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De European United Barge Ow-
ners (EUBO) heeft zijn leden 
opgeroepen te proberen de ta-
rieven van en naar de Moezel op 
het peil van voor de sluiting te 
houden.

De Moezel was van 7 tot 16 juni 
gestremd vanwege werkzaamheden. 
Voorafgaand aan de stremming wer-
den, zeker in de afvaart, betere ta-
rieven betaald, gemiddeld zo’n 15% 
meer dan de maanden daarvoor.
De EUBO vindt dat de volgende 
tarieven minimaal betaald zouden 
moeten worden: ARA-Frouard 6 
euro, ARA-Richemont 5,50, ARA-
Thionville 5,50 en ARA-Dillingen 
5,50. In de afvaart Metz-ARA 6 
euro, Metz-Spyck 5,75, Metz-Lo-
chem 6,50 euro en Metz-Delden 7 
euro. 
‘Dit zijn tarieven die betaald zijn en 

dus betaald kunnen worden’, stelt 
de EUBO. ‘Ga voor dat kwartje ex-
tra!’ De EUBO wil de tarieven op 
de Moezel de komende tijd scherp 
in de gaten houden en zal daarbij 
de verschillen tussen de diverse 
aanbiedingen bekijken en kijken 
hoe de aanbieders zich tot elkaar 
verhouden. Directeur Anton van 
Megen vindt verder dat bevrachters 
de markt onder druk hebben gezet 
door te beweren dat er vanwege de 
Moezelstremming weer voldoende 
capaciteit op de markt was en dat 
daarom de tarieven omlaag konden. 
‘Slechts 4% van het totale vervoerde 
tonnage in de binnenvaart vaart op de 

Moezel. Als die 4% zoveel invloed 
zou hebben, dan moet er omgekeerd 
toch een tekort aan schepen ontstaan 
bij opheffing van de stremming? In 
mijn ogen is dat niet zo. Die 4% 
van de markt kan geen invloed heb-
ben op 96% van de markt. We laten 
ons teveel leiden door emotie en niet 
door ratio.’ (MdV)

EUBO roept op
Moezeltarieven
op peil te houden

Door Marja de Vet

TOLKAMER

Het op de Rijn bij Tolkamer ge-
zonken droge-ladingschip Na-
watrans II is maandag gebor-
gen en gaat naar de sloop. Het 
Duitse binnenvaartschip zonk 
vorige week donderdag 10 juni 
rond half 10. De bemanning, 
een Poolse schipper en matroos 
en een Duitse loods, kon veilig 
van boord komen.

Het schip was met 850 ton schroot 
onderweg van Duitsland naar Va-
lenciennes en had in Duitsland een 
loods aan boord genomen, die in 
Nederland moest worden afgezet, 
en bij dat laatste ging het mis. 
De schipper ging over stuurboord 
rond om af te meren. Maar door de 
stroming werd de bakboordzij van 
het schip tegen een bolder van een 
steigerpaal aangedrukt, die zich net 
onder de waterlijn bevond. Volgens 
politiewoordvoerder Ed Kraszewski 
is daarbij waarschijnlijk een gat in 
de huid gedrukt. Het schip dreef 
vervolgens met de stroming mee 
richting de haven van scheepswerf 

De Hoop, waar het precies voor lag, 
zo’n 200 meter benedenstrooms van 
de laatste steiger van Tolkamer.
Eerