
Hoewel alle infrastructurele pro-
jecten in Nederland worden ge-
troffen door de bezuinigingen, 
valt de pijn voor de vaarwegen 
mee, afgaande op de begroting 
die dinsdag 18 september werd 
gepresenteerd. Er zijn geen pro-
jecten geannuleerd en op het 
eerste gezicht heeft zelfs het 
doorschuiven van projecten niet 
veel invloed op de toekomst van 
de vaarwegen, al treedt er wel 
zeker een jaar vertraging op. 

Bovendien houdt het ministerie 
van Infrastructuur & Milieu (I&M) 
vast aan het wegwerken van achter-
standen in het onderhoud van de 

vaarwegen, hoewel het ministerie 
dat ook noemt bij de projecten die 
worden verschoven.
In het Lenteakkoord was dit jaar 
afgesproken dat er 200 miljoen ex-
tra zou worden weggehaald bij de 
begroting voor infrastructuur. Dat 
is verspreid over de begrotingen 
voor de vaarwegen en de wegen. 
De bezuiniging werd vooral gerea-
liseerd door projecten op te schui-
ven. De planning van die projecten 
wordt daardoor aangetast, doordat 
bijvoorbeeld grondaankopen wor-
den getemporiseerd en voorberei-
dende werkzaamheden nog niet 
kunnen plaatsvinden. Voor deze 
projecten zullen de start en/of de 

oplevering naar verwachting in de 
tijd naar achteren worden gescho-
ven. Daarbij is zo veel mogelijk 
geprobeerd om de nadelige effecten 
te beperken. 
Het betreft de projecten Impuls 
Dynamisch Verkeersmanagement 
(IDVV), Maasroute modernisering 
fase 2, vaarweg Meppel-Ramspol, 
Zuid-Willemsvaart, de Volkerak-
sluizen, de toekomstvisie voor de 
Waal en de capaciteitsuitbreiding 
voor ligplaatsen op de Rijn-Schel-
deverbindingen en de IJssel.

Lees verder op pagina 5 >>

Begrotingspijn voor 
vaarwegen valt mee

Drie dinsdagen achtereen (van-
daag, 2 en 9 oktober) wordt de 
scheepvaart op het IJ in Amster-
dam gestremd voor het afzinken 
van tunnelelementen voor de 
Noord-Zuid-metrolijn. Wachten-
de schepen moeten een ligplaats 
innemen op een door Sector 
Schellingwoude (VHF 60) of Ha-
ven Amsterdam (VHF 4) aangewe-
zen locatie.
Aan het eind van elke strem-
mingsperiode geldt tussen het 
Stenen Hoofd en de kop van het 
Java-eiland een tijdelijke snel-
heidsbeperking van 6 kilometer 
per uur om de scheepvaart lang-
zaam te laten passeren. Het al 
geldende oploopverbod blijft van 
kracht tot het einde van de werk-
zaamheden aan Noord-Zuidlijn.

Stremming op het IJ

Op 1 oktober gaat het algemene 
BTW-tarief van 19 procent om-
hoog naar 21 procent. Bedrijven 
dienen het nieuwe tarief te hante-
ren voor goederen en diensten die 
ze vanaf die datum leveren. Bepa-
lend is de leveringsdatum en niet 
de factuurdatum. 
De BTW-verhoging is een van de 
maatregelen uit het Begrotings-
akkoord 2013 (in de media ook wel 
het Kunduz-akkoord genoemd). 
Daarmee moest Nederland zijn 
overheidsfinanciën op orde bren-
gen om het begrotingstekort ko-
mend jaar onder de EU-norm van 
3 procent van het bruto binnen-
lands product te laten dalen. 
De verhoging van de BTW wordt 
vanaf 2013 voor een deel gecom-
penseerd door een lagere inkom-
stenbelasting en loonbelasting. 
Het lage BTW-tarief blijft gehand-
haafd op 6 procent.

Hoger BTW-tarief 
gaat 1 oktober in
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100-jarig Van Voorden 
ontvangt predicaat ‘Koninklijk’

Terug naar oude 
tankvaarttijden

Hamburger Hafen 
will Binnenschifffahrt 
voranbringen

De Antwerpse havenschepen Marc van 
Peel meldde afgelopen weekend bij de 
start van de Open Scheepvaartdagen 
dat hij blij is met de groei van de ha-
ven maar erkende ook dat die soms 
met groeipijn te maken krijgt. Hij re-
fereerde onder meer aan verplichtin-
gen tot aan- en afmelden en de 
oorspronkelijke weerstand tegen de 

invoer van AIS die uiteindelijk dan toch 
goed functioneert.  
Hij meldde dat 40 procent van de goe-
derenstromen in de Antwerpse haven 
hun weg vinden via de binnenvaart, 
waarvan 34 procent per container. De 
haven heeft zich ten doel gesteld om 
dat percentage binnen tien jaar te ver-
hogen tot 43 procent. De congestie bij 

de Kallosluis zal per 2016 door de op-
levering van de tweede sluis voorbij 
zijn. (foto Hans Heiligers)

Lees verder in het artikel 
'Haven Antwerpen: vooruitgang 
en groeipijn' op pagina 15. 

"Groei gaat soms gepaard met groeipijn"
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De Binnenvaartkrant is een 
vakblad voor de Rijn- en 
Binnenvaart met een oplage van 
30.000 exemplaren, verspreid 
in Nederland, België, Duitsland, 
Oostenrijk en Frankrijk, op 
plaatsen waar ze binnen bereik 
liggen van opvarenden van 
binnenvaartschepen.
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Riomar BV
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Pr. Hendrikkade 12e,
3071 KB Rotterdam
T 010 - 414 00 60
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service@binnenvaartkrant.nl
www.binnenvaartkrant.nl

Postadres
Postbus 24202, 
3007 DE Rotterdam

Acquisitie
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Karin Hell (Offi  ce Manager)
Marie-Louise Hell (Boekhouding)
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T +49-4173512170
F +49-41735009070
arndt.redaktionsbuero@t-online.de 

Jo Bindels
(Limburg)
T 0475-468246
F 0475-468247
jobindels@home.nl

Frank Antonie van Alpen
T 06-25061913
frankantonie@planet.nl

Dorothé van Geemert
(Noord-Holland)
T 020-4215917
d.vangeemert@orange.nl

Jan Johan ten Have
(Noord-Nederland)
T 0599-331330
F 0599-331534
info@tenhavetekst.nl

Jan Hoek
(Brabant en Drechtsteden)
T 0162-521303
M 06-25041629
jan.hoek@planet.nl

Sarah de Preter
(Duitsland en België)
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spreter@chello.nl

Cor Spek
T 0416-697996
F 0416-697986
binnenvaart@tekstatelier.nl

Johan de Witte
T 078-6196761
F 078-6198002
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b.dewitte@chello.nl

Hans Heiligers
T 06-38896270
info@hansheiligers.nl

Lay-out
Maureen van Gent
Steven Chiang San Lin

Druk
Koninklijke BDU Grafi sch Bedrijf bv,
Barneveld

Verspreidingspunten
U kunt onze verspreidpunten 
vinden op onze site;  
www.binnenvaartkrant.nl

Advertenties worden 
geplaatst volgens onze 
leveringsvoorwaarden, 
gedeponeerd bij de KvK te 
Rotterdam onder nr. 24241388.

Wij zijn niet verantwoordelijk 
voor eventuele fouten in de
geplaatste advertentie bij
telefonisch doorgegeven
teksten.
Tevens dragen wij niet de 
verantwoording voor foutieve of 
onvolledige informatie vermeld 
in de leverancierslijsten.

Wilt u een kleine advertentie plaatsen met hierin een verzoek, aanbod of 
mededeling? Maak dan gebruik van onze 'Kickers'! Zowel voor particulieren als 
bedrijven een ideale manier om de binnenvaart te bereiken.

Wanneer wordt uw kicker geplaatst?
Als u voor de vrijdag in de even weken om 12:00 uur uw advertentie opgeeft, 
dan zal deze in de daarop volgende dinsdag (oneven week) in onze krant staan.

Hoe vult u het Kicker-formulier in?

G  E  B  R U I   K     V  O  O  R     I E D E  R  E     L
E   T  T  E R   ,     L  E  E S T  E K E  N     E   N     S   
P A T I E   E E  N    H  O  K J E .    H O U  D
     T  U  S  S E  N    I E D E  R    W  O O R  D     E
E  N     H  O  K J E    L  E E G  .

Vanaf 3 plaatsingen ontvangt u 10% korting op het totaalbedrag (excl. 21% BTW)

Wanneer u graag een 'brief onder nummer' wilt, houdt u dan rekening met 
€ 3,81 extra administratiekosten.*
* bedragen zijn incl. 21% BTW.

Naam Aantal plaatsingen?__________________________________________________________________

Adres Telefoonnummer
__________________________________________________________________
Postcode Email
__________________________________________________________________
Woonplaats BTW nr:__________________________________________________________________

Uw kicker wordt als service gratis op onze website geplaatst.
U ontvangt binnenkort een faktuur.

Datum: _______________ Handtekening: ______________________

Stuur uw ingevulde kickerformulier naar Riomar bv - 
De Binnenvaartkrant, antwoordnr. 70133, 3070 VB Rotterdam.
(postzegel niet nodig) 
Faxen kan natuurlijk ook! Ons faxnummer is 010 - 414 02 12

K I C K E R S

1x
 10,42 *

 15,77 *

20,85 *

 26,18 *

 31,27 *

 36,60 *

 41,68 *

ACCU’S
VARTA

230 Amp. 96801 pr. op aanvr.

DAVECO
  120 Amp.    94,-

    150 Amp.  114,-
    200 Amp.  151,-
    230 Amp.  171,-

Optima 815        175,-

TRACTIEBATTERIJEN
    520 Amp.  1315,-
    620 Amp. 1475,-
    720 Amp.  1695,-
    820 Amp.  1830,-
    920 Amp.  1975,-

1040 Amp.  2180,-
1160 Amp.  2375,-

Prijzen gelden bij inlevering van 

gelijkwaardige oude accu, 

anders lood toeslag. excl. BTW
Bezorging door geheel

Nederland en in Antwerpen

DAVECO
Leeghwaterstraat 19

4251 LM  Werkendam
Tel. 0183-501016

www.daveco.nl

Voor het subsidiebedrag van 
€ 2.100 leveren en installeren 
wij een goedgekeurde AIS 
-transponder bij u aan boord. 
Compleet met antennes en 
inbouwverklaring.

Vraag vrijblijvend naar de 
voorwaarden 

www.autena.nl

St. Teunismolenweg 48F
Nijmegen
Tel +31 (0)24 355 94 17 
E-mail info@autena.nl 

Wees geen blindganger
met een AIS -transponder In
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SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - OMVORMERS - LADERS - VERDEELKASTEN

Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen

Oil l Vegoil l Chemie

Jesko Wehrt, Human Resources Manager

Fluvia AG
Hafenstrasse 87-89
CH-4127 Birsfelden
jesko.wehrt@fl uvia.eu

Bewerbungen an: | Sollicitaties naar:

www.fl uvia.eu

Gründung in 2004  | |  Opgericht in 2004
Mehr als 50 Binnentankschiffe  | |  Meer dan 50 binnenvaarttankers

Schiffsführer gesucht  | |  Kapiteins gezocht
Rheinpatent bis Mannheim / Basel | |  Rijnpatent tot Mannheim / Basel

ADNR Zertifi kat  | |  ADNR certifi caat
Spricht Deutsch und Holländisch  | |  Spreekt Duits en Nederlands

Grosse Fahrbeweis  | |  Groot vaarbewijs

Wir bieten | |  Wij bieden
Schweizer Arbeitsvertrag  | |  Zwitsers arbeidscontract

Permanente Weiterbildung  | |  Permanente scholing
Gutes Arbeits-Freizeit-Verhältnis 1/1  | |  Goede Arbeid-Vrijetijd-verdeling 1/1

Gutes Betriebsklima | |  Goed bedrijfsklimaat

for Peak performance

Fluvia

tanker shipping | tank storage | tank containers | tanker chartering

www.huizinga-snijder.nl 

W.L.A. de Bot & Dtr.
Voor betrouwbaarheid

Beëdigd Scheepsmakelaar
& Taxateur

Tel.010-4667106
Fax.010-4669664
info@debotshipbrokers.nl
www.debotshipbrokers.nl

Recr.vaartuig bj. 1951
28.30 x 5,25 m. x 1.80 m.

2 x 144 PK Volvo P.

MPS max 12 pers.
24,97 x 4,55 x 1,45 m

155 PK DAF 1982/2000

Mspits ROBINE
343 t / 1954 Tielrode 

Stl.vloer - al.schuifluiken

250 PK  - SI 2016 

WERKSCHIP “ELBO”
Afm. 15.07 x 3,61 x 1,44 m.
Hoofdmotor 256 PK Scania

Kraan: hijs cap. 700 kg

MS RUNAMARA
620 t bj. 1959 gelast 

63.50 x 6,35 x 2,47 m.
2 ruimen + stl. vloer
975 m3 - al.rolluiken 

510 PK Volvo P 2001

MBS AMBITIE
838 ton bj. 1964

63,12 x 7,25 x 2,82 m.
500 PK Cummins

GEVRAAGD:
SLP/DUWBOOT 1000 PK

SLOWAKISCHE FIRMA BIETET 

PERSONAL 

für Arbeit auf Frachtschiffe und 

Personenschiffe in diese Fäche: 

Deckmann, Lichtmatrose, 

Matrose, Steuermann

Kontakt: 

euroship.sk@gmail.com.

Tel: 00421917114076, 

fax: 00421356416092

QUALIZIFIERT UND SOLID 

ARBEITSKRAFT FÜR IHRE 

SCHIFFE.

RONDVAARTBOOT 

(A’dam model)114 pers. L:20 x 

B:4,25. Bouwjaar 1979 SI tot 

2-2016. Perkins: 185Pk 1993 

Prijs: €200.000,- 

(geen exploitatievergunning 

voor A’dam!) 

Tel. 06-28848284

GEVR PER EIND SEPT. 

lichtmatroos op ms ca 1200t 

ibv dienstboekje. Geen 

systeemvaart, Intn vaart en 

Donau, loon en vr tijd n.o.t.k. 

Tel +31 646216078
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De vijfde editie van River Dating 
wordt in Rotterdam gehouden. Op 
12 en 13 december vindt het ‘eve-
nement voor innovatief vervoer 
over water en multimodaal vervoer’ 
plaats in Ahoy. De organisatie is in 
handen van Voies Navigables de 
France. Gelijktijdig wordt in Ahoy 
de Europese conferentie Barge to 
Business gehouden.

River Dating brengt vervoerders en 
verladers bij elkaar. De deelnemen-
de binnenvaartbedrijven, rederijen 
en logistieke dienstverleners en de 
bezoekende verladers en ontvan-
gers kunnen op de beurs heel ge-
richt zakendoen, met als doel nieu-
we logistieke concepten uit te 
werken en lading naar het water 
over te hevelen.

River Dating komt 
naar Rotterdam 

Afgelopen vrijdag startte in de haven 
van Eisenhüttenstadt het protest van 
lokale politici, reders, havens, kamers 
van koophandel en verladers tegen de 
plannen van het Duitse verkeersminis-
terie om de vaarwegen in het oosten 
van Duitsland niet verder uit te bou-
wen. 
In Eisenhüttenstadt werd de duwboot 
Edgar klaargemaakt voor een vaar-
tocht naar Berlijn. Tijdens de reis pas-
seerde het koppelverband enkele 
knelpunten in het vaarwegennet. De 
ruim honderd jaar oude sluis Fürsten-
walde zou verlengd moeten worden. 

Anders blijft zij een ernstige bottle-
neck op het Spree-Oder-kanaal. Ook 
de sluis Kleinmachnow op het Teltow-
kanaal is te klein geworden. Koppel-
verbanden moeten er ontkoppeld 
worden om te worden geschut.
In de huidige plannen van de Duitse 
verkeersminister Peter Ramsauer heeft 
het vervangen of moderniseren van 
beide sluizen geen prioriteit. Ramsau-
er wil ook het opleidingscentrum voor 
waterbouwkundigen van de WSV slui-
ten dat in Kleinmachnow gevestigd 
is.
Gisteren (maandag) arriveerde het 

koppelverband in Berlijn. De organisa-
toren overhandigden een protestbrief 
aan vertegenwoordigers van het ver-
keersministerie en de parlementaire 
groep binnenvaart. 
Morgen (woensdag) licht de Duitse 
verkeersminister in de commissie Ver-
keer van de Duitse Bondsdag nog een 
laatste keer zijn omstreden plannen 
toe om de WSV te hervormen. De 
nieuwe investeringslijn voor de vaar-
wegen maakt daar deel van uit. Daar-
na stemt het parlement over de 
plannen.
 (foto IHK Ostbrandenburg)

Protestvaart naar Berlijn

Komende zaterdag 29 september 
kunnen alle leden (ruim 700 
stemgerechtigden) van de Bin-
nenvaart Branche Unie (BBU) in 
Krimpen aan den IJssel hun stem 
uitbrengen over de oprichting en 
vorming van één gemeenschap-
pelijke organisatie met het CBRB 
en Koninklijke Schuttevaer: Bin-
nenvaart Logistiek Nederland 
(BLN).

Afgelopen zaterdag heeft de CBOB 
– als grootste bond binnen de BBU 
– een eigen vergadering over dit 
onderwerp belegd. Het bestuur van 
de CBOB doet geen uitspraken over 
de inhoud of uitkomst van die ver-
gadering. 

Komende woensdag is er een ver-
gadering van het Transitiecomité en 
wat daar besproken wordt, hangt 
samen met de uitslag van de CBOB-
vergadering. 
“Zaterdag 29 september zullen we 
daar openheid over geven”, aldus 
vicevoorzitter Jan Kruisinga van de 
CBOB.
Intussen doen geruchten (lees: 
tweets) de ronde over wat er zater-
dag is gebeurd bij de CBOB. Zo 
zouden binnen de CBOB de me-
ningen sterk verdeeld zijn of de 
BBU wel voldoende garanties krijgt 
van de andere partijen. Over dat er 
meer en beter samengewerkt moet 
worden zou iedereen het wel eens 
zijn.

BBU-leden beslissen zaterdag over BLN

STEKEN 
ONDER WATER

lees ook de online column op www.binnenvaartkrant.nl

door Michel Gonlag

Neem alleen genoegen met het beste: sta op Speedheat!
• onze ervaring   meer dan 550 binnenvaartschepen
• ons systeem               100% veilig,zelf regulerend,iso gecertificeerd
• onze organisatie  22 jaar beproefde kwaliteit, landelijk werkend netwerk
Meer weten? Bel + 31 (0)117 40 15 00 of +31 (0)6 202 507 29 of kijk op internet: www.speedheat.nl

ADVERTENTIE

Bij de ASV-najaarsvergadering werd 
niet gesproken over boeren die voor 
de deur van Albert Heijn hadden ge-
protesteerd tegen 2% ‘groeiheffi  ng’. 
Een gemiste kans om je loyaal te 
verklaren met de boeren en wat reu-
ring te veroorzaken over uitwassen 

van marktwerking. Het beeld van de 
machtige opdrachtgever die de zwakke 
leverancier uitknijpt moet toch bekend 
voorkomen. ‘Groeiheffi  ng’ is een mooie 
uitdrukking met een hoog George Or-
well-gehalte. Het gaat om een korting 
op wat AH betaalt voor de agrarische 
producten, waarvan de opbrengst 
wordt aangewend om de expansie 
van AH te fi nancieren. Alle halleluja 
over samenwerking ten spijt, kregen 
die boeren verenigd in een verzameling 
vakbonden helemaal niets voor elkaar 
zonder de steun van de binnenvaart. 
Die moet namelijk accepteren dat 

de opdrachtgever het ogenschijnlijk 
grondwettelijk recht heeft om nooit 
meer te hoeven betalen dan de laagst 
mogelijke prijs. In theorie is dat hele-
maal niet erg. Dankzij de markt wordt 
de schipper gedwongen zo effi  ciënt 
mogelijk te werken om zijn kostprijs 
laag te houden en zijn concurrenten 
te slim af te zijn. In theorie. 
Ik ben dol op theorieën en voor de aar-
digheid dook ik in de oorsprong van 
het neoliberalisme. Eén van de grond-
leggers was Nobelprijswinnaar Friedich 
Hayek. Het boek ‘De weg naar Slaver-
nij’ van deze Oostenrijkse econoom 

gaat over de macht van de overheid en 
vormde min of meer de aanleiding voor 
Margareth Thatcher en Ronald Reagan 
om de markt heilig te verklaren. In 
feite kwam er nooit een fatsoenlijke 
tegenbeweging (afgezien van de ASV 
en de Partij voor de Dieren), maar als je 
Hayek goed leest, is dat helemaal niet 
nodig. Hij ziet de markt als een grote 
verzameling van informatie en stelt 
dat nooit iemand over alle informatie 
kan beschikken, dus ook de overheid 
niet. Daarom werkt een volledig door 
de overheid gestuurde economie niet, 
maar de overheid mag bij hem wel 

ingrijpen in die markt als het uit de 
hand loopt. Een andere observatie van 
Hayek is dat een vrije markt vroeg of 
laat leidt tot overproductie. Dus het 
veelkoppige monster van de overca-
paciteit in de binnenvaart is gewoon 
onvermijdelijk. Het is een beetje een 
cliché om de overcapaciteit de schuld 
te geven, net als dat je alle proble-
men op de wereld niet mag herleiden 
tot de overbevolking. Misschien een 
idee om een groeiheffi  ng in te stellen 
voor mens en markt. Daar ligt George 
Orwell niet wakker van.

Groeiheffi ng

De Binnenvaartkrant is van en voor 
de lezers. Gelukkig krijgen we veel 
nieuwstips en soms ook foto’s 
doorgespeeld van mensen uit de 
vaart. Dat willen we uitbreiden. 
Daarom zetten we voortaan Scoop-
shot in. Met deze handige gratis 
app kunt u gemakkelijk en razend-
snel met uw smartphone foto’s ma-
ken en opsturen. Publiceren we de 
foto in de krant, dan verdient u er 
nog geld mee ook.
Wie weet nou beter wat er op de 

vaarwegen en in havens gebeurt 
dan onze lezers? Komt u iets tegen 
waarvan u vindt dat ook anderen 
dat moeten zien…maak dan een 
foto met Scoopshot op uw smartp-
hone en stuur hem op. 
Maar het kan ook gebeuren dat de 
redactie op zoek is naar een foto 
van een nieuwsfeit. In dat geval ont-
vangt u een verzoek (‘taak’) om een 
foto te maken als u in de buurt 
bent. 
Een bijzondere categorie is de the-

mataak: geregeld stuurt De Binnen-
vaartkrant zo’n opdracht. Van de 
vakantie aan boord, uw schip in het 
ijs, uw bezoek aan een havendag of 
beurs, het afscheid van het inter-
naat…het kan van alles zijn. 
Wilt u er zeker van zijn dat u alle 
taken op uw smartphone ontvangt, 
download dan de Scoopshot-app 
(beschikbaar voor iPhone en An-
droid) en word ook meteen lid van 
De Binnenvaartkrant Scoopshot 
Club. Alleen leden van onze ‘com-

munity’ ontvangen namelijk de 
speciale themataken. 
De Scoopshot-app werkt heel een-
voudig. Met de knop ‘Tap to Snap!’ 
maak je een nieuwe foto. Tevre-
den met het resultaat? Stuur 
hem dan in als nieuwsfoto 
of als ‘taak’. Geef een korte 
omschrijving van de lo-
catie en de gebeurtenis 
mee en stuur hem door. 
Als we de foto publiceren 
krijg je vanzelf je geld.

De eerste themataak 
luidt: Maak een foto van 
uw favoriete plek om De 
Binnenvaartkrant te le-
zen. Houd uw telefoon 
in de gaten voor de in-
structies.

Uw foto in de krant? Stuur hem met Scoopshot!

Download Scoopshot via www.binnenvaartkrant.nl
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[                  ]Familieberichten
Familieberichten zijn mededelingen van: 

geboorte, verloving, huwelijk, overlijden, dankbetuiging en in memoriam.

Het plaatsen van een familiebericht in De Binnenvaartkrant kost  0,80 per mm in hoogte, 

excl. 19% BTW.

Zo geeft u een familiebericht op: 
Telefonisch: 010-4140060 (ma. t/m vr. van 09:00 tot 17:00 uur) . Fax: 010-4140212

E-mail: service@binnenvaartkrant.nl

Schriftelijk: De Binnenvaartkrant, Afd. Familieberichten. 

Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam (met vermelding van naam, adres en telefoonnummer waarop u 

overdag te bereiken bent).

Sluitingstijden:
Familieberichten kunt u tot maandagmorgen 10:00 uur, in de oneven weken, opgeven.

NB: Voor alle zorgvuldigheid worden familieberichten alleen geplaatst als 

verificatie van de afzender mogelijk is.

Ik zal nog altijd grapjes met je maken, 

we zullen samen door het woelige water gaan. 

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, 

raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Na een mooi leven is in de leeftijd van 91 jaar overleden 
mijn lieve en zorgzame man, onze vader, schoonvader, 

opa en grootopa

Gerrit den Haan

Rotterdam, 13 juli 1921 Dordrecht, 16 september 2012

An den Haan –Wagemaker 
Gijs en Nelly 
Henny 
Gerrit en Marie 

Joop en Monique 
Kleinkinderen en 
achterkleinkinderen

Het afscheid heeft reeds plaats gevonden op 
donderdag 20 september in crematorium Rotterdam, 
Maeterlinckweg 101 te Rotterdam-Zuid. 

10 nieuwe overalls € 99,00
Werkkleding vlamvertragend,

Veiligheidsschoeisel
Regenkleding
Werkjassen

Prijzen excl. btw

www.terwijn-zwolle.nl
tel. 038 4651728

WWW.BUYCKTECHNIEK.NL

HYDRAULIEK en slangenservice

UYCK ECHNIEK B.V.B T

0167 - 52 45 65 | Heijningen | info@buycktechniek.nl

ONTWERP - INSTALLATIE - REPARATIE
Voor alle hydrauliek bij u aan boord. Gespecialiseerd in stuurwerken.

C A D A
B a t t e r i j e n

+
CADA - BATTERIJEN

Cada Batterijen bvba

Vosseschijnstraat - Haven 140

2030 Antwerpen - Belgium

Tel.  +32 (0)3 326 70 90

Fax. +32 (0)3 326 02 87

info@cada-batterijen.be

www.cada-batterijen.be 

compleet  in  brandbeve i l ig ing

b r a n d b e v e i l i g i n g

• Verkoop
• Verhuur
• Diensten
• Opleidingen 
• Advies

RBC Brandbevei l ig ing

T +31 (0)10 288 02 28

n ONDERHOUD /
REPARATIE

n NIEUWBOUW

n MECHANISCH /
ELEKTRISCH

Keizersveer 3c
Raamsdonksveer

0162-513650
info@asto-bv.nl

BOUWEN OP WATER

www.huizinga-snijder.nl 

Fulltime junior/senior disponent M/V

Vind jij het prettig om als een spin in een web te 
fungeren,om ervoor zorg te dragen dat de planning 
optimaal verloopt?
Zie jij het als een uitdaging om bij eventuele 
problemen de ideale oplossing te vinden?
Ben jij een verantwoordelijk persoon die altijd de 
uitdaging prevaleert?
Heb je een flexibele instelling en geen 9 tot 5 
mentaliteit? Solliciteer dan direct voor deze 
verantwoordelijke en dynamische functie.

Functie eisen:
• MBO opleiding
• Kennis van de Duitse taal
• Kennis van de Franse taal is een pre
• Affiniteit met de scheepvaart

Ons bedrijf kent goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden. De beloning wordt vastgesteld 
aan de hand van kennis en ervaring.

Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van 
een CV kunt u richten aan:
YST Bevrachting B.V.
T.a.v. Philip van IJzerlooy
Noordeinde 176
3341 LW Hendrik Ido Ambacht

Wegens uitbreiding van onze werk-
zaamheden is YST Bevrachting B.V. 
per direct op zoek naar een:

GROUP BAECK

TE KOOP 

Bijkomende info: nadine.vanderdonck@baeck.be 
Tel.(0032)03/546.06.33 • Fax. (0032)03/ 546.06.36

Jos de Laat  Tel. (0032)0496/50.25.93

ANTVERPIA 17  250 PERSONEN

KEMPENHART  184 PERSONEN

KEMPENAAR 50 PERSONEN

PIETER PAUL RUBENS - Overzetboot 300 PERSONEN

CAROLINE - Duw-sleepboot   540 PK - 397 KW - MOTOR A.B.C. 

GONDA 1 STOOMBOK MET STOOMCOMPRESSOR-ANTIEKWAARDE einde 1800
kan operationeel gemaakt door onze ex bedienaar - 50 TON

ANTVERPIA 8 - ex magazijn ponton  159 TON

PASSAGIERSSCHEPEN:

Rondvaartboot,
34 x 6.50 x 1.00 x 5.30 x 6.30.

www.meppelerdiep.nl Tel. 06-15559215

TE KOOP CASCO

Gevraagd: KAPITEIN op koppelverband
i.b.v. Rijnpatent tot Mannheim. Vrijetijdsregeling 14/14

Tel. 06-53153374 / 06-51485550
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Door een 10 miljoen euro kos-
tende uitbreiding is de capaciteit 
van Barge Terminal Born verdub-
beld naar 300.000 TEU. Daarmee 
heeft haven Holtum-Noord (ge-
meente Sittard-Geleen) nu de 
grootste inland terminal van Ne-
derland. 

Minister Melanie Schultz stelde 
maandag 10 september de nieuwe 
kade in gebruik. Het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu heeft 4,7 
miljoen euro meebetaald.  De pro-
vincie Limburg stelde 2,1 miljoen 
beschikbaar en de gemeente Sit-
tard-Geleen 3,2 miljoen.
De nieuwe havenfaciliteit, met een 
kade van 150 meter en een opslag-
terrein van 4 hectare, is voor de 
komende tien jaar verhuurd aan 
Barge Terminal Born (BTB).  Verder 
is de haven uitgebaggerd tot een 
diepte van 3,95 meter. 
Hierdoor, en dankzij de eerder al 

gerealiseerde verhoging van de 
bruggen over het Julianakanaal, is 
Holtum-Noord nu bereikbaar voor 

schepen met vier lagen containers. 
Vier schepen, in grootte variërend 
van 150 tot 300 TEU, varen continu 

op en neer tussen Born en contai-
nerterminals in Rotterdam en Ant-
werpen. BTB verwerkt nu nog ruim 
2.000 TEU per week.

Maasvlakte 2
“Met deze uitbreiding is de Barge 
Terminal Born klaar voor de groei 
van het aantal te vervoeren zeecon-
tainers van en naar de zeehavens”, 
zei directeur Jan Overdevest van 
moederbedrijf Waalhaven Group. 
Hij verwacht dat de groei van de 
haven van Rotterdam door het in 
gebruik nemen van Maasvlakte 2 
tot gevolg heeft dat het binnen-
vaarttransport naar het achterland 
de komende jaren flink zal toene-
men.
Naast de nieuwe kade en de aanleg 
van een opslagterrein De douane-
afhandeling kan in Holtum-Noord 
plaatsvinden, waardoor vertraging 
in de zeehavens voorkomen 
wordt.

Barge Terminal Born kan fl ink groeien

Minister Schulz opende samen met wethouder Pieter Meekels (rechts) en direc-
teur Jan Overdevest van de Waalhaven Group de nieuwe kade. Gedeputeerde 
Mark Verheijen (links) en burgemeester Sjraar Cox kijken toe. 
(foto MCM Productions)

DOOR COR SPEK

In De Binnenvaarkrant (editie 
19) presenteerde Eurovracht.eu 
zich enthousiast om de sector te 
wijzen op de nieuwe mogelijkhe-
den voor het krijgen of aanbie-
den van vracht. Alles conform de 
op de site genoteerde marktre-
gels. Webmaster Rudie Eerkes 
kreeg direct na publicatie een 
pittige reactie van Bargelink die 
meende dat de algemene voor-
waarden van Eurovracht.eu wel 
heel veel overeenkomsten ver-
toonden met die van hen.

Axel Götze-Rohen (directeur Barge-
link) liet Eerkes weten dat diens 
actie van “knippen en plakken” in 
strijd was met de auteursrechten. 

Götze verzocht Eurovracht.eu bin-
nen vijf dagen de gepubliceerde 
marktregels aan te passen en deze 
te baseren “op eigen intellectueel 
werk”. 

De uit Terneuzen afkomstige Eerkes 
vertelde desgevraagd niet geschrok-
ken, maar wel verbaasd te zijn over 
de reactie van Bargelink. “Dat zo’n 
groot concern zich zó druk maakt 
tegenover een kleine jongen. De 
regels leken weliswaar op elkaar, 
maar komen niet van Bargelink. In 
die zin hebben zij ongelijk.” 
“En als men een punt heeft, dan 
nog haal ik daar geen brood van de 
plank. Maar ik ben te klein om hier 
een gevecht van te maken en heb 
de marktregels dus aangepast.” 

Daarmee beschouwt hij de zaak als 
afgedaan en bestaan er no hard fee-
lings wat hem betreft.

Herschreven
De Terneuzenaar legde uit dat de 
‘oude’ marktregels een samenstel-
ling waren van informatie die hij 
her en der op het internet had ver-
zameld. Bang voor reacties van an-
deren is hij niet: “Ik heb de regels 
nu herschreven. Zij zijn dus nu van 
mij. Er zullen best woorden iden-
tiek zijn, maar op woorden rust 
geen auteursrecht. Anders zou je 
nooit meer iets kunnen schrij-
ven.”
Partijen die zich in de tussentijd op 
Eurovracht.eu hebben aangemeld, 
werden overigens door Eerkes geïn-

formeerd. “Men ging akkoord met 
de aanpassingen.”
Ook had hij eerder overleg met een 
jurist die hem aangaf wat er “onge-
veer in moest”. 
Mocht de handel via Eurovracht.eu 
een enorme vlucht gaan nemen, 
dan is Eerkes wel voornemens zijn 
nieuwe marktregels juridisch gron-
dig te laten doorlichten. “De site is 
nu nog een probeersel. Mocht het 
niet aanslaan dan zijn die kosten 
weggegooid.”

Al met al levert de commotie hem 
wel het nodige voordeel op. Bezoe-
kersaantallen stegen explosief en 
opnieuw staat Eerkes met zijn ini-
tiatief in de krant. Hij ziet dat als 
pure winst.

Commotie rond Eurovracht.eu “pure winst”

Waarover twittert 
de binnenvaart?

Blijf op de hoogte van 
het nieuws en volg 
De Binnenvaartkrant op 
Twitter: @BVK_binnenvaart.

>> vervolg van de voorpagina

In 2013 worden voor het hoofd-
vaarwegennet definitieve besluiten 
genomen over nieuwe sluiskolken 
bij Eefde en de Beatrixsluis. De ver-
dieping van de vaarweg Harlingen-
Kornwerderzand wordt opgeleverd 
en de realisatie van de verbreding 
van het Wilhelminakanaal bij Til-
burg tot Loven start, evenals de ver-
ruiming van de Wilhelminasluis in 
de Zaan en de ombouw van de 
keersluis bij Zwartsluis. Tevens wor-
den in 2013 diverse binnenhaven-
projecten in het kader van de quick 
win-regeling binnenhavens opgele-
verd. Er komt een fietsveer tussen 
Capelle en Krimpen aan den IJs-
sel. 
De bezuinigingen vragen om 
“scherpe prioriteitstelling, gericht 
op het vooral daar investeren waar 
het maximaal bijdraagt aan het eco-
nomisch herstel”, aldus het minis-
terie. “Voorbeelden daarvan zijn 
mainports, brainports, greenports 
en achterlandverbindingen. (…) 
De internationale concurrentie-

kracht van de mainport Rotterdam 
en de Nederlandse maritieme sec-
tor wordt versterkt door het realise-
ren van een efficiënte, betrouwbare, 
veilige en duurzame zee- en bin-
nenvaart alsmede een goed netwerk 
van achterlandverbindingen.”

“Stimuleren, niet 
bezuinigen”
Het Centraal Overleg Vaarwegen 
stelt dat 2013 te overzien is voor de 
vaarwegen, “maar jaren daarna zijn 
te krap begroot.” 
Het overlegorgaan van EVO, Water-
bouwers en Koninklijke Schutte-
vaer maakt zich zorgen over de te-
ruggang van het budget. “Voor 2013 
is 814 miljoen euro voor vaarwegen 
beschikbaar. Deze bedragen lopen 
terug tot 730 miljoen in 2015 en 
510 miljoen in 2020, terwijl er gro-
te investeringen in het vaarwegen-
net worden gevraagd. Onlangs 
heeft het COV een top tien vaarweg-
capaciteitsknelpunten uitgebracht, 
waarmee duidelijk is geworden dat 
tot 2030 600 miljoen euro extra 
nodig is onder andere voor het 

bouwen van nieuwe sluiskolken. 
Een tijd van crisis vraagt om ge-
richte investeringen die de econo-
mie stimuleren, niet om bezuini-
gingen.”
Er zijn geen projecten geschrapt, 
stelt het COV, dat het ‘faseren van 
projecten’ positief noemt. “De uit-
werking grijpt wel in, want een deel 
van de geplande vaarwegprojecten 
komt pas een jaar later gereed dan 
eerder gepland.” Het verwijst daar-
bij naar de bovengenoemde projec-
ten. 
Het COV had het ministerie ge-
vraagd om de bezuinigingen op het 
infrastructuurfonds uit het Lente-
akkoord (jaarlijks 200 miljoen) 
vanaf 2014 naar rato te verdelen 
over wegen, spoor, vaarwegen en 
grote projecten. Dit is gebeurd. 
(Het Lente akkoord wordt ook wel 
Kunduz-akkoord genoemd omdat 
dezelfde politieke partijen dit ak-
koord steunden als twee jaar gele-
den de uitzending van militairen 
naar de Afghaanse provincie 
Kunduz: ChristenUnie, Groen-
Links, D66, CDA en VVD – zij heb-

ben in de nieuwe samenstelling van 
de Tweede Kamer overigens niet 
langer een meerderheid).
Het COV is verheugd over de expli-
ciete toezeggingen in de begroting 
dat minister Schultz een proactieve 
inspanning wil plegen om de vaar-
wegen voor goederenvervoer beter 
te benutten en om een actief lid-
maatschap van de Centrale Rijn-
vaartcommissie te blijven nastre-
ven. 

Kernnet 
De minister heeft toegezegd de mo-
tie van Arie Slob (ChristenUnie) 
waarin hij verzocht om een master-
plan achterlandverbindingen bin-
nenvaart, te integreren in de uitvoe-
ring van de motie Aptroot inzake 
de achterlandknooppunten. “Dit 
krijgt concrete invulling in de vorm 
van een kernnet Logistiek, bestaan-
de uit weg, spoor en vaarwegverbin-
dingen en multimodale knoop-
punten die van landelijke betekenis 
zijn. Dit komt tot stand in het kader 
van Topsector Logistiek.”

COV: “Jaren na 2013 zijn te krap begroot”
@JongBLN 
Save the date! Do 25 Okt. a.s., 
Rotterdam, 2e Jong BLN bijeen-
komst. We are the young ones! 
#jongtalent #maritiem #master-
class #binnenvaart 
14-09-2012

@PepijnvanDelft 
U kunt nog steeds meedoen aan 
de enquête over het eten aan 
boord #zeevaart #binnenvaart ga 
naar http://www.nautulusnl.org 
en vul de enquête in 
14-09-2012

@ikbenblij 
Sta je klaar om rond te gaan om-
dat de kraan niet breed genoeg 
is laten ze de laatste container 
staan eerst ff pauze houden #lut-
serd #APM 
16-09-2012

@Michaeleleveld 
Weer bijna op de laadplaats voor 
een bakkie zand @swelgern dan 
naar karlsruhe! 
16-09-2012

@Matroossaartje 
Novacollege moet de les tijden 
van de binnenvaart afdeling aan-
passen 08:45 is voor sommige 
leerlingen gwn niet haalbaar @
novacollege 
17-09-2012

@BartVerkade
Vanmorgen ms Maartje door 
Houtribsluis geschut. Nu druk 
met nieuwe bureau- en contribu-
tiestructuur nieuwe branche-
vereniging#BLN Mooi werk!
17-09-2012

@TeamCoShipyard
Marcel wordt 50 jaar !!! !de ga-
rantie is eraf ! http://pic.twitter.
com/81WeWGwo
19-09-2012

@TonHoving 
ILT onderzoekt het gevaar van 
statische electriciteit bij de bela-
ding van binnenvaarttank-sche-
pen in relatie tot o.a. de laadsnel-
heid. 
20-09-2012

@Binnenvaartfan 
In #binnenvaart wordt door de 
sector hard gewerkt aan gelijk-
heid in int.nat. certificaten. Komt 
nl. niet vanzelf. #onderwijs 
#marktwerking 
21-09-2012
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Alewijnse Marine Systems
Telefoon (024) 371 63 11

ams@alewijnse.nl
www.alewijnse.nl

Elektrotechniek
Nautische apparatuur
Service & Onderhoud

• Levering en installatie van alle merken motoren
• Reviseren en uitlijnen

Officieel dealer van

Tevens steunpunt van Iveco

Tel: +31 (0) 184 411 922
Fax: +31 (0) 184 419 565
Email:  mfvink@xs4all.nl

Machinefabriek A.A. Vink B.V.
Rivierdijk 78
3361 AR Sliedrecht

Veolia Transport Nederland is actief op de Nederlandse markt van personenvervoer. De activiteiten omvatten stadsvervoer en streekvervoer 
per bus, trein, taxidiensten en de veerdienst Vlissingen-Breskens. Veolia Transport is actief in Zeeland, Brabant, Haaglanden en Limburg. 

Voor de veerdienst Vlissingen-Breskens zoeken wij een:

Machinist m/v (36 uur per week)

De functie:
Als machinist valt u hiërarchisch onder de 
Coördinator Technische Dienst (CTD). Tijdens de 
uitoefening van uw dagelijkse werkzaamheden,
ontvangt u functioneel en operationeel
leiding van de schipper. U bent werkzaam
in een vaste ploeg, bestaande uit schipper, 
stuurman, matroos en machinist.

In de functie van machinist bent u verantwoorde-
lijk voor het opstarten en in bedrijf houden van 
de technische installaties op het bedrijf zijn de 
SWATH schip. Problemen hierbij lost u zoveel
mogelijk zelf op. Het reguliere onderhoud wordt 
volgens planning mede door u verzorgd. 

Opvallende/kenmerkende storingen en reparaties
meldt u aan de CTD. U bent mede verantwoor-
delijk voor het voorraadbeheer van technisch 
materiaal.

U zorgt voor een juiste toepassing, conform de 
geldende voorschriften, ten aanzien van de 
werking en bediening van veiligheids- en 
hijsmiddelen in de technische ruimtes.
U draagt, in samenwerking met de ploeg, zorg 
voor het bunkeren van brandstoffen, smeermidde-
len en watervoorraad. U verleent in voorkomende 
gevallen assistentie aan collega’s van uw ploeg.

Wij vragen:
U beschikt over minimaal opleiding Machinist A 
GHV of gelijkwaardig. Verder is de afgeronde 
opleiding brandbestrijding en de technische
module zoute veren (indien andere opleiding dan 
machinist A GHV) een vereiste. 
In deze functie verwachten wij van u een zelfstan-
dige, flexibele en creatieve werkhouding.

Wij bieden:
De functie is ingedeeld in 
loonschaal 6 van de CAO Veolia 
Transport Fast Ferries. Er zal gestart 
worden met een jaarcontract, met mogelijkheid 
voor plaatsing in een vast dienstverband na ge-
bleken geschiktheid. U zult werkzaam zijn in een 
rooster waarbij inzet op weekend- en feestdagen
van toepassing is.

Informatie en sollicitatie:
Voor eventuele nadere informatie over de functie kunt u contact
opnemen met Wim Dijkgraaf, telefoon 088 0761134 
of per e-mail: wim.dijkgraaf@veoliatransdev.com.

Uw sollicitatiebrief, voorzien van afschriften van diploma’s, 
kunt u richten tot: 
Veolia Transport Fast Ferries, 
t.a.v. Wim Dijkgraaf
Westerhavenweg 2a, 4382 NM Vlissingen

www.veolia-transport.nl

Nautische Crew gezocht!
Geef A-ROSA een gezicht en word deel van ons team op de 
Rijn. Als kapitein, navigator, stuurman of matroos: aan boord 
von de A-ROSA cruisevloot verbinden ons teamgeest, passie 
en vooral het verlangen naar het schip – “Lust auf Schiff”.

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

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

TE KOOP KVB,
5000 ton, bjr. 1998 Orsova. 

2 x 1350 pk.Wärtsila.
Inruil mogelijk.

Tel. 06-53153374

L 14.99  BR 4.14  H 3.50-2.40  D 0.80
Ook geschikt voor langere reizen 
(Frankrijk-Belgie), zowel in de zomer 
als in de winter.4 personen.

TE HUUR: DIRECTIEVAARTUIG

Telefoon: 06-51125174

TE KOOP CASCO 

Rondvaartboot, 

34 x 6.50 x 1.00 x 5.30 x 6.30. 

www.meppelerdiep.nl 

Tel. 06-15559215

MATROOS GEVRAAGD

Internationale vaart, loon vlgns 

CAO.

H.O.D.N. Gerardus

Tel. 06-53388660

TE KOOP: 

KRAANPONTON 30X9X2. 

Bouwjaar 2011 met PLM 30, 

4 ton tot 16 meter incl 

2 grijpers en 2 verhaallieren. 

Accommodatie en opslagcont. 

SI gekeurd. 

Info 06-51809092 / 

06-20704015

AMSTERDAM CANAL CRUISES 

& BLUE BOAT COMPANY zijn 

op zoek naar nieuwe schippers 

in bezit van grootvaarbewijs 

en marifooncertificaat, wil jij 

als gastheer de Amsterdamse 

grachten promoten? Voltijd/

deeltijd mogelijkheden. 

Neem contact met: 

Tel. 020-6791370



De Binnenvaartkrant 25 september 20127

In de najaarsvergadering van de 
CCR staat de verplichting van AIS 
geagendeerd en de Nederlandse 
delegatie zal zich daar niet tegen 
verzetten. Dit vertelde Ger Veuger, 
lid van de ASV-Denktank, zater-
dag 15 september bij de vergade-
ring van de ASV in Rotterdam. De 
ASV heeft wel voorgesteld om het 
bereik van AIS te verminderen van 
40 naar 4 kilometer. 

“Inmiddels heeft 95 procent van de 
binnenvaart AIS aan boord”, aldus 
Ger Veuger. “En het gaat net als met 
de marifoon: als je het eenmaal 
hebt, wil je het niet meer kwijt. Het 
is erg makkelijk in het gebruik. Maar 
dat is iets anders dan een verplich-
ting. De marifoon werd pas verplicht 
gesteld toen vrijwel iedereen er twee 
aan boord had.” De bedrijfszeker-
heid van de (goedgekeurde types) 
AIS speelt daarbij een rol. “Bij mij 
bleek dat de zender stuk was, maar 
ik kon wel blijven ontvangen”, ver-
telde een schipper in de redelijk 
gevulde zaal. “Je kunt helemaal niet 
zien dat je niet uitzendt, maar dan 
wordt je schip wel tegen de kant ge-
legd, omdat je je AIS niet aan hebt 
staan.”
Ger Veuger was samen met het nieu-
we bestuurslid Ron Breedveld bij het 
overleg met de Nederlandse Rijn-
vaartcommissaris Ivo ten Broeke en 
Paul van Gurp van het ministerie 
van I&M. “Die zeggen dat het niet 

de bedoeling is dat schepen om die 
reden worden stilgelegd. Maar dat 
gebeurt in Oostenrijk nu wel, waar 
die verplichting al van kracht is. En 
als je iets verplicht stelt, dan gaat de 
politie handhaven.”
Rijkswaterstaat en de bij het overleg 
aanwezige vertegenwoordigers van 
de andere bonden – in transitie naar 
Binnenvaart Logistiek Nederland – 
zijn wel tegen het verplichten van 
een elektronisch kaartsys teem Ecdis 
(Electronic Chart Display Informa-
tion System), een blauw bord-func-
tie en een gyrokompas. “Ze stellen 
dat AIS geen navigatiesysteem is en 
dat die functies te veel samenhangen 
met navigatie.” Daar is de ASV het 
mee eens, maar zij vindt tevens dat 
die hele verplichting van AIS en alle 
daarmee samenhangende verplich-
tingen niet zouden moeten: “Houd 
toch op met die regelneverigheid.”
Het terugbrengen van het bereik 
naar 4 kilometer heeft twee voorde-
len, aldus Veuger: het stroomver-
bruik gaat omlaag, wat zeker nuttig 
is bij stilliggen, en het wordt moei-
lijker bereikbaar en dus minder in-
teressant voor de websites die nu alle 
gegevens van AIS online plaatsen. 
Dit komt de privacy van de schipper 
ten goede. Hij voegde daar later aan 
toe: “Het gaat er niet om dat je iets 
te verbergen hebt. Het gaat erom dat 
schippers ook hun huis bij zich heb-
ben en dat het niemand iets aangaat 
waar zich dat bevindt.”

Die voor de binnenvaart zo speci-
fieke situatie speelt ook een rol bij 
de veelgehoorde klacht over de nog 
steeds toenemende beperkingen bij 
het van boord gaan als een schip bij 
een bedrijf ligt te laden of lossen. “Ik 
was anderhalf uur bezig om aan 
boord van mijn schip te komen. Je 
moet het 24 uur van tevoren via een 
website aanmelden dat je door de 
poort wilt”, vertelde één van de aan-
wezige schippers. 

Geen transitie
De ASV heeft definitief afgehaakt bij 
het transitie-overleg, waarbij de ove-
rige organisaties in de binnenvaart 
bouwen aan één organisatie: Bin-
nenvaart Logistiek Nederland. Op-
nieuw was het Ger Veuger die na-
mens de ASV had gesproken, dit 
keer met Arie Kraaijeveld, de voor-
zitter van het Transitiecomité. “Op 
verzoek van Kraaijeveld is onder-
zoek gedaan naar de markt in de 
binnenvaart. Maar in de plannen 
voor BLN staat dat de organisaties 
zich niet bemoeien met de markt. 
Wij willen ons wel bemoeien met 
de markt. Sterker: dat rapport toont 
weer aan dat de markt van het ver-
voer een aparte status moet krijgen 
in Europa.” Hij doelt op het rapport 
Marktwerking en Samenwerking in de 
binnenvaart van prof. dr. ir. Gert van 
Dijk, dr. ir. Onno F. van Bekkum en 
ir. Karel van den Boogaard. “Die 
aparte status had het vervoer vóór 

1990 en die willen we terug. Ik heb 
aan Kraaijeveld gevraagd wat hij met 
dat rapport gedaan heeft. Hij zei dat 
hij het naar Den Haag heeft ge-
stuurd. Kraaijeveld voelt er niets 
voor om iets aan die markt te 
doen.”
Er is wel contact tussen ASV en de 
Binnenvaart Branche Unie. Tenmin-
ste, dat wil de ASV, vertelde vicevoor-
zitter Sunniva Fluitsma, maar dan 
wil ze een keer met de BBU om de 
tafel over een aantal principiële pun-
ten. Toen ze dat voorstelde, kreeg ze 
te horen dat ze maar een half uur 
voor haar hadden. “Ik voelde me 
beledigd en vraag de zaal toestem-
ming om te antwoorden dat we ten-
minste een dag ervoor uittrekken, en 
anders hoeft het van ons niet.” Daar 
was de zaal het mee eens.

Pamfl et
Sunniva Fluitsma was – mede door 
de publiciteit die zij en haar partner 
David Twigt regelmatig genereren 
door op tv en radio te vertellen over 
de situatie in de kleine binnenvaart 
– benaderd door de TU Delft die 
onderzocht wat de kracht was van 
organisaties. Mensen van de TU ver-
telden haar dat de ASV op veel pun-
ten gelijk heeft, maar op de één of 
andere manier er niet in slaagt dit 
goed over de bühne te krijgen. “Zet 
alles op een A4”, werd haar aange-
raden. Daar is werk van gemaakt en 
intussen hebben veel politici en an-

deren al het pamflet Kleine binnen-
vaart de moeite waard ontvangen; de 
Europarlementariërs in een Engelse 
versie. Het is wel iets meer geworden 
dan een A4, maar de info is compact 
gehouden. 
Voorzitter Willem Stam: “We heb-
ben gewonnen als we een sociaal-
economisch aanvaardbare situatie 
in de binnenvaart bereikt hebben. 
Wat we daarmee bedoelen en hoe 
we het willen bereiken hebben we 
omschreven in het pamflet.” 
“Een sociaaleconomische situatie is 
natuurlijk nooit een constant gege-
ven. Maar je kunt de situatie wel 
stabieler maken dan hij nu is. Daar 
moeten politieke keuzes voor ge-
maakt worden. Je ziet nu al dat di-
verse partijen bereid zijn verder te 
kijken dan het vrijemarktdenken 
zoals dat nu functioneert. Of beter 
gezegd: bij ons níét functioneert. 
Om dat te bereiken willen we dat 
het Witboek (White Paper van Euro-
pese Commissie – red.) een grotere 
plek inneemt in het politieke den-
ken.” In dat Witboek speelt volgens 
Willem Stam de zorg voor het mi-
lieu een grotere rol dan in de Neder-
landse politiek. 
Aan het slot van de vergadering 
deelde het bestuur mee dat de bin-
nenvaart bij de discussie over de 
verschuiving van de AOW-leeftijd 
heeft ingebracht dat het vak van 
schipper moet worden gekenmerkt 
als ‘zwaar beroep’.

ASV wil bereik AIS verminderen

DOOR JOHAN DE WITTE

Nauwelijks heeft Koningin 
Beatrix haar troonrede uitge-
sproken of bestuurders en 
bedrijfsleven van Alblasserdam, 
Dordrecht, Papendrecht, Slie-
drecht, Hendrik-Ido-Ambacht en 
Zwijndrecht schuiven aan bij het 
‘prinsjesdag- ontbijt’ van de 
Drechtsteden!

In Dordrecht belichtte burgemees-
ter Brok op 20 september voor zijn 
ontbijttafelgasten de verkiezings-
uitslag, nieuwe kabinetsformatie en 
miljoenennota in vogelvlucht. Hij 
vergeleek het grote middenkader 
van de verkiezingsuitslagen met het 
politieke landschap uit de jaren ‘90. 
Vanzelfsprekend kwam het wel en 
wee voorbij van economie, bedrijfs-

leven, sociale verzorgingstaat, amb-
telijk functioneren en andere on-
derwerpen, zoals uitkering 
Provinciefonds per inwoner, maar 
ook dat de ‘pijn’ van noodzakelijke 
bezuinigingen voor burgers onver-
mijdelijk zal blijken. 
Zijn gasten kregen gelegenheid tot 
aanvulling op een brief gericht aan 
de formateur van het nieuwe kabi-
net, waarin Drechtsteden zegt klaar 
te staan voor actieve bijdrage aan 
verbetering. 
Voorzitter Teun Muller van Werkge-
vers Drechtsteden maakte hiervan 
gebruik door een lans te breken 
voor beroepsopleidingen. De kop-
peling onderwijs-bedrijfsleven 
noemde Muller van de grootste be-
tekenis. Met de opmerking dat het 
hoger beroepsonderwijs in deze 

regio verdwenen is, zette hij een 
punt.

In deze door H.L. van Broekhoven 
geschreven brief lezen we onder de 
kop ‘Maritieme Topregio’ dat de 
Drechtsteden vanouds sterk zijn in 
het maritieme cluster, de baggersec-
tor en vanwege onze ligging in de 
nationale ruimtelijke hoofdstruc-
tuur betrokken is bij de ontwikke-
lingen in zowel Zuidvleugelver-
band, de logistieke Delta van 
Rotterdam en die in West-Brabant 
tot aan Antwerpen. De Drechtste-
den vormen als onderdeel van de 
Mainport Rotterdam een belang-
rijke schakel tussen het Randstede-
lijk netwerk richting het noorden 
en het havenindustriële netwerk 
naar het zuiden.
In deze brief wordt onder andere 

wegens groeiverwachting van de 
Rotterdamse haven Rijksaandacht 
gevraagd voor de totstandkoming 
van robuuste achterlandverbindin-
gen over weg, water en spoor. Op 
het spoor vormt de externe veilig-
heidsproblematiek rond vervoer 
van gevaarlijke stoffen een groeiend 
knelpunt in dit reeds overbelaste 
deel van Nederland. 
Ter oplossing hiervoor roepen de 
Drechtsteden op om in samen-
spraak met de regio in het kader van 
kernnetwerk logistiek een beroep te 
doen op beschikbare EU-fondsen. 
We rekenen erop dat de slogan ‘ver-
voer over water de juiste weg’ in 
deze vervoer- en veiligheid proble-
matiek, door bestuurders serieus 
wordt genomen en eveneens als 
oplossing wordt gezien.
 
We lezen verder in deze boodschap 
aan politiek Den Haag koppen zo-

als: Sterk profiel van Drechtsteden, 
Zet het topsectorenbeleid voort, In-
noveer de arbeidsmarkt, Realiseer 
daadwerkelijke systeeminnovaties, 
Benut onze gebundelde denk-
kracht, Drechtsteden landelijk 
toonaangevend, Experimenteer-
ruimte gevraagd, pleidooi voor 
Nieuwe benadering Zuidvleugel en 
Zuidelijke Delta. Waarmee Den 
Haag is gebriefd van de Drechtste-
den medewerking. 

Hierbij opgemerkt dat dankzij ont-
wikkelingen betreffende uitstoot, 
schone motoren en innovatieve 
hybride voortstuwingen, de scheep-
vaart haar prestatie levert aan een 
schoon milieu en reeds vanuit de 
vroege geschiedenis onlosmakelijk 
verbonden is met economie en 
werkgelegenheid. 
Het was een smakelijk, voedzaam 
en leerzaam ontbijt!

Drechtsteden klaar voor actieve bijdrage aan nieuw kabinet

AIS GEEN GOED NAVIGATIESYSTEEM

ADVERTENTIE

Gelaagstraat 55 . 9150 Rupelmonde
Tel/Fax: 03 774 45 56 . GSM: 0478 27 54 56

• Feesten en scheepsdopen 
   tot 300 personen
• Ideaal gelegen naast de werf
• Mooi terras met uniek zicht  
   over de Schelde
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www.SCALDIANA.be
brasserie - restaurant

Rupelmonde

bruiloften, recepties, opleveringen, personeelsfeesten

T 0181-626126   F 0181-624702
www.partyschepen.org

Heeft u iets te vieren?
   Ga gezellig varen!!
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VTGROUP.NL

Verenigde Tankrederij B.V.
P.O. Box 59005 | 3008 PA  Rotterdam | Nijmegenstraat 1 
Waalhaven Pier 2 | 3087 CD  Rotterdam | Harbour 2181a
T +31 (0)10 487 62 00 | F +31 (0)10 487 62 19

De VT Group (Verenigde Tankrederij) is een betrouwbaar maritiem bedrijf met een gezonde dosis 
pragmatisme. Wij bieden klanten innovatieve logistieke producten en veilige, efficiënte, service gerichte 
operaties met aandacht voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. VT is in 1916 in Rotterdam 
opgericht en levert haar gespecialiseerde onafhankelijke services momenteel in Europa en Centraal 
Amerika (Panama)

Wegens uitbreiding van al onze activiteiten zijn wij op zoek naar gemotiveerde

Stuurlieden en Schippers
Vereist zijn Grootvaarbewijs 2, Marifooncertificaat en Radardiploma. Daarnaast beschikt u over 
een Rijnpatent tot Mannheim en een ADN basiscertificaat. Een ADN chemiecertificaat is een pré.

Wij bieden:

Zin in een nieuwe uitdaging en interesse om door te groeien naar een hogere functie bij gebleken 
geschiktheid dan bent u de kandidaat die wij zoeken. Voor informatie over de functie kunt u contact 
opnemen met de heer W.J. Giessen van de afdeling HR onder telefoonnummer 010 - 4876231 of u 
kunt reageren via: wgiessen@vtgroup.nl

SOMTRANS NV
Albertkanaalbaan 9 - B-2110 Wijnegem

Tel: 0032(0) 3 355 16 88

www.somtrans.be 
Email: admin@somtrans.be

Als Assistent walkapitein op de 
eerste plaats bij rederij Somtrans!

Het moderne kantoor, gebouwd in 1996, is gelegen aan het Albert-
kanaal te Wijnegem bij Antwerpen. Onze medewerkers, op kantoor 

evenals aan boord van onze schepen, zijn steeds gemotiveerde
beroepsmensen welke een hart hebben voor de scheepvaart en voor 
onze firma. Als assistent walkapitein ben jij het aanspreekpunt voor 

kapiteins van de schepen. Je bezit nautische en technische kennis
( zowel praktisch als theoretisch ). Tankervaring is een pluspunt.
Binnen en buitendienst. Talenkennis: Nederlands, Duits, Engels.

Leeftijd: 25-35 jaar.

Kijk voor meer informatie op www.chemgas.nl
of neem contact op met de afdeling Human Resources
op 010 – 2412 222

Kapitein

Schipper

Matroos/Motordrijver

Chemgas zoekt voor haar binnenvaartschepen:

TE KOOP 

sleepboot Amsterdammertje 

10 mtr, DAF 575 Turbo, 

2 slpplaatsen. 

Tel. 06-55848263

TE KOOP:

GEBRUIKTE AUTOKRAAN 10m 

tot 14m 

Boterman Techniek BV 

Tel. 06-54287373

TE KOOP 

kraanschip 55x7.30.2.79, met 

plm 40 voorzien van 

baggercomputer en overdruk. 

spudpalen 11m onder vlak SI 

tot 2017. Eventueel met vast 

werk, inruil mogelijk, 

kraanschip met een plm 50/65 

of hydraulische kraan. 

Voor meer informatie: 

013-2600261

TE KOOP

817 ton 65,31 7,28 2,64 1965 

gelast. 2 ruimen stalen vloer 

vol uitgerust nw 

SI strak casco evt met werk 

Tel. 06 31976317

AFLOSSER NODIG? 

Kapitein in bezit van ADN-C 

biedt zich aan, ook kvb. 

06-11070533



De Binnenvaartkrant 25 september 20129

DOOR JAN HOEK

Van Voorden Maritime ontwerpt 
en engineert scheepsschroeven, 
schroefbladen en straalbuizen 
voor de maritieme markt. Van 
Voorden Castings produceert 
deze scheepsschroeven en 
schroefbladen. Daarnaast pro-
duceert het bedrijf hoogwaardig 
industrieel gietwerk voor de 
mondiale baggerindustrie. Het is 
100 jaar geleden dat het bedrijf 
werd opgericht. Op 13 septem-
ber werd dat heuglijke feit ge-
vierd met een groot aantal za-
kenrelaties in en rondom het 
bedrijfspand langs de A2, waar 
de gieterij sinds 2008 is geves-
tigd. 

Na een uitgebreide rondleiding 
door het bedrijf, waarbij de gasten 
een goed inzicht werd gegeven in 
het productieproces, volgde het of-
ficiële programma. Albert van den 
Bosch, burgemeester van de ge-
meente Zaltbommel, reikte aan Jac 
Meeuwissen, die na 31 jaar afscheid 

nam als algemeen directeur van 
Van Voorden, het predicaat ‘Ko-
ninklijk’ uit. Zijn collega Jan Ham-
ming, burgemeester van Heusden, 
de woongemeente van Meeuwis-
sen, overhandigde aan een zicht-
baar verraste Jac Meeuwissen een 
lintje (Ridder in de Orde van Oran-
je Nassau).
Rond 1900 namen motorschepen 
steeds meer de vrachtvaart op de 
binnenwateren over van zeilsche-

pen. Die motorschepen waren in 
eerste instantie net als zeilschepen 
uitgerust met kleine zijschroeven 
om de schepen stroomopwaarts 
gemakkelijker van krib naar krib te 
kunnen laten varen.

Smid
Daarbij werden de zijschroeven 
nogal eens beschadigd, waarna de 
schepen in de haven van Zaltbom-
mel aanlegden om een smid te zoe-
ken om de schroef te repareren. Die 
smid was vaak Van Voorden, die 
dicht bij de haven in de Waterstraat 
zijn zaak had. 
Het was dan ook niet verwonderlijk 
dat Van Voorden op het idee kwam 
om zelf schroeven te gaan produ-
ceren. Op 28 augustus 1912 diende 
de familie Van Voorden een aan-
vraag in bij de gemeente Zaltbom-
mel voor het oprichten van een 
gieterij aan de Oude Stationsweg. 
Binnen veertien dagen werd de ver-
gunning verleend, de bouw werd 
direct gestart en vanaf januari 1913 
werd er geproduceerd. 

In zijn toespraak bedankte Jac 
Meeuwissen burgemeester Van den 
Bosch voor de snelheid waarmee 
zijn verre voorgangers hadden ge-
handeld. De burgemeester zei in 
een reactie: “Het is steeds weer een 
uitdaging burgers en bedrijven snel 
van dienst te zijn. Ik moet wel toe-
geven dat dit niet meer zo gemak-
kelijk is als 100 jaar geleden.”
“Van Voorden overwoog jaren gele-
den nog de productie naar het 

Verre Oosten te verplaatsen. Ik ben 
blij dat het bedrijf na de verhuizing 
in 2008 in Zaltbommel is gebleven. 
Als gemeente zijn we bijzonder 

trots op het be-
drijf en boven-
dien werd daar-
d o o r  d e 
werkgelegen-
heid van 100 
mensen behou-
den. Ik vind het 
een geweldige 
eer dat ik het 
predicaat ‘Ko-
ninklijk’  uit 
mag reiken aan 
Van Voorden 
Castings BV. 
Om dit predi-
caat te verkrij-
gen moet een 
onderneming
onder andere 
op haar gebied 
in Nederland 
een zeer voor-
aanstaande

plaats innemen. Dat is bij Van 
Voorden wel heel duidelijk het ge-
val.”

Inductieovens
Tijdens de rondleiding zagen de 
vele belangstellenden dat Van Voor-
den een bedrijf is waar oude am-
bachten en moderne productie-
technieken op een creatieve manier 
worden gecombineerd. Via de op-
slaghal van de grondstoffen voor 
het vormen en smelten kom je bij 
het ovenbordes. Hier staan zes 
nieuwe inductieovens, in capaciteit 
variërend van 1.500 tot 12.000 
kilo. Deze vormen het hart van het 
bedrijf. Van Voorden kan werkstuk-
ken gieten tot een gewicht van 35 
ton.
Vanuit de smelterij kom je in de 
vormerij terecht, waar met behulp 
van vier zandmengers de vormen 
worden gemaakt. Voor de productie 
van scheepsschroeven wordt een 
ultramoderne CNC-zandfreesma-
chine gebruikt; de data die deze 
machine gebruikt, komen direct 
van de ontwerpafdeling af. Na het 
gieten en afkoelen – dat bij grote 
gietstukken wel drie weken kan du-
ren – worden gietstuk en vormzand 
van elkaar gescheiden. 

Alle gietstukken worden vervolgens 
gereinigd in een straalcabine die in 
de bramerij staat. In een grote ma-
nipulator, de Andromat, worden 
‘opkomers’ gesneden, geslepen en 
verwijderd. In de draaierij worden 
de asgaten van de scheepsschroe-
ven op maat gedraaid, waarna de 
schroeven in de slijperij hun defi-
nitieve maatvoering en fraaie uiter-
lijk krijgen.

Andus Group
In 1994 nam Meeuwissen, in dienst 
sinds 1981, via een management-
buy-out de Van Voorden Gieterij en 
Van Voorden Reparatie over. De 
viering van het jubileum van Van 
Voorden ziet hij na 31 jaar als een 
mooi moment om zich terug te 
trekken uit de dagelijkse leiding. 
Eerst heeft hij er echter voor ge-
zorgd dat het bedrijf ‘goed achter-
blijft’. 
Op 3 mei zijn de contracten gete-
kend waarmee de overname van 
Van Voorden door Andus Group uit 
Eindhoven een feit werd. Van Voor-
den realiseert een omzet van circa 
20 miljoen euro, waarmee de to-
tale omzet van Andus Group naar 

220 miljoen euro stijgt, bij een ge-
zonde winstmarge. 
De ondernemingen Van Voorden 
Castings en Maritime zullen als 
twee zelfstandige dochters binnen 
Andus Group functioneren, maar 
de sterke financiële positie van An-
dus Group biedt Van Voorden de 
mogelijkheid tot verdere groei. Na 
verplaatsing van de productie van 
scheepsschroeven van Wärtsilä van 
Drunen naar China, is Van Voorden 
de enige scheepsschroevenfabrikant 
van Nederland. 
Jac Meeuwissen laat Van Voorden 
financieel gezond en met deskun-
dige en gedreven medewerkers, 
door hem Masters in Quality en het 
kloppende hart van de onderne-
ming genoemd, achter. 
Serving the industry is het motto van 
de nieuwe aandeelhouder Andus 
Group. Andus Group streeft ernaar 
om mooie productieprocessen voor 
Nederland te behouden en waar 
mogelijk verder te ontwikkelen. Dit 
sluit naadloos aan bij de filosofie 
van Van Voorden.

Meer informatie: www.vanvoorden.nl

100-jarig Van Voorden nu ‘Koninklijk’

Jac Meeuwissen (links) werd door burgemeester Jan Hamming van Heusden geridderd. 

De kroon symboliseert dat Van Voorden voortaan ‘Koninklijk’ is. (foto’s Jan Hoek)

Tijdens de rondleiding kregen de gasten uitleg over het productieproces.

SCHEEPSWERF
HOOGERWAARD
WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM
010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m.
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Led-verlichting
voor de maritieme sector

EDE     WWW.LEDS4YOU.NL     INFO@LEDS4YOU.NL     0318 - 463 191

REPARATIE BEDRIJF

Markerink B.V.
ß 7X24 UUR SERVICE DOOR GEHEEL EUROPA
ß NIEUWE, GEBRUIKTE EN GEREVISEERDE MOTOREN EN KEERKOPPELINGEN
ß REVISEREN VAN SCHEEPSMOTOREN EN KEERKOPPELINGEN
ß SERVICE AAN ELEKTRISCHE EN HYDRAULISCHE INSTALLATIES
ß MAGAZIJN MET DIVERSE NIEUWE, GEBRUIKTE EN GEREVISEERDE ONDERDELEN
ß HERMOTORISERINGEN
ß AFBOUW VAN NIEUWBOUWCASCO’S

Bijlandseweg 30 6916 BJ Tolkamer TEL: (0031)316-541041

www.markerink.nl  info@markerink.nl

SLIEDRECHT

Bel voor de laagste prijzen:
0184-425310

www.scheepsaccus.nl

TRACTIE BATTERIJ 24 VOLT
V.A.  1.250,- excl
4 JAAR GARANTIE
ALLE TYPE LEVERBAAR

Startaccu 12V
v.a. 79,- excl
Semi-tractie 12V
v.a. 84,- excl
2 JAAR GARANTIE

BEZORGING DOOR GEHEEL
NEDERLAND EN ANTWERPEN

marinetec
| Holland 

SOMTRANS NV
Albertkanaalbaan 9 - B-2110 Wijnegem

Tel: 0032(0) 3 355 16 88

www.somtrans.be 
Email: admin@somtrans.be

Nehmen Sie Platz als KAPITÄN auf der 
Flotte der Reederei Somtrans!

Reederei Somtrans bietet Ihnen eine Flotte von 30 modernen,
ausschliesslich eigenen Tank- und Mega-Tankschiffen, die innerhalb 
des  europäischen Binnenschiffahrtnetzwerkes minerale Ölprodukte,

als auch chemische Produkte transportiert.
Wir bieten Ihnen Arbeitssicherheit, 100% Soziale Versicherung, 

Weiterbildungskurse und Aufstiegsmöglichkeiten.
Wir suchen motivierte Kapitäne mit Rheinpatent bis Mannheim,

Radarpatent und ADN-Zertifikat.
Ein C-Zertifikat bietet einen Mehrwert.

www.huizinga-snijder.nl 
Ruimen 500Bar + 

verfspuiten. 

Paans komt naar u toe! 

Bel 06-54340087

BEMANNING NODIG?

Gerwil Crewing Poland S.P.ZO.

O. biedt u per direct aan: 

Poolse lichtmatroos tot 

stuurman. 

Email: poland@gerwil.com 

T. +48 660040322 of 

0527-690032

AFLOSSER NODIG VOOR RIJN 

& BINNENVAART?

Bel: 0031-622515555

VERTALINGEN 

Heeft u moeilijkheden met het 

vertalen van een document?  

vertalen123@hotmail.com 

vertaald NL,EN,RO.  

Tel: 06-27837370

TE KOOP / HUUR 

zelfvarende containerduwbak 

90 TEU. 

Tel. 0651760830

 

TE KOOP:

kleine 360 gr boegschroef schr. 

610mm.

Boterman Techniek bv 

Tel. 06- 54287373

 

MR  M.A. VAN ROTTERDAM

‘t Vrije 6, 4301 JZ Zierikzee.

Tel. 0111-450445 

Fax. 0111-450446 

Specialist vervoersrecht
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Ook de 27e Open Scheepvaart-
dagen zijn weer ingeleid door 
een Academische Zitting, die dit 
jaar als thema ‘tankschepen’ 
had. Albert Verdoren dook in 
zijn fotoarchief en stelde een 
boeiende lezing samen.

Hij is de ‘wandelende encyclopedie’ 
van het Rijn- en Binnenvaartmu-
seum. De woorden van voorzitter 
Roland Van Cleempoel deden Al-
bert Verdoren duidelijk plezier. 
“Met dank aan mijn vader”, zei hij 
lachend. “Die riep ons als kleine 
jongens regelmatig in de stuurhut 
als hij een interessant schip voorbij 
zag varen. Hij kon prachtige verha-
len over die schepen vertellen. Dat 
we het niet allemaal zouden ont-
houden, vond hij niet erg. Belang-
rijk vond hij dát hij het ons verteld 
had.”
Tientallen jaren later geeft Verdoren 
zijn kennis graag door aan wie het 
wil horen. “Ik weet ook niet alles 
uit mijn hoofd, hoor. Bouwjaren en 
scheepsafmetingen, dat soort zaken 
moet ik zelf ook opzoeken.”

Oude tankers
Verdoren nam de toehoorders mee 
terug in de tijd, toen de tankvloot 
er nog helemaal anders uitzag. Een 
eeuw geleden draaide alles nog op 
petroleum. Het werd in vaten ver-
voerd, ook via de waterwegen. “Een 
moderne tanker als de Vorsten-
bosch (13.317 ton) zou 66.585 
vaten van 200 liter kunnen laden. 
Vooraleer die allemaal aan de wal 
zijn gerold…” 
Tijdens de oorlog werden veel bin-
nenschepen buitengaats gestuurd. 
Zo kon het gebeuren dat de Jura in 

1940 voor Zeebrugge op een mijn 
liep. Alle bemanningsleden kwa-
men om in de vlammenzee. Alleen 
de kapitein, die geen zwemvest 
droeg, kon zich redden door onder 
het vuur door te zwemmen. 
Na de oorlog voeren er veel tot tan-
ker omgebouwde vrachtschepen. 
“Zo’n ombouw was halverwege de 
vorige eeuw nog rendabel”, vertelde 
Verdoren. “Schepen werden vaak 
omgebouwd met de bedoeling er 
snel weer een vrachtschip van te 
kunnen maken. Omdat je van een 
afstand vaak niet zag dat het tankers 

waren, moesten alle tankers een 
tijdlang verplicht een blauwe band 
rond het schip heen hebben.”
Tankvaart was in het verleden een 
stuk gevaarlijker en ongezonder 
dan nu, vertelde Verdoren. “Als de 

lading wisselde, moesten de tanks 
uitgespoten worden. Dat was zeer 
ongezond werk, maar het bracht 
wel een extra premie op. Soms 
moest de tank nog een tijdje ont-
lucht worden. Het schip voer dan 
rond met open expansiekisten. Bij-
zonder gevaarlijk als men onder 
een brug doorging.” 
Ook het laden gebeurde vroeger 
met open expansiekisten. “Men 
vertelde dat mensen die veel ben-
zine laadden snel aan een gebit toe 
waren, maar dat verhaal is nergens 
bevestigd.” 
Het leven aan boord van een tanker 
was lang niet simpel. “Nergens kon 
men fatsoenlijk liggen, tenzij op 
speciaal aangewezen plaatsen. Al-
tijd hing er wel één of ander lucht-
je om je heen. In de winter moest 
vaak de kachel uitblijven. Op veel 
steigers kon je op een elektrisch 
vuurtje wat water opwarmen, maar 
je kon er slecht je patatten staan 
koken.”

Rare exemplaren
De afgelopen vijftig jaar verschenen 
ook heel wat ‘rare fenomenen’ op 
de Rijn, experimentele tankers die 
er op de tekentafel mooi uitzagen, 
maar die in de praktijk niet aan de 
verwachtingen voldeden.
Zo had de in Hamburg gebouwde 
ATR (1961) een ijzeren voor- en 
achterschip. Het aluminium mid-
denschip was uitwisselbaar – om 
snel te kunnen laden en lossen. De 
praktijkproeven vielen zo tegen dat 
er nooit een tweede middenschip 
gebouwd is. 
De Aluminia (1960, Kiel) was vol-

ledig uit aluminium gemaakt. “Een 
licht, mooi schip, maar met een erg 
geringe ledige diepgang. Zodra de 
laatste meerdraad los was, begon 
het weg te waaien en werd het on-
handelbaar.” 

Vanaf 1976 mocht men alleen nog 
ijzer gebruiken om tankers te bou-
wen. De Aluminia kreeg nog een 
poosje een Sondergenehmigung,
vooraleer ze van de Rijn ver-
dween.
Ook bijzonder: de Intritas II, die 
maar liefst drie functies had. Het 
was een sleepboot, die ook 571 ton 
lading kon meenemen en tevens 
gebruikt werd als opleidingsschip. 
Door zijn nogal dikke kont werd 
hij spottend ‘Het Nijlpaard’ ge-
noemd.

Dramatische ongevallen
Verdoren diepte ook enkele drama-
tische ongevallen met tankers op. 
De in 1959 omgebouwde Thermo 
I werd bij het uitvaren van de Kruis-
schans overvaren door een zee-
schip. De Capella belandde in fe-
bruari 1953 in de polder, na het 
breken van de dijk in Kruiningen. 
De Diamant werd in 1960 in Em-
merich geramd door een veerboot, 
waarna de lading in brand vloog.
Zelf heeft Albert Verdoren slechts 
anderhalf jaar op een tanker geva-
ren, maar voor hem is de tankvaart 
even boeiend als de droge lading.
Hij beëindigde zijn lezing over 
oude tankers met een blik in de 
toekomst. “De tankvaart heeft net 
als de droge lading al een paar keer 
overcapaciteit meegemaakt. Op de 
ene of andere manier is het altijd 
weer goed gekomen. Laten we dus 
maar positief blijven.”

Terug naar oude tankvaarttijden

Albert Verdoren toonde zo’n 75 foto’s van oude tankers. (foto Sarah De Preter)

In het kader van de Trans-Europese 
netwerken (TEN-T) krijgt België 
ongeveer 14 miljoen euro subsidie 
van de Europese Commissie voor 
een aantal nationale transportinfra-
structuurprojecten. Daarnaast lift 
België mee op Europese subsidies 
voor enkele grensoverschrijdende 
projecten.
Voor het verhogen van de bruggen 
over het Albertkanaal en het ver-
ruimen van het kanaal naar klasse 
VIb stelt de Europese Commissie 
3,34 miljoen euro subsidie ter be-
schikking. De tweede sluis in de 
Waaslandhaven kan rekenen op 5 
miljard euro subsidie. 

Subsidie voor 
infraprojecten

De Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM) zet voor het eerst een drij-
vende pers in om slib te baggeren. 
De komende drie maanden zal er 
zo’n 28.400 kuub (vervuild) slib 
worden verwijderd in de wachtkom 
aan het pompstation op de ‘Vliet’ 
in Puurs. Dit moet de goede wer-
king van het pompstation garande-
ren.
De VMM heeft twee pontons op het 
water laten leggen: één voor de bag-
gerkraan en de slibpers en een 
tweede om de hydraulische moto-
ren van de pers aan te drijven. Aan 
de slibpers is een drijvende perslei-
ding gekoppeld waardoor het slib 
tot in een duwbak op het Zeekanaal 
wordt geperst. De duwbakken 
brengen het slib naar een verwer-
kingsinstallatie. De toepassing van 
de slibpers heeft volgens de Milieu-
maatschappij diverse voordelen. Zo 
wordt het slib vervoerd met een 
minimum aantal overslagbewegin-
gen; het wordt immers in één be-
weging in de duwbak geladen. 
Daarnaast veroorzaakt het trans-
port van het slib met duwbakken 
minder overlast voor de omwonen-
den dan vrachtwagenvervoer.

Drijvende slibpers

Architectenbureau Salens uit Brug-
ge gaat de nieuwe cruiseterminal in 
de haven van Zeebrugge ontwer-
pen. Salens won de architectuur-
wedstrijd van het Havenbedrijf, 
waaraan nog achttien andere archi-
tectenbureaus deelnamen. Met de 
nieuwe terminal speelt het Haven-
bedrijf in op het stijgende aantal 
cruiseschepen dat Zeebrugge aan-
stuurt. Voor dit jaar staan er al meer 
dan 90 cruiseschepen op de lijst en 
volgend jaar zal de kaap van hon-
derd overschreden worden. Zee-
brugge is daarmee koploper op 
cruisevaartgebied onder de Vlaam-
se zeehavens. 
De nieuwe terminal wordt niet al-
leen een in- en uitcheckpunt voor 
cruisetoeristen maar zal ook plaats 
bieden aan kantoren, winkels en 
horeca. Binnen twee jaar moet het 
project gerealiseerd zijn.

Zeebrugge: nieuwe 
cruiseterminal

BUREAU VERITAS EN EUROCLASS WERKEN NAUW SAMEN.

Op 10 Augustus 2012 hebben Bureau Veritas en de Belgische 
classificatiemaatschappij EuroClass besloten een technische 
samenwerking op te starten met als voornaamste oogpunt 
de harmonisatie van de toepassing van de Europese 
Directieve 2006/87/EC die de technische vereisten voor de 
binnenscheepvaart reglementeert. 

Bijzondere schaalvoordelen en ervaringsuitwiseling.
Euroclass is een door de Belgische overheid erkende 
classificatiemaatschappij voor bepaalde schepen, met name 
drogelading- en passagiersschepen.
Het register van EuroClass omvat bij benadering 1000 
binnenvaartschepen, waarvan het grootste deel bestaat uit 
droge ladingschepen die in de Benelux en Frankrijk opereren.
Het delen van de gemeenschappelijke ervaring zal 
waardevol zijn bij het combineren van de uitgebreide diverse 
calculatiemethodes en de vooruitgang in Onderzoek en 
Ontwikkeling van Bureau Veritas, samen met de expertise van 
EuroClass op het gebied van middelgrote drogeladingsschepen.

Behoud van de bestaande bedrijfsstructuren.
Het gezamelijk uitgevoerde werk zal moeten leiden 
tot een gelijkvormige aanpak. Niettegenstaande beide 
classificatiebedrijven dit echter zullen doen met behoud van hun 
eigen bedrijfsstructuur en identiteit.

EuroClass nv sa

classificatiebureau
voor de binnenscheepvaart

bureau de classification pour la
navigation intérieure

ADVERTENTIE

Altijd hing er wel één of 
ander luchtje om je heen ”

“
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Mr. Snijderweg 14 - 3251 LJ Stellendam - t. +31 (0) 187 493 468 - f. +31 (0) 187 493 765 - info@schavicast.nl - www.schavicast.nl

Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V.
tel. 0184 - 436666
fax 0184 - 436677
e-mail: info@bakker-sl.nl

WIJ WENSEN ‘SIMON STEVIN’ BEHOUDEN VAART EN
SUCCES BIJ HAAR WERKZAAMHEDEN

Bakker Sliedrecht leverde op turn-key basis de complete elektrische systemen en verzorgde de elektrische 

installatie voor dit multifunctionele onderzoeksvaartuig. Het schip zal diverse onderzoekstaken uit gaan voeren, 

waarbij de geluidsarme werking het mogelijk maakt metingen uit te voeren volgens de voorwaarden van één 

van de hoogste normen, ICES 209.

www.bakkersliedrecht.com



De Binnenvaartkrant 25 september 201213

DOOR HANS HEILIGERS

De gemiddelde leeftijd van de sche-
pen van de Vlaamse overheidsreder 
DAB VLOOT die in Oostende afme-
ren is de laatste twee jaar flink ge-
daald. In gestaag tempo wordt de 
vloot vernieuwd. De laatste nieuw-
bouwschepen die aan de vloot zijn 
toegevoegd waren drie snelle 
SWATH-catamarans en een moe-
derschip voor de loodsdienst. De 
champagnefles die thans langs de 
Sir Winston Churchillkaai gereed 
staat, is bestemd voor de boeg van 
het geavanceerde bij Damen Maas-
kant Shipyards in Stellendam ge-
bouwde onderzoekschip Simon 
Stevin (36,31 x 9,62 x 3,5 meter). 
Tot nu toe deed het vorig onder-
zoekschip Zeeleeuw dienst en ver-
leende gedurende totaal 155.000 
kilometer gastvrijheid aan ruim 
1100 wetenschappers. Van oor-
sprong was het een douaneschip, 
dat in 2000 werd verbouwd.

Voorafgaande aan de doop worden 
de achtergronden die tot de bouw 
van dit schip hebben geleid met 
wisselende invalshoeken toegelicht 
door een aantal sprekers, waaron-
der viceminister-president van de 
Vlaamse regering Ingrid Lieten en 
Johan Vande Lanotte, vice-eerste 
minister en Minister van de Noord-
zee. 
De laatste memoreert dat onze vol-
gende generatie recht heeft op een 
goede overdracht van een gezonde 
Noordzee waarop nog zo veel te 
ontdekken en te bestuderen valt. 
Naar zijn mening werken de mari-
tieme en wetenschappelijke sector 
nog onvoldoende samen. 

Professor Collin Janssen van het 
Vlaams Instituut voor de Zee wijst 
op kansen voor essentiële econo-
mische activiteiten op de Noordzee 
zoals energievoorziening, biomas-
sa, nieuwe materialen en organis-
men. Het beleid voor die activitei-
ten moet wel onderbouwd worden 
met wetenschappelijke kennis die 
door onderzoek met de Simon Ste-
vin wordt verkregen. 
Gouverneur Carl Decaluwé stelt dat 
zijn provincie West-Vlaanderen de 
enige in België is met een zee, 
scheepvaart en havenactiviteiten. 
Voor zijn provincie biedt de Noord-
zee een enorm potentieel: offshore, 

visserij, baggeren, zand- en grind-
winning, toerisme en waterrecrea-
tie. Simon Stevin van Brugge werd 
daar in 1548 geboren en vertrok op 
30-jarige leeftijd naar de noorde-
lijke Nederlanden waar hij bevriend 
raakte met Prins Maurits. Stevin 
was een briljant deskundige die als 
een intellectuele duizendpoot ma-
ritieme en waterbouwkundige wer-
ken bedacht en uitvoerde. In tegen-
stelling tot andere wetenschappers 
publiceerde hij zijn werken niet in 
het Latijn maar in het voor iedereen 
toegankelijke Nederlands.

Begrijpelijke taal
“Onder water is de Simon Stevin 
bijzonder stil, misschien wel het 
stilst binnen Europa”, zegt kapitein 
Jacques D’Havé. Hij bewondert 
eveneens de goede veiligheid van 
het schip, het design van de brug 
en de machinekamer en de moge-
lijkheden voor duikonderzoek. Hij 
deelt daarvoor royale complimen-
ten uit aan Damen Maaskant 
Shipyards en benoemt de Simon 
Stevin tot landmark van de vernieu-
wing van de Vlaamse overheids-
vloot.
Minister Ingrid Lieten wijst alle be-
langstellenden bij de doop op het 
belang dat wij voor onze ontwikke-
ling van onze voedselbronnen, wel-

vaart en welzijn hebben bij zeeën 
en oceanen. Daarvoor is veel on-
derzoek nodig waartoe dit zeegaand 
platform in nauw overleg met de 
wetenschappers en ontwerpers tot 
stand is gekomen. Het schip zal ook 
bijdragen leveren die in Europees 
verband worden samengesteld. 
Net zoals Simon Stevin van Brugge 
openheid betrachtte door in begrij-
pelijke taal zijn werk voor iedereen 
beschikbaar te stellen, zo zullen 
ook alle onderzoeksresultaten 
transparant en multimediaal be-
schikbaar zijn, zo sprak de minister. 
De fles gaf zich na twee traditio-
nele pogingen niet gewonnen waar-
na mevrouw Lieten zelf de fles ter 
hand nam om deze tegen de reling 
te laten uiteenspatten.

Damen Shipyards
Na afloop van de doop spreken we 
met enkele direct betrokken mede-
werkers van Damen die de bouw 
van het schip van dichtbij hebben 
meegemaakt. Van Damen Shipyards 
Gorinchem zijn dat Roel van Eijle, 
sales manager Benelux, en Harrold 
van Vliet, hij is project engineer 
Offshore & Transport.  Ook maak-
ten we kennis met hun collega pro-
jectmanager Jan van Leent van Da-
men Maaskant Shipyards uit 
Stellendam.

Als we onze complimenten over-
brengen overheerst in Oostende 
niettemin de Hollandse nuchter-
heid. Van Eijle: “Er was een vraag 
vanuit een Europese aanbestedings-
procedure en de taken waarvoor het 
schip moest staan waren in hoofd-
lijnen redelijk vergelijkbaar met 
een eerder opgeleverd research ves-
sel.”
Hij vertelt ons verder dat de lat voor 
normen van het voorwaarden- 
scheppend klimaat voor het werken 
en de proefnemingen aan boord 
wel hoog lag. Om alle proeven en 
metingen op betrouwbare wijze te 
kunnen verrichten is het een abso-
lute must dat die niet verkeerd wor-
den beïnvloed door geluid of tril-
lingen onder het schip. Er is vooraf 
dan ook heel veel overleg geweest 
met de opdrachtgever die naast de 
algemene eigenschappen van het 
schip eveneens de strenge aanvul-
lende eisen van de wetenschappers 
kenbaar maakten. “Als dat overleg 
er niet was geweest kun je onmoge-
lijk tot volle tevredenheid van de 
betrokkenen zo’n schip ontwerpen 
en bouwen”, zegt Jan van Leent. 
Hier en daar betekende dat meer 
dan eens schuiven en aanpassen 
binnen de beschikbare vierkante 
meters. Toch is alles goed inge-
deeld, van de machinekamer tot de 
laboratoria aan boord. En zoals we 
met eigen ogen hebben gezien: ook 
de manschappen hebben niets te 
klagen, zowel hun werkomgeving 
als verblijf mogen riant worden ge-
noemd.
In januari van dit jaar arriveerde de 
Simon Stevin in Stellendam waar 
meteen werd begonnen met de af-
bouw van het schip. Veel werk was 
al verricht op de werf van Damen 
Shipyards Galati (Roemenië) en die 
timing zorgde er voor dat de bouw-
schema’s geen geweld werd aange-
daan en dat er ruim binnen de 
overeengekomen tijd in mei van dit 
jaar werd opgeleverd. 
Door de Koninklijke Marine wer-
den op het Haringvliet meerdaagse 
proeven gehouden waarbij de uit-
slag boven verwachting was.

Lees verder op pagina 14 >>

Simon Stevin: landmark vernieuwing 
Vlaamse overheidsvloot

Roel van Eijle, Jan van Leent en Harrold van Vliet (vlnr).

Minister Ingrid Lieten sloeg de fles eigenhandig stuk. (foto’s Hans Heiligers)

Maaskant Shipyards Stellendam

Complete afbouw

Damen Shipyards Gorinchem Bouw casco

Damen Shipyards Galati, Roemenië

Bouw casco

Bureau Veritas Classificatie

Sandfirden Technics B.V. 3x Sandfirden 

Oceanline generatorset type OL820C,

bestaand uit: Scania’s DI16 en Stamford 

generatoren HCM534F voor voortstuwing, 

diverse lieren en overig scheepsgebruik.

Caldic Techniek B.V.

Stamford generatoren type HCM534f 

Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V.

Complete elektrische system en installatie 

op turn-key basis, BIMAC integraded alarm 

and monitoring control system, E-

voortstuwingsmotoren525 kW met Bakker 

Sliedrecht frequentie aandrijving, Boordnet 

generatoren 600 kVA– 3x690 V – 50 Hz en 

690 V schakelbord 

Axces B.V.

Uitlaatgassendempers generatorsets

Wärtsilä Netherlands B.V.

2 x FPP schroeven geleverd met een 

diameter van 1650 mm. 

Rubber Design B.V.

Gehele schroefasinstallatie met olie 

gesmeerde schroefasafdichtingen en lagers

Rolls Royce Marine Benelux 

2x Rotary Vane stuurmachine type SR562

FCP.

Alfa Laval B.V. Warmtewisselaars

Econosto Nederland B.V.

Afsluiters en appendages

ZF Marine Krimpen B.V.

Bowthruster ZF TT 3001 FP

Johnson Controls

Machinekamerventilatoren, 

ventilatieroosters/brandkleppen en 

klimaatbeheersing

Minimax Brandbeveiliging B.V.

MX 1230 blusgasinstallatie voor de 

machinekamer, C02 blusgasinstallatie en 

brandbestrijdingsinstallatie

Quincy Compressor Compressoren

Reikon B.V. 

Pompen

Facet International Seperator

Schavicast B.V.

Schilder- en conserveringwerkzaamheden

Alphatron Marine B.V.

Nautische apparatuur

Constructiewerkplaats H.K. van 

Wingerden en Zn. B.V. 

Ramen

IJtama Scheepstimmerbedrijf B.V.

Betimmering en isolatie woning en 

stuurhuis 

Helmers B.V.

Isolatie van de accommodatie, 

uitlaatgassenleidingen en machinekamer

Helder & May B.V. Vloeren

Bouter B.V. Inventaris kombuis

Damen Anchor & Chain Factory

Ankers en Kettingen

Fast RSQ

MOB reddingsboot type RSQ 475 A Cabin 

Ned-Deck Marine B.V. 

Davit roeiboot

Double D Marine Equipment B.V.

Werkkraan HEILA

International Paint (Nederland) B.V.

Coating casco

Hycos Hydraulics and Control Systems 

Hydraulische systemen

Praxis Automation Technology BV

Automatische alarmeringen

Machinefabriek Emcé

Hulplieren en kaapstanders

Wie leverden aan Onderzoeksvaartuig Simon Stevin
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Wij feliciteren Het Vlaams Instituut voor de Zee en Vloot van harte met 
het Onderzoeksvaartuig Simon Stevin.e e n b e h o u d e n v a a r t !

>> Vervolg van pagina 13

De eisen voor de onderwater geluids- en tril-
lingsnormen werden – in positieve zin – bij-
na met 25 procent overschreden. De norm 
voor de test lag bij een snelheid van 8 knopen 
maar werd zelfs nog gehaald bij een snelheid 
van 9,7 knopen. 

Bakker Sliedrecht
Edwin Naaktgeboren van Bakker Sliedrecht 
vertelt ons dat ook zijn werkgever meteen al 
in Roemenië is begonnen met de volledige 
elektrische installatie van het schip, de labo-
ratoria en de inrichting van de machineka-
mer. 
In goed overleg met Damen Offshore & 
Transport is lang nagedacht over de beste 
manier voor het terugdringen van trillingen 
en het onderwatergeluid. “Je kunt besluiten 

om met standaard motoren in combinatie 
met isolatie het geluid terug te dringen”, zegt 
Naaktgeboren. 
Toch hebben ze bij Bakker weloverwogen 
gekozen voor een andere optie die ze hebben 
uitgewerkt met Indar, de leverancier van de 
elektrische voortstuwingsmotoren waarvan 
er twee 520 kW aan boord staan. Diesel-elek-
trisch, rechtstreeks op de schroefas. “Wel op 
rubber”, vult Naaktgeboren aan, “en dat 
geldt ook voor de generatorsets en de leidin-
gen.” 
Meer geheimen worden niet prijsgegeven 
maar het succes gaat als een lopend vuurtje 
rond. Minister Ingrid Lieten vertelde dat zo-
wel de Amerikaanse als de Nederlandse Ma-
rine zich al voor een gesprek hebben ge-
meld.

Doop Simon Stevin 

(foto Hans Heiligers)



De Binnenvaartkrant 25 september 201215

DOOR HANS HEILIGERS

Als opstapje naar de 
officiële opening nam 
voorzitter dr. Roland 
Van Cleempoel van 
het Rijn- en Binnen-
vaartmuseum als eer-
ste het woord: “De 
Open Scheepvaartda-
gen betekenen meer 
dan een beurs. Ze vor-
men een tweede gene-
ratie sociale en zake-
lijke ontmoetingen 
tussen varenden en 
niet varenden in de 
binnenvaart”, zegt 
hij. 
De schipperswereld is een speciale wereld 
met veel evolutie op de Europese binnen-
wateren met goede en slechte tijden in het 
leven en welzijn van de schippers. Geluk-
kig blijven de statistieken aangeven dat 
de binnenvaart in Antwerpen met onge-
veer 10 procent blijft stijgen en Van 
Cleempoel hoopt dat ook de schippers 
daarvan zullen profiteren. Met dank aan 
alle vrijwilligers die ook de 27e editie van 
deze beurs wederom mogelijk maakten 
gaat de micro naar Marc van Peel.
De havenschepen meldt dat hij blij is met 
de groei van de haven maar erkent ook 
dat die soms met groeipijn te maken 
krijgt. Hij refereert onder meer aan ver-
plichtingen tot aan- en afmelden en de 
oorspronkelijke weerstand tegen de in-
voer van AIS die uiteindelijk dan toch 
goed functioneert.  
Hij meldt dat 40 procent van de goede-
renstromen in de Antwerpse haven hun 
weg vinden via de binnenvaart, waarvan 
34 procent per container. De haven heeft 
zich ten doel gesteld om dat percentage 
binnen tien jaar te verhogen tot 43 pro-
cent. De congestie bij de Kallosluis zal per 
2016 door de oplevering van de tweede 
sluis voorbij zijn. 
Spoor en binnenvaart zijn ‘concurrenten’ 

maar zouden gezamenlijk moeten optrek-
ken om succes te oogsten. Helaas ziet Van 
Peel slechts dat het spoor op dit moment 
de tak afzaagt waarop zij zelf zit. 
Bijna aan het eind van zijn speech roemt 
hij de beurs niet alleen in technische zin 
als uitvloeisel van een geprofessionali-
seerde binnenvaart maar vooral ook door 
de joviale sfeer binnen deze hechte en 
familiale sector en wenst hen veel succes 
met deze beurs.

Duwwerk
Daarna claimt Marc Van Peel in zijn func-
tie van havenschepen van Antwerpen aan-
dacht voor de partij CD&V waarvoor hij 
bij de komende gemeenteraadsverkiezin-
gen als lijstduwer op de 55e plaats van de 
kieslijst staat. Voor we ons bewust zijn 
van zijn plotselinge verwisseling van hoe-
danigheid roept havenschepen Van Peel 
de gezamenlijke exposanten op om liefst 
nog tijdens de beurs een filmpje te bekij-
ken dat hij op Youtube heeft geplaatst. 
Zonder enige vorm van discus-
sie duwt havenschepen Van Peel 
in dat filmpje een Nederlander 
in de Schelde. Tegen de geza-
menlijke exposanten (tientallen 
uit Nederland) zegt hij: “Dat zal 

de vreugde op de beurs verhogen.” 
De achtergrond van het filmpje houdt 
verband met de Hedwigepolder. In tegen-
stelling tot het duwwerk van Marc Van 
Peel lezen wij in het programma van zijn 
partij CD&V dat het Antwerps openbaar 
bestuur een efficiënte organisatie dient te 
zijn die gestoeld is op integriteit en sa-
menwerking binnen democratische waar-
den via de weg van actief en structureel 
overleg. 
Na deze ingelaste politieke uitzending 
van de havenschepen was de beurs offici-
eel geopend waarna het eerste publiek 
binnenstroomde. Na afloop van de drie 
beursdagen kon ook editie 27 met succes 
worden bijgeschreven in de boeken en 
vooral ook op het conto van alle vrijwil-
ligers en het enthousiasme en doorzet-
tingsvermogen van de gezamenlijke on-
dernemers. En eveneens met dank aan een 
gezellig publiek.

Marc van Peel tijdens opening 27e Open Scheepvaartdagen

Haven Antwerpen: 
vooruitgang en groeipijn

(foto Hans Heiligers)

TE KOOP AANGEBODEN

MS ACTIEF . Eig. Visser, 799 ton, bjr. 1950. 
Afm. 67 x 7.44 x 2.76 mtr. 700 pk Deutz MWM 
bjr.2001, kopschroef 175 pk, afm. 2 x 220/380.
2 ruimen 1250 cub, alu. fr. kap., Navigatie 
compleet. Roeren nieuw 2010, goede woning met 
de twee slp.kamers, voorwoning compleet.
Met alle geldige papieren. Vr. pr. 125.000,--
Zeer snel lopend schip en verkeert in goede staat 
van onderhoud.

Te koop gevraagd 
Schepen voor de sloop.

Voor meer informatie neemt u contact op 

met één van onze makelaars: 

JAN HUT 0655772238

PATRICK HUT 0655333583

Beëdigd scheepsmakelaar voor Rijn- en Binnenvaart

Werfkade 33 . 2987 RH Ridderkerk
Tel.: 0180-463606 . Fax: 0180-463540 . Mob.: 06-55 77 22 38

E-mail: scheepsmakelaardij.jhut@xs4all.nl
Website: www.schipkopen.nl

Bemiddeling bij aan- en verkoop van schepen en financieringen

Jan klingenweg 3, 5335 JK Alem, Tel. 0418663236 
www.jachtmakelaardij-demaas.nl

Jachtmakelaardij de Maas

Varend Woonschip, 20.00 x 4.70 x 1.30 m, 
Scania 135 pk, volledig ingericht voor bewoning 139.500,-

Alle info op WWW.JACHTMAKELAARDIJ-DEMAAS.NL

Luxe Motor, 32.00 x 4.95 x 1.10 m, zeer mooi interieur 
en proffesioneel uitgerust.  299.800,-

De One Off Trawler, 13.10 x 4.75 x 1.80 m, b.j. 1984, 
Gardner 120 pk, robuuste trawler geschikt voor zee. 

Van € 139.500 voor € 99.500

B.V. Zand-en Grindhandel Raaijmakers Oosterhout 
Nieuwe Bouwlingstraat 63-4901 KH Oosterhout nb

Tel. 0162-427431 / 06-53155964 bgg 06-53155963
E-mail. bv.raaijmakers@wxs.nl

Gevraagd VOLMATROOS 

op ons m.s. Karel Doorman 
i.b.v. dienstboekje

Kostra Haven Services BV is een dienstverlenend 
bedrijf in de Rotterdamse haven. Onze hoofdactiviteit 
is het transporteren van Proviand en Onderdelen 
per lichter naar zeeschepen.Dit gebeurt op een 24/7 
& 365 dagen per jaar basis.

I.v.m uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar een: 

SCHIPPER
IN BEZIT VAN GROOT VAARBEWIJS

Ben je in goede gezondheid, heb je 
instelling? (geen 9 tot 5 mentaliteit)
neem dan contact met ons op via:

Tel.010-4298369 of stuur je cv naar 
info@kostra.nl 

KOSTRA HAVEN SERVICES B.V.

• Deliveries by Barge
• Courier Services

TE KOOP BUNGALOW

gelegen aan de Bunkerhaven 

14 te Maasbracht. Grond 

eigendom van de Domeinen. 

Vraagprijs € 175.000.- 

Tel. 0475-461978

TE KOOP: KOTTER 

11.88 x 3.66 x 1.10, bouwjr 

1985, 6 cilinder Volvo, 

129 pk. hydraulische binnen 

buitenbest., teakbetimmering, 

tijdloos schip uit.st. 

vr.pr. € 85.000,- 

Tel. 0182-383689

TE KOOP

keerkoppeling Masson 

RSD401, vertR426-1, 850 pk, 

1prst € 7450,-. 

Tel. 06-53211562, 

info@ducobv.nl

HOLLAND SHIP CLEANING

Voor reiniging/conservering 

van ruimen,tanks, 

machinekamers en overig 

verfwerk. Wij komen met 

serviceboot 

Tel. 06-17324458 E-mail: 

info@hollandshipcleaning.nl

GEZOCHT: 2 STUURMANNEN 

I.B.V. DIENSTBOEK

Rokers en alcoholgebruikers 

hoeven niet te reageren. 

Vaarsysteem 20/10. 

Tel. 06-21935259 E: 

prideoffaial@shipmail.com

GEVRAAGD: 

Matroos op ms Taling,14 dgn 

op, 14 dgn af. Loon volgens 

CAO. Zondags niet varen.

Tel. 0620-953638

GEZOCHT MATROOS 

ibv dienstboekje op mvs 

Hendrika,vaarsysteem 10/4, 

salaris vlgs CAO Binnenvaart. 

Tel. 06-22426549 ms.

hendrika@vaart.net

TE KOOP NIEUWE 

TELESCOPISCHE SPUDPALEN 

Snelle Levertijd beste prijs van 

Nederland !! 

Boterman Techniek BV 

Tel. 06-54287373

TER OVERNAME: 

Gloednieuwe CAMOS Schotel 

antenne, geheel compleet met 

rand apparatuur. Type CAMOS 

CSA-450 Multi VOOR SLECHTS 

€3500,- 

Tel. 0314363877

JS-AIRKLIMAATSERVICE:

Airconditioning, koel- en 

vriestechniek. 

www.js-airco.nl 

06-23457088

 

F. Willaert uit Merksem is winnaar geworden van de 
waardecheque van 100 euro die FKH Batterijen altijd 
verloot tijdens beurzen waaraan het bedrijf deel-
neemt. Tijdens de Open Scheepvaartdagen kwam 
bij de trekking het formulier van de eigenaar van het 
ms Chrida bovendrijven. (foto FKH Batterijen)

Winnaar waarde-
cheque
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mts Elay

veel succes en een goede vaart
Voor het mts Elay leverden wij:
Mitsubishi type S12R-C2MPTK, 940 Kw, 1270 pk

Wij wensen Elay B.V. van het

Frankepad 1, Hendrik Ido Ambacht
Tel. 078 68 131 27 Fax 078 68 120 25
info@koedood.nl / www.koedood.nl
Distributeur van Mitsubishi dieselmotoren

•Verkoop •Inbouw •Service

Wij leverden 
het stuurhuis 

met geleidekoker.

Wij wensen 
het mts Elay

en bemanning
een behouden vaart.

Oosthavenzijde 5-Puttershoek-Holland
Postbus 5606-3297 ZG Puttershoek

Telefoon (078) 676 38 11 
Telefax (078) 676 48 53

Reigersingel 10
2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 551731

Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008

Fax    : 0180 - 599727  

Wij leverden de complete tankmeting en -alarmering met behulp van 
Saabradars, alsmede de temperatuur- en drukmeting. 

Wij feliciteren 
Elay B.V.

met het mts Elay
en wensen hen veel succes

Rabobank Shipping
Postbus 10017
3004 AA  Rotterdam
Tel. +31 (0)10 - 4003700
Fax. +31 (0)10 - 4003730

www.rabobankshipping.nl • rabobankshipping@rotterdam.rabobank.nl

Rabobank Shipping wenst

het mts Elay

van Elay B.V.

een behouden vaart

Biesboschweg 5 ∙ 4926 SJ Lage Zwaluwe 
Tel.+31(0) 168-484555 ∙ Fax.+31(0) 168-484224  

www.ebr-bv.nl

GEFELICITEERD..
...met het 
mts Elay!

Wij leverden:
Ankerlieren, ankers 

en kettingen
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DOOR JOHAN DE WITTE

Mts Elay is een splinternieuw slank 
model van 86 x 11,45 meter, dat 
met 1.276 pk Mitsubishi als een 
mes door het water snijdt zonder 
spoortje van een hekgolf aan de 
kont, bijzonder stil is, stookolie 
zowel als gasolie kan vervoeren of 
bunkeren en met een blend-instal-
latie van ODS klanten bedient in 
opdracht van Oilchart Internatio-
nal BVBA Antwerpen.  

Google vertelt dat er voor de naam 
Elay nog geen betekenis bekend is. 
Puzzelend komen we er achter dat 
een kleinzoon van één van de eige-
naren die naam draagt, en omdat 
mts Elay zich onderscheidt in uit-
voering, model en functie, evenals 
deze Elay de vervanger is van het 
naar het buitenland verkochte 
enkelwandige mts Ino – waar het 
metier wel bij vaart – houden we 
de betekenis op: Mooi!
En dat ze het is, wordt duidelijk 
wanneer we ons overeenkomstig de 
EBIS-procedure aan boord melden 
bij de gezagvoerder. Het blijkt 

Marinus de Wachter (Rien) te zijn. 
Een oude rot in ‘t vak, die in één 
adem wordt genoemd met zijn ge-
wezen Dimar W, ofschoon hij zich 
de laatste dertien jaar staande hield 
met oliebunkeringen in het Ant-
werpse en soms daarbuiten. 
“Mooi schip”, zegt hij. “Fraaie 
stuurhut door Willemsen gereali-
seerd, chique lessenaar, zwart pla-
fond, ook de woning is uitstekend 
betimmerd en buitengewoon stil. 
Tijdens de proefvaart met 1.600 ton 
liepen we volaan 19,5 kilometer, en 
met 50 klappen minder nog royaal 
18. Het is een schip dat vooruit 
wil.”
Zijn telefoon onderbreekt ons ge-
sprek en geeft een vrijkaartje om de 
inspanning van het Trico-team te 
bekijken. Het reeds in Kladovo 
door PSI geïnstalleerde leidingwerk 
wordt hier gemarkeerd door king-
size handbediende afsluiters, speci-
fiek voor zware olie. Niettemin 
heeft deze tanker vier tanks voor 
gasolie, totaal 380 cbm. De tanks 
zijn tot 1 meter onderdek gecoat. 
De PTFE-afdichtingen voor de tank-
deksels en het rubber voor de wa-
terdichte deuren zijn geleverd door 
Rubaflex Rubber en Plastics uit 
Schiedam.
Om een juiste afdichting van gas-
sen en vloeistoffen te garanderen 
zijn de maatvoeringen van de tank-
deksels door een medewerker van 
Rubaflex aan boord van de Elay in-
gemeten en op maat geproduceerd. 
Deze zogenaamde tank lid-pakking 
is vervaardigd van zuiver gevloch-
ten PTFE met een rubberen kern en 
is bestand tegen een breed scala aan 
oliën, vetten en chemicaliën.

Airpipe heads
Ook de Van Wijk-bunkermast 
maakt ondubbelzinnig duidelijk 

waar de Elay toe in staat is. We dui-
ken met Henri Kruisinga van het 
Trico-team de voormachinekamer 
in: “Daar waar we meestal een elek-
tromotor als energie op een kop-
schroef plaatsen, wenste deze op-
drachtgever een dieselmotor als 
aandrijving, om tijdens het lossen, 
vol gebruik van de kopschroef te 
kunnen maken.” 
We zien een Heatmaster-ketel en 
horen van Henri dat Trico Piping 
alle machinekamerleidingen inclu-
sief het thermische oliesysteem 
heeft gerealiseerd. Dat de gewone 
standaard van ontluchtingspijpen 
passé is bewijzen de Winteb airpipe
heads in de boeiing, ofwel alumi-
nium met bal uitgevoerde ontluch-
tingen. De Elay is overeenkomstig 
de nieuwe eisen gebouwd en loopt 
met bijvoorbeeld een getracede 
dampretourleiding zelfs op regel-
geving vooruit. 
We treffen de gebroeders Werkman 
van Dari BV nog in de achtermachi-
nekamer, waar een paar dagen voor 
de definitieve start de indeling pas 
goed uit de ‘verf’ komt. “We ston-

den op de werf Kladovo naar het 
gesneden achterschip te kijken en 
knepen hem een beetje of we bin-
nen alles kwijt konden. Gelukkig 
kwam er geen koevoet aan te pas,” 
volgens Rino Werkman die de af-
bouw weer op de centimeter volg-
de. 
Een mooi schip en anders is de con-
clusie, hoewel de Mitsubishi door 
Koedood geleverd en de elektrische 
installatie van Electric Marine Sup-
port bij Trico als een gewoonte ge-
zien mag worden! Het loopt bij 

Trico! Tussen elke maand een op-
levering in 2012, ontving de werf in 
augustus nog een order voor twee 
duwboten.

Haakse pompaandrijving
Volgens Jaap Oonincx van OSO 
Oonincx Scheepsonderhoud zijn 
bestaande pomp-overbrengingen 
in ballasttanks niet functioneel toe-
pasbaar. Zoals bekend zijn de nu 
gebruikelijke pompen in de ballast-
tanks niet zelfaanzuigend. De be-
staande aandrijving van een centri-
fugaalpomp aan dek kost door de 
installatiehoogte, capaciteit. Niet-
temin functioneert de bekende zelf-
aanzuigende pomp als algemene 
dienstpomp uitstekend. Waarom 
deze niet gebruiken in het ballast-
systeem? 
Als de pomp zo laag mogelijk in de 
ballasttank gemonteerd wordt, is 
juist de horizontale aandrijving een 
probleem. Jaap Oonincx heeft hier-
voor met medewerking van Robert 
Joosten een verticale aandrijving 
geconstrueerd, waarbij de pomp 
zijn optimale positie heeft en de 
maximale aanzuig capaciteit. Deze 
OSO haakse pompaandrijving 
wordt inmiddels op diverse sche-
pen toegepast, waaronder de Elay. 

Elay is mooi anders

De Winteb ‘airpipe heads’ in de boeiing: aluminium met bal uitgevoerde ontluch-
tingen. (foto’s Johan de Witte)

Shipyard Kladovo in Servië bouwde het casco als nieuw ontwerp. 

Shipyard Trico installeerde het schip in tien weken, waarvan Scheeps-

werf ‘t Ambacht in krap twee weken de onderwater-equipment en 

ander materiaal aanbracht. Lloyds Register of Shipping verleende 

klasse en Rabobank Shipping de hypotheek. 

“Het is een gevraagde afmeting”, aldus de compagnons van Dari BV 

en Frederique BV. “Aan nieuwe standaardschepen heeft de markt geen 

behoefte, evenals er nauwelijks financiering voor te vinden is. Daarom 

dit nieuwe tankerconcept, dat zich onderscheidt in functies en een 

pasklaar antwoord op de marktvraag heeft.”

Shipyard Trico B.V. Complete afbouw

Gebr. de Jonge Shipbuilding Services B.V. 

Bouw casco

Shipyard Kladovo Service Bouw casco 

Rabobank Shipping Financiering

Oil Chart Antwerpen Bevrachting

Gebr. Sluyter B.V. Verzekering

Inspectie Leefomgeving Transport (ILT) 

Classificatie

Lloyd’s Register of Shipping EMEA 

Classificatie

TB Plus B.V. Accountancy

Koedood Dieselservice B.V.

Hoofdmotor Mitsubishi type S12R-

C2MPTK, 940 Kw,1278 pk

Rubber Design B.V.

Flexibele opstelling hoofdmotor

Baan Alignment & Engineering B.V. 

Uitlijnen voortstuwingsinstallatie

ADS van STIGT Masson Marine 

keerkoppeling type MM W5200. 

Discom B.V. Uitlaatgassendempers 

generatorsets en hoofdmotor

Pronk Isolatie B.V. 

Isolatie uitlaatgassensystemen

Den Breejen Shipyard Schroefasinstallatie 

De Waal Machinefabriek B.V.

Schroefasrem

IHC Lagersmit B.V. Schroefasafdichting

Damen Marine Components Straalbuis

Van der Velden Marine Systems 

Stuurpaneel: SP2525, hydraulisch aggregaat: 

HPP2525-280/1-1-1/7,5kW, roeraandrijving: 

2DWK6080/60, hydrodynamische 

profielroeren: 2 stuks HD200

Radio Holland Netherlands B.V.

Nautisch apparatuur 

Blokland Non-Ferro B.V.

Beunkoelers en anodes

Dolderman B.V. Boegschroefmotor merk 

John Deere,type 6135AFM75, 507 pk. 2 x 

generatorset 215 kVA t.b.v. boordbedrijf 

(50Hz) en ladingpompbedrijf (60 Hz) 227 

kVA. Motor John Deere, type 6068HFG82 

Stage IIIA, Generator Stamford HCM434. 1 

x generatorset 81,5 kVA t.b.v. boordbedrijf, 

Motor John Deere, type 4045HFG82 Stage 

IIIA en generator Stamford UCM274

Caldic Techniek B.V. Generator Stamford 

type HCM434 en type UCM274

Verhaar Omega B.V. 

Boegschroef type installatie: VBS1200SR.

Diesel aangedreven, vermogen: 500 

PK/2000 rpm.

Verhaar Omega Air & Nitrogen

Schroefcompressorset 11 kW, 8bar met 

koeldroger, opgebouwd op een Lloyds 

gekeurde ketel. Type VOX11-8/RD/500LRK

ClimaLogic B.V.

Airconditioning installatie, overdruk 

installatie, machinekamer ventilatoren,

ontgassingsventilator, RVS afsluitbare 

roosters, aanzuigkanalen hoofdmotor

Miron B.V.

Ventilatieroosters/ brandkleppen

Minimax Brandbeveiliging B.V. FM-200

Brandblusinstallatie voor motorkamer/

boegkamer.

Polmai Brandbeveiliging B.V.

Brandblusmateriaal

Trico Piping B.V. Complete machinekamer 

leidingen, ballastsysteem en thermische 

olie installatie 

DOLO REPAIR 

Machinekamer vloeren op het voor- en 

achterschip, de manfolts beplaat, 

beschermkappen gemaakt en gemonteerd 

en platen in de stuurhut gelegd.

Electric Marine Support Binnenvaart 

B.V. Electrische installatie

Victron Energy B.V. 

Omvormer/ acculader

Creemers Compressors B.V.

Compressoren

All Pumps Holland B.V. Pompen

O.S.O. Oonincx Scheepsonderhoud B.V.

OSO Haaksepompaandrijving en OSO

afstandsbedieningen t.b.v 

ballasttankafsluiters 

Kampers Scheepskonstruktie B.V.

Stuurhuis, geleidekoker en hydrauliek.

ASI Soest B.V. Hydrauliek stuurhuis

Rhigo Scheepsramen B.V. Ramen

Willemsen interieurbouw & 

scheepsbetimmering B.V. Betimmering

G. van Dreumel Tegelwerken Tegelzetter

Pinta Unisol B.V. Isolatie woning

FlexiHeat V.O.F. Vloerverwarming

Loggers Rubbertechniek B.V. Flexibele 

opstelling woning

Blommaert BVBA 

Voormast Arizona 

EBR Equipment BV 

Ankerlieren, ankers en kettingen

Dockmarks Signs B.V.

Belettering, de roef afgekit en peilschalen 

Binnenvaartwinkel B.V.

Reinigingsproducten en 

scheepsbenodigdheden

REINPLUS VANWOERDEN Bunker B.V. - 

Argos Brandstof en MOBIL smeerolie 

Van Dongen Verf B.V. Coating

Muehlhan B.V.

Ladingtank’s stralen en conserveren

Rubaflex Rubber en Plastics B.V. 

PTFE tankdekselpakking, moosrubber en 

overige afdichtingen.

VE- Woning en Scheepsstoffering

Stuurhuis, Ve-screen zonwering, tapijt, 

banken gestoffeerd. Woning, pvc vloeren, 

tapijt, raambekleding, matrassen incl. 

toebehoren 

PSI Pijpleidingen 

Volledig dekleidingsysteem, 

ondersteuningen en overstapbordessen 

ontworpen, gemaakt en geïnstalleerd

W & O Supply B.V.

Afsluiters en appendages

EPS European Pump Services B.V.

2 stuks Bornemann ladingpomp units, type 

HC232. Deze High Capacity 2-spindel 

wormpompen hebben elk een capaciteit 

van 350m3/uur en worden toegepast op 

zware stookolie (max. 800 cSt). Deze 

pompen zijn voorzien van elektrische 

pompverwarming. Bornemann 

ladingpomp unit, type W7. Deze pomp 

heeft een capaciteit van maximaal 250m3/

uur, het inzetgebied is voor gasolie. 

Bornemann slob-/strippomp unit, type 

W4.

Deze pomp met een capaciteit van 20-

25m3/uur, wordt toegepast om ook de 

laatste restjes vloeistof uit de tanks en 

leidingen te strippen. Alle pompen zijn 

compleet “plug and play” toegeleverd en 

kunnen direct in de ladingzone worden 

opgesteld. De aandrijving is verzorgd door 

drukvaste ABB elektromotoren in EEX-de 

IIB T4 uitvoering. Omdat EPS alleen 

gebruik maakt van A-klasse materialen is 

een langdurige en probleemloze werking 

met hoge bedrijfszekerheid gegarandeerd.

Hoveko B.V.

Complete tankmeting en -alarmering met 

behulp van Saabradars, alsmede de 

temperatuur- en drukmeting.

Heatmaster B.V.

Ladingverwarmingsinstallatie

Machinefabriek en 

Scheepsreparatiebedrijf Van Wijk B.V.

Bunkerkraan 20 mtr.  10 + 4 inch leiding 

TankTech B.V. Tankinhoudsmeting

Imbema Cleton B.V. Laad- en losslangen

ODS B.V. Blend installatie

Wie leverden aan het mts Elay
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Wij feliciteren Elay B.V
e e n b e h o u d e n v a a r t !

G

EBR. DE JONGE B.V.

administratie- & advieskantoor
voor de maritieme sector

TB

BAAN Alignment & Engi
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V. van harte met het mts Elay.

ineering B.V.

Shipyard

r u b b e r  e n  p l a s t i c s  
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Gebr. Sluyter
koersbepalend in verzekeringen

 Wenst Elay B.V.
veel succes en een behouden vaart 

met het mts Elay.

Beurs-World Trade Center, Beursplein 37
Postbus 30101, 3001 DC Rotterdam

Receptie 17e verdieping
Telefoon 010-405 20 00, Telefax 010-405 52 52

Officieel vertegenwoordiger van
“The Standard P. & I. Association Ltd.” te Londen.

Nieuwland Parc 307, 2952 DD Alblasserdam

WWW.ELECTRICMARINESUPPORT.NL  |  INFO@ELECTRICMARINESUPPORT.NL

Wij bedanken Elay B.V. voor 
het in ons gestelde vertrouwen en wensen 

het mts Elay een goede vaart.

EMS heeft de volledige elektrische voortstuwingslijn, 
de boordinstallatie, elektrische installatie en levering 

van de nautische apparatuur mogen verzorgen.

Hartelijk gefeliciteerd met
het mts Elay

Wij leverden:

2 stuks Bornemann ladingpomp units, type HC232. Deze High Capacity 2-spindel wormpompen 

hebben elk een capaciteit van 350m3/uur en worden toegepast op zware stookolie (max. 800 cSt). 

Deze pompen zijn voorzien van elektrische pompverwarming. Bornemann ladingpomp unit, type W7. 

Deze pomp heeft een capaciteit van maximaal 250m3/uur, het inzetgebied is voor gasolie. 

Bornemann slob-/strippomp unit, type W4.Deze pomp met een capaciteit van 20-25m3/uur, wordt 

toegepast om ook de laatste restjes vloeistof uit de tanks en leidingen te strippen. 

Alle pompen zijn compleet “plug and play” toegeleverd en kunnen direct in de ladingzone worden 

opgesteld. De aandrijving is verzorgd door drukvaste ABB elektromotoren in EEX-de IIB T4 uitvoering. 

Omdat EPS alleen gebruik maakt van A-klasse materialen is een langdurige en probleemloze werking 

met hoge bedrijfszekerheid gegarandeerd.

Voor extra info: info@epsbv.com

Ringdijk 506
2987 VZ Ridderkerk

Tel. 0180-44 22 66
Fax 0180-44 22 69

Sluisjesdijk 145

3087 AG Rotterdam (NL)

T      +31 (0) 10 294 0800

F      +31 (0) 10 428 0700

E       info@tricobv.nl

W     www.tricobv.nl

      Volg ons nu ook op Facebook en Twitter! @Shipyardtrico

AFGEBOUWD DOOR TRICO B.V.

SHIPYARD TRICO B.V. WENST HET MTS “ELAY”
EN HAAR BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART TOE!
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500 studenten van technische en 
commerciële opleidingen be-
zochten woensdag 12 september 
in Dordrecht de Maritime Inno-
vation Experience. Op de Inno-
vatiemarkt maakten veertig ma-

ritieme bedrijven de studenten 
enthousiast voor hun bedrijf en 
voor de maritieme sector. Daar-
mee was het doel van het evene-
ment behaald, stelt organisator 
Proeftuin Maritieme Innovatie. 

Voorzitter Teun Muller van Werkge-
vers Drechtsteden zei bij de ope-
ning dat de combinatie van inno-
vatie en carrièrekansen zoals de 
Maritime Innovation Experience 
die bood, goed werkt. “We moeten 

studenten en-
thousiast ma-
ken voor de 
maritieme 
sector. Zij zijn 
de werkne-
mers van de 
toekomst. Sa-
men met hun 
docenten en 
het bedrijfsle-
ven moeten 
we daar tij-
dens hun stu-
die al in in-
vesteren. Hij 
constateerde 
na afloop te-
vreden “dat er 
een mooie 
basis is gelegd 
voor een te-
rugkerend 
evenement”.

In twaalf workshops en drie lezin-
gen gingen maritieme professionals 
en studenten met elkaar in gesprek 
over onder andere LNG in de bin-
nenvaart en schaalvergroting in de 
scheepvaart
Roel Groenewold van Groenewold 
Business Partner gaf de aftrap voor 
de ‘Innovatieschuur’, een project 
van het Expertise- en InnovatieCen-
trum Binnenvaart (EICB). In dit 
project gaan bedrijven, studenten 
en binnenvaartondernemers samen 
onderzoeken hoe de bestaande 
binnenvaartvloot nog schoner en 
zuiniger gemaakt kan worden. Roel 
Groenewold gaat als ‘kwartierma-
ker’ het idee verder uitwerken. 

Zonnefl essenbotenparade
De studenten konden hun tech-
nische kunsten tonen tijdens 
een Zonneflessenbotenknutsel-
workshop, onder begeleiding van 
kunstenaar Erik van Loon, oprich-
ter en organisator van de Amster-
dam Swim. Met pakkende verhalen 
presenteerden de studenten hun 
innovatieve boten in de Zonnefles-
senbotenparade aan een jury van 

maritieme professionals. 
Winnaar werd de boot Veerle, ge-
maakt door studenten Scheeps-
bouwkunde-Maritieme Techniek 
van Rotterdam Mainport Univer-
sity of applied sciences (RMU). De 
tweede prijs was voor de boot In 
Plané, gemaakt door leerlingen uit 
het vierde jaar van het Walburg Col-
lege Zwijndrecht. De winnaars 
wonnen een rondvaart door Am-
sterdam met de Fuel Cell Boat van 
rederij Lovers. 

De Maritime Innovation Experien-
ce is een evenement georganiseerd 
door Proeftuin Maritieme Innova-
tie. De Proeftuin Maritieme Inno-
vatie is geïnitieerd door Werkge-
versvereniging Drechtsteden. Het 
programma stelt zich ten doel de 
innovatiekracht van MKB bedrijven 
in de regio Drechtsteden te bevor-
deren door innovatiekrachten te 
bundelen. Het project wordt mede 
mogelijk gemaakt door het Euro-
pees Fonds voor Regionale Ontwik-
keling.

Studenten zien maritieme sector wel zitten

DOOR JOHAN DE WITTE

De Friese havenstad Harlingen 
treedt 3 tot en met 6 juli 2014 als 
gastheer op voor het internationale 
nautische evenement The Tall Ships 
Races. The Tall Ships Races bestaan 
sinds 1956 en worden jaarlijks ge-
houden in verschillende Europese 
vaargebieden. Het is een initiatief 
van Sail Training International 
(STI). Een wereldwijd netwerk dat 
zich inspant om een bijdrage te le-
veren aan de persoonlijke ontwik-
keling en vaardigheden van jonge-
ren. 

Sail Out Parade
Op 3 juli zal Harlingen als start-
haven van The Tall Ships Races de 
internationale schepen die in Pa-
rade binnenvaren en trainees ver-
welkomen. Na de Sail Out Parade 
op zondag 6 juli ligt de startlijn 
voor de schepen boven Vlieland en 
Terschelling. 
The Tall Ships Races bestaan altijd 

uit twee of drie etappes en doen 
verschillende Europese havens aan. 
De eerste etappe gaat van Harlingen 
naar Fredrikstad in Noorwegen. De 
laatste wedstrijd gaat van Noorwe-
gen naar Esbjerg. De deelnemende 
havensteden (host ports) trekken 
zo’n 60 tot 100 Tall Ships en circa 
3.000 bemanningsleden aan, die 
zeker dertig nationaliteiten verte-
genwoordigen. Belangrijk onder-
deel is dat de bemanning van de 
deelnemende Tall Ships voor min-
stens de helft uit trainees bestaat. 

Trainees staan centraal
Trainees zijn jongeren met een leef-
tijd tussen de 15 en 25 jaar die ken-
nis maken  met alle aspecten van 
het zeilen, zoals het: samenwerken, 
navigeren, het beklimmen van de 
masten, koken, schoonmaken en 
overwinnen. Hiernaast ligt de na-
druk ook op activiteiten die de cul-
turele uitwisseling en wederzijds 
begrip stimuleren. Het wordt inter-

nationaal gezien als een effectieve 
methode om jongeren te laten ken-
nismaken met normen en waarden, 
teamgeest ontwikkelen, fysieke uit-
daging te vinden en vooral: te leren 
over zichzelf!
Voor de jongeren bestaat ook de 

mogelijkheid zich op te geven voor 
één van de internationale uitwis-
selingsprogramma’s en awards. 
Mentoren begeleiden de uitwisse-
lingsprogramma’s aan boord. 
Deelnemers uit verschillende Euro-
pese landen worden over de sche-

pen verdeeld, om zo een culturele 
diversiteit en wederzijds begrip te 
bevorderen.

Grootste evenement 
ooit in Friesland
De wedstrijd is belangrijk maar ze-
ker even belangrijk is het sociale 
aspect van het evenement. Aan wal 
vullen de kades van de havens zich 
dan ook met theater, sport, muziek, 
eten en een heuse crewparade. The 
Tall Ships Races trekken jaarlijks 
miljoenen toeschouwers. 

Nieuwsgierig? Volg de voorbereidin-
gen via Linkedin (Harlingen Host 
Port Tall Ships Race July 2014), Twit-
ter (@TSRH2014), Facebook (The 
Tall Ships Races Harlingen 2014) en 
www.thetallshipsracesharlingen2014.
com

The Tall Ships Races Harlingen 2014

Doctor Plesmanstraat 26

3331 KH Zwijndrecht

T. 06 20832523

info@dolorepair.nl · www.dolorepair.nl

Wij wensen Elay B.V.

veel succes en een behouden

vaart met het mts Elay.
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 Wij verzorgden de machinekamer vloeren op het voor- en achterschip, 

de manfolts, wij hebben de beschermkappen gemaakt en gemonteerd 

en platen in de stuurhut gelegd.

Wij wensen Elay B.V.
veel succes en een behouden vaart 

met het mts Elay!

Oude Antwerpsepostbaan 67

4741 TJ Hoeven

Mob. 06 512 278 12

Oude Antwerpsepostbaan 67

4741 TJ Hoeven

Mob. 06 512 278 12

info@oonincxscheepsonderhoud.nl

www.oonincxscheepsonderhoud.nl

info@oonincxscheepsonderhoud.nl

www.oonincxscheepsonderhoud.nl

•  Administratie & Advieskantoor

TB Plus

Aventurijn 300
3316 LB Dordrecht

Tel 078 684 14 00
Fax 078 684 14 09
E-mail info@tb-plus.nl

Namens het hele TB plus team

wensen wij Elay B.V. 

met het mts Elay

een behouden vaart

Voor een grenzeloos & waterdicht advies

administratie- & advieskantoor
voor de maritieme sector

TB
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DOOR DOROTHÉ VAN GEEMERT

Nu over het eerste halfjaar van 2012 
de definitieve cijfers bekend zijn, 
laten de Zeehavens Amsterdam een 
groei zien van 1 procent ten op-
zichte van dezelfde periode in 2011. 
In de Amsterdamse haven steeg de 
overslag met 2 procent. De overige 
drie havens (Beverwijk, Zaandam 
en IJmuiden) waren minder suc-
cesvol en moesten een verlies incas-
seren.
Sinds 2010 liet de Amsterdamse 
haven al een licht herstel zien en 
dit zet nu door. Dit is vooral te dan-
ken aan de overslag van olieproduc-
ten. Een aantal relevante sectoren 
zijn nog niet uit de misère, maar 
voorzichtig optimisme is toch wel 
op zijn plaats.

De havenbedrijven Peterson SBS en 
zusterbedrijf CUTI (Control Union 
Testing and Inspection) hadden 
reden voor een feestje. Het is een 
bekend feit dat in de olie- en gas-
industrie iets fout kan gaan, waarna 
er diverse alarmbellen gaan rinke-
len. Door stringente maatregelen 
en trainingen noteerden beide be-
drijven gedurende duizend dagen 
geen enkel incident. Hierdoor werd 
de veiligheid voor zowel personeel 
als bezoekers beter gewaarborgd.

Voorzichtig 
optimisme 
bij haven
Asmterdam

Bodewes Binnenvaart en binnen-
vaartonderneming QaGroup lan-
ceren samen een nieuw concept 
op basis van een nieuw ontwor-
pen schip, de Damen EcoLiner. 
Dat vaart volledig op LNG en 
krijgt een luchtgesmeerde romp 
(het door Bodewes ontwikkelde 
ACES). 

De twee bedrijven bieden klanten 
een volledig pakket van scheeps-
ontwerp, scheepsbouw, scheeps-
management, leasing, financie-
ringsregelingen en hoogopgeleide 
bemanningen. Dat is volgens hen 
interessant voor zowel grote bedrij-
ven die een transportoplossing zoe-
ken als binnenvaartondernemers.
“Dit is de milieuvriendelijkste en 
veiligste manier om producten van 
onze klanten van A naar B te bren-
gen conform hun normen en spe-
cifieke producteisen”, stellen direc-
teur Rob Schuurmans van Bodewes 
Binnenvaart en CEO Jan Sneekes 
van de QaGroup. “Het concept zit 
modulair in elkaar; dus verladers 
en rederijen kunnen zelf een keuze 
maken.”
Hoewel het LNG/ACES-systeem in 
principe op ieder binnenvaartschip 
kan worden geïnstalleerd, is het 
vooralsnog ontworpen voor een 
schip met een lengte van 110 meter: 
de EcoLiner, die is gebaseerd op de 

bekende Damen River Liner 1145. 
De Centrale Commissie voor de 
Rijnvaart en ADN-UNECE hebben, 
zo melden de initiatiefnemers, al 
toestemming gegeven om LNG als 
brandstof te gebruiken op dit 
schip. 
De EcoLiner wordt uitgerust met 

vier generatorsets, die alle energie-
verbruikers van stroom voorzien. 
Het energiebeheersysteem zorgt 
voor een efficiënte opwekking, dis-
tributie en opslag van energie. Als 
tijdens de vaart minder vermogen 
nodig is schakelt het de generator-
sets automatisch uit. 

De luchtsmering van de romp door 
het ACES-concept levert daarbo-
venop ook nog 15 procent brand-
stofreductie. Tests hebben uitgewe-
zen dat met de Damen EcoLiner 
een totale brandstofbesparing van 
circa 25 procent te behalen is. 

Damen EcoLiner: LNG-voortstuwing 
en luchtgesmeerde romp

(illustratie Bodewes Binnenvaart)

En als het ù gebeurt, moet u kunnen rekenen 
op professionals die er voor zorgen dat u snel 
en vakkundig wordt geholpen. Zodat uw schip 
zo snel mogelijk weer in de vaart komt. 

Professionals die zorgdragen voor een correcte 
fi nanciële afwikkeling van de schade. Elk schip 
is uniek en vraagt om maatwerk. SON levert 
maatwerk voor de binnen- en pleziervaart en is 
24 uur per dag bereikbaar.

Maak kennis met een pure scheepsverzekeraar, 
praat eens met ons over een verzekering op 
maat.

www.son.nl

Het zal je 
maar gebeuren!

Advies op maat 
bij u aan boord?
Bel: 050 - 525 55 00

Voor al uw bestellingen, groot en klein…

Snel bezorgd, is wel zo fijn!

Ger Plooij
Tel. 06 - 41 65 08 97 · Email. gerrit3021@kpnmail.nl

Webshop. www.plooijsvleeswaren.nl

Verkoop en keuring van brandblusmaterialen
RiBrandy Brandbeveiliging

N.C.P. erkend REOB onderhoudsbedrijf

Ook keuringen van zwemvestjes.

  U belt en wij komen.
Vierlinghstraat 12 e

 

H A N D E L S O N D E R N E M I N G  B.V.

Handel in : Machines - Schroot

* SCHEEPSLOPERIJ

* IN- EN VERKOOP OUDE METALEN
  (OOK VOOR PARTICULIEREN)

* SCHROOTCONTAINERSERVICE

Meer info: www.stolkhandelsonderneming.nl
Gegarandeerd directe betaling

Veersedijk 223, 3341 LL Hendrik Ido Ambacht
Postbus 1, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht

Tel: 078 612 8000, Fax: 078 612 2038
E-mail: info@stolkhandelsonderneming.nl

Voor alle soorten lieren en kluizen
NEDERLAND B.V.

Gespecialiseerd in:

• BINNENVAART
• VISSERIJ
• ZEEVAART
• BAGGERIJ

tel. 0164-680097   fax 0164-681971
www.lemans-nederland.eu

• rollenkluis
• verhaalrol
• panama

kluizen
• blokken en

schijven
• fairleads
• takels en   
   domme-
   krachten

Tevens voor:

Help
vluchtelingen
hun dromen
waarmaken!

Giro 999 Den Haag
www.vluchteling.org
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Vor zwanzig Jahren wurde das 
letzte Teilstück des Main-Donau-
Kanals für den Verkehr freige-
geben. Aus diesem Anlass sind in 
vielen Kanalgemeinden Festi-
vitäten geplant. Doch nicht für 
alle ist der Kanalgeburtstag ein 
Grund zum Feiern.

Hubert Weiger vom BUND Natur-
schutz bezeichnet den Main-Donau-
Kanal als Prestigeprojekt der dama-
ligen Bundes- und bayerischen 
Landesregierung. Dem Kanalbau 
seien schützenswerte Täler zum Op-
fer gefallen und irreparabel vernich-
tet. WSD Süd-Präsident Detlef Aster 
weist die Kritik zurück. Die ökologi-
sche Bilanz ist laut Aster weitaus 
besser ausgefallen, als gedacht.  
Neben dem Kanal seien große 
Feuchtgebiete entstanden. Altwäs-
ser und Nebenarme böten wert-
volle Rückzugsgebiete für geschütz-

te Tier- und Pflanzenarten. Die 
Artenvielfalt habe sich erhöht. „Der 
Bau des Kanals war ein Meilenstein 
in Sachen Naturschutz“, wie Aster 
in den vergangenen Wochen be-
tonte. „Wir haben im engen Dialog 

mit den Umweltverbänden versucht 
die jeweils beste Lösung zu finden.“ 
Darauf baut laut Aster auch die EU-
Studie zum Ausbau der Donau zwi-
schen Straubing und Vilshofen, 
deren Ergebnisse im Herbst vorlie-

gen werden. „Kommt der Ausbau, 
kann der Main-Donau-Kanal dop-
pelt so viel Fracht aufnehmen. In 
Zukunft könnten es 12 Millionen 
Tonnen werden.“ 
Der BUND Naturschutz hält nicht 
viel von solchen Prognosen. Weiger 
kritisiert: „Das Vorhaben wurde da-
mals mit Prognosen von 18 Milli-
onen Tonnen pro Jahr gerechtfer-
tigt. Zwischen Nürnberg und 
Kehlheim wurden 2002 lediglich 
6,2 Millionen Tonnen transportiert. 
Bahn und Lkw sind schlichtweg bil-
liger und schneller als das Binnen-
schiff.“ 
Der BUND Naturschutz mahnt 
Konsequenzen aus dem Kanalbau 
zu ziehen und auf den Donau-Aus-
bau in Bayern zu verzichten. Denn 
damit steht aus Sicht der Umwelt-
schützer bereits das nächste „ver-
heerende Prestigeprojekt“ ins 
Haus.

20 Jahre Main-Donau-Kanal

Der Main-Donau-Kanal in Bamberg. (Foto Sarah De Preter)

Das Planco-Gutachten zur Wirt-
schaftlichkeit des Elbe-Saale-Kanals 
soll überarbeitet werden. Darauf 
haben sich Vertreter des Bundes-
verkehrsministeriums und des 
sachsen-anhaltischen Verkehrs-
ministeriums laut Magdeburger 
Volksstimme geeinigt. Die vom 
Bundesverkehrsministerium in 
Auftrag gegebene Studie des Esse-
ner Beratungsunternehmens Plan-
co war zu dem Ergebnis gekommen 
dass sich der Kanalbau nicht rech-
nen würde. 
Aus einer Gegenstudie der Dresd-
ner LUB Consulting im Auftrag des 
Landes Sachsen-Anhalt ging jedoch 
der Gegenteil hervor. Das LUB-
 Gutachten bestätigte die Wirtschaft-

lichkeit des Kanalbaus. Das Planco-
Gutachten weise methodische und 
Rechenfehler auf, hieß es bei der 
Präsentation. 
Nun soll das Planco-Gutachten um 
die Ergebnisse der LUB-Studie er-
gänzt werden. Es ist nicht deutlich 
wann das erweiterte Gutachten fer-
tig sein wird. Die Kosten für den 
Bau des Elbe-Saale-Kanals, mit dem 
Binnenschiffe die engen Kurven 
und das Niedrigwasser auf der Saale 
zwischen Calbe und der Elbemün-
dung umfahren könnten, werden 
auf 150 Millionen Euro geschätzt. 
Sachsen-Anhalt glaubt, die Kosten 
reduzieren zu können, indem ei-
nige Kiesseen genutzt werden, um 
die Kanalstrecke zu verkürzen.

Saale-Gutachten wird überarbeitet

Landesminister Thomas Webel (links) bei der Präsentation des Gegengutachtens 
zum Saaleausbau. (Foto Verkehrsministerium Sachsen-Anhalt)

Von Oktober bis Februar führt das 
WSA Nürnberg am Main-Donau-
Kanal wieder Durchforstungs-
arbeiten durch. Sie sind erforder-
lich um die Standsicherheit der 
Kanaldämme zu gewährleisten. Die 
Arbeiten erfolgen sowohl auf der 
Land- als auf der Wasserseite. 
Andere Teilbereiche am Main-Do-
nau-Kanal werden ebenfalls durch-
forstet. Unter anderem wird Be-
wuchs an Schiffsliegeplätzen und 
Treppen beseitigt und werden 
Schifffahrts- und Vermessungszei-
chen freigeschnitten. 

Durchforstung

Wie wird sich der Transportmarkt 
im kommenden Halbjahr entwic-
keln? Im aktuellen Transportmarkt-
Barometer von ZEW und ProgTrans 
lässt sich kein klarer Trend erken-
nen. Für das TransportBarometer 
werden jedes Quartal rund 250 
Spitzenkräfte der Transport- und 
Verladenden Wirtschaft befragt 
nach ihren kurzfristigen Prognosen 
hinsichtlich des Transportaufkom-
mens und der Transportpreise. 
Die Aufkommensentwicklung in 
der Binnenschifffahrt wird von den 
Experten momentan schwach ein-
geschätzt. Die Mehrheit rechnet mit 
unveränderten Gütermengen. Die 
übrigen erwarten einen schwachen 
Rückgang insbesondere im Hinter-
landverkehr der Rheinmündungs-
Seehäfen. Die Entwicklung der 
Frachtraten wird von der Hälfte der 
Befragten stabil eingeschätzt. Die 
übrigen gehen von schwach stei-
genden Frachtraten aus. Immerhin 
erwarten aber 16 bis 20% der Be-
fragten sinkende Preise.

Unsichere Zeiten

Bei einem Schiffsunfall auf dem 
Rhein in Basel ist ein Professor der 
HafenCity Universität Hamburg 
(HCU) ums Leben gekommen.  
Volker Böder, Professor für Geo-
däsie und Hydrographie, war mit 
seinem Forschungsteam auf dem 
Vermessungsschiff Level A unter-
wegs. Die Besatzung sollte im Auf-
trag des baselstädtischen Bau- und 
Verkehrsdepartements und in Zu-
sammenarbeit mit den Schweizeri-
schen Rheinhäfen neue Geräte und 
Technologien zum Ausmessen der 
Schifffahrtsrinne im Rhein testen. 
Die Level A kollidierte jedoch mit 
einem belgischen Gütermotor-
schiff, wurde überfahren und ken-
terte. Dabei fiel die vierköpfige 
Besatzung über Bord. 
Zwei Mitarbeiter des Forschungs-
teams überlebten leicht verletzt. 
Der Bootsführer blieb nach dem 
Unfall vermisst. Prof. Dr. Böder 
konnte zunächst geborgen und re-
animiert werden, erlag jedoch 
später im Krankenhaus seinen 
schweren Verletzungen.

Forschungsfahrt 
mit tödliches Ende

Der Hamburger Hafen will den 
Anteil der Binnenschifffahrt im 
Hinterland-Verkehr weiter aus-
bauen. Das sagte Hamburgs 
Wirtschaftssenator Frank Horch 
bei der Vorstellung eines Bin-
nenschifffahrtskonzeptes für 
den Seehafen.

Insbesondere die Containerbinnen-
schifffahrt ist laut Horch stark aus-
baufähig. Im Moment übernehmen 
Binnenschiffe gerade einmal zwei 
Prozent der Containertransporte 
vom und zum Hamburger Hafen; 
daraus sollen in Zukunft fünf bis 
zehn Prozent werden. Mit diesem 
Ziel vor Augen hatte die Hamburger 
Wirtschaftsbehörde 2009 eine Stu-
die zur Stärkung der Container-Hin-
terlandtransporte per Binnenschiff 
in Auftrag gegeben. Ein Arbeitskreis 
Binnenschifffahrt, an dem sich vie-
le Akteure der Binnenschifffahrt im 

Hafen beteiligen, hat die Vorschläge 
der Studie aufgenommen, Lösungs-
ansätze entwickelt und teilweise 
schon umgesetzt.

Umschlagskosten 
Ein wichtiges Streben ist es laut 
Horch, die Abfertigung von Contai-
nerbinnenschiffen im Seehafen 
wettbewerbsfähiger zu gestalten. 
Der Binnenschiffsumschlag ist 
noch zu teuer im Vergleich zum 
Umschlag auf Schienenwaggons 
und Lkw. Durch die Schaffung spe-
zieller Abfertigungsplätze für Bin-
nenschiffe an den Seeterminals 
sollen die Kosten gesenkt werden. 
Darüber hinaus wird die Hambur-
ger Port Authority zusätzliche Lie-
ge- und Warteplätze für Binnen-
schiffe anlegen.
Positiv auf die Binnenschifffahrt 
wird sich laut Horch das Verschwin-
den des Hamburger Freihafens zum 

1. Januar 2013 auswirken. Durch 
das Wegfallen der Zollkontrollstel-
len können Binnenschiffe künftig 
drei statt bisher zwei Container-
lagen transportieren. Auch will sich 
Horch für die Ausweitung der KV-
Förderung auf den Binnenschiffs-
umschlag einsetzen. Das soll für 
mehr Wettbewerbsgerechtigkeit 
zwischen Schiene und Wasserstraße 
sorgen. Ein weiterer Schwerpunkt 
ist die bessere Einbindung von Bin-
nenschiffen in die Hinterland- 
Logistik der Hafenbetriebe. Der 
Hafen arbeitet außerdem an der 
Weiterentwicklung von Hinterland-
Hubs und der Erschließung neuer 
Märkte.

Infrastrukturausbau
Doch auch die Bundesebene ist ge-
fordert, etwa beim Ausbau der In-
frastruktur. Frank Horch fordert 
dass sowohl auf der Mittel- und 

Oberelbe als auf dem Elbe-Seiten-
Kanal zuverlässige Schifffahrts-
bedingungen hergestellt werden. Er 
unterstützt die Forderungen des 
Landes Niedersachsen nach einem 
Ausbau des Schiffshebewerkes bei 
Scharnebeck. 
Außer im Containerbereich sieht 
der Wirtschaftssenator auch beim 
Massen- und Flüssiggut sowie bei 
den Projektladungen Wachstums-
perspektiven für die Binnenschiff-
fahrt. „Wir wollen den Hamburger 
Hafen als Universalhafen mit 
Schwerpunkt Containerumschlag 
weiterentwickeln und stärken. Die 
Binnenschifffahrt spielt hier eine 
wichtige Rolle.“ 
Insgesamt hat der Hamburger Ha-
fen einen Binnenschiffsanteil von 
knapp zehn Prozent am Hinter-
landverkehr. Der Binnenschiffs-
umschlag im Hafen liegt bei zehn 
Millionen Tonnen.

Hamburg: Binnenschifffahrt voranbringen

D E  B I N N E N VA A RT K R A N T
REDAKTION SARAH DE PRETER  |  MOBIL +31 (0)6 22 70 18 93  |  E-MAIL SJMDEPRETER@GMAIL.COM
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Prognosen über die weitere Entwicklung der Bin-
nenschifffahrt in diesem Jahr ähneln sich immer 
mehr einem Blick in die Glaskugel. Das steht in der 
Mittelfristprognose für den Güter- und Personen-
verkehr, die die Arbeitsgemeinschaft Intraplan Con-
sult und das Bundesamt für Güterverkehr im Auftrag 
des Bundesverkehrsministeriums erstellt haben. 
Für die Binnenschifffahrt wurde die Prognose ge-
genüber dem Jahresbeginn leicht abgeschwächt. Das 
Gewerbe erholt sich zwar vom extrem schwierigen 
Jahr 2011, doch dies verläuft nicht so schnell wie 
anfangs erwartet. 
Wie die Binnenschifffahrt das Jahr 2012 abschließen 
wird ist ungewiss. Entscheidend ist laut Intraplan, 
ob sich die Erholung gegenüber 2011 nun doch noch 
durchsetzt, oder ob diese durch neue Störungen 

überlagert wird. Wenn keine neuen Störungen hin-
zukommen, erwartet Intraplan für das gesamte Jahr 
einen Anstieg des Mengenaufkommens um 1% und 
der Leistung um 7%. Beide Wachstumsraten liegen 
unter der Prognose vom Jahresanfang (5% bzw. 
11%). Immerhin würde die Binnenschifffahrt mit 
solchen Zahlen – im Gegensatz zum Straßen- und 
Schienenverkehr – noch ein Plus gegenüber dem 
Vorjahr verbuchen. 
Für 2013 erwarten die Analysten eine leichte Zu-
nahme bei den Transporten von Kohlen, Erzen, 
Steinen und Erden. Dagegen wird der Mineralöl-
transport abnehmen. Insgesamt dürfte die Binnen-
schifffahrt laut Intraplan in kommenden Jahr ge-
ringfügig steigen: 0,7% beim Aufkommen und 0,3% 
bei der Leistung.

Prognosen abgeschwächt

Es gab sie bereits vor zehn Jah-
ren, als die Neusser und Düssel-
dorfer Häfen die Kräfte bündel-
ten: die Vision, eines Tages auch 
mit den Kollegen des Kölner 
Hafens zusammenzuarbeiten. 
Mit der Gründung des Gemein-
schaftsunternehmens Rhein-
Cargo ist diese Vision Realität 
geworden.

Auf den Weg gebracht wurde die 
RheinCargo vor drei Jahren mit ei-
ner Absichtserklärung. Gemeinsam 
wollen die drei Häfen ihren 
Marktanteil verstärken. „Wir addie-
ren uns, nehmen uns gegenseitig 
keine Kunden weg, sondern schaf-
fen neue Perspektiven“, sagte der 
Düsseldorfer Stadtwerkevorstand 
Rainer Pennekamp bei der Präsen-
tation der neuen Gesellschaft.
Aus Sicht des Neusser Bürgermeis-
ters Herbert Napp hat sich der Zu-
sammenschluss mit dem Düssel-
dorfer Hafen vor zehn Jahren 

bewährt. „Unser gemeinsames Un-
ternehmen ist eines der besten 
Beispiele für interkommunale Zu-
sammenarbeit. Dass wird nun auch 
mit dem Kölner Hafen kooperie-
ren, ist eine tolle Sache. Wenn man 
betrachtet, dass die Neuss Düssel-
dorfer Häfen sich auch am Krefel-
der Hafen beteiligen, ist dies eine 
gute Möglichkeit,um die Verkehre 
der Zukunft bewältigen zu kön-
nen.“ 
Mit der RheinCargo werde die lan-

ge Hafentradition der Stadt Neuss 
fortgesetzt, freute sich Napp. „Be-
reits die Römer haben hier einen 
Hafen betrieben. Der Hafen war 
immer ein besonderes Anliegen der 
Neusser Bevölkerung; er ist ein Teil 
des Herzens unserer Stadt.“ 

Komplettangebote
In der RheinCargo bündeln die 
zwei Häfen den Umschlag, die 
Kontraktlogistik und die Geschäfte 
im Eisenbahngüterverkehr. Die Zu-
sammenlegung war komplex, al-
lein schon wegen der unterschied-
lichen Tarifstrukturen beider 
Gesellschaften. Pennekamp: „Wir 
haben uns in den letzten drei Jah-
ren heftig angestrengt. Am Ende 
haben wir etwas Gutes zusammen-
gebracht und das Vertrauen der 
Mitarbeiter nicht geschädigt. Der 
neue Aufsichtstrat wird bald begin-
nen zu tagen und wir haben eine 
aktive Geschäftsführung.“
„Wir packen jetzt die Zukunft an“, 

zeigte sich auch der Kölner Ober-
bürgermeister Jürgen Roters zuver-
sichtlich. „Die wachsenden Ver-
kehrsströme sind eine große 
Herausforderung, die wir uns ge-
meinsam stellen, indem wir ge-
meinsame Konzepte entwickeln. 
Wir wollen mehr Güter auf die Was-
serstraße verlagern. Binnenschiffe 
auf dem Rhein befördern jährlich 
rund 180 Millionen Tonnen. Prog-
nosen weisen eine Steigerung auf 
360 Millionen Tonnen bis 2030 

aus. Mit einem großen Unterneh-
men kann man diese Mengen bes-
ser bewältigen. Gemeinsam 
können wir auch besser Komplett-
angebote machen, was uns einen 
Marktvorteil verschafft.“
Düsseldorfs Oberbürgermeister 
Dirk Elbers machte sich vor einigen 
Wochen persönlich ein Bild von der 
Hafenerweiterung in Rotterdam. 
Der Kapazitätsausbau, auch in den 
anderen ARA-Häfen, sei für das 
Rheinland eine logistische Heraus-
forderung. „Das können wir nur 
bewältigen, indem wir regional zu-
sammenarbeiten. Wir sind sicher, 
dass sich mehr Verkehr von der 
Straße auf die Wasserstraße ver-
schieben wird.“

Hafenerweiterung
In den kommenden Jahren wird, so 
gaben sie an, viel passieren müssen. 
Die Fahrrinne zwischen Duisburg 
und Bonn soll ausgebaut und neues 
Hafengebiet entwickelt werden. 
Der Planungsausschuss der Stadt 
Düsseldorf gab vor Kurzem grünes 
Licht für die Neugestaltung des 
Reisholzer Hafens. Das 56 Hektar 
große Hafengelände soll zu einem 
modernen Binnenhäfen ausgebaut 
werden, wo große Containerbin-
nenschiffe beladen und gelöscht 
werden können. Elbers: „Der 
Hafenausbau wird Düssel-
dorf stärken und dazu beitra-
gen, dass mehr Güter von 
der Straße auf Schiene und 
Wasserstraße verlagert wer-
den. Es wird ein paar Jahre 
dauern, aber wir sind kräftig 
dabei. Wir arbeiten derzeit 
an einer Projektgesellschaft. 
Der Hafen soll Schritt für 
Schritt und mit einem 

Höchstmaß an Transparenz geplant 
werden.“ 
In Köln soll der Niehler Hafen wei-
ter ausgebaut 
und der Ausbau 
des Godorfer 
Hafens auf den 
Weg gebracht 
werden, ergänzte 
Roters.

Augenhöhe
Von eventuellen 
Skeptikern wol-
len sich die 
Rhein Cargo-Part-
ner die Laune 
nicht verderben 
lassen. Penne-
kamp: „Wir wol-
len eine Ergeb-
nisentwicklung 
zeigen, die bes-
ser ist als die 
Planung - ähn-
lich wie beim 
Projekt Neuss 
Düsseldorfer 
Häfen. Wir hal-
ten uns aber 
auch vor diese 
Gesellschaft 
wieder zurück-
zubauen, wenn 

sich der erwünschte Erfolg nicht 
einstellt.“ 
Nicht ganz so glücklich mit dem 
neuen Unternehmen war der 
Duisburger Hafen, für den die 
RheinCargo ein starker Konkur-
rent wird. Pennekamp: „Wir lie-
gen in vielen Bereichen auf Augen-
höhe und in einigen Bereichen 
bereits vor Duisburg. Wir wollen 
den Wettbewerb sportlich ange-
hen. Ich bin mir sicher, dass wir 
beiden unseren Platz haben wer-
den. Sicherlich wird es auch ge-
meinsame Themen geben. Wir 
haben einen gemeinsamen Fluss, 
dessen Struktur erhalten bleiben 
muss. Wenn gemeinsame Anlie-
gen und Herausforderungen vor-
liegen, wird es in der Sache ab und 
zu Kooperationen geben.“

Neue Kräftebündelung am Rhein

Blick auf den Neusser Stadthafen.

Gemeinsame Präsentation der RheinCargo. (Foto’s Sarah De Preter)

ANZEIGE

Tel.: 0049 (0)2 03/93 27 30
Fax: 0049 (0)2 03/93 27 3-66

internet: http://www.wi-du.de
E-Mail: info@wi-du.de

WITTIG GmbH

Tel.: 0043(0)1 7295980

Service hat eine Nummer:

SVZ  Wien - Wittig GmbH
Schiffsausrüstung Wien

SVZ  Wien - Wittig GmbH
Schiffsausrüstung Wien

Preisen ZKR 2 Motoren (Mehr typen auf anfrage):
Basis DAF
KMD WS 315.2 315 PS / 242 kW € 15.800,-
KMD WS 400.2 400 PS / 295 kW € 16.800,-
KMD XF 450.2 450 PS / 335 kW € 20.300,-
KMD XF 510.2 510 PS / 375 kW € 21.300,-
Basis Scania
KMD S14 450.2 450 PS / 335 kW € 20.700,-
Basis Mercedes
Mercedes V12 702 PS / 525 kW preis auf  anfrage

Generalüberholung und Lieferung Teilen von: 
DAF-, Scania-, Liebher-, MAN-, Mercedes-, MTU- und 
Volvo Motoren.

Koning Technisch Bedrijf B.V.
Eekhorstweg 20
7942 KC   Meppel  T. +31 522 461 435
Niederlande  F. +31 522 462 060

www.ktbkoning.nl info@ktbkoning.nl

• Motoren Lieferbar mit 
   ZKR (förderungfähig)

• Austausch Motoren

• Überholung Motoren

ANZEIGE

Wir packen gemeinsam 
die Zukunft an ”

“
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€67,50 excl. BTW

Marifoon
antenne M4

Compacte waterdichte marifoon 

met ATIS en DSC Klasse D Kanalen 

Up/Down en High/Low functie in de 

handmicrofoon. Wordt geleverd 

met microfoon, mobiel beugel 

en voedingskabel

€256,-excl. BTW

Daalderop boilers

380V 80 ltr. mono plus 2500W

€919,-excl. BTW

380V 120ltr. mono plus 2500W

€1255,-excl. BTW
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Marifoon IC-M411

€165,- excl. BTW

VANAF

Brandstof
verbruiksysteem

In standaard uitvoering met 

één sensor.

€1950,-excl. BTW

Lineair motor 
tbv blauwbord

Acculader
start 520-2

Met starthulp functie 500AMP 12/24V, 

60 AMP.

NU

€340,-excl. BTW

Walspanning trafo
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R
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Reeferkast

Plug and Play Reeferkast
Standaard met vier aansluitingen

één x in / vier x uit

Met zelf instelbare schakeltijden

Uit voorraad leverbaar

PRIJS OP AANVRAAG

Icom IC-M87

Waterdichte maritieme portofoon. 

ATIS en ATEX goedgekeurd. 

incl. batterij, lader, antenne, 

riemclip en polsband.

€649,- excl. BTW

per stuk

Homecast HS2100

Eerste Full HDTV 1080P 

gecertificeerd satelliet 

ontvanger voor CanalDigital 

met PVR opties. 

Super compact design, 

zeer laag stroomverbruik 

(Power Safe) USB, PVR, 

DIVX ondersteunig. 

Audio/Video, 3 x RCA. 

incl. kaartmodule

€175,-excl. BTW

NU

Man250g65v-ATEX

€1085,-excl. BTW

per stuk

Eurolight HQ 
armatuur

230V, 150W. (gasontladingslamp) IP65

Vergelijkbaar met circa 800W halogeen

€100,-excl. BTW

NU

Nufatron Tachograaf
Nufatron Nautic Tachograaf

Zenit explosievrije
Dompelpomp

Let op onze aanbiedingen in de winkel!
Alle internationale kanalen

Atis zelf in te voeren

lederen tas en 

microfoon optie

Icom IC-M33

€185,- excl. BTW

Actie van de maand!!
Navigatie lamp 28V/25W

NU

€3,15 excl. BTW / per stuk

Prijs geldt bij afname van 5 stuks

Verkoop- installatie en reparatie centrum
www.oechies.nl  ·  info@oechies.nl

Brede Hilledijk 111 · 3072 NB Rotterdam · Tel. (010) 297 39 99 · Fax (010) 484 28 74 

Ma t/m Vrij 8.00 -16.00 uur / Zaterdag 9.00 - 13.00 uur

Zolang de voorraad strekt. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW

Leverbaar in 32 Kva en 63 Kva

Telecrane
Radiografische besturing

Incl. batterijlader Ouick3

Leverbaar in 2/4/6/8/12 

bedieningen

€490,90 excl. BTW

Open waaier, verwisselbare slijtplaat. 
Standaard RVS stalen schacht
met niet lekkende mechanische 
schacht seal.
Geschikt als: Ballast pomp, bilge pomp, 
algemene dienstpomp,
nood brandpomp en koelwaterpomp.
40m3 bij 3 bar, 2”aansluiting

Desmi N SA50-200
Centrifugaal pomp

€1895,-
excl. BTW

Verlengkabel haspel 
Tankalarm 24V

met stopcontact, stekker, 

noodstop en 40 meter kabel.

€250,-excl. BTW

NU
Telecrane

Radiografische besturing

+

Tracvision M5 
HDMI Ready

€2695,- excl. BTW

Antenne rotor compleet

NU

€110,- excl. BTW 

VANAF

I N F O @ E N G E L A E R . E U  |  W W W . E N G E L A E R . E U

E N G E L A E R  O N T W E R P T  E N  R E A L I S E E RT 

S C H E E P S I N T E R I E U R S

meld je snel aan voor onze scoopshot community op
WWW.BINNENVAARTKRANT.NL

De Montana is een estuair schip. Ze mag niet alleen op de binnenwateren, 

maar ook op toegewezen zeeroutes varen. TeamCo koppelt zulke eisen 

aan slimme oplossingen. Zo bouwden wij het complete bunkerschip af in 

Heusden in nauwe samenwerking met de offi  ciële instanties en met de 

eigenaar zelf. Echte connecting specialists dus.

TEAMCO SHIPYARD BV
Bakkersdam 1a 5256 PK Heusden

T. +31 (0)416 665 500 info@teamcoshipyard.nl

CONNECTING SPECIALISTS

Montana

L x B: 121 x 11,45 meter | Tonnage: ± 4500 ton

Motoren: 2x ABC 1800 pk/st.

