houdt toezicht op het juiste gebruik van zowel
de binnenhavens als de zeehavens en handhaaft de wet- en regelgeving van de (binnen-)
havenverordening. Verder bestaan jouw werkzaamheden onder andere uit:

passie voor communicatie

Ben jij gedreven, proactief en administratief sterk? Heb je een passie
voor communicatie ? Dan is deze functie bij het Kenniscentrum Binnenvaart
Vlaanderen misschien wel iets voor jou ! Bouw je mee aan een sterke
binnenvaartsector in Vlaanderen?

Wij zijn op zoek naar een

• Binnenhaven: toezicht en handhaving,
innen van recreatievaartgelden,
toewijzen van
Havenbeambte
36 uur
(vergunningen voor) ligplaatsen, beheer
Eén van de van
dingensteigers.
die Vlaardingen bijzonder maakt is dat het een havenstad is. De
stad is voor zowel handelsvaart als pleziervaart toegankelijk. In deze mooie functie zorg jij ervoor dat
• Zeehavens: toezicht en handhaving,
beheer
vaneen
ligplaatsen,
Vlaardingen,
letterlijk,
veilige haven is. aanwijzen van ligplaatsen
voor zeeschepen en binnenvaartschepen,
precario,
toezicht houden en begeleiden
Wat ga je doen?
Als havenbeambte
zorg je er voor
dat het Vlaardings nemen
vaarwater veilig
van werkzaamheden aan/in de haven,
dijkbewaking,
maatregelen
bij en bevaarbaar is en regel je het
scheepvaartverkeer in de havens. Je houdt toezicht op het juiste gebruik van zowel de binnenhavens
als de zeehavens
en handhaaft
de
wet- en
regelgeving van
de (binnen-)havenverordening.
Verder
waterverontreiniging, adviseren over
nautische
zaken
aan
gebruikers
van
de
havens
bestaan jouw werkzaamheden onder andere uit:
en inlichtingen verstrekken over de haven van Vlaardingen aan diverse (internationale)
• Binnenhaven: toezicht en handhaving, innen van recreatievaartgelden, toewijzen van
(vergunningen voor) ligplaatsen, beheer van steigers.
instanties en gebruikers.
• Zeehavens: toezicht en handhaving, beheer van ligplaatsen, aanwijzen van ligplaatsen voor
• Sluizen en bruggen: 7 bruggen en 2 sluizen
op en
afstand
bedienen
en 1toezicht
brughouden
op locatie.
zeeschepen
binnenvaartschepen,
precario,
en begeleiden van
werkzaamheden aan/in de haven, dijkbewaking, maatregelen nemen bij waterverontreiniging,
Coördineren en begeleiden van brug- sluiswachters
(inhuur)
adviseren over nautische
zaken aan gebruikers van de havens en inlichtingen verstrekken
•

over de haven van Vlaardingen aan diverse (internationale) instanties en gebruikers.
Sluizen en bruggen: 7 bruggen en 2 sluizen op afstand bedienen en1 brug op locatie.
Coördineren en begeleiden van brug- sluiswachters (inhuur)

Naast de gemeentelijke havens vallen ook de particuliere havens, zoals Vulcaanhaven,
Zevenmanshaven, Koggehaven en diverse
particuliere steigers op de rivier onder de
Naast de gemeentelijke havens vallen ook de particuliere havens, zoals Vulcaanhaven,
Zevenmanshaven,
Koggehaven en
diversein
particuliere
steigers op de rivier onder
de
Havenverordening Vlaardingen. De havendienst
Vlaardingen
heeft
het beheersgebied
diverse
Havenverordening Vlaardingen. De havendienst Vlaardingen heeft in het beheersgebied diverse
toezichthoudende taken.
toezichthoudende taken.
Jouw team en de organisatie
Bij de gemeente Vlaardingen kijken we naar de samenleving. Samen met inwoners, ondernemers en
organisaties werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen.
Jouw nieuwe team, Stadsbedrijven, bestaat uit verschillende onderdelen met een gezamenlijk doel en
met iedere een eigen expertise. Binnen de havendienst werk je samen met meerdere havenbeambten
en brug- en sluiswachters.

Jouw team en de organisatie
Bij de gemeente Vlaardingen kijken we naar de samenleving. Samen met inwoners, ondernemers
en organisaties werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen.
Meer weten of meteen solliciteren?
Jouw nieuwe team, Stadsbedrijven, bestaat
uit verschillende
onderdelen
met
gezamenlijk
Wij hechten
veel waarde aan goede
arbeidsvoorwaarden
en een
een gezonde
werk-privé balans, zodat jij
en betrokken aan het werk kunt zijn. Kijk voor meer informatie over deze vacature op
doel en met iedere een eigen expertise. energiek
Binnen
de havendienst werk je samen met meerdere
www.werkenvoorvlaardingen.nl of neem contact op met Suzan van Os via 010 2484364 of
sollicitaties@werkenvoorvlaardingen.nl
havenbeambten en brug- en sluiswachters.
Meer weten of meteen solliciteren?
Wij hechten veel waarde aan goede
arbeidsvoorwaarden en een gezonde werk-privé
balans, zodat jij energiek en betrokken aan het
werk kunt zijn.
Kijk voor meer informatie over deze vacature
op www.werkenvoorvlaardingen.nl of neem
contact op met Suzan van Os via 010 2484364
of sollicitaties@werkenvoorvlaardingen.nl

Je takenpakket bestaat uit twee grote delen:
Communicatie:
• Je zorgt ervoor dat onze doelgroep weet wie we zijn en wat we doen.
• Je geeft de website en sociale media een vakkundige glans.
• Je krijgt de kans om mee te denken en verschillende projecten op jou te nemen.
• Na een inwerkingsperiode organiseer je de volledige communicatie.
Administratie:
• Je verzorgt de dagelijks contacten met de leden en relaties, zowel telefonisch als per e-mail.
• Na een inwerkingsperiode krijg je de operationele verantwoordelijkheid over alle
administratieve processen.
Wat verwachten we van jou?

Niet verplicht maar wel een extra troef

• Je behaalde bij voorkeur een bachelor in de
communicatie met nadruk op digitale skills.
• Je bent op de hoogte van nieuwste communicatietrends en volgt deze op de voet.
• Je hebt ervaring met het gebruik van sociale media en werkt vlot met CRM-systemen.
Je hebt ook een goede kennis van MS
Office en Adobe programma’s.
• Je neemt initiatief om zelf content te
creëren en mee te schrijven aan het grotere
verhaal van het Kenniscentrum Binnenvaart
Vlaanderen.
• Je werkt zelfstandig, nauwkeurig en hebt
oog voor detail.

• Je hebt affiniteit met de binnenvaartsector
Wat hebben wij voor jou in de aanbieding?
• Een zeer uitdagende en afwisselende job
met contract van onbepaalde duur, voltijds
• 5 extra vakantiedagen, bovenop de 20
wettelijke verlofdagen en feestdagen.
• Je komt terecht in een open werksfeer met
een gezonde balans tussen werk en privé.
Waar kom je terecht?
Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen vzw
Straatsburgdok Noordkaai 1A
2030 Antwerpen

Solliciteren?
• Mail je brief met CV en motivatie naar kbvbin@gmail.com
• Vragen? Stuur een mailtje op kbvbin@gmail.com of bel Jo Van Duynslaeger +32 (0)497.44.08.96

9

13 september 2022

Uw visie is ons streven
naar perfectie!

www.shipvision.nl

Aan- en verkoop
Bemiddeling
Nieuwbouw binnenvaart
Nieuwbouw zeevaart
Afbauw begeleiding

site

Nieuwe web
STAGE V
COMPLIANT

IN PRIJS
VERLAAGD

Buitenkans!

TE KOOP
A DRI AAN VO L KER S ING EL 11, S L IED R EC H T
•

Royale 2-onder-1-kapwoning

•

172 m2 woonoppervlakte

•
•

Kasbah

€750.000,- k.k.

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

Vrij uitzicht over rivier ‘de Merwede’

New York City
110 x 10.50 x 3.20
2.507
1989
Fabr. ABC, type 6 MDZC-800173A, 1.500 Pk, Bj.1989

Extra badkamer op de begane grond

 Peulenstraat 137,
 Hardinxveld-Giessendam
 Thorbeckelaan 1, Sliedrecht

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

105 x 10.48 x 3.17
2.305
1995
Caterpillar, 1.835 Pk, Bj. 2019

INRUIL
MOGELIJK

SHIPVISION

T 0184 - 670 733
E info@alblasserwaard.nl
W www.alblasserwaard.nl

ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:

DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen
T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736
info@femm.be - www.femm.be

Wijkerzand

Cygnus

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

Afmetingen
Tonnage
Bouwjaar
Hoofdmotor

103 x 9.50 x 3.17
2.151
1988
Caterpillar 3512 CCR2, 1.300
Pk, Bj. 2018

SHIP VISION B.V.
Merwestraat 4a
4251 CR Werkendam
info@shipvision.nl

Telefoon: +31 (0) 183 50 54 33
Jan Ruijtenberg: +31 (0) 651 14 53 39
Dolf Cornet: +31 (0) 646 92 12 80
Johanna v/d Werken: +31 (0) 485 298 50

110 x 11.45 x 3.42
3.020
2007
Mitsubishi S16 R-MPTA, CCR2,
1.600 Pk, Bj. 2022

Volg ons op

WWW.BINNENVAARTVLOG.NL

Wie alles wil weten over de BINNENVAART
kijkt op de websites van de

www.binnenvaartkrant.nl

www.vlootschouw.nl

BINNENVAARTCIJFERS
www.binnenvaartvlog.nl

www.binnenvaartcijfers.nl
Een coproductie van de Binnenvaartkrant
en het Bureau Voorlichting Binnenvaart
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DUTCH BARGING SERVICES ● WE WORK TOWARDS ZERO

UW TROUWE COMPAGNON
IN DE TANKVAART
Nieuwbouw
Constructiewerk
Onderhoud

Wij zijn actief op zoek naar
4000t
schepen van 1000t tot 8000t
om onze vloot te versterken.
DUTCH BARGING SERVICES BV
Jan Verbergt & Koen Geeraerts
TEL.:

+31 (0)76 303 05 50

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

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

HOFDREEF 30 ● 4881 DR ZUNDERT ● THE NETHERLANDS

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

TECHNICAL PUMP INNOVATORS

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

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

Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem
E-mail: treffers@hetnet.nl . Web: www.treffers-haarlem.com
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Watertaxi op waterstof: anders dan
alle andere
Op 30 augustus is de eerste
watertaxi op waterstof in gebruik
genomen. Het is het eerste
vaartuig in de Rotterdamse haven
dat gebruik maakt van zo’n
aandrijving. Op feestelijke wijze
werd het schip gedoopt.
DOOR NIELS HUMMEL

Op de Wilhelminapier, naast Hotel
New York, staat een groep van onge
veer vijftig mensen omringd door
party
tenten. Tussen de gasten speelt
een bandje. De accordeon voert de
boventoon. Achter de bar is de barman
druk in de weer met het tappen van
biertjes en appelsap.
Aan de vlaggenmast op de kade hangt
een fles champagne aan een lijntje
dat richting de gloednieuwe watertaxi
MSTX 22 is gespannen. Ondanks het
spelende bandje en de bezige barman
op de kade gaat de aandacht van de
aanwezige pers en journalisten voor
namelijk naar de boot van Watertaxi
Rotterdam. Met z’n allen staan ze om
de boot terwijl de schipper uitleg geeft
over de watertaxi. Deze is anders dan
alle andere watertaxi’s en gaat als eerste
vaartuig in de Rotterdamse havens op
waterstof varen. De groene watertaxi
past bij het imago van de Watertaxi
Rotterdam, dat in 2030 volledig CO2neutraal wil zijn.

Negen uur varen
“Kijk, hier voorin liggen vier cilinders”,
zegt schipper Rob Tiesema terwijl hij
een aluminium plaat omhoog trekt.
“Daar wordt de waterstof in opgesla
gen. 14 kilo in totaal.” Met die hoe
veelheid waterstof kan de watertaxi
ongeveer negen uur varen, weet Rob te
vertellen. “En de metalen box achter de
cilinders is de brandstofcel. Daar wordt
elektriciteit opgewekt en die gaat naar
de aandrijving.”
Dat waterstof niet geheel ongevaarlijk
is, blijkt wel uit de veiligheidsmaat
regelen die getroffen zijn op de MSTX
22. Op de ‘motorkap’ zitten 4 venti
latoren. “Zodra je de watertaxi start
beginnen die te draaien. Zo gaat er
nooit waterstofgas in de ruimte staan.”

Schipper Rob Tiesema geeft uitleg over de techniek. (foto’s Niels Hummel)

Rob wijst naar een klein, onopvallend
pijpje dat verticaal op het dek gelast is.
“Dit is het afblaasventiel, als er brand
uitbreekt, gooit ie de waterstof zo de
lucht in.”

Speciaal ontwikkeld
voor de stad
De watertaxi is speciaal ontwikkeld
voor de stad en heeft een maximale
snelheid van 25 kilometer per uur. “Je
mag daar toch niet veel harder varen”,
lacht Rob. Ook werkt deze watertaxi
net als de andere zes elektrische water
taxi’s met een schroef en een roerwerk
in plaats van een waterjet, zoals bij de
snellere watertaxi’s het geval is.
Een geïnteresseerde omstander vraagt
aan Rob of hij even onder de motorkap
mag kijken. Geduldig legt Rob nog een
keer de werking van de watertaxi uit.
De taxi heeft een lengte van 8,80 meter
en om daar wat snelheid in te krijgen
is er een motor in gezet met een ver
mogen van 100 kW (136 pk) en een
brandstofcel die 45 kW (62 pk) kan
leveren. Het accupakket in de watertaxi
heeft een capaciteit van 33 kWh.

40 Tesla-accu’s
Op een verhoging aan de waterkant
heeft Daan van der Have, mede-eige

Na de doop konden belangstellenden meevaren met de schone en stille Watertaxi.

naar van Watertaxi Rotterdam, onder
tussen het woord genomen. “De
volgende stap is de snelle schepen
emissieloos krijgen”, zegt hij. Direct
daarna legt hij uit waarom dat niet zo
gemakkelijk is als dat het klinkt. De
snelle watertaxi’s hebben een gasolie
tank van 400 liter. “Dat staat gelijk aan
40 Tesla-accu’s,” zegt Daan, “Daarom
hopen we ook bij die schepen in te
zetten op waterstof.”

fles richting de watertaxi en om vervol
gens tegen de kop af te kaatsten. Bij de
tweede poging geeft de fles zich toch
gewonnen en spat die uit elkaar tegen
de boeg.
Tijdens de rondvaart merkt een van
de passagiers op dat hij in deze water
taxi een normaal gesprek kan voeren
zonder te hoeven schreeuwen. “Dat is
niet mogelijk in de andere watertaxi’s
hoor.”

“Transitie naar een schone scheepvaart
begint vandaag, hier in Rotterdam”,
zegt projectleider Maarten Fonteijn
zodra hij plaats heeft genomen op het
spreekgedeelte. Hij deelt mee dat hij
vrijdag nog een tiental mensen heeft
gebeld om de groene waterstof op tijd
in Rotterdam te krijgen, anders had de
watertaxi vandaag niet kunnen varen.
Als Allard Casteleijn van het Haven
bedrijf Rotterdam aan het woord
komt, zegt hij direct aan Daan van der
Have toe dat er medio volgend jaar een
waterstofstation komt in de Rotter
damse haven.

Andere besturing

Champagne
Nadat alle partijen zijn bedankt voor
de samenwerking, is het de beurt aan
de Rotterdamse Klimaatwethouder
Chantal Zeegers. Gewapend met een
schaar gaat ze het touw te lijf waarmee
de fles champagne is vastgebonden.
Met een paar ferme knippen vliegt de

De schippers bij Watertaxi Rotterdam
kunnen niet zomaar gaan varen met
de nieuwe watertaxi. De besturing
werkt hetzelfde, maar het opstarten en
afsluiten werkt net even anders. “Bij
een diesel zet je het contact uit en dan
ben je klaar. Hier heb je wel wat meer
handelingen en knopjes.” Ook moet
de MSTX 22 aan de walstroom gekop
peld worden.
Geïnteresseerden die graag een tochtje
willen maken met de nieuwe water
taxi, zullen nog even geduld moeten
hebben. Voorlopig gaat de MSTX 22
nog geen commerciële vaarten maken.
“Het tanken gaat niet snel genoeg en
de waterstof is nog te duur. Ongeveer
40 à 50 euro per kilo”, aldus schipper
Rob. Dat beaamt Daan van der Have.
“Er is nog geen bunkerstation voor
waterstof. Zodra dat komt, gaan we er
ook mee varen.”
ADVERTENTIE

OnnOdig stilliggen kOst geld

B el van An del 010 4293316

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

Van Andel zorgt al ruim 80 jaar
voor de juiste spanning aan boord!
www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl
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Aan mts BLUE MARY leverden o.a.

Foto: Media Creators

Innovatieve
Specialist

Shipyard Kladovo Service
Levering Casco
Gebr. de Jonge Shipbuilding Services B.V.
Bouw casco
CCM3
Afbouw
Concordia Damen Shipbuilding B.V.
Levering totaal schip
Alphatron Marine B.V.
Compleet nautisch pakket
Beerens Handelsonderneming B.V.
- Enkel uitschuifbare radarmast vierkant-model
- Dakradarmast type Dortsman
- Stuurhuistrap
Blokland Non-Ferro B.V.
Beunkoelers
Cryonorm B.V.
LNG marine fuel system incl. control system and LNG
bunker skid
De Waal Machinefabriek B.V.
- Stuwa Schroefasinstallatie met schroefasrem
- Stuwa Schroefasseals
- EasyFlow Roersysteem
-Stuwa Stuurmachine
Foresta Trading B.V.
- Volledige pakket F.T. VICTOR dienstpompen
- F.T. TTK Ballast / stripping ejectors
- F.T. Smeerolie haspelsets
- Volledige pakket F.T. DP koelwater-circulatiepompen
Hoogendoorn MBI BV
Volledige betimmering achterwoning & stuurhuis.
Hybrid Ship Propulsion
2x Oswald PM voortstuwings motoren

vlootschouw.nl/blue-mary

Kampers Shipyard B.V.
Stuurhuis incl. hefgeleidekokersysteem
Kieboom Werkendam B.V.
Inventaris
MAN Rollo B.V.
Stage V motor. MAN E3262LE262 LNG 495 ekW, MAN
D2676LE328 277 ekW
Marflex B.V.
8 x MarFlex Deepwell pomp MDPD-80
Oechies Elektrotechniek
- Elektrische voortstuwingsinstallatie
- PMS met LNG generatoren
- Elektrische installatie
- Nautisch pakket
- Camera systeem
- Overdruk
- Gasdetectie
OMRU Scheepsramen
Scheepsramen
PSI Pijpleidingen
Dekleidingen
Veth Propulsion B.V.
1 Veth Stuurrooster, type VGS-1200L met E-motor
W&O Europe
Appendages voor de dekleidingsystemen, ballastsysteem
en de machinekamers.
WindeX Engineering B.V.
Airconditioning, overdrukinstallatie, afzuiging
accommodatie
Tresco Engineering bvba
Tresco Navigis

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

www.ccm3.nl

EUROPE’S #1 SUPPLIER
OF LNG MARINE
FUEL SYSTEMS
FOR INLAND
WATERWAY
BARGES

Wij wensen de
eerste 10 Blue ladies
en haar bemanning
een behouden
vaart!

Koperweg 3 - 2401 LH
Alphen aan den Rijn
The Netherlands

T +31 (0)172 418 080
sales@cryonorm.com
www.cryonorm.com
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En daar is nummer 10: Blue Mary!

(foto’s Media Creators)

Iedereen blij met
doorgaan Nijkerkse
Sleepbootdagen
In het weekend van 2 tot en met 4 september beleefde
Nijkerk zijn 15e Sleepbootdagen. Na twee overgeslagen
coronajaren zorgde het stralende zomerweer ervoor dat
het evenement in de havenkom voor het gemeentehuis
extra feestelijk was.

DOOR EVERT BRUINEKOOL

ABZ Diervoeding had ervoor gezorgd dat de kade bij
het bedrijf een weekend lang leeg bleef. Zodoende
was er plek voor de 45 historische sleepboten. Maar er
was meer te zien en te beleven: Brandweer Gelderland
gaf demonstraties, er waren tal van kraampjes, op het
plein voor het gemeentehuis waren oude motoren te
bezichtigen.

Petje af
Het koste Evert van der Horst en zijn vrouw Belinda
en de andere vijf vrijwilligers flink wat moeite om het
feest door te laten gaan. Zelf varen ze al veertig jaar
met sleepboot Magda. “Door corona zijn er tal van
extra regels voor het organiseren van evenementen
bijgekomen, tot op het laatste moment moesten wij
nog vragen van de gemeente beantwoorden.”
De twee jaar zonder Nijkerkse Sleepbootdagen kwam
ook ter sprake in de openingsspeeches op zater
dag 3 september: burgemeester Gerard Renkema en
roddelkoning Evert Santegoeds (Weekblad Privé en
SBS6 Shownieuws) namen samen de vlootparade af
vanaf de sleepvlet Challenger, die langs de vaartuigen
voer.
“Ook voor ons is het lang onzeker geweest of het feest

45 sleepboten verzamelden zich in het eerste weekend van september in de Nijkerkse haven. (foto E.J. Bruinekool Fotografie)

doorgang mocht vinden”, zei burgemeester Renkema.
“Petje af voor de organisatie dat het ze gelukt is alles
rond te krijgen. We zijn er in Nijkerk er echt blij mee.”
Hij draagt het evenement in zijn dorp al vijftien jaar
een warm hart toe. “Het is gewoon een leuk evene
ment geworden dat bij Nijkerk hoort en een vast punt
op de agenda is geworden. Het evenement trekt altijd
veel mensen.”

delijk en rustiger dan de grote sleepbootdagen, met
meer contact met de schippers onderling. Maar de
grote evenementen moet je ook meemaken.”
De Hannie is een Rijnsleepboot die in 1905 werd
gebouwd bij Prins in Arnhem. Oorspronkelijk was het
een stoomsleepboot. Later is hij omgebouwd tot mo
torsleepboot. De Hannie is inmiddels al vijftien jaar
in hun bezit.

Gemoedelijk

Honderd jaar

Marco en Hannie van den Berg vierden deze sleep
bootdagen op hun sleepboot Hannie. In het dagelijks
leven zijn zij beroepsschippers. Tot voor kort op de
Lucinda (1.015 ton), nu hebben ze even een sabba
tical. De Lucinda is verkocht. Het varen kriebelt weer
en gaat in de toekomst vast weer gebeuren.
“We varen nu met de Hannie de evenementen af en
genieten van de verhalen en evenementen. Dit soort
kleine evenementen zijn de leukste. Het is gemoe

Het bereiken van de 100-jarige leeftijd leverde de
Nautica van Willem en Tineke Dijkema een oorkonde
op. De sleepboot werd in 1921 gebouwd bij Nicolaas
Witsen in Alkmaar. Een andere 100-jarige sleepboot,
de Epsilon, liep vlak vóór de sleepbootdagen een
gebroken krukas op en kon daardoor niet naar
Nijkerk komen. De eigenaar ontving wel een oor
konde.

Foto: Media Creators

Namens alle bouwers en leveranciers gefeliciteerd met mts BLUE MARY!
MARY!
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Zwijndrecht viert drie dagen
lang de binnenvaart
Drie dagen lang stond de
binnenvaart afgelopen weekend
in de schijnwerpers tijdens de
Binnenvaartdagen Zwijndrecht. Het
werd een feest vol informatie en
amusement.
DOOR JOHAN DE WITTE

De kades waren schoongeveegd, sche
pen afgemeerd, auto’s verstopt, alom
ende vaandels, optimisme over
wapper
dorstig weer, alle faciliteiten gereali
seerd en horeca geïnstalleerd… Alles was
vrijdag 9 september om 12 uur op tijd
gereed voor de kick-off van het driedaags
evenement. Aalmoezenier Bernhard van
Welzenes zegende de Binnenvaartdagen
met ‘een puts rivierwater’ royaal in.
Bij dit openingsceremonieel kregen de
assisterende burgemeester Hein van
der Loo en KBN-directeur Rob Leussink
eveneens wat spetters mee.
Raymond Berkhout, voorzitter van de
Stichting Vrienden van de Binnenvaart
(VVDB), vertolkte in een spitse speech
het imago van de binnenvaart: “Veertien
jaar geleden had ik nul besef hoe groot
de sector is. Ondertussen ben ik op alle
facetten en het internationale karakter
ervan verliefd geworden. Was ik eerder in
aanraking met de binnenvaart gekomen,
had ik wellicht in de stuurhut gestaan.”
Zijn liefde voor de branche gaat zelfs zó
ver dat hij getrouwd is met een schippers
dochter. “Scheepvaart promoten, jonge
mensen motiveren voor een toekomst
met perspectief zodat ze aan boord van
de binnenvaart stappen, is ons ultieme
doel.”

Regen
Piet de Bruin van Horeca Advies &
Organisatie, Jan van Laar van Maritiem
Media en Rutger Hoogerwerf van Buro
Ruw Communicatie & Evenementen,
waren al een dik jaar bezig met het fes
tival. Dat de in 2019 debuterende Bin
nenvaartdagen Zwijndrecht een vervolg
kregen, was gezien het succes toen van
zelfsprekend. De professionele, megavergunningen eisende en vrijetijdroven
de aanpak – ook voor de vele vrijwilli
gers! – liet hen in het dagelijks leven niet
los. “Of we druk voelden? Natuurlijk! Of
de zon ons na zo’n mooie zomer goed
gezind is, blijft spannend.”
De aalmoezenier vroeg om regen voor
Ouders en toekomstige leerlingen keken hun ogen uit aan boord van
de Ab Initio.

Schepen groot en klein lagen voor de wal en konden worden bezichtigd. (foto’s Johan de Witte)

de Rijn, natuur en landbouw en jawel de
neerslag die zijn speech promp veroor
zaakte, joeg zijn toehoorders onder het
zeildoek. Dat hij ondanks de boze weers
voorspelling voor zaterdag, fantastisch
weer kon regelen, was een wonder!

Spannend
“Ook al ben je gemotiveerd, er komt heel
wat kijken bij de organisatie van zo’n
evenement”, zegt Berkhout. “Alle facili
teiten, de beveiliging en zorgen dat alle
neuzen dezelfde kant uitwijzen, is wel
een dingetje. Voor ons, de vele medewer
kers en vrijwilligers is het een spannend
circuit waar wel een paar ‘Verstappenrondjes’ in zitten!”
“Niettemin is het een prachtig evene
ment geworden, waarbij alle deelnemers
en bezoekers goed uit de verf komen.
Mede dankzij de steun van 100.000 euro
via hoofdsponsor Stichting VVDB. Petje
af! Dat het wat kost, is helder!”
De VVDB telt inmiddels 105 sponsors.
Het is onmogelijk alle hier te noemen –
excuus daarvoor – maar een welgemeend
‘bravo, dank u wel!’ is zeer op zijn plaats.
Gelukkig heeft de branche de ‘wind in de
zeilen’.

Voorlichting
De nog jonge Stichting Vrienden van de
Binnenvaart verdient uitleg. Hun spon
soring van de Binnenvaartdagen Zwijn
drecht komt sinds maart dit jaar voort uit
de bijdragen van vele binnenvaartonder
nemers en bedrijven. Vanuit de filosofie
‘samen kunnen we meer’ organiseert en
ondersteunt de stichting voorlichtings
evenementen om jongeren te interes
seren voor beroepen in de maritieme
sector.
De VVDB komt ‘langszij’ voor financie
ring van projecten en educatieprogram
ma’s voor de maritieme sector. Ook is
er aandacht voor persoonlijke begelei
ding totdat de student zijn eigen koers
bepaalt, hetgeen essentieel is om het vak
te leren én waarderen.
Zwijndrecht liet afgelopen weekend zien
dé binnenvaartgemeente van Neder
land te zijn. Vanaf Crescent tot en met
het Veerplein stonden er stands. Zo’n
tien scholengemeenschappen kwamen

met hun leerlingen een kijkje nemen of
binnenvaart met al haar diversiteit,
techniek en duurzaamheid in hun toe
komstige carrière past. Een flink aantal
maritiem gerelateerde bedrijven presen
teerden zich, vooral voor de werving van
medewerkers. Ondernemers en bedrij
ven etaleerden hun producten of de ken
nis die ze in huis hebben.
Schepen groot en klein lagen voor de
wal en konden worden bezichtigd. De
nieuwe ‘prinses’ van het STC, de Ab
Initio, lag eveneens uitnodigend klaar.
Naast de vele stands was er vermaak
met onder ander Modelbouwclub Devel
met schepen en kranen in het bassin,
een duiktank, een Formule 1-simulator,
een draaimolen en een flightboard show,
rondvaarten en een pendeldienst naar
het Binnenvaart Museum. Het podium
was drie dagen lang bezet door koren en
bekende artiesten, waaronder de Wanne
biezz, OG3ENE en Joël Borelli.

Imponerend
De Pieter Boele stoomde de rivier op, de
zeekadetten uit Gouda manoeuvreerden
hun nostalgisch marinevaartuig voor de
wal, een rijncruiser van Viking gaf acte
de présence, VT kwam met een tanker
langszij, mcs Zembla imponeerde met
het stuurhuis in de wolken.
Tijdens het evenement was een liveregistratie op grote schermen te vol
gen, net als via de website, Facebook en
Instagram. Zo werd het nog meer een
feest van informatie en amusement.

Het is gelukt
Hoe krijg je schepen voor de wal als de
kades vol met lading staan? Brood op
de plank zit immers in het DNA. Lekko,
varen. Kolen, erts, olie en containers.
En toch lukte het! Een buiging voor
politie, regelaars, bewakers, EHBO’ers,
Wijkplatform en de talloze vrijwilli
gers. Lekkernijen, voortreffelijke wijn en
schuimend bier brachten stemming in
de brouwerij. Theater, spektakel, volle
bak op het Maasplein en… incidentvrij!

GALLOO ZET EXTRA
IN OP VERVOER
OVER WATER
Galloo gaat meer over water
vervoeren. Met dat oogmerk
heeft het bedrijf een tweede
eigen duwbak laten bouwen.
Het recyclingbedrijf maakt al jaren
gebruik van de binnenvaart voor
het vervoer van schroot van en
naar Gent. Vier jaar geleden investeerde Galloo in zijn eerste duwbak,
de Galloo I, om meer vervoer over
water te doen. Deze duwbak
van 2.294 ton vervoerde vorig jaar
120.000 ton schroot. Nu heeft het
bedrijf de 1.850 ton grote Galloo II
laten bouwen.
Gedelegeerd bestuurder Pierre
Vandeputte: “Als koploper in de
recyclagesector dragen we de
verantwoordelijkheid om te kiezen
voor duurzame mobiliteitsoplossingen. In 2018 hebben we met
de Galloo I de kaart van de binnenvaart getrokken. Al vrij snel werd
duidelijk dat onze economische
groei het toelaat om de vloot uit te
breiden. Bovendien streven we ernaar om nieuwe en bestaande werven aan te passen naar watertransport of we zoeken overslagkades in
de buurt.”

ONDERHOUD
AAN SLUIS IV
In opdracht van Rijkswater
staat wordt van 19 tot en met
30 september onderhoud
verricht aan Sluiscomplex
IV in het Wilhelminakanaal.
Daardoor geldt van 19
tot en met 22 september
een stremming voor de
scheepvaart. Op 26 en 30
september moeten schippers
rekening houden met
bediening in bloktijden.
Het onderhoud aan de sluis en
de brug in Haghorst bestaat uit
het vervangen van hekwerk en
dakbedekking, het conserveren
van de opleggingen van de
brug en het vervangen van het
ICT-systeem voor de bediening
van de brug. Dat is inclusief de
daarop aangesloten camera’s,
afsluitbomen, omroepinstallatie
en verkeersseinen.
Met het vervangen van het ICTsysteem van Sluis IV krijgt het
object de update die de andere
bruggen en sluizen op het Wilhelminakanaal en Zuid-Willemsvaart in 2021 al kregen. Hierna
draait Sluis IV evenals die bruggen en sluizen op de nieuwe
software vanuit de bediencentrale in Tilburg.
Met deze aanpassing wil Rijkswaterstaat de beschikbaarheid
voor de scheepvaart verbeteren
op de Brabantse kanalen. Op
een later moment pakt Rijks
waterstaat de bedieningstechniek van alle op afstand bediende objecten in de Brabantse
en Midden-Limburgse kanalen
grootschalig aan.
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Uw schroef weer als nieUw!
Allround specialist in
scheepselektrotechniek

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

24/7
service

De Grote Kranerweerd 10
8064 PE Zwartsluis

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

info@snijderscheepselektro.com
www.snijderscheepselektro.com

MAAKT WERK VAN

Werkendam 0183 67 80 30

UW TRANSPORT

Een behouden vaart begint
met een goede uitrusting!

Wij zorgen voor optimaal en
efﬁciënt vervoer van uw
goederen en zijn gespecialiseerd
in het vervoer van bulkgoederen
en speciaal transport over alle
Europese binnenwateren.

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

Keuring brandblusser aan boord: €8,50

incl. voorrijden
excl. btw

Simplus Brandblusapparaten bv
Dordrecht 078 652 07 52

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

Post Marine Heating: nuchter en innovatief

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

Rentabiliteit met een plus Blue-Line

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

info@postmarineheating.com
www.postmarineheating.com

Productie in eigen fabriek

Alle modellen uit ons assortiment worden
geproduceerd in onze eigen moderne fabriek
in Gorinchem. Hierbij werken we nauw samen met Post Metaalbewerking, waar u ook
terecht kunt voor andere bootonderdelen
van aluminium of (roestvast) staal zoals tanks
voor vuil- en/of drinkwater.
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Watersportsector steeds populairder,
nu nog bij nieuw personeel
Ook de watersport schreeuwt
om personeel. Er zijn circa 2.000
vacatures. Maar kandidaten zijn
lastig te vinden. Dat bleek tijdens
de Watersport Carrièredag op 1
september tijdens HISWA te Water.
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Na twee jaar werd HISWA te Water
weer gehouden. De beurs in Lelystad
was volgens de organisatie én de stand
houders een doorslaand succes. “Niet
terugkijken maar vooruitkijken naar de
toekomst”, aldus Arjen Rahusen,
directeur HISWA te Water. In de
Bataviahaven waren van 31 augustus
tot en met 4 september 350 boten en
alleen maar blije gezichten te zien.
30.000 bezoeker waren er. Al zei
Rahusen: “Aantallen zijn niet
belangrijk. De exposanten betalen voor
gericht publiek, niet voor aantallen
bezoekers.”
Na twee afgelastingen door corona was
het erop of eronder voor de grootste
natte botenshow van Nederland. De
‘droge’ Hiswa is niet meer. RAI trok in
2019 definitief de stekker eruit. Voor de
ondernemers is de ‘natte’ beurs nu nog
belangrijker om zich te presenteren,
zowel voor nieuwe klanten als toekom
stig personeel.