Roald Verstraeten, eigenaar Montana

www.teamcoshipyard.nl

RDM Kampen B.V. ist als Abwrackbetrieb auf die Verschrottung
von Schiffen, Pontons und schwimmenden Anlagen spezialisier

Wir suchen ständig:
• Binnenschiffe                     • Seegängige Schiffe

• Schwimmende Anlagen      • Pontons

Für mehr informationen rufen Sie uns bitte an oder mailen Sie uns.

Ihr Ansprechpartner ist Jan Willen Kemp

Büro:    Abwrackbetrieb:
Rdm Kampen    Rdm Kampen
Veldweg 1, 9334 TM Peest  Oslokade 1, 8263 CH Kampen

Tel. 0031-592-612727 • E-mail: info@rdmkampen.com
www.rdmkampen.nl

Y O U R  P A R T N E R  F O R  T H E  F U T U R E

REINTJES Benelux BVBA
Luithagen haven 2 Unit F
B2030 Antwerpen

Phone: +32 3541 9233
Fax: +32 3541 0212
www.reintjes.be

P O W E R  T R A I N  S O L U T I O N S

JOUW FOTO IN ONZE KRANT?
 Scoopshot it!

Word lid van

 scoopshot community!
Ga naar www.binnenvaartkrant.nl voor meer informatie en schrijf je in.
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DOOR JOHAN DE WITTE

Bij Poppen Zwartsluis gegroeid in 
afmeting en te Dordrecht bij De 
Groot Scheepstechniek vooruitstre-
vend uitgerust met de techniek van 
morgen, staat de Kreeft in functie 
op drie 23 meter lange drukpalen, 
als een huis! 

Speciaal aan de Kreeft zijn de druk-
palen in kantelframes. In werkpo-
sitie drukken de hydraulische en 
met kettingen functionerende pa-
len het werkschip bijna een halve 
meter omhoog. Vanuit verticale po-
sitie kantelen de palen in drie mi-
nuten horizontaal boven dek naar 
kruiphoogte. Het ontwerp van het 
kantelsysteem is van Boskalis. Aan 
de palen en geleiding hangt het la-
bel van Cape Holland in Beilen. De 
Groot realiseerde en engineerde de 
equipment in eigen werkplaats. 
Het systeem wordt handmatig ge-
stuurd met joysticks. Voor de zoge-
heten getijdenstand is er een apart 
hydrosysteem dat de spudpaalrem-
men ontkracht. Hyproma BV te 
Nieuw Lekkerland verzorgde de 
complete hydraulische installatie 
voor de spudpalen, kraan en boeg-
schroef. De installatie heeft een 
vermogen van 400 kW. Door ver-
mogensregeling op de pompen kan 
energie naar behoefte worden inge-
zet, middels de plc-besturing van 
De Groot. Ingeval de boegschroef 

zijn maximale vermogen van 250 
kW opneemt, is het overige vermo-
gen beschikbaar voor de spudpaal-
installatie. 
Met deze vermogensregeling kan 
snel en efficiënt worden gewerkt. 
De componenten zijn van degelijk 
fabricaat en het leidingwerk is ruim 
gedimensioneerd. Een Volvo D3 
levert energie aan een hydro-unit, 
die drukpalen en kopschroef be-
dient. 

Technisch boeiend karwei
Conform de tekeningen van Van 
Pelt & Co liet hoofdaannemer De 
Groot Scheepstechniek door 
Scheepswerf Poppen in Zwartsluis 
een 18 meter lang voorschip en 

twee 30 meter lange zij-beunen 
bouwen. Poppen brandde het be-
staande voorschip af en constru-
eerde de nieuwe secties, waarmee 
ms Kreeft van 45 x 9 naar 52 x 11,40 
meter groeide. Met reeds de buiten-
spudpalen in de secties ging de 
Kreeft op koers naar Dordt voor 
verdere installatie. Door de zijbeu-
nen en aangestrookt achterschip is 
de stabiliteit en draagvermogen 
aanmerkelijk toegenomen en zijn 
er allround ballastmogelijkheden.
“We hebben eerst de wensen van 
onze opdrachtgever Boskalis 
nauwkeurig in kaart gebracht en 
vervolgens de juiste componenten 
geselecteerd bij betrouwbare toele-
veranciers”, vertelt projectleider 

William Sakko, die op zijn pc-
scherm de gedaantewisseling en 
techniek van ms Kreeft voor ons 
presenteert. “Het model voorschip 
is gerelateerd aan de draaicirkel van 
de kraan, waarmee de kraanarm 
dicht langs de scheepshuid tot zijn 
grootste diepte reikt. De dekcon-
structie is berekend op 30 ton m2 
en wordt beschermd door 15 cen-
timeter Azobe. De achterste spud-
paal staat in de bestaande beun net 
voor de brug, de beide overige zijn 
op het voorschip stevig verankerd 
in de nieuwe zijbeunen. De inbe-
drijfstelling van de kantelinstallatie 
was spannend, echter, werkt uitste-
kend en voldoet ruim aan de ge-
vraagde prestaties.”

“Voor nauwkeurige positionering is 
er een 800 Ballegooy hydraulisch 
aangedreven boegschroef geplaatst. 
Een Cummins-aggregaat van 65 kW 
en een 30 kW Perkins leveren 
boordenergie. Elektrisch is de in-
stallatie door Leeuwestein Scheeps-
installaties verzorgd. Door het 
dichtmaken van het bestaande la-
dingbeun is de werkdekruimte be-
langrijk toegenomen. Benedendeks 
zijn hierdoor een werkruimte en 
groot magazijn gecreëerd. De Kreeft 
is geconserveerd door Clean 
Werkendam die tevens de Azobe-
kraanvloer leverde.

Lees verder op pagina 29 >>

De Groot prepareert Kreeft tot 
onvervalste Boskalis

(foto’s William Sakko / De Groot Scheepstechniek)

Scheepswerf H.Poppen Zwartsluis B.V.
Droogzetten tot wel 110 meter!

Scheepswerf H. Poppen
Zomerdijk 64
8064 XG Zwartsluis
Tel.: (038) 386 74 96
Fax.: (038) 386 69 49
e-mail: info@scheepswerfpoppen.nl
website: www.scheepswerfpoppen.nl

Wij wensen Boskalis veel succes.

Wij bouwden voor mks 
Kreeft een geheel nieuw 
voorschip van 18 meter 

en twee nieuwe zijbeunen 
van 30 meter.
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WWW.BINNENVAARTKRANT.NL

OFFSHORE ENERGY CONFERENCE
Frontier E&P | Renewable Energy: Wind, Wave and Tidal | North Sea Oil and Gas

Keep up to date about the conference program, registration and speakers faculty 
at www.offshore-energy.biz

T H E  FA S T E S T  G R O W I N G  O F F S H O R E  E V E N T  I N  E U R O P E

WWW.O F F S HO R E - E N E RG Y. B I Z

Media Partners:

Created and produced by Supported by Gold sponsor

OFFICIEEL DISTRIBUTEUR VOOR DE BENELUX

UW SPECIALIST IN REPARATIE & INSTALLATIE VAN
ELEKTRONISCHE EN MECHANISCHE MOTORBEDIENINGEN
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Postadres:  Bezoekadres:
Oudeland 61  Julianastraat 1
3335 VH Zwijndrecht 3331 XG Zwijndrecht

Telefoon: 078 619 20 03 Fax: 078 619 15 39
E-mail: info@dcsint.nl www.dcsint.nl
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Vandaag is het exact twintig jaar 
geleden dat het Main-Donauka-
naal officieel werd geopend door 
de Duitse president Von Weiz-
sacker. Op 25 september 1992 
was de vaarweg van Bamberg 
naar Kelheim na 32 jaar bouwen 
gereed; voortaan konden sche-
pen van Rotterdam naar Kon-
stanz varen - en vice versa. 

Het 171 kilometer lange Zuid-Duit-
se kanaal is een cruciale verbinding 
tussen Noordzee en Zwarte Zee. De 
vaarroute is circa 3.500 kilometer 
lang en bestaat verder uit de Rijn, 
de Main en de Donau. (Om die 
reden werd de ontbrekende schakel 
in de beginjaren ook wel ‘Rijn-
Main-Donaukanaal’ genoemd.) 
Het laatste stuk was dat tussen Hil-
poltstein en Berching. Even ver-
derop, tussen Hilpoltstein en Bach-
hausen,  l igt  de ‘Europese 
Waterscheiding’: de barrière tussen 
de stroomgebieden van Rijn en Do-
nau.
In totaal telt het kanaal zestien slui-
zen. Die zijn 190 meter lang en 12 
meter breed. Het kanaal voldoet 
daarmee aan CEMT-klasse Vb.

6 miljard DMark
Er was jaren gesteggeld over de aan-
leg. Niet alleen over de kosten, die 
in totaal circa 6 miljard DMark 
(= ruim 3 miljard euro) bedroegen, 
maar ook over de vermeende mi-
lieuschade. Dat vervoer over water 
veel schoner was (en is) dan over 
de weg en het spoor leek voor de 
milieubeweging niet mee te we-
gen. 
Inmiddels is de kritiek over de de-
sastreuze gevolgen voor de natuur 
grotendeels verstomd. Het land-
schap heeft eigenlijk weinig te lij-
den gehad. De groeiende stroom 
toeristen is daarvan een bewijs. 
Daarmee zorgt het Main-Donauka-
naal bovendien voor een economi-
sche impuls die verder gaat dan die 
van het goederenvervoer en de 
overslag op zich. De passagiersvaart 
groeit de laatste jaren en de vele 
fietsroutes langs het kanaal zijn im-

mens populair. 
Maar vooral voor de Europese bin-
nenvaart is het Main-Donaukanaal 
van onschatbare betekenis. Door 
de verbinding van de stroomgebie-
den van Rijn en Donau, die symbo-
lisch genoeg vrijwel samenviel met 
het wegvallen van het IJzeren Gor-
dijn en de daaropvolgende de Eu-
ropese eenwording, werd vervoer 
over water serieus op de kaart gezet. 
De binnenvaart bleek een moderne 
transportvorm met letterlijk onbe-
grensde mogelijkheden. 

Ms Zephir
Bij de feestelijke ingebruikname op 
25 september 1992 voer een vloot-
schouw van schepen uit verschil-
lende landen het kanaal open. Voor 
Nederland voer het ms Zephir als 
eerste over het nieuwste traject. Het 
schip, bevracht door Nedlloyd Rijn- 
en Binnenvaart, had naast 850 ton 

sojabonen voor Linz een rivierkei 
van 2.500 kilo aan boord. Ook de 
andere schepen brachten zo’n na-
tuursteen uit eigen land mee, be-
stemd voor een monument. Bij de 
feestelijkheden in Berching waren 
vertegenwoordigers uit alle Euro-
pese binnenvaartlanden aanwe-
zig.

De jongste cijfers zijn van 2010. In 
dat jaar werd volgens de gegeven 
van de Wasser- und Schifffahrtsdi-
rektion Süd 5.211.918 ton over het 
kanaal vervoerd tussen Rijn- en Do-
nauregime. Bij Kelheim passeerden 
5.231 beroepsschepen. 
Opvallend is dat elk jaar vrijwel 
evenveel lading uit het westen naar 
Donaubestemmingen gaat als an-
dersom. Het totale transport over 
het kanaal ligt hoger: 6.206.000 ton 
(gemeten aan Sluis Viereth); daar 
zit ook lading bij die van de Rijn 

afkomstig was en bijvoorbeeld in 
Nürnberg gelost werd.
De meeste lading gaat in Duitse 
schepen over het Main-Donau-
kanaal. In 2010 vervoerden de 
Duitse schepen die Kelheim pas-
seerden 2.383.425 ton, net iets 
meer dan de helft van het totale 
volume van dat jaar. Nederland was 
goed voor 1.498.857 ton (33 pro-
cent). België volgt met 4,7 procent 
op de derde plaats.
Het zijn vooral landbouwproduc-
ten en voedingsmiddelen die wor-
den vervoerd – in beide richtingen. 
Erts en schroot gaat wel in grote 
hoeveelheden richting Donau, 
maar nauwelijks richting Main/
Rijn. Precies andersom is het met 
hout- en bosproducten. Andere 
grote vervoersstromen zijn die van 
bouwstoffen (richting Donau), 
meststoffen (beide kanten op) en 
staalproducten (richting Main/
Rijn).

Toe in 1960 in Bamberg met de 

bouw van het Main-Donau-Kanaal 
werd begonnen, was het idee om 
een transeuropese waterroute te 
realiseren niet nieuw. Integendeel. 
Al in 793 verordonneerde Karel de 
Grote dat Rijn en Donau met elkaar 
verbonden moesten worden. Dus 
werd de Fossa Carolina gegraven, 
niet eens zo heel ver van het hui-
dige kanaal. Of er daadwerkelijk 
schepen over hebben gevaren, is 
niet bekend.
In de 19e eeuw werd het idee groot-
ser uitgewerkt. In 1825 besloot Ko-
ning Ludwig van Beieren tot de 
aan leg  van  he t  Ludwig -
Donau-Main-Kanaal. Er waren aan-
zienlijk meer sluizen nodig dan 
voor de 20e eeuwse opvolger: 101. 
In 1850 werd 200.000 ton over het 
Ludwig-Donau-Main-Kanaal ver-
voerd, het hoogste volume ooit. In 
de tweede helft van die eeuw ver-
loor de verbinding aan belang. Na 
de Eerste Wereldoorlog raakte het 
kanaal in verval. Delen ervan zijn 
nu nog wel te zien.

Knelpunt
De bij de bouw voorspelde 18 mil-
joen ton lading wordt nog steeds 
niet gehaald op het Main-Donau-
kanaal. In 2000 was 8,5 miljoen 
ton het voorlopige record. Toch ligt 
het voor de hand dat de verbinding, 
met de nog immer groeiende trans-
portvraag en de economische 
emancipatie van Oost-Europa, aan 
gewicht zal toenemen.
Daarvoor is het wel nodig dat een 
van de grote knelpunten in de ge-
hele vaarroute eindelijk wordt op-
gelost: het Duitse deel van de 
Donau is tussen Straubing en 
Vilshofen te onbetrouwbaar als het 
om de diepgang gaat. 
Er zijn al heel wat plannen gemaakt 
om de bevaarbaarheid te verbete-
ren. Maar de geschiedenis herhaalt 
zich: Ook hier liggen milieuorgani-
saties keer op keer dwars. Dit najaar 
wordt weer een nieuw plan gepre-
senteerd. Als de bottleneck wordt 
opgelost, kan het vervoersvolume 
verdubbelen naar 12 miljoen ton, 
zo geven nieuwe berekeningen 
aan.

Main-Donaukanaal al 20 jaar van grote 
betekenis voor Europese binnenvaart

Nederlandse schepen vervoeren circa een derde van de lading die over het Main-Donaukanaal gaat.
(foto Wikimedia / Dalibri)
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Kreeft was een uitdagend en boei-
end karwei waar zowel de opdracht-
gever, onderaannemers en De 
Groot met veel inzet als een team 
aan hebben gewerkt. Het is een on-
vervalste Boskalis geworden.”

Boskalis in beweging
Koninklijke Boskalis Westminster 
N.V. is een toonaangevende inter-
nationale dienstverlener op het 
gebied van baggeren, maritieme 
infrastructuur en maritieme dien-
sten. De onderneming levert we-
reldwijd creatieve en innovatieve 
totaaloplossingen voor infrastruc-
turele uitdagingen in maritieme 

gebieden, kuststreken en rivierdel-
ta’s met ondermeer de aanleg en 
onderhoud van havens en vaarwe-
gen, creatie van land in water en 
bescherming van kusten en oe-
vers. 
Met de activiteiten van SMIT levert 
Boskalis een breed spectrum aan 
maritieme diensten waaronder ha-
vensleepdiensten, scheepsbergin-
gen, subsea, transport en heavy lift. 
Daarnaast heeft Boskalis strategi-
sche partnerships in het Midden-
Oosten (Archirodon) en in termi-
naldiensten (Smit Lamnalco). 
Boskalis beschikt over een veelzij-
dige vloot van meer dan 1.100 een-
heden en is actief in circa 75 lan-
den, verspreid over zes continenten 

en heeft circa 14.000 medewerkers 
in dienst.
Boskalis heeft met haar diverse be-
drijfsonderdelen de omzet het eer-
ste halfjaar 2012 met 12 procent 
zien toenemen. Boskalis in haar 
disciplines te volgen is dagwerk. De 
Kreeft bijvoorbeeld realiseert met 
behulp van enkele andere werk-
schepen een 1100 meter lange ge-
leidedam voor de scheepvaart bij 
de Rotterdamse Hoek. Aan de land-
zijde wordt een ondiepe luwtezone 
gecreëerd. Als de dam gereed is 
bouwt Westenmeerwind 48 wind-
turbines in het water als onderdeel 
van het buitendijkse windpark 
Noordoostpolder. De Kreeft doet 
het goed in ‘t IJsselmeer!

Onvervalste Boskalis
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Gespecialiseerd in de bouw van luxe rivier 
cruiseschepen en veerponten

Havenstraat 7   NL-3372 BD Hardinxveld-Giessendam
Postbus 528      NL-3370 BA Hardinxveld-Giessendam
T : + 31 184 676140 F : + 31 184 676160
E : info@breejen-shipyard.nl
W: www.breejen-shipyard.nl

- overdekte nieuwbouw

- reparatie- en afbouwkades

- 2 schroevendokken

- machinale bewerking

HOOGWAARDIGE RADARMASTEN
VOORIEDERSCHIP VOORIEDERSIGNAAL

STOKERIJSTRAAT 35, B-2110 WIJNEGEM     T 00 32 33532689    F 00 32 3353 35 90     WWW. BLOMMAERTALU. BE     INFO@BLOMMAERTALU.BE

BLOMMAERT HEEFT VESTIGINGEN IN WIJNEGEM (B) EN WERKENDAM (NL)

KLAPMASTEN
SIERMASTEN

TELESCOOPRADAR-
MASTEN

MAATWERK VOOR 
PASSAGIERS -EN 
CRUISESCHEPEN

BOORDLICHT-      
VLEUGELS

HEKLICHTBEUGELS

WWW.VLOOTSCHOUW.NL

45

1450,-

FEMM
SCHEEPSUITRUSTING

LOOP EENS BINNEN
U bent van 

harte welkom!
Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen

Tel. +32(0)3-2251444
Tel. +32(0)3-2906644
Fax +32(0)3-2906646

Mobiel +32(0)4-78656736
Internet www.femm.be

SCHEEPSBETIMMERING

MEUBELMAKERIJ

KEUKENS

VERBOUWINGEN

Biesboschhaven Zuid 9, 4251 NM Werkendam
T E L . : 0 1 8 3 - 5 0 0 8 5 5 ,  FAX : 0 1 8 3 - 5 0 0 8 5 6 ,  M O B. : 0 6 5 3 - 1 0 8 5 4 7

Vakmansschap 
om in te lijsten!

SCHEEPSSLOPERIJ
TREFFERS BV

voor al uw sloop- & saneringsschepen 
en overige drijvende objecten

023 - 5325211
06 - 53187317

Contante betaling

E-mail: treffers@hetnet.nl
Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ  Haarlem

Steun Unicef! GIRO 121
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De Innovatieschuur is een initi-
atief van de binnenvaart om ver-
duurzaming van bestaande 
scheepsmotoren te stimuleren. 
De aanleiding waren de steeds 
strenger wordende duurzaam-
heidsrichtlijnen en wet- en regel-
geving op het gebied van lucht-
kwaliteit. Die richtlijnen  leggen 
een grote druk op de binnen-
vaart om de motoren ‘groener’ te 
maken. 

Vanaf 1 januari 2013 moeten alle 
schepen aan de CCR2-norm vol-
doen. Vanaf 2016 geldt de CCR4-
normering, waarbij sprake is van 
zeer strenge emissie-eisen. Momen-
teel voldoen veel binnenschepen 
niet aan de CCR2-normering  de 
verwachting is dat een nog groter 
deel van de vloot in 2016 niet aan 
de CCR 4-normering kan voldoen. 
Veel motoren zijn nog (lang) niet 
afgeschreven en vervanging en aan-
passing in de huidige markt is ge-
woon te kostbaar. Het aanpassen 
van motoren (retrofit) lijkt de beste 
optie. Motorenleveranciers bieden 
echter geen algemene oplossingen 
tegen lage kosten waardoor de on-
dernemer is aangewezen op duur 
maatwerk.
Voor de binnenvaartondernemers is 
het aanpassen van de motor een 
grote investering, zeker door de  
aanhoudende economische crisis. 
De vraag naar duurzaam goederen-
vervoer neemt toe, maar opdracht-
gevers zijn niet bereid daar meer 
voor te betalen. Geld voor investe-
ringen is moeilijk te vinden. 
Het wegvervoer kan vanwege de om-
vang van de vrachtautomarkt wel 
rekenen op de motorindustrie en 
rijdt met steeds schoner wordende 
trucks. 
Gezien de erkende modal split-
doelstellingen (meer vervoer per 

schip en een hoger aandeel van de 
binnenvaart in het achterlandtrans-
port) dient er snel iets te gebeuren 
aan het verbeteren van de concur-
rentiepositie van de binnenvaart 
met de nadruk op duurzaamheid. 
Zolang de natuurlijke prikkel (een 
interessante markt) voor de motor-
industrie ontbreekt door de be-
scheiden omvang van de scheeps-
motorenmarkt, is een andere impuls 
noodzakelijk. Vandaar de Innova-
tieschuur.
De Innovatieschuur is een plek waar 
bedrijven samenwerken aan inno-
vatie volgens het principe ‘lear ning 
by doing’. Experts en toptalent uit 
verschillende disciplines maken ge-
bruik van bestaande technieken, 
kennis en toepassingen om een 
laagdrempelige oplossing te vinden 
voor een probleem. Talentvolle 
mensen van kennisinstellingen en 
maakindustrie werken er samen. 
Een opgave voor de binnenvaart-In-
novatieschuur kan zijn: “Ontwikkel 
een (generieke) retrofittechniek 
voor bestaande scheepsmotoren die 
de emissie terugbrengt tot het ni-
veau van CCR4. De motor moet 
kunnen worden ingebouwd binnen 
48 uur met behoud van voldoende 
bewegingsruimte in de machineka-
mer. De terugverdientijd mag niet 
meer dan drie jaar bedragen.”

Leerproces
Met de Innovatieschuur zijn goede 
ervaringen opgedaan bij het effi-
ciënter inrichten van de IT-structuur 
bij het ministerie van VROM en bij 
het vinden van een oplossing voor 
de vervuiling door tuk-tuks (brom-
fietstaxi’s). Deze laatste is zeker in-
teressant, omdat het ging om inno-
vatie die zo laagdrempelig moest 
zijn dat de gemiddelde gebruiker in 
derdewereldlanden in staat moest 
zijn om de innovatie aan te schaffen 

en snel terug te verdienen. Dat wil 
de binnenvaart ook: betaalbaar, ef-
fectief en snel terug te verdienen.
Eerdere initiatieven hebben aange-
toond dat het concept het beste 
werkt als er sprake is van een hel-
dere opgave en als er veel vrijheid 
wordt gegeven aan de mensen die 
de opdracht uitvoeren. Ook cruciaal 
is het stellen van een ambitieuze 
tijdlimiet.
Op de korte termijn heeft de Inno-
vatieschuur tot doel het vinden van 
retrofit-oplossingen voor bestaande 
scheepsmotoren. Het concept kan 
worden uitgebouwd tot een min of 
meer permanente omgeving om in-
novaties te stimuleren. Dat hoeft 
niet beperkt te blijven tot technische 
innovatie. 

Uitgangspunten
• een laboratoriumomgeving voor 
verduurzaming van bestaande mo-
toren in binnenvaartschepen
• een opdracht voor het ontwikke-
len van een laagdrempelige werk-
bare retrofit-toepassing
• betrokkenheid en bijdrage van 
maakindustrie, wetenschap en bin-
nenvaart 
• toptalent vrijmaken voor een pe-
riode van minimaal één jaar 
• innovatieschuur waarin deelne-
mers samen optrekken 
• RDM Campus als locatie
• unieke, door sector geïnitieerde, 
aanpak voor innovatie in de bin-
nenvaart
• gedragen door EICB en Havenbe-
drijf Rotterdam

De Innovatieschuur

HORIZONTAAL

1. spel met vijf dobbelstenen; 7. rekening; 12. 

afgemat; 13. Spaanse badplaats; 14. deel van 

schoen; 15. deel van mast; 17. luizenei; 19. 

tocht (trip); 21. lengtemaat (afk.); 22. plaag-

geest; 24. instrument in een duikboot; 27. Zuid-

Koreaans automerk; 28. op het genoemde of 

bedoelde; 30. Russisch jachtvliegtuig; 31. Duit-

se tv-zender; 32. huisdier; 33. European Article 

Numbering (afk.); 35. glas jenever; 37. voor-

malig Chinees staatsman; 38. lofwaardig 

(roemvol); 41. bid (Lat.); 42. plaats in Duits-

land; 44. land in Azië; 46. jeugdig; 47. koude 

neerslag; 48. plaats in Italië; 49. in goede staat 

(afk.); 50. militair voertuig; 52. plaats in Jemen; 

54. begeleiding (automerk); 56. voertuig; 58. 

land in Afrika; 61. Europese Economische Ge-

meenschap (afk.); 62. snelle gang van het 

paard; 64. ogenblik; 65. ledemaat; 67. op grote 

afstand; 68. bejaard; 70. inwendig orgaan; 72. 

deel van oor; 73. geniaal (begaafd); 76. plech-

tige belofte; 77. erbium (scheik. afk.); 78. oud 

Braziliaans voetballer; 79. rivier in Spanje; 81. 

koninklijk besluit (afk.); 82. Europeaan; 83. 

man van adel; 84. houten drinkbakje; 

86. pittige kruidenpasta; 87. Italiaanse compo-

nist.

VERTICAAL

1. plaats in Zeeland; 2. hare majesteit (afk.); 3. 

duizend kilo; 4. reinigingsmiddel; 5. platte 

vloertegel; 6. verpakking voor vloeistoffen; 7. 

bijval oogsten (succes); 8. microprocessor; 9. 

foedraal; 10. klein kind; 11. Islamitische vas-

tenmaand; 16. bloeiwijze; 18. rivier in Utrecht; 

20. explosieven opruimingsdienst (afk.); 21. 

rekenteken (eraf); 23. scheepsstuur; 25. eski-

mohut; 26. luchtwegaandoening; 27. groente; 

29. bij- of zijgebouw van een hotel, ziekenhuis 

etc.; 32. plaats in Friesland; 34. gevangenis; 36. 

Engelse voetbalclub; 37. bloeimaand; 39. Duits 

wijngebied; 40. bad- en wasgelegenheid; 42. 

plaats in Noord-Brabant; 43. rivier in Neder-

land; 45. namaak; 46. meisjesnaam; 51. ernstig; 

53. uitlopende tak; 54. onderscheidingsteken; 

55. schriftelijk bewijsstuk; 56. boterton; 57. 

diefstal; 59. smeermiddel; 60. zomervrucht; 

62. klaar (voorbij); 63. soort golfstok; 66. hoog 

aanzien (lof); 67. schil (pel); 

69. projectieplaatje; 71. eikenschors; 73. fami-

lietwist; 74. melkklier; 75. zwemvogel; 78. 

hoofddeksel; 80. brandstof; 82. den lezer heil 

(Lat. afk.); 85. onmeetbaar getal.

Stuur uw oplossing van krant 20 opsturen 
voor 3 oktober 2012 a.s. 
en maak kans op een cadeaubon 
t.w.v. € 15,00.

De Binnenvaartkrant, Postbus 24202
3007 DE Rotterdam of kijk op 
www.binnenvaartkrant.nl
waar u uw oplossing online kunt 
doorgeven!

PUZZEL Puzzelwinnaar krant nr 19: W. van Haren - Plaatsnaam: Krimpen aan den IJssel - Oplossing: Open Scheepvaartdagen Antwerpen

Bureau Voorlichting Binnenvaart
Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam
Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis, Vasteland 12e, 
3011 BL Rotterdam
telefoon: +31 (0)10 412 91 51, fax: +31 (0)10 433 09 18
e-mail: info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl
Bezoek het BVB ook op internet: www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

VOORTOUW
Nieuws van het BVB

In de rubriek Voortouw belichten we elke 
Binnenvaartkrant een licentiehouder van 
het Blue Road beeldmerk. Deze editie: 
Axel Götze-Rohen van Bargelink.

Bargelink.com laat zich het best omschrijven als 
de ‘Marktplaats’ in de binnenvaart, want Bargelink is een elektronisch systeem 
om vragers en aanbieders van droge lading bij elkaar te brengen. Meer dan de 
helft van de Europese tonnage aan droge lading binnenschepen en 99% van 
de bevrachters, rederijen en expediteurs is ingeschreven bij Bargelink. Axel 
Götze-Rohen is nu eigenaar ervan en stond in 2001 ook aan de wieg ervan. 

Bargelink is gericht op de binnenvaart zelf. Waarom ben je sponsor van het 
BVB geworden? 
Promotie van de binnenvaart is altijd belangrijk, indirect ook voor Bargelink. 
Je moet je toch onderscheiden van de andere vervoersmodi.

Er zijn natuurlijk ook bedrijven van buiten de binnenvaart ingeschreven bij 
Bargelink; verladers bijvoor-
beeld?
Naast de grote groep particu-
liere binnenvaartondernemers 
en de bevrachters/rederijen, 
kennen we een derde grote 
groep: bedrijven in de industrie 
en handel. De verladers sluiten 
zich wel meer aan, maar zijn 
duidelijk terughoudend om di-
rect contact met de schippers 

te maken, hoewel ze ook via een bevrachter hun lading kwijt kunnen. Naar 
hen toe is het zeker belangrijk om de boodschap uit te dragen.

De boodschap van the Blue Road. Wat vind je daarvan? 
Ik kijk door twee verschillende brillen. De Duitse bril die me duidelijk maakt: 
zo zou het ook in Duitsland moeten. Op dit moment is er geen instantie in 
Duitsland die promotie maakt voor de binnenvaart. De andere bril is Neder-
lands: dan zie ik dat het straks met één grote gezamenlijke branchevertegen-
woordiging waarschijnlijk nog beter gaat.

Vind je het een goede campagne en doe je er zelf iets mee? 
Die naam the Blue Road is een kwestie van smaak. Als je niet met iets in het 
Engels komt, ben je ouderwets. Maar de vraag over die campagne moet je 
eigenlijk aan de industrie vragen. Daar is hij op gericht; mij hoef je niet te 
overtuigen. Zelf gebruik ik het logo waar mogelijk.

Blue Road op de koffi  e… 
…bij Axel Götze-Rohen

Axel Götze-Rohen.

van
Columbusi
Wat doet het EICB?
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Nieuwe Bosweg 4, Postbus 14 . 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon (078) 681 41 77 . Fax (078) 681 50 56

Postbus 188 3330 AD Zwijndrecht . Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht
Telefoon (078) 612 48 33 . Fax (078) 619 53 42

• Voor kleine tot ingrijpende 

  reparaties en compleet onderhoud

• Helling 120 meter 

• Groot schroevendok

• Scheepsluiken

• Havenservice 

• Stalen vloeren

• Alle reparaties boven de waterlijn

www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

BANDJEVERSTANDJE.NL

AUTOBANDEN / SERVICE / WINTERSETS
U bent belangrijker dan uw knip!

Eerlijke handel en devies
is ons advies.

T. 0180 619 411 Ü24 UUR serviceVoor alle
sloop- en
sanerings-
schepen

Havenweg 1

3295 XZ ‘s-Gravendeel

T: +31 (0)78 - 673 60 55

www.sloperij-nederland.nl

+ 31 71 517 26 31, info@verhaar.com, www.verhaar.com

• Boegschroeven

• Intrekbare
roerpropellers

• Ballast pompen

• Persluchtsystemen

• Stikstof generatoren

Bespaar 
brandstof
Volvo Penta; de zuinigste motor in zijn klasse

ISO 14001 gecertificeerd Brandstofreducerend Minder CO2 uitstoot Geluid- 
en trillingsreductie Gesubsidieerd Accessoires voor brandstofverbruik controle

I www.volvopentacenter.eu | T +31 (0)10 415 22 11 | E info@volvopentacenter.eu 

De motor achter uw succes

Televisiekijken aan 
boord zonder onder-

breking! Het EPAK satelliet 
TV-ontvangstsysteem houdt de 
kwaliteit van het TV-signaal 
constant. Voor ieder schip 
of jacht, met 1 tot 999 
ontvangers, hebben wij 
een passende oplossing. 

St. Teunismolenweg 48F
Nijmegen
Tel +31 (0)24 355 94 17 
E-mail info@autena.nl 

vanaf W2.499
Ongestoord
satelliet
TV-ontvangstG
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t voor Astra
19,2°

en

23,5°Oost

Help
vluchtelingen
hun dromen
waarmaken!



De Binnenvaartkrant 25 september 201233

DOOR JAN HOEK

Bij de artikelen over nieuwbouw-
schepen in De Binnenvaartkrant 
staat onder de kop ‘Wie leverden 
aan…’ altijd een lijst van toeleve-
ranciers. Opvallend vaak staat daar 
de naam Dik den Hollander interi-
eur advies realisatie bij. Dat is zeker 
geen toeval want het Werkendamse 
bedrijf heeft bijzonder veel klanten 
in de binnenvaart. Creatieve oplos-
singen aan boord, de geleverde 
kwaliteit, flexibiliteit en het turnkey 
en op tijd opleveren van projecten 
zorgen voortdurend voor een uit-
stekende mond-tot-mondreclame 
voor Dik den Hollander. Ter ere van 
het 10-jarig bestaan van het interi-
eurbedrijf is er zaterdag 29 septem-
ber van 10.00 tot 16.00 uur een 
open dag in de ruime en overzich-
telijke showroom aan de Leeghwa-
terstraat in Werkendam. 

Advies op maat
Voor een hapje en een drankje 
wordt gezorgd en voor de kinderen 
is er een springkussen; belangstel-
lenden krijgen een goed gevulde 
goody bag mee naar huis. Boven-
dien maakt iedere bezoeker kans 
op een wooncheque ter waarde van 
1.000 euro. Tijdens de open dag 
geeft Dik den Hollander 25 procent 

korting op de meubelen van De 
Spieghel.
Bent u op zoek naar een complete 
inrichting/stoffering van uw schip 
of hebt u advies nodig, dan bent u 
bij Dik den Hollander aan het juis-
te adres. Hij zegt daarover: “We zijn 

gespecialiseerd in het inrichten van 
schepen en kunnen daarom alle 
interieurproblemen aan boord op-
lossen. We denken mee met de 
klant, zorgen tot in detail voor een 
advies op maat en voor de begelei-
ding tot en met de oplevering.”

“Het is voor ons een sport om op 
tijd klaar te zijn met de interieur-
inrichting, wat achter de schermen 
vaak een hele organisatie is. We 
houden niet alleen nauw contact 
met de klant, maar ook met de in-
terieurbouwer en de andere aanne-

mers, zodat het eindresultaat per-
fect in orde is.”
Dik den Hollander kan voor schip-
persgezinnen de complete woning 
turnkey opleveren, desgewenst in-
clusief meubels, bedden, bedtextiel 
en zelfs verlichting en accessoires. 
Daarnaast verzorgt het bedrijf de 
stoffering van banken, het aanleg-
gen van vloerverwarming en/of het 
leveren van de zonwering voor de 
stuurhut.

Off shore, IMO en dB
Dik den Hollander levert niet al-
leen aan de zee- en binnenvaart, 
maar ook aan boord van jachten,  
woningen en projecten aan de wal 

en sinds enige tijd aan de offshore. 
Bij alle leveranties wordt terdege 
rekening gehouden met eventuele 
voorschriften die er zijn op gebied 
van de brandveiligheid of het be-
halen van het juiste dB-niveau in 
de woning. 
Voor de offshore beschikt Dik den 
Hollander over een toenemende 
collectie die voldoet aan de IMO-
certificering, waaronder gordijn-
stoffen, matrassen en meubelstof-
fen. 

Vloer, raam en meer…
In de showroom krijgt de bezoeker 
een uitstekend beeld van de vele 
mogelijkheden. Voor op de vloer is 
er een ruim aanbod van tapijt, vi-
nyl, marmoleum, vloerkleden en 
vooral pvc. Het aantal designs en 
prints is enorm: hout, steen en 
sinds kort betonlook met desge-
wenst decoratieve randen en/of 
kunstzinnige elementen. 
Dankzij de samenwerking met het 
Werkendamse bedrijf Lasertech is 
echt alles mogelijk; van kompasro-
zen tot en met bedrijfslogo’s. Het 
sfeervolle materiaal kent alleen 
maar voordelen: onderhoudsarm, 
krasvast, duurzaam, geluiddem-
pend en geschikt voor vloerverwar-
ming. In de showroom zijn de vele 

pvc-vloer mogelijkheden te bewon-
deren.
Voor het raam heeft Dik den Hol-
lander onder andere gordijnen, 
zonwering (voor de stuurhut ook 
zon- en warmteremmende folie) en 
vouwgordijnen. Maar u vindt in de 
showroom nog meer, zoals meube-
len van De Spieghel (zaterdag met 
25 procent korting!) en verlichting 
en accessoires van Amadeo.

Kom zaterdag 29 september naar 
de open dag en laat u geheel vrij-
blijvend adviseren betreffende de 
vele mogelijkheden van Dik den 
Hollander interieur advies realisa-
tie.  

Open dag ter ere van 10-jarig bestaan 
Dik den Hollander interieurs

Bezoekers maken kans op 
wooncheque van 1.000 euro

(foto’s Jan Hoek)

ma. t/m vr. 9.00 - 12.30 en 13.00 - 17.30 uur  |  vr. koopavond tot 21.00 uur  |  za. 9.30 - 16.00 uur

Leeghwaterstraat 11 Werkendam  T 0183 - 66 31 59   www.dikdenhollander.nl
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Zaterdag
29 september

Het is groot feest, wij bestaan 10 jaar!

Iedereen maakt kans op woon-waarde-cheque t.w.v. 1.000,-

25% korting op meubels van De Spieghel

Bezoekers maken kans op een goed gevulde goody-bag*

Springkussen voor de kinderen

van 9.30 tot 16.00 uur
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DOOR JAN JOHAN TEN HAVE

“Het ultieme sea-riverschip.” Zo 
noemt mede-eigenaar en -op-
drachtgever Jan Albert Bosma het 
gloednieuwe zee-rivierschip Tharsis 
dat op zaterdag 25 augustus in 
Meppel ten doop werd gehouden. 
Dit eerste diesel-elektrisch aange-
dreven zee-rivierschip is honderd 
procent Nederlands fabricaat, vol-
ledig gebouwd bij scheepswerf De 
Kaap in Meppel. Net als de eerste 
Tharsis uit 1996, overigens. Het 
schip gaat varen tussen Duitsland 
en Engeland (in principe Duisburg 
en Goole) met voornamelijk hoog-
waardig aluminium voor frisdrank- 
en bierblikjes. 

Doop
De Tharsis werd ten doop gehou-
den door Mariska de Jonge en 
Maartje van der Heuvel, echtgeno-
tes van Bosma en zijn compagnon 
Ard van der Heuvel. Bij deze fees-
telijke plechtigheid sprak werf-
directeur Thecla Bodewes de aan-
wezigen toe. “Wij zijn als werf trots 
op dit prachtige unieke Kaap Green 
Sea River Ship volledig gebouwd in 
Meppel, de meest landinwaarts ge-
legen zeehaven van Nederland. Het 
schip is een volledig Nederlands 
product waarbij vooral gekeken is 
naar innovaties waarmee de exploi-
tatie van het schip extreem voorde-
lig wordt en tevens extreem veilig 
voor bemanning en milieu.”
“Hierbij spreek ik de wens uit dat 
dit schip, gebouwd met veel passie 

door onze jongens, het vlaggen-
schip van de kustvaart mag worden 
en een voorbeeld voor duurzaam 
vervoer over water afkomstig uit 
Nederland.” En daarbij bedankte 
Bodewes haar eigen medewerkers, 
alle partners die betrokken waren 
bij de bouw en de eigenaren voor 
het in haar werf gestelde vertrou-
wen. 
Bij de doop en aansluitende feeste-
lijkheden lag partyschip De Zuider-
zee uit Hasselt langszij. Een bijzon-
derheid, aangezien de familie 
Bosma ooit de eerste eigenaar was 
van deze voormalige Denemar-
kenvaarder. 
En hoewel de Denemarkenvaarders 
al vele jaren louter in de geschiede-
nisboeken terug te vinden zijn, 
bleef de familie Bosma altijd actief 
in de zee-riviervaart. Dat maakt de 
Zuiderzee tot een directe voorloper 
van de Tharsis en de aanwezigheid 
als feestschip een ware kers op de 
taart.

Dubbele schroef
De Tharsis is uitermate manoeu-
vreerbaar, redundant, en kan on-
diepe wateren aan dankzij de dub-
bele schroefaslijn. Drie Volvo 
Penta D13 hoofdmotoren (“de 
schoonste motor van dit moment”, 
zegt Arno Jansen van De Kaap) drij-
ven de Leroy Somer-generatoren 
aan die op hun beurt het schip 
voortstuwen door middel van een 
zeer innovatief vermogensbeheer-
systeem ontworpen door partner 

D&A Electric. Dit vermogensbe-
heersysteem zorgt voor het opti-
male brandstofverbruik en vaarpro-
fiel waardoor het brandstofverbruik 
sterk afneemt ten opzichte van ge-
lijke conventionele schepen. 
Optimaal rendement in ondiep 
water was zeer gewenst gezien het 
vaargebied, van Duisburg naar het 
Engelse Goole aan getijdenrivier de 
Humber. “Bij 1,70 meter diepgang 
kunnen wij nog varen, een unieke 
eigenschap voor een kuster van dit 
formaat”, zegt Bosma. “In het kader 
van laad- en losmogelijkheden in 
getijdehavens zoals Flixborough en 
Gunnes – waar het droog kan ko-
men te liggen – is het casco versterkt 
uitgevoerd. Daarnaast moest er in 
verband met mogelijkheden om 
ook op rivieren als de Ruhr en de 

Moezel te varen ook rekening wor-
den gehouden met de kruiplijn. 
Die is slechts zes meter bij een diep-
gang van drie meter. Verder is het 
schip – een unicum voor een zee-
waardig schip – uitgerust met een 
spudpaal.”

Duurzaam
De keuze voor diesel-elektrisch 
heeft alles te maken met duurzaam-
heid, zowel qua verbruik en uit-
stoot als qua onderhoud en be-
drijfsvoering. Want met deze 
aandrijving bespaart het 86 meter 
lange en 11,40 meter brede schip 
naar verwachting minimaal 15 tot 
wel 25 procent brandstof ten op-
zichte van diesel aangedreven sche-
pen van vergelijkbaar formaat. 
Bodewes: “Deze brandstofbespa-

ring kunnen we meteen terugzien 
in minder uitstoot van CO2 en fijn-
stof. Niet alleen door de optimale 
belasting van de generatorsets maar 
ook gewoon door het lage brand-
stofverbruik, wat met de stijgende 
olieprijzen een groot voordeel is 
voor onze opdrachtgevers en voor 
RMS (Rhenus Maritime Service uit 
Duisburg, red.) als bevrachter.” 
De generatoren leveren elk zo’n 
374 kW, wat het totale vermogen 
net onder de grens van 750 kW 
houdt, zodat er met dit zeewaar-
dige schip zonder machinist geva-
ren mag worden. Ook dat brengt 
een kostenbesparing met zich mee. 
Bosma: “Tegen zo laag mogelijke 
kosten varen – zowel qua bedrijf als 
bemanning – dat is onze kracht.”
 
Tharsis
Dit gloednieuwe sea-rivership is 
voor de familie Bosma de derde 
Tharsis – genoemd naar een Bij-
belse havenstad. De eerste liet de 
Delfzijlster schippersfamilie in 
1996 bouwen bij De Kaap. In 2007 
verruilde de familie Bosma dit 
schip van 2.080 ton voor de 1.850-
tons Christine van combinatie Van 
Donderen. Dit schip, gebouwd bij 
Peters in Kampen, werd eveneens 
omgedoopt tot Tharsis. De nu in 
gebruik genomen derde Tharsis is 
eigendom van Tharsis Sea-River 
Shipping CV met als vennoten ge-
noemde echtparen Bosma en Van 
den Heuvel en daarnaast Bosma’s 
ouders Gerrit en Gea. 

Tharsis, het eerste diesel-elektrisch

Mariska de Jonge en Maartje van der Heuvel doopten de Tharsis. Links Thecla 
Bodewes. (foto Patrick Hulzebos)

 
Leonard Springerlaan 9

9727 KB Groningen
Telefoon: +31(0)50 - 52 55 252

Fax: +31(0)50 - 52 63 414
Email: info@carins.nl

Wij verzorgen de verzekering
voor de kaapcoaster Tharsis.

Wij wensen Tharsis Sea River Shipping
veel succes en een behouden vaart.

ABN AMRO BINNENVAART UNIT 
NEDERLAND WENST MS THARSIS 
EEN BEHOUDEN VAART 

ABN AMRO Binnenvaart Unit Nederland

Locatie Terneuzen, Herengracht 15

Voor meer informatie kunt u mailen naar 

binnenvaartunit.nederland@nl.abnamro.com
of ga naar abnamro.nl/binnenvaart

Bel voor meer info:

IJsseldijk 422 Krimpen aan den IJssel tel. 0180-446922 mob. 06-22389409
info@hoogendijk.eu

 - complete elektrische installatie’s
 - onderhoud en modificatie’s
 - klasse maken volgens ADNR
 - levering alle elektrische apparatuur

Wij verzorgden de complete 
elektrische installatie aan boord 
van de kaapcoaster Tharsis en 

wensen haar een goede 
en behouden vaart.
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Scheepswerf DE KAAP B.V. Bouw casco 

en volledige afbouw (Turn-key project)

ABN AMRO Terneuzen Financiering

RMS Rhein-, Maas- und See- 

Schiffahrtskantoor GmbH Bevrachting

Carins B.V. Verzekering

Gerwil Crewing Verzorging dekbemanning

Volvo Penta Europe Office Benelux 

Voortstuwing 3x Volvo type D13MG

Leroy Somer 

Generatoren en elektromotoren voor 

aandrijving van de schroefassen 

Reintjes Benelux bvba 2 Reintjes 

reductiekasten type AF 364 / 4,92:1

D & A Electric B.V. Verantwoordelijk voor 

het gehele dieselelektronisch bedrijf

Bendit Isolatietechniek B.V.

Isolatie uitlaatgassensystemen en woning

De Waal Machinefabriek B.V.

Stuwa schroefasinstallaties en Stuwa 

schroefasseals

Promac B.V. Stuurmachine en roeren

NRF B.V. 

Beunkoelers

Pon Power B.V.

Caterpillar Marine Emergency Generator 

Set. Consisting of : Caterpillar Marine 

Diesel Engine, model C4 4DIT, Leroy Somer  

Marine generator, model LSAM 432L8 

Prime Power Rating 64 kVa(50 Hz)

PCC Euro Valve B.V.

Afsluiters en appendages

Econosto Nederland B.V.

Afsluiters en appendages

Machinefabriek en 

Scheepsreparatiebedrijf Van Wijk B.V.

Ankerlieren, ankers en kettingen, 

autokraan 15 mtr.

Boegschroef Sd 1200 A, spudpalen, 

hefkolom en onderkuip stuurhuis.

Gebr. De Haan Levering en aanleg van 

sanitair en airconditioning

Af-x fire solutions 

Brandbeveiligingsapparatuur

Datema-Delfzijl B.V. 

Life saving equipment, Fire fighting 

equipment, nautical inventory, personal 

protective equipment. Rescue boat and 

davit system en medical chest

Wolfard & Wessels Werktuigbouw B.V.

Engineering en inbouw machinekamers

Hoogendijk Scheepselectro B.V.

Electrische installatie

Alfa Laval B.V. 

Seperator gasolie

Hatenboer-Water b.v.

Waterzuiveringsinstallatie

Noordhof Schilderwerken Schilder/ 

conserveren van de machinekamers

Handelsonderneming Beerens B.V.

2 RVS dakradarmasten, alu stuurhuistrap 

en alu 1-delig bluawbord

Radio Holland Netherlands B.V.

Nautische apparatuur

Tresco Engineering bvba Tresco Navigis 

Orlaco Products B.V. Camerasysteem

Sygo B.V. 

Scheepslading- en hoogte meter

4 Com Telecommunicatie

Scheen B.V. Betimmering

Blommaert BVBA 

Aluminium klapbare lichtmast

Winel B.V. Ontluchtingen

Coops & Nieborg B.V.

Luiken en luikenwagen

Advecon Sign Service Belettering

Shell Marine Products Gas- en smeerolie

SLURINK bunkerstations Bunkerstation

Hempel (The Netherlands ) B.V.

Levering gehele coating systeem

Wie leverden aan Kaapcoaster Tharsis

DOOR EVERT BRUINEKOOL

Voor de plaatsing van de nieuwe 
Uyllanderbrug bij IJburg was zater-
dag 15 september een stremming 
van één uur en 45 minuten vol-
doende. “Nou ja stremming, zo 
kun je het niet eens noemen”, stelt 
Hoofd Scheepvaartdienst Amster-
dam-Rijnkanaal Willem Wouters. 
“Wij hadden het zo voorbereid dat 
er niet één schip lag te wachten. 
Niemand heeft hier echt hinder van 
gehad.”

De bijzonder korte stremming was 
mogelijk dankzij goed en uitvoerig 
overleg tussen de aannemerscom-
binatie Victor Buyck Steel Con-
struction/CFE, specialist in bijzon-
dere transporten Sarens Nederland 
en Rijkswaterstaat. “In dat overleg 

is besloten een kleiner ponton voor 
het invaren te gebruiken dan ge-
bruikelijk is”, legt Wouters uit. “De 
ponton die is ingezet, stond bij 
wijze van spreken tot op een mil-
limeter van de rand vol. Dat was 
lastig voor Sarens maar dankzij die 
kleine ponton konden, zelfs toen 
de ponton dwars over het kanaal 
lag, de schepen nog steeds stap-
voets passeren. Pas op het laatste 
moment is de scheepvaart volledig 
gestremd. Maar toen was er even 
geen scheepvaart.” 
Het laatste schip dat voor de strem-
ming passeerde was het koppelver-
band Veronique. “Dat was rond 
half een ’s middags. Op dat mo-
ment was er tot voorbij Maarssen 
geen enkel schip meer op het ka-
naal. Eigenlijk zou Sarens later be-

ginnen met het inrijden maar wij 
hebben op dat moment besloten 
eerder te beginnen zodat er nie-
mand hoefde te wachten op de 
plaatsing.”
Net nadat het kanaal weer was vrij-
gegeven voor de scheepvaart kwam 
het drogeladingschip Merwe aan-
varen. Dat kon, zij het stapvoets, 
direct doorvaren. Kort daarna is de 
scheepvaart opnieuw gestremd. 
“Dit keer voor tien minuutjes. Dat 
was nodig om de brug exact op de 
stempels te kunnen plaatsen.” 
De nieuwe Uyllanderbrug is een 
stalen boogbrug van 150 meter 
lang, 30 meter breed en 24 meter 
hoog. De brug, met een doorvaart-
hoogte van circa 10 meter, verbindt 
de A1 en A9 bij knooppunt Diemen 
met IJburg.

Ultrakorte stremming voor 
plaatsen Uyllanderbrug

(foto E.J. Bruinekool Fotografie)

Een lang gekoesterde wens van het 
bestuur van het Maas Binnenvaart-
museum is in vervulling gegaan. 
Het museum beschikt over vele 
scheepsmodellen uit het rijke his-
torische verleden maar ook uit de 
moderne binnenvaart. Een cruciaal 
model ontbrak echter nog: een wer-
kend model van een sluis. Het be-
stuur van het museum was dan ook 
zeer verguld toen Cees van Dreu-
mel uit Cuijk aanbood zijn model 
te schenken.

De onvermoeibare modelbouwer 
leverde dinsdag 4 september het 
sluismodel af. Binnen een kwartier 
was het kunstwerk opgebouwd en 

demonstreerde Cees van Dreumel 
de werking van de sluis. 
Het model meet 1,50 bij 0,75 meter 
en is compleet met sluiswachters-
huisje (met draaiende radaranten-
ne), boompjes, brandende lan-
taarnpalen, handbediende deuren, 
rood en groene lampjes op de sluis-
deuren. Het laat tot in het detail 
met modelscheepjes zien hoe het 
schutten in zijn werk gaat. 
De bouw van de sluis nam zo’n 400 
uur in beslag. Het is geen model 
van een bestaande sluis maar is 
naar eigen ontwerp door Cees van 
Dreumel gebouwd. Het is een wel-
kom aanvulling op de collectie van 
het Maas Binnenvaartmuseum.

Museum verguld met 
werkend sluismodel

Cees van Dreumel (midden) en bestuursleden van het museum bij de nieuwe 
aanwinst. (foto Jo Bindels)

Over de keuze voor de sea-river-
vaart vertelt Bosma: “We houden 
van dit vak. Toen we de Christine 
kochten werden we min of meer 
voor gek verklaard. Maar het is een 
nichemarkt. We hebben zelf al onze 
papieren, voor zowel de zeevaart, 
het Rijnpatent als onze loodspapie-
ren zodat wij mogen varen zonder 
loods.”
Van der Heuvel voer tien jaar op 
binnenvaartschip de Colline (Frans 
voor heuvel) – nu Erculano – voor-
dat hij in 2006 als aflosstuurman 
op de eerste Tharsis aan de slag 
ging. Hij werkte zich in de loop van 
de jaren op tot compagnon in het 
familiebedrijf, waar Jan-Albert in 

2003 ook aan de slag ging. Inmid-
dels vaart ook jongste broer Benja-
min Bosma mee als stuurman. 

Samenwerking
Over de samenwerking met De 
Kaap is Bosma lovend: “Wij hadden 
veel ideeën over ons nieuw te bou-
wen schip en zochten daarom een 
werf waar we veel inbreng hadden. 
De Kaap bouwde onze eerste zee-
rivierschip en aan die samenwer-
king hielden wij destijds een goed 
gevoel over.”
“Hoewel de eerste Tharsis als basis 
voor het ontwerp van dit schip 
diende, is het eigenlijk – vanwege 
ingrijpend veranderde regelgeving 

en onze eigen ideeën – een com-
pleet ander schip geworden. De 
werf en haar onderaannemers ver-
werkten onze inbreng in ontwerp 
en engineering met als resultaat een 
prachtig schip.” 

De waardering is overigens weder-
zijds, getuige de woorden van Bo-
dewes tijdens de doopplechtigheid: 
“Graag bedank ik alle eigenaren 
voor het vertrouwen in onze werf 
om deze uitdagende opdracht aan 
ons te gunnen. Bedankt voor de 
goede samenwerking het was een 
voorrecht om dit schip voor en sa-
men met jullie te mogen bou-
wen.”

aangedreven sea-rivership

(foto Jan Johan ten Have)
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