Watersport Carrièredag
Dat laatste was de reden voor
Rahusen om de Watersport Carrièredag
te organiseren, samen met directeur
Geert Dijks van brancheorganisatie
HISWA-RECRON en Arjen Bergijk,
mede-eigenaar van opleider NauPro
Vaarbewijs. Net in veel sectoren is ook
in de watersport het personeelstekort
groot. Zeker met de verwachte groei:
“HISWA-RECRON heeft in de laatste
jaren 15 procent meer watersporters ge
teld, waaronder herintreders en nieuwe
watersporters. Er liggen volop kansen”,
aldus Rahusen.
Bergijk geeft met zijn bedrijf NauPro
Vaarbewijs les aan ondernemers en
particulieren voor het vaarbewijs. Voor
professionals op het water is Vaarbewijs
1 niet voldoende, daarom is een spe
ciale opleiding vaarbewijs opgesteld.
Veiligheid, eerste hulp en brandblussen
maken daar deel van uit, evenals het
ter zake kundig en veilig omgaan met
vaartuigen en mensen aan boord. “Ik
ben gevraagd om mee te denken over
de Watersport Carrièredag en heb dat
met beide handen aangegrepen.”
Een belangrijke conclusie uit het
openingsdebat was dat werken in de
recreatievaart geen seizoens- of
parttime-baan is maar werk dat het
hele jaar doorgaat. Dat besef ontbreekt
bij veel mensen. Daarnaast blijkt dat de
opleidingen en het bedrijfsleven dich
ter bij elkaar moeten aanschuiven en er
meer stageplekken nodig zijn.

Aandacht voor de droombanen in de watersport op de stand van HISWA-RECRON. (foto’s E.J. Bruinekool Fotografie)

Voor de ondernemers is het op HISWA
te Water niet alleen nieuwe schepen
presenteren, maar ook mogelijk nieuw
personeel interesseren in een baan in
de watersport. “HISWA-RECRON doet
er veel aan, op hun stand kan je al veel
vacatures zien van de leden”, zegt Ber
gijk. Volgens schatting van de
brancheorganisatie zijn er 2.000
vacatures. “Dat is 10 procent van het
aantal mensen dat werkt in de water
sportbranche.”
Tijdens de beurs waren er zeker geïnte
resseerden. Bergijk zag mensen die
gericht stands met vacatures langs
gingen. Diverse standhouders meldden
dat toekomstige werknemers
langskwamen.
Geert Dijks is met HISWA-RECRON
ingesprongen op de problematiek van
het personeelstekort. “We hebben een
arbeidsmarkt-branding-campagne waar
wij het arbeidsprobleem gericht bij
mensen en scholen onder de aandacht
brengen. Op vmbo-, mbo- en
hbo-niveau.”

is circa 1.000, dus driekwart moet je
elders vandaan halen.”
De watersportsector concurreert met
sectoren die dezelfde problemen
hebben. HISWA-RECRON zit aan tafel
met scholen en andere partijen en zet
onder meer sociale media in om het
‘watersportzaadje’ vroegtijdig te
planten. “Daarnaast zijn we druk bezig
met het opleiden van ondernemers om
ze te leren nieuwe werknemers binnen
te halen”, zegt Dijks.

Vooroordelen
Gerwin Klok, branchemanager voor de
Nederlandse Jachtbouw Industrie bij
de Koninklijke Metaalunie, wordt ook
doorlopend geconfronteerd met het
personeelstekort. De 250 leden –
voornamelijk scheepsbouw- en
reparatiebedrijven – worstelen er al
lemaal mee.
“Niet alleen de nautische sector maar
ook de metaalbedrijven kampen met

een tekort aan gekwalificeerd perso
neel. Het gevolg van een maatschappe
lijke trend dat vakwerk lager
gewaardeerd wordt dan kantoorwerk”,
is Dijks’ verklaring.
HISWA-RECRON is bezig met een pro
ject in Friesland om het tekort te
inventariseren voor de jacht- en
scheepsbouw. “We kijken wat we nodig
hebben en proberen de vooroordelen
zwaar en vuil werk weg te nemen en te
matchen tussen werknemer en werk
gever.”
Bij U-Boat Worx bevestigen ze het
verhaal. Het bedrijf, vlak bij de ingang
op HISWA te Water, trok veel bekijks
met de Nemo, de lichtste bemande
duikboot (tot 100 meter), bestemd
voor particulieren. “Wij zijn heel erg
op zoek naar mensen. Eerst werkten
wij met 36 vakmensen en nu met 136
man, en we zijn nog steeds op zoek,”
aldus marketingmanager Roy Heijdra.

Te weinig instroom
“We hebben onderzoek naar
de in- en uitstroom gedaan”,
vertelt hij. “Ook om te zien
wat later aan personeel nodig
is. Er zijn 4.200 watersport
bedrijven en 2.300 die water
sport als hoofdactiviteit heb
ben. Er zijn 21.000 banen en
ongeveer 2.000 vacatures. Dat
is best veel.”
Vorig jaar was de in- en
uitstroom nog enigszins in
balans maar nu de sector een
groei doormaakt, zijn er meer
mensen nodig. “De instroom
zal echter gaan dalen omdat
minder mensen voor techniek
kiezen. De uitstroom is circa
4.000 per jaar en de instroom
vanuit maritieme opleidingen

Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties

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

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

18

13 september 2022

ALUMINIUM EN RVS
BEERENS BV

Beatrixhaven 11
4251 NK, Werkendam

Specialist in verzekeringen
voor de binnenvaart

John van Maastricht
+31(0)6-30487516

• Kwaliteit
baarheid
• Leverbetrouw
• Full service

of mail direct naar
verkoop@beerensbv.nl
/Beerensbvwerkendam
/company/beerensbv

WWW.BEERENSBV.NL

Bel of e-mail ons voor een
vrijblijvend gesprek!
Ecclesia Sluyter
Lichtenauerlaan 202-220
3062 ME Rotterdam
casco@ecclesia.nl
010 - 251 12 51

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

www.paintdeals.com
Verdeler van

www.ecclesia.nl/binnenvaart
2021-12•PAINTDEALS-ad-132x92mm.indd 4

A C C U V E R K O O P

HÉT BESTE ADRES VOOR
AL UW ACCU'S!
© Daveco Accuverkoop B.V.
Leeghwaterstraat 19
4251 LM WERKENDAM

Tel. +31 (0)183-501016
site: www.daveco.nl
mail: info@daveco.nl

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

02/12/2021 17:48
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Binnenvaart ziet opvang in
haven Maasbracht niet zitten
Maasgouw onderzoekt de mogelijkheid om vanaf deze herfst Oekraïense
oorlogsvluchtelingen op te vangen op een riviercruiseschip in de haven van
Maasbracht. Vanuit de binnenvaart is daar weerstand tegen.
DOOR NOUD VAN DER ZEE

Ligplaatsen

Het gemeentebestuur heeft voor de
ligplaats zijn oog laten vallen op de
Oude Loswal in de haven van Maas
bracht. Het gaat om een opvang van
180 mensen en voor de duur van
een jaar. Maasgouw heeft omwonen
den, schippers en ondernemers op de
hoogte gesteld van dit voornemen.
Volgens de gemeente komen er vooral
gezinnen met kinderen.
Uit het onderzoek wil de gemeente
Maasgouw enkele punten helder krij
gen. Zoals de veiligheid van de Oekra
ïners. Ook moet Rijkswaterstaat, die
bij het onderzoek betrokken is, aan
geven welke voorwaarden de vaarweg
beheerder stelt voordat het schip kan
afmeren aan de Oude Loswal.
Op dit ogenblik zijn er al ongeveer
zeventig Oekraïners in de Limburgse
gemeente. Volgens wethouder Math
Wilms is in een eerder stadium on
derzocht of er geschikte locaties zijn
om meer mensen onder te brengen.
Er zijn volgens hem geen gebouwen
die voldoen aan de eisen. “Dan is een
schip ook een mogelijkheid.” De wet
houder verwacht geen tegenstand van
de bevolking.

Vanuit de binnenvaart klinken bezwa
ren: er dreigen namelijk ligplaatsen
verloren te gaan. Volgens Nico Evens,
regiocoördinator van Koninklijke
Binnenvaart Nederland, neemt een
‘opvangschip’ de ruimte in van zes
beroepsschepen. KBN kan daarom
volgens hem niet akkoord gaan met
het afgeven van een vergunning voor
een vluchtelingenschip dat langere
tijd in de haven van Maasbracht komt
te liggen.
Evens voorziet ook parkeerproblemen
bij de Oude Loswal: “Je moet daar met
dranghekken een terrein afzetten van
130 meter lang en 10 meter breed. Dit
is nodig voor een fietsenstalling en
parkeerterrein voor werknemers van
het COA (Centraal Orgaan opvang
asielzoekers, red.). Dat is aan de Ha
venstraat niet mogelijk.”

Weinig ruimte
De Maasbrachtse oud-reder Roe
lof Fransbergen organiseerde in het
te verleden reizen met rivier
recen
cruiseschepen. Hij vertelde in dagblad
De Limburger: “Een hut op een cruise
schip is 20 m2. Daarbij zijn slaapplek

ken, badkamer en zitruimte al opge
teld. Daar kan je als vakantiegast goed
wonen voor twee weken. Het wordt
improviseren geblazen als je in zo’n
ruimte een gezin met jonge kinde
ren voor enkele maanden of een jaar
moet onderbrengen.”
Volgens Fransbergen is er voldoende
ruimte in de haven van Maasbracht.
De doorgaande beroepsvaart wordt
niet beperkt als daar een cruiseschip
aan de wal ligt. De ontheffing door
Rijkswaterstaat wordt volgens hem
wel afgegeven.
En wat de veiligheid van het schip
betreft, raadt Fransbergen aan dat de
gemeente moet kiezen voor een volle
dig gedocumenteerd en gecertificeerd
schip. “Dat is brandveilig en geschikt
voor kinderen.”
Hij uitte nog wel een bedenking: “Aan
zo’n cruiseschip is niet makkelijk te
geraken. Zo’n vaartuig is vrijwel altijd
in de vaart. Je zult als gemeente dus
een reder moeten vinden die het aan
trekkelijk vindt om zijn vaartuig aan
te meren voor verhuur aan oorlogs
vluchtelingen.”
Maasgouw is al in gesprek met een re
derij.

MSC: eigen terminal in Rotterdam
MSC krijgt een eigen terminal in
Rotterdam. Dochterbedrijf Terminal
Investment Limited van de Italiaanse
containerrederij heeft met Hutchison
Ports een overeenkomst gesloten om
samen een dedicated terminal te ont
wikkelen.
Die komt aan de Europahaven, deels

op het terrein van ECT’s Deltaterminal
en de Delta II-terminal. Die laatste is
sinds de overname van het voormalige
APMT-R ook eigendom van Hutchi
son. Een deel van de ECT Delta-kade
is nu al voor MSC gereserveerd. Beide
locaties gaan straks onder de naam
Hutchison Ports Delta I/II deel uitma

ken van de nieuwe containerterminal.
Dat geeft MSC de ruimte om de ko
mende jaren in Rotterdam verder te
groeien naar een capaciteit van 6 tot
7 miljoen TEU. De volledige terminal
zal uiteindelijk bestaan uit vijf deepsea
ligplaatsen met een totale lengte van
2,6 kilometer.

BOTENBEURS GORINCHEM:
23 EN 24 SEPTEMBER
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 september is de
Botenbeurs in de Gorinchemse Lingehaven. Voor de
33e keer kunnen liefhebbers hun hart ophalen en
zowel een boot als accessoires aanschaffen.
De beurs in hartje Gorcum is voor velen een begrip,
steevast aan het eind van het recreatieve vaarseizoen. Het aanbod is van professionele verkopers en
particulieren die zelf hun boot verkopen.
Op de zaterdag is er bovendien een nautische markt rondom de haven. Met tweedehands scheepsartikelen, accu’s,
motoren, communicatie voor aan boord, stoffering en
bootkappen. Afgewisseld met gezellige kraampjes voor
een hapje en een drankje.
(foto Lingehaven Gorinchem)

NIEUWE HAL EN NIEUWE NAAM
Maaskant Shipyards Stellendam heeft een nieuwe
werfhal én een nieuwe naam: Damen Maaskant.
“In deze tijd waarin de Noordzeevisserij het moeilijk
heeft, hoop ik dat deze nieuwe hal Damen Maaskant in
staat zal stellen om goed werk te blijven leveren voor de
vissersvloot en om ook werk in nieuwe segmenten aan
te trekken”, zei Kommer Damen bij de opening van de hal
op vrijdag 3 september. Samen met Rietje Maaskant verrichtte de bestuursvoorzitter van moederbedrijf Damen
Shipyards de openingshandeling.
De hal op de Stellendamse werf is 70 meter lang en 20
meter breed. Hij is gebouwd voor hoogwaardige scheepsrenovaties. Schepen tot 18 meter hoog kunnen door de
grote schuifdeuren naar binnen. Er is een overhead-kraan
voor het hijsen en plaatsen van zware onderdelen.

Amsterdam zet zeecruiseschip in voor opvang
Het Amsterdams stadsbestuur
stemt in met de opvang van ten
minste duizend extra vluchtelingen.
Daarvoor komt tijdelijk een
cruiseschip te liggen in de
Coenhaven.
DOOR EVERT BRUINEKOOL

“Amsterdam zet zich al lange tijd in
voor vluchtelingen die wachten op
een opvanglocatie”, stelt het college
van B en W. Deze extra inzet moet
helpen de vastgelopen asielketen vlot
te trekken en bij te dragen aan het op
lossen van de zorgelijke humanitaire
situatie in Ter Apel.

Beveiliging
“Vanaf 1 oktober worden vluchtelin
gen opvangen op een zeecruiseschip.
Voor de duur van minimaal zes maan
den met mogelijkheid tot verlenging”,
vertelt Joric Kerstens, woordvoerder
van wethouder Groot Wassink.
De gemeente Amsterdam en het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) zorgen voor dagbesteding,

zorg, onderwijs, werktrajecten en
programma’s gericht op participatie.
Inclusief “een pendeldienst naar de
stad en beveiliging opdat het voor
gebruikers van de Coenhaven en de
asielzoekers een veilige leefomgeving
blijft”, vult Kerstens aan. “De kosten
van de opvang op het cruiseschip zijn
voor het Rijk en de uitvoer is in han
den van het COA.”

Evaluatie
Op het schip worden om te beginnen
1.000 mensen opgevangen. Tijdens
de zes maanden dat het schip in de
Amsterdamse haven ligt, zijn er twee
evaluatiemomenten gepland om te
bepalen of verhoging van de capaci
teit mogelijk is.
Als dat het geval is, kan het aantal plek
ken groeien tot 1.500 opvangplekken.
Op dit moment worden op verschil
lende plekken in Amsterdam in totaal
2.100 vluchtelingen en statushouders
opgevangen, exclusief de opvang van
vluchtelingen uit Oekraïne

W
 aar eerder riviercruiseschepen in de Coenhaven lagen afgemeerd, komt nu tijdelijk een zeecruiseschip voor de
opvang van asielzoekers. (foto E.J. Bruinekool Fotografie)
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RP Tankschiffahrt AG

We verwelkomen je graag in ons team!

Wie zijn wij?

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

Wie zoeken we?

We zoeken kapiteins voor wie varen op de Rijn een uitdaging is.
Kapiteins voor wie het werk op het water vrijheid en afwisseling betekent
in combinatie met verantwoordelijkheid nemen.
Heb je groot vaarbewijs, Rijn- & Radarpatent en ADN-certificaat?

Nautische Crew gezocht!

Heb je een ADN C-certificaat? Nog beter!
Spreek je goed Duits of Engels en heb je ervaring in de tankvaart?

Dan ben je diegene die we zoeken!

Geef A-ROSA een gezicht en word deel van ons team op de Rijn.
Als kapitein, navigator, stuurman of matroos: aan boord van de
A-ROSA cruisevloot verbinden onze teamgeest, passie en vooral
het verlangen naar het schip - “Schöne Zeit”.

We bieden jou een plek waar je mening gewaardeerd wordt en

Meer informatie op www.a-rosa.de/karriere of tel.: +41 81 - 254 38 50

Wij bieden een compleet pakket met Zwitserse arbeidsvoorwaarden.

Wat bieden we?
je impact kan hebben.

A-ROSA Reederei GmbH • Kasernenstr. 92 • CH-7000 Chur • jobs@a-rosa.de

We vergoeden o.a. jouw menage- en jouw reisgeld.
We zorgen dat je je verder kan ontwikkelen en leiden je op.

Wil je meer informatie?

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

SET SAIL
f o r y o u r c a r e ee r
r

Set sail for a new career with Viking

Steuern Sie mit Viking Cruises in eine ERFOLGREICHE ZUKUNFT

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

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

Shipping Technics Logistics 2022
27 - 28 september
Duits-Nederlandse vakbeurs voor de binnenvaart

Messe Kalkar | shipping-technics-logistics.de

Binnenvaartwereld ontmoet elkaar op 27 en 28 september in Kalkar

Netwerk en kennis vergroten op
Shipping Technics Logistics
Op dinsdag 27 en woensdag 28 september vindt
in Kalkar de jaarlijkse vakbeurs Shipping Technics
Logistics plaats. Op beide dagen presenteren circa 130
(voornamelijk) Duitse en Nederlandse bedrijven zich
met hun producten en diensten. De nieuwste trends en
innovaties in de maritieme branche zijn verzameld aan
de oever van de Rijn. Er worden circa 5.000 bezoekers
verwacht.
Scheepseigenaren, -bouwers, (toe)leveranciers,
logistiek dienstverleners en vertegenwoordigers van
havens, vaarwegbeheerders en brancheorganisaties
ontmoeten elkaar op de enige binnenvaartbeurs van
Duitsland. Ze ontmoeten op Shipping Technics
Logistics nieuwe en bestaande relaties en kunnen
zodoende hun netwerk en kennis vergroten. Er zijn
diverse interessante presentaties over nieuwe technie
ken en ontwikkelingen.
Messe Kalker heeft alles in huis voor een geslaagde
beurs. Zowel voor exposanten als bezoekers. Met het
all-inclusive concept zijn het eten en drinken gratis.
In het hotel kunnen mensen tegen gereduceerd tarief
overnachten. Op dinsdagavond staat de traditionele
en populaire beursborrel: Dock & Rock gepland.

Opening
De opening wordt dinsdagochtend 27 september
verricht door Achim Wehrmann. Hij is Hoofd van

(foto’s Messe Kalkar)

de afdeling Scheepvaart van het verkeersministerie.
Het bondsministerie voor Vervoer en Digitale Infra
structuur is net als voorgaande jaren met een eigen
stand vertegenwoordigd op de beurs, waar informatie
wordt gegeven over vaarwegen, wetgeving en subsidie
regelingen.
Aansluitend volgt een rondleiding over de beurs,
begeleid door Ragnar Schwefe van het Verband für
Schiffbau und Meerestechnik. ’s Middags is de
uitreiking van de Innovatieprijs voor de Binnenvaart,
een initiatief van verzekeraar Allianz Esa.

Veiligheid, laagwater,
waterstof en 3D-printen
Op het programma staat verder onder meer een
bijeenkomst van het Platform Zero Incidents. Ook
het (BMVI) zal weer met een stand vertegenwoordigd
zijn. Het Expertenforum Niedrigwasser bespreekt de
oorzaken en gevolgen van het laagwater, hoe de

overheden ermee omgaan en welke maatregelen voor
de toekomst worden overwogen. Tijdens een andere
sessie wordt gediscussieerd over toepassing van
waterstof als brandstof. Een specialist op het gebied
van 3D-printen geeft een presentatie over hoe deze
techniek een oplossing kan bieden voor leverings
problemen bij onderdelen.

Gratis toegang
Shipping Technics Logistics vindt plaats in Messe
Kalkar, onderdeel van Kernwasser Wunderland
Freizeitpark. De beurs is op dinsdag 27 september
(van 11.00 tot 19.00 uur) en woensdag 28 september
(van 11.00 tot 17.00 uur). Kijk voor meer informatie
op www.shipping-technics-logistics.de. Daar kunnen
bezoekers ook een gratis toegangsbewijs bestellen.

Duitsland wil door met subsidieprogramma voor
vlootmodernisering
Het Duitse subsidieprogramma voor vloot
verduurzaming lijkt een succes. Er is al 31,8 miljoen
euro toegekend voor diverse projecten.

Schippers en rederijen hebben staatssteun aange
vraagd voor onder meer hybride aandrijvingen,
elektrische aandrijvingen voor passagiersschepen en
brandstofcellen.

In Duisburg hebben parlementariërs en ambtenaren
van het verkeersministerie onlangs samen met sector
vertegenwoordigers overlegd hoe het in de toekomst
verder zou moeten gaan met de subsidieregeling.
Er moet rekening worden gehouden met de aange
scherpte Europese wet voor staatssteun en de
taxonomieverordening, een EU-breed classificatie
systeem op basis waarvan investeerders en bedrijven
kunnen beoordelen of economische activiteiten duur
zaam zijn. Volgens beide regelingen mogen vanaf
2026 alleen nog technologieën gesubsidieerd worden
die leiden tot nul emissie.
Voor de binnenvaart zou dit een tegenslag zijn.
Synthetische brandstoffen zouden niet meer gesubsi

dieerd mogen worden. Brandstofcellen en elektrische
aandrijvingen wel, maar die zijn volgens scheeps
bouwdeskundigen pas over tien tot vijftien jaar rijp
voor serieproductie en dan dus ook pas betaalbaar.
De internationale riviercommissies, het bedrijfsleven
en EU-vertegenwoordigers onderhandelen nu over de
mogelijkheden en de aanpak. Het doel is rekening te
houden met de levenscyclus van schepen. Niet ‘nul
aan de pijp’ zou hierdoor maatgevend worden, maar
wel nul emissies gedurende de hele waardeketen.
Scheepseigenaren zouden daardoor weer meer alter
natieven krijgen.
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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

VERKOOP
INSTALLATIE
REPARATIE
SERVICE 24/7
HUMPHREE TRIM- & STABILISATIESYSTEMEN

Distributeur van:

Julianastraat 1, 3331 XG Zwijndrecht T +31 (0)78 6192003 info@dcsint.nl www.dcsint.nl

Kwaliteitsschepen
uit Groningen
 050 - 369 21 00

BINNENKORT

 info@gsyard.nl

 www.gsyard.nl

Binnenvaartkrant 27 september 2022

Special: Holland Fisheries Event
Reserveer nu uw advertentie!
binnenvaartkrant.nl/adverteren

sales@binnenvaartkrant.nl 010-4140060
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“Spannend en veelzijdig werk”
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ENQUÊTE OVER DE DONAU
Wat gaat goed op de Donau en waar zijn verbeteringen
mogelijk? Dat wil de Oostenrijkse vaarwegbeheerder viadonau weten van gebruikers van de vaarweg. Tot 31 december 2022 kunnen binnenschippers meedoen aan een
online enquête op de website: www.viadonau.org. Via
donau wil onder meer weten wat schippers en verladers
vinden van de beschikbaarheid van de Donau, de schuttingen en de kwaliteit van de informatieservice DoRIS.

Jonas Geissler
aan het werk in de
haven van Bamberg.
(foto bayernhafen)

LASERS BRENGEN RIJNBEDDING
IN KAART
De Duitse vaarwegbeheerder heeft laserscans en luchtfoto’s van de Midden-Rijn gemaakt ter voorbereiding
van de vaargeulverdieping. Ze worden gebruikt om 3Dmodellen te maken. Door het lage water kan de vaarwegbeheerder meer data verzamelen dan normaal.

De Duitse binnenhavenbond BöB
lanceerde enkele maanden geleden
een ‘havenpracticum’ om politici
te laten ervaren hoe het er in
een binnenhaven aan toe gaat.
In Bamberg heeft parlementariër
Jonas Geissler (CSU) onlangs een
dag meegelopen in de haven. Hij
sloeg onder meer containers over en
belaadde een binnenschip.

“Ongelofelijk spannend en veelzij
dig”, oordeelde hij na afloop. “Dan
merk je pas hoeveel goederen wij
milieuvriendelijk via het water kun
nen vervoeren. Ik ga me ervoor
inzetten dat we dit in de toekomst
nog meer doen.”
Joachim Zimmermann, directeur van
havenbedrijf bayernhafen en voorzit
ter van de BöB, is blij over het enthou

siasme van de parlementariër. “Wij
wilden Jonas Geissler laten zien dat
de haven niet alleen een ankerplaats
is voor schepen, maar ook een knoop
punt van transportketens. Een motor
voor de regionale economie en de
energietransitie.”
Als herinnering aan zijn ‘stage’ in de
haven kreeg Geissler een oorkonde.

D
AN
T
S

Er kunnen nu gebieden in kaart worden gebracht die anders
niet toegankelijk zijn. Dat levert belangrijke informatie op voor
het modelleren van de rivierbedding. De bedding wordt met
lasertechnologie punt voor punt ‘afgetast’.
Als het 3D-model klaar is, kan het WSA Rhein er het project
verder mee voorbereiden. Tussen St. Goar en Budenheim
moeten over een afstand van 50 kilometer zes ondieptes
worden weggewerkt. Dan kunnen schepen bij lage water
standen tot 250 ton meer lading vervoeren.
In de herfst start op een deel van de Rijn een pilot met het
aanbieden van diepte-informatie aan schippers. Dat zou de
binnenvaart in tijden van laagwater kunnen helpen.
corridor’ op
Verder wordt het inrichten van een ‘laagwater
de Midden-Rijn onderzocht. Hierbij wordt de vaargeul niet
over de gehele breedte verdiept, maar slechts voor 50 tot
80 procent. Volgens onderzoekers van de Bundesanstalt für
Wasserbau (BAW) volstaat dit bij laagwater – al helemaal
voor eenrichtingsverkeer.

NU OP DE BEURS SOLARLUIKEN
De eerste luiken met zonnepanelen

1
1
2

OMRU SCHEEPSRAMEN LEVERT:

BEZOEK ONS TIJDENS DE SHIPPING-TECHNICS
LOGISTICS-KALKAR.
WANNEER? 27 EN 28 SEPTEMBER 2022
.

STANDNR

• Kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen;

157

• Standaard profielen én geïsoleerde profielen;
• Vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap;
• Enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.
HET BESTE ZICHT OP SERVICE, KWALITEIT EN INNOVATIE
Bij deze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt u standaard de allerbeste
service. Daar zorgen onze vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met
veel aandacht en zorg en informeren u van begin tot eind over de voortgang.

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

SCHEEPSLUIKEN
STUURHUTTRAPPEN
LUIKENWAGENS
RADARMASTEN
GANGWAYS

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

Stokerijstraat 35
2110 Wijnegem, BE
Ophemertstraat 42
3089 JE Rotterdam, NL

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

A - Rosa Reederei GmbH

Abato Motoren

Aentron GmbH

Akademie Barth

Alberding GmbH

Alphatron Marine

Argonav GmbH

Argonics GmbH

August Storm GmbH & Co. KG

Ausbildungsinitiative Binnenschifffahrt e.V.

Autena Marine BV

Auto Gilles

Auto-Maskin AS

Bank fuer Schiffahrt

Bargelink GmbH

BDS Abt. Binnenschifffahrt

Blommaert NV

Buchloh Handels- und Vertriebs GmbH

Bundesministerium für Digitales und

Catec Oberflaechentechnik GmbH

Co-Gem Warenprüfungsgesellschaft mbH

Contargo Rhein - Waal - Lippe

Covadem Services BV

Dockmarks Signs B.V.

Draaijer Turbo Service BV

Dräger Safety AG & Co. KGaA

DST Entwicklungszentrum für Schiffstechnik
und Transportsystemen e.V.

DTG Deutsche Transport-

Encee Gmbh

Endress u. Hauser

Engel u. Meier Schiffselektronik

ESA Allianz Vertretung Peter Kühnle
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FS Schiffstechnik GmbH & Co. KG
Gebr. Klene Schiffsmotoren- und
Georg Duncker GbmH. u. Co.KG
Georg Fischer GmbH
Glass ‘n fit BV
GM Tiedemann GmbH

111
166
213
205
120
141

127

501

155

184

nC Surface Technology BV

Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

MSG eG

Modelbouwgroep Devel

MK Seats

micfil Ultra Fine Filters GmbH

202
194 + 195

Meuthen Arbeitsschutz

Meidericher Schiffswerft GmbH u.

Mediacorner

Markerink BV

Maritiem Media

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

LPM Sachverstaendigen GmbH

Kraeutler Elektromaschinen GmbH

Koning Technisch Bedrijf

KOETTER -WERFT GmbH

Koedood Dieselservice B.V.

Kind Arbeitsschutz GmbH

Kadlec & Broedlin GmbH

Kadematic Seenotrettungsgeräte

Jonkman Fotografie

JEBA Maritiem service

Jastram GmbH & Co. KG

International Farbenwerke GmbH

IG-Binnenschiffe

IG Havi DC Kleine Laster

Hybrid Ship Propulsion B.V.

Huizinga B. v. Shipbrokers

HGK Shipping GmbH

Henkelhausen GmbH & Co. KG

Heinrich Harbisch Schiffswerft GmbH

Heftronic BV

Guspaf GmbH
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GS Yard BV

Fischer Abgastechnik GmbH u. Co. KG
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Exomission Umwelttechnik GmbH
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Dordrecht

Flensburg
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Burgwedel
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Wedel
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´s-Heerenberg

Hamburg
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Duisburg

Hendrik-Ido-Ambacht

Gorinchem

Duisburg

Krefeld

Duisburg

Ridderkerk

Xanten

Waterhuizen

Börnsen

Rijen

Schüttorf

Hamburg
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Emsdetten

Troisdorf
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Zeppelin Power Systems GmbH

Wittig GmbH

Wilh.Schroer Schiffselektrik GmbH

Weihe GmbH

Viking River Cruises AG

Viega GmbH & Co. KG

Verhaar Omega B.V.

Vereinigte Schiffs-Versicherung V.A.G.

Verband fuer Schiffbau und Meerestechnik e.V.

Unternehmensberatung SEiM e.K.

Tresco Engineering

Torqeedo GmbH

Tischlerei und Alubau Wessels GmbH

THG Schiffsmakler

Ten Haaft GmbH

Tehag Deutschland GmbH

SW Steger & Windhagen GmbH

Stratasys

Straathof Controls

Springer Fachmedien Muenchen GmbH

Schulschiff Rhein

Schraven B.V.

Schottel GmbH

Schiffswerft Bolle GmbH Derben

Schifffahrt und Technik SUT

Schiffer-Berufskolleg Rhein

Schiffahrtsverlag Hansa GmbH u. Co.KG

Scheepvaartkrant Media

ScanDiesel GmbH

S.M.I.L.E. Engineering GmbH

Radio Zeeland

PureBlue Water BV

Promarin Propeller - u. Marinetechnik

PMP Industrie- u. Antriebstechnik

PIPE BENDING SYSTEMS GmbH &

Peters + Bey GmbH

Periskal

Paradies GmbH

Otlo VR Systeme GmbH

OMRU Scheepsramen

Niederrheinische IHK Duisburg Wesel Kleve

Neue Ruhrorter Schiffswerft GmbH
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Duisburg

Duisburg

Duisburg

Altenholz

Basel

Attendorn

Sassenheim

Duisburg

Duisburg

Nettetal

Antwerpen

Gliching

Haren

Marktheidenfeld

Keltern

Moers

Duisburg

Los Angeles

Dronten

München

Duisburg

Huissen

Spay

Derben

Sankt Augustin

Duisburg

Hamburg

Rotterdam

Bremen

Heikendorf

Terneuzen

Kapellenbrug

Erfstadt

Erkrath

Lennestadt

Reinbek
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Rostock
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Essen

Ursensollen

Duisburg
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Krefeld

Dordrecht

Zwijndrecht

Amsterdam

Emmerich
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Duisburg

Berlin

Duisburg

Wijnegem

Bonn

Xanten

Duisburg

Skjetten

Kalkar

Nijmegen

Duisburg

Spelle

Stuttgart

Stuttgart

Rotterdam

Wildau

Duisburg

Gilching

´s-Hertogenbosch

Rostock
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THG Transportvermittlungsund Handelsgesellschaft mbH

Bei uns finden Sie alles, was Ihr

begehrt!
Gummi lager op maat gemaakt
gumeta – uw specialist voor
rubberen lagers

Obere Gasse 24
97828 Marktheidenfeld
T
F
E
W

13 september 2022

0049 9391 6006-0
0049 9391 6006-10
info@bvg-thg.de
www.bvg-thg.de

• 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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Shipping-Technics-Logistics

Stand 182

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

Christian Hochbein und Team

www.gumeta.de

HEINRICH HARBISCH
Schiffswerft GmbH
• 47053 Duisburg
• Außenhafen
• Marientor
• Werftstraße 47
• Telefon: +49 (0) 203 61024
• Telefax: +49 (0) 203 61846
• E-Mail: harbisch@ha-du.de
• www.ha-du.de

Sinds meer dan 110 jaar zijn we in
dienst van de binnenscheepvaart.
Onze HA-DU Service:
• Twee moderne doks voor alle scheepsafmetingen
• De mogelijkheid te dokken bij elke waterstand
• Reparatie in elke vorm, draaierij met groot
vermogen en prestatie
• Reparatie en nieuwbouw van roer- en
schroefassystemen
• Productie van HA-DU scheepskoppeling en
HA-DU ankers (Spezial- en PowerAnker)

NIEUWBOUW EN OMBOUW
DOKKEN, ONDERHOUD EN
REPARATIE
SCHEEPSINTERIEURBOUW

JAN & GEERT
TINNEMANS

op
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n
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Bezo nd 111
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JACHTBOUW EN
JACHTREFITS
TINN-SILVER
ALUMINIUM (BIJ)BOTEN

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

www.tinnemansfs.com

13 september 2022
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Are you looking for
qualified personnel
for inland shipping
throughout Europe?
Astria Crewing steuert und koordiniert den gesamten Prozess des
Crew Managements für die Binnenschifffahrt.
Unsere Vorteile als Crew Management Company mit Sitz in Zypern:

Astria Crewing manages and coordinates the complete process
regarding crew management for inland shipping.
Our advantages as a Cyprus based crew management company:

• Wir bieten interessante Preise
• Wir decken alle Fragen der sozialen Sicherheit ab
(inkl. Regierungsbestätigungen)
• Wir übernehmen die Krankenversicherung (inkl. Familienmitglieder)
• Wir bieten zuverlässigen Service

• We offer interesting fees
• We cover all social security issues
(incl. government confirmations)
• We cover medical insurance (incl. family members)
• We offer reliable service

We offer great solutions for
your current employees.
Please contact Astria Crewing

CONTACT +357 25 260010 • info@astriacrewing.com.cy • www.astriacrewing.com.cy
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werkelijkheid

Prijzen CCRII motoren (meer types op aanvraag)

Elk detail klopt
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www.modelbouwgroepdevel.nl

• Een scheepshelling van
170x40m met een hefcapaciteit van1500T
• Een vlottende steiger,
geschikt voor het uitvoeren
van werken boven de
waterlijn
• Opslagterrein en werkplaatsen.
• Drukpers van 300T,
knipstraat tot 3m,
paswerkerij,…

Basis DAF
KMD WS
KMD WS
KMD XF
KMD XF

315.2
400.2
450.2
510.2

315 PK / 242 kW
400 PK / 295 kW
450 PK / 335 kW
510 PK / 375 kW

24.250,€ 24.250,24.250,€ 24.250,28.650,€ 28.650,28.650,€ 28.650,-

Basis Scania
KMD S14
450.2

450 PK / 335 kW

€ op aanvraag

Basis Mercedes
Mercedes
V12

702 PK / 525 kW

€ op aanvraag

op aanvraag

38.700,77.500,Nog tot 1 Oktober om CCR2 te plaatsen.
Nog zeer beperkt leverbaar!

Revisie en levering onderdelen van o.a.
DAF, Scania, Liebherr, MAN, Mercedes,
MTU en Volvo motoren.

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

SHIPPING - TECHNICS - LOGISTICS
De enige vakbeurs voor de binnenvaart in Duitsland

27 en 28 september 2022
De enige Duitse vakbeurs voor de binnenvaart - Shipping - Technics - Logistics (STL) heeft een reputatie opgebouwd als hét internationale knooppunt voor de maritieme
industrie. Als jaarlijkse inspiratiebron voor antwoorden op de centrale vraagstukken van
de toekomst biedt het exposanten en bezoekers een platform van hoge kwaliteit voor
onderlinge uitwisseling. De beurs STL koppelt vraag en aanbod in een aangename sfeer
aan elkaar en vormt hiermee een stevige basis voor zakelijke lange-termijncontacten.

‘’Vertrouwen in
de economie is in
deze tijd belangrijk’’

Hebben we uw interesse gewekt? Neem contact met ons op!

Party “Dock & Rock”
met live muziek

Dinsdag 27 september 2022 - Party
incl. buﬀet en live muziek voor maar € 35,00 p.p.

Griether Straße 110-120 • D-47546 Kalkar • Tel. +49 (0) 2824/910-151 • www.messekalkar.de

Uw contactpersoon: Pim Groot Obbink
E-mail: pim.groot-obbink@messekalkar.de
Tel: +49 (0) 2824/910-149
Mob: +49 (0) 151/526 63 129

13 september 2022

Special STL Kalkar 2022

29

Straathof: klassekeur voor voortstuwingsbediening iQX en
Joystick Control iQJ
STAND 111
Straathof Controls meldt trots dat de
iQX-motorbediening en de iQJ-joystickbediening goedkeuring hebben ontvangen voor gebruik in schepen die onder
klasse worden gebouwd. “Dit is goed
nieuws want nu kunnen deze producten ook in de commerciële scheepvaart
worden toegepast.”

De iQX-motorbediening is toepas
baar op bijna alle voortstuwingssys
temen die op dit moment worden
gebruikt. Door de modulaire opbouw
en slimme hard- en software wordt het
product aangepast aan de behoeften
van het voortstuwingssysteem.
De toepasbaarheid is daardoor heel
breed: voor conventionele diesel-FPPsystemen, maar ook voor hybride
en elektrische voortstuwers, water
jets, bij Controllable Pitch Propellers en
azimut propellers. De unieke HMI
(man-machine interface) maakt het
mogelijk het product via een app in
te regelen en te monitoren. Ook kan
ieder systeem op afstand door Straat
hof worden benaderd voor onderhoud,
afstellen of uitlezen van foutcodes.
Met de iQJ-joystickbediening verwacht

Straathof Controls bij te dragen aan
een ergonomisch betere en comforta
beler werkomgeving waarbij de schip
per het schip instinctief kan manoeu

“Wij zijn SAA Overvliet”
Wij zijn SAA Overvliet, al meer dan
honderd jaar een onafhankelijke
assurantiemakelaar. Kenmerkend
voor SAA Overvliet is het veel
omvattende specialisme in de
passagiers-, tank-, en drogeladingvaart.

Er is daarnaast veel expertise en
ervaring aanwezig op het gebied
van maritieme toeleveranciers zoals
machinefabrieken,
elektrobedrijven
en scheepswerven. Naast de maritieme
verzekeringen hebben wij ook specia
listen in huis voor advies op het gebied
van alle overige zakelijke en particu
liere (verzekerings)producten.
Bij SAA Overvliet werken wij met een
ervaren team van maritieme specialis
ten. Doordat professionals in de bui

tendienst direct gekoppeld zijn aan een
gespecialiseerde collega in de binnen
dienst heeft u altijd met dezelfde aan
spreekpunten te maken. SAA Overvliet
staat garant voor een deskundig advies
en effectieve schadebehandeling.
Op 27 en/of 28 september bezoeken
wij Shipping Technics Logistics. Mocht
u behoefte hebben aan een persoon
lijk gesprek, dan is dit een uitgelezen
mogelijkheid om in contact te komen
met één van onze specialisten.
Bel nu voor een afspraak naar
+31 (0)10-411 95 95 of mail ons
Service Team Marine: stm@saa.nl.
Tot ziens in Kalkar!
www.overvliet.nl

vreren met de joystick. Daardoor kan
de schipper zich beter focussen op
de werkzaamheden die met het schip
worden uitgevoerd.

Viele Produktneuheiten
bei Wittig
STAND 194 + 195
Der Duisburger Schiffsausrüster
Wittig GmbH, wird erneut auf
der deutschen BinnenschifffahrtsFachmesse STL – Shipping-TechnicsLogistics in Kalkar teilnehmen.
Auf einem über 100 qm großen Stand
wird ein kleiner Ausschnitt aus dem
umfassenden Lieferspektrum des
Duisburger Traditionsunternehmens
zu sehen sein. Neben Tauwerken und
Rettungsmitteln werden Produkt
neuheiten der Firmen Dräger, Kade
matic, Kind, MK-Seats, Paradies und
Ten Haff ausgestellt.

FKH Batterijen: klant altijd op 1
Batterijen zijn er om energie te geven.
Daarom levert FKH Batterijen veilige
kwaliteit aan particulieren en rederijen
voor alle toepassingen.

Frits Hardeman en zijn medewerkers
adviseren over en verkopen start- en
tractieaccu’s, omvormers, laders en
verdeelsystemen. Vanuit de vestiging
in Nijmegen wordt door geheel Ne
derland, België, Duitsland en NoordFrankrijk geleverd. De service is 7
dagen per week en 24 uur per dag
beschikbaar.
Slechts één telefoontje naar (024)
373 88 75 is voldoende om direct
geholpen te worden. Binnen de kort
ste keren staat er een van de FKHwerkbussen voor het schip met de

www.straathofcontrols.com

benodigde apparatuur en uitrusting
aan boord.
De storing wordt geanalyseerd; indien
nodig is er ruilapparatuur bij de hand.
Ondanks geavanceerd uitgevoerde
schepen draait er zonder spanning
niets aan boord. Stroom is de bron.
FKH zorgt voor plaatsing, het aanslui
ten van de batterijen en beproeft de
installatie op deugdelijkheid en u bent
snel weer op weg.
FHK Batterijen. Persoonlijk advies en
klantgerichte service.
www.fkhbatterijen.nl

Frits Hardeman en zijn medewerkers. (foto FKH)

“Lernen Sie diese Produktneuheiten
kennen! Verweilen Sie an unserem
Stand 194/195 und lassen Sie sich von
unseren Fachleuten betreuen und be
raten. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!”

www.wi-du.de
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DÉ VISSERIJ- EN MARITIEME BEURS VAN NEDERLAND

CHANGE

Innovators for

7 - 8 OKTOBER 2022 URK

BEZOEK ONS TIJDENS
SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS
MESSE KALKAR

STANDNUMMER 99 + 110

MANOEUVRING
EQUIPMENT

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

STUURROOSTERS
103 - 662 kW (140 - 900 pk)

MARINE AIR
SYSTEMS

PERSLUCHT SYSTEMEN
Startlucht- en werkluchtcompressoren

Official dealer
for Atlas Copco
marine compressors

VERHAAR OMEGA
T: +31 (0)252 745 300 • info@verhaar.com • www.verhaar.com
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Shipping | Technics | Logistics
27. & 28. September 2022
in Kalkar
hŶƐĞƌDĞƐƐĞƚĞĂŵĨƌĞƵƚƐŝĐŚĂƵĨ/ŚƌĞŶ
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~
Joystick control
voor sleepen werkboten

~
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ĂƩĞƌŝĞŬŽŶǌĞƉƚĞ

Een unieke bediening
waarbij altijd één hand vrij is!

/ŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞƵŶĚǌĞƌƟĮǌŝĞƌƚĞŵĂƌŝƟŵĞĂƩĞƌŝĞƐǇƐƚĞŵĞ

De Straathof Controls IQJ joystick biedt een subtiele besturing van
motor, boegschroef en stuurwerk met maar slechts één hand!

ƵƚŽŵĂƟŽŶƐͲƵŶĚWŽǁĞƌͲDĂŶĂŐĞŵĞŶƚͲ^ǇƐƚĞŵĞ

ŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĚĞŶƐĐŚŝīƐƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞŶŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ

0321 382315 • Dronten, Flevoland • info@straathofcontrols.nl

www.straathofcontrols.nl
• Leverancier van ZF motorbedieningen •

Industriestraße 10
49733 Haren
+49 5932 99770

dĂŶŬŵĞƐƐͲƵŶĚůĂƌŵŝĞƌƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵĞ
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EĂǀŝŐĂƟŽŶƐƐǇƐƚĞŵĞ

www.wessels.com
info@wessels.com

WůĂŶƵŶŐ͕>ŝĞĨĞƌƵŶŐ͕/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶƵŶĚ/ŶďĞƚƌŝĞďŶĂŚŵĞ
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TISCHLEREI & ALUBAU
SCHIFFSAUSBAUTEN

ĨƺƌĂůůĞŵĂƌŝƟŵĞŶĞůĞŬƚƌŽƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶŶůĂŐĞŶƵŶĚ^ǇƐƚĞŵĞ

^ƚĂŶĚϭϰϭ
Wir würden uns freuen, Sie auf unserem Stand 115 begrüßen zu dürfen.

SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - LADERS
OMVORMERS - VERDEELKASTEN

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

FKH ACCU’S

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

<ƌĂƵƐƐƚƌĂƘĞϮϭ
ϰϳϭϭϵƵŝƐďƵƌŐ
ǁǁǁ͘ŬĂĚůĞĐͲďƌŽĞĚůŝŶ͘ĚĞ

dĞů͗͘нϰϵ;ϬͿϮϬϯͬϰϳϵϵϱͲϬ
&Ăǆ͗нϰϵ;ϬͿϮϬϯͬϰϳϵϵϱͲϭϬ
ŝŶĨŽΛŬĂĚůĞĐͲďƌŽĞĚůŝŶ͘ĚĞ
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Langer wachten met investeringen in vaarwegen is geen optie meer:

“De industrie zal andere wegen zoeken”
De industrie in Duitsland heeft
de Midden-Rijnverdieping nodig.
Niet pas in 2033, maar nu. “Goede
binnenvaartpolitiek is goede
industriepolitiek”, klonk het vorige
week op het Scheepvaartforum
bij de industrie- en handelskamer
(IHK) in Duisburg.

IHK-directeur Stefan Dietzelbinger
zette de toon: “Noordrijn-Westfalen is
een binnenvaartland, maar dat wordt
niet overal gezien. Het laagwater
bedreigt diverse industriesectoren, die
goed zijn voor honderdduizenden
banen. Jammer dat men zich daar
pas in deze noodsituatie bewust van
wordt.”



Fataal signaal
Verstoorde economische relaties en
logistieke ketens, torenhoge inflatie.
Volgens Christoph Kösters kan het
haast niet erger. Kösters is directeur van
de bond voor verkeerseconomie en
logistiek (VVWL) in NoordrijnWestfalen.
“We staan op de rand van een recessie
en moeten dringend de vaarwegenin
frastructuur aanpakken. Bedrijven
willen nú planperspectief. Zonder
investeringen in de vaarwegen en de
vloot redden we het niet. Onvoorstel
baar en een fataal signaal dat juist nu
wordt beknibbeld op de vaarwegin
frastructuur. We hebben ook meer
personeel nodig en een verbindend
actieplan om de Rijn klimaatbestendig
te maken.”

‘Nogal groen’
Deelstaatparlementariër Klaus
Voussem, tevens plaatsvervangend

voorzitter van de CDU-deelstaatfractie
in Noordrijn-Westfalen (NRW), werd
aan de tand gevoeld over het regerings
beleid in. Het coalitieakkoord van zijn
partij en de Groenen focust op klimaat
bestendigheid, maar zegt weinig over
de vaarwegen. NRW-verkeersminister
Oliver Krischer is ook bevoegd voor
milieu en er is momenteel geen staats
secretaris voor verkeer. Kan dat goed
gaan?
Voussem gaf toe dat het coalitie
akkoord ‘nogal groen’ is. “Maar goede
renvervoer blijft een grote rol spelen.
We gaan vooral door met wat de vorige
regering heeft ingezet. Binnenvaart
vervoer heeft potentie. Daarom moeten
maatregelen voor de vaarwegen prio
riteit hebben en misschien nog sneller
gerealiseerd worden dan gepland. Dat
is het minste wat men kan doen om de
binnenvaart toekomst te geven.”

Klaus Voussem pleitte voor een actieplan voor de Rijnverdieping. (foto’s Sarah De Preter)

Heinrich Kerstgens: “Er is 11 miljard euro nodig om de hele binnenvaartvloot te verduurzamen.”

Broeikasgassen
Heinrich Kerstgens (Rhenus) toonde
cijfers van het Duitse Milieuambt waar
uit blijkt dat de broeikasuitstoot van de
binnenvaart in 2020 hoger was dan die
van het spoor. Terwijl het altijd omge
keerd is geweest. “Spoorvervoer is per
tonkilometer schoner geworden dan
binnenvaartvervoer”, aldus Kerstgens.
“Alleszins gebruikt het spoor voor 55
procent groene stroom, maar alleen
voor het personenvervoer.”
Rhenus is zijn spoor-, weg- en binnen
vaartvloot aan het verduurzamen. Voor
het spoor is HVO (plantaardige olie)
een goede overgangsoplossing. Diesel
motoren kunnen op deze duurzame
brandstof draaien. Kerstgens: “Maar
we kunnen niet alles omschakelen op
HVO… zoveel groen hebben we niet.
De elektrificatie van spoorvervoer is
belangrijk, maar daarvoor heb je wel
overal een bovenleiding nodig. Dat
is al net zo’n moeizaam dossier als
het verkrijgen van een goede inter
netverbinding in de binnenhavens.
Bovendien hebben we geen netwerkin
frastructuur om windenergie van het
noorden naar het zuiden te brengen.”

Spoorvervoer is per ton
kilometer schoner geworden
dan binnenvaartvervoer
Schone schepen
Het binnenvaartaandeel in de modal
split krimpt al jaren, in Duitsland nog
sterker dan op Europees niveau.
Kerstgens: “We weten inmiddels dat
we ten vroegste in 2033 20 centimeter
meer aflaaddiepte krijgen op de Rijn.
En dat met alle versnellingswetten die

de laatste regering heeft gemaakt!”
“We moeten schepen aanpassen aan
de klimaatverandering. Er zijn verschil
lende mogelijkheden. Lichtgebouwde
schepen met een beperkte diepgang
kunnen ook bij extreme droogte varen.
Met elektrische aandrijvingen kunnen
we 10 procent brandstof besparen.
Het Klimaatakkoord van Parijs schrijft
voor dat we 6 miljoen ton minder CO2
moeten uitstoten. Daar kunnen we niet
vroeg genoeg mee beginnen.”

Waterstof
In het wegvervoer is Rhenus bezig
met elektrische motoren en waterstof.
Sascha Hähnke (Rhenus) vindt dat
de Duitse auto-industrie meer tempo
moet maken met de elektrificatie van
het wegvervoer. “En voor waterstof zijn
er maar amper tankstations. Zelfs Zwit
serland heeft er meer dan Duitsland.”
Markus Bangen, CEO van duisport, de
Duisburgse havenbeheerder, spoorde
de grote marktspelers aan hun
containerterminals te verduurzamen.
“We hebben alle alternatieve brandstof
fen nodig. Dus ook groene stroom,
maar waar moeten we die halen?”
De haven wil volgend jaar een water
stofstation openen voor zowel vracht
wagens als binnenschepen. Een project
dat maar moeizaam van de grond
komt. Het is te weinig, volgens Hähnke
zijn er minimaal negentig waterstof
stations nodig. “Die kunnen we niet
allemaal financieren via Europese
subsidieprogramma’s. Dat is veel te
complex en gaat te traag. Je bouwt toch
geen atoomcentrales?” Bangen: “Water
stof is ideaal voor de binnenvaart, maar
we zullen eerst op eigen kosten en
samen met de industrie een netwerk
van tankstations moeten bouwen.”

Lees verder op pagina 35
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CONTACT: Marco van Boven - Telefoon: +31(0) 612 142 130 - E-mail: mvb.nl@cjc.dk

Minder motorschades door schone en droge brandstof
Olie- en brandstoffiltratie

Ontwikkelingen op het gebied van
brandstoffen volgen elkaar snel, vele
worden gedreven om de belasting
op het milieu te verlagen. Maar er zijn
ook veel vragen zijn over de nieuwe
brandstoffen, zoals toenemend bioaandeel (FAME) of gevoeligheid voor
de veroudering.

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

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

CC Jensen adviseert met een
eenvoudige oplossing om te komen
wat belangrijk is: Het realiseren en
behouden van schone en droge
brandstof die moderne motoren
vereist.
Brandstof behoeft continue aandacht,
dit begint direct na het bunkeren om
veroudering te voorkomen. Bacteriën
hebben (condens-)water nodig om te
overleven in brandstof en produceren
een slijmvormige gel met mogelijke
vervolgschades aan pompen of
injectoren maar veroorzaken ook
verstopte filters van de motor of
corrosie in tanks. Waterdruppels in
brandstof veroorzaken ook schades
aan pompen en injectoren.

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

Wij staan voor u klaar om
u te adviseren.

www.carronmarine.be
SDK DIESEL SUPPORT

www.lovk.n
DE SPECIALIST MET PASSIE
VOOR CATERPILLAR

dé school voor
varende kinderen
vanaf 3 jaar

www.lovk.nl

MEER WETEN?

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

24/7 vakkundige en betrouwbare dienstverlening
Omdat uw schip altijd door moet kunnen varen
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“Als je binnenvaart zo relevant
vindt, investeer er dan ook in”
Vervolg van pagina 33

Bangen spoorde de binnenvaart aan zich beter te pro
fileren als een “systeemrelevante verkeersmodaliteit”.
Het spoor heeft een veel sterker imago. “Dat is lo
gisch: Deutsche Bahn heeft goed betaalde
marketingspecialisten om spoorvervoer te profileren
als de groene transportmodaliteit. De realiteit is dat
op het spoor in de deelstaten weer gewoon op
diesel wordt gereden. Dat is veel goedkoper dan
groene stroom. Maar ook de binnenvaart moet meer
aan marketing gaan doen, samen met verladers. Dat
gaat Deutsche Bahn echt niet voor ons doen.” Volgens
Bangen zijn er in de binnenvaart te veel verschillende
belangenvertegenwoordigers om een sterk geluid te
laten horen. “Onderschat niet hoe snel beslissingen
in de industrie worden genomen. We kunnen niet tot
2033 op de Rijnverdieping wachten. Het moet nu
gebeuren, anders zal de industrie andere wegen
zoeken.”

Zondagspraatjes
Kerstgens hekelde de politieke zondagspraatjes over
vaarwegen en binnenvaart. Hij maande tot actie. “Er
is 11 miljard euro nodig om de hele binnenvaartvloot
te verduurzamen. Veel geld. Maar als je binnenvaart
zo relevant vindt, investeer er dan ook in. De binnen
vaart heeft een innovatiecyclus van veertig jaar. Die
moeten we heel snel verkorten.”
Voussem beaamde dat er in de politiek nogal veel
over binnenvaart wordt gepraat. “De staat moet kleine
bedrijven helpen te verduurzamen, en parallel hieraan
de infrastructuur uitbouwen. De Rijn is een goederen

vervoersgigant met veel capaciteit. Daar moet onze
focus liggen.”
Zijn opmerking dat klachten van milieuorganisaties
en burgercomités al tot veel tijdverlies hebben geleid,
viel bij Kerstgens in slechte aarde. “Het ligt niet aan de
milieubewegingen of een gebrek aan maatschappelijk
draagvlak. We hebben simpelweg te weinig personeel
binnen de WSV. Dáárom praten we nu al over 2033,
en als we niet opletten wordt het nóg later.”
Voussem gaf hem gelijk: “Het is helaas moeilijk
geschikt personeel te vinden. Ook onze federale
wegenadministratie heeft ermee te maken. Misschien
moet men zich nog eens over de arbeidsvoorwaarden
buigen. Laten we dit samen aankaarten bij de Bonds
regering.”

Actieplan voor Rijnverdieping
Duitse plan- en vergunningstrajecten voor verkeersin
frastructuur duren lang. Tot wel 25 jaar, zei
Voussem. Volgens Bangen kan dit, als de wil er is,
met één pennenstreek verkort worden. “Natúúrlijk
zijn veel instanties overbelast, maar de druk kan niet
alleen bij het bedrijfsleven liggen. We moeten een
vaarwegen-, spoor- en havensysteem op volle sterkte
bieden aan de industrie. Die zal niet naar ons toe
komen. Doen we dat niet, dan kiezen bedrijven voor
de vrachtwagen.”
Klaus Voussem pleitte voor een actieplan voor de
Rijnverdieping, naar het voorbeeld van de WestDuitse kanalen. “Onze steun zal het krijgen, want er
is de laatste jaren te weinig gebeurd. Iedereen moet
overtuigd worden van het belang van de Rijnvaart.
Dat doe je door drempels te verlagen en samen te

Markus Bangen: “De industrie zal andere wegen zoeken.

werken in plaats van tegen elkaar. De grote budget
ten uit het verleden zullen we de komende jaren niet
meer hebben. Het wordt dus goed kijken waar we het
geld vandaan halen en waar we het inzetten.”
Over vlootvergroening zei Voussem: “De markt moet
het doen, maar de politiek moet de randvoorwaar
den creëren. Economische ontwikkeling en verkeer
zijn twee kanten van dezelfde medaille. We moeten
technologie-open zijn en daar waar nodig subsidi
ëren. Duisport en Rhenus zijn pioniers inzake ver
duurzaming, maar daarmee is heel Duitsland nog niet
schoon. Er zullen meer partijen moeten meewerken.”

STAND 98

Huizinga B.V.
Shipbrokers

Kanaal van Steenenhoek z.z. 8
4202 LS Gorinchem
GSM: +31 629 29 50 63
GSM: +31 627 86 69 72
E-mail: info@huizingabv.com

www.huizingabv.com
EDITIE 26

Verschijningsdatum 20 december 2022

Binnenvaartkrant Kerstspecial
Reserveer nu uw advertentie!
De Kersteditie - het moment om elkaar te “omarmen”
met een kerstgroet in de Binnenvaartkrant!
binnenvaartkrant.nl/adverteren

sales@binnenvaartkrant.nl 010-4140060
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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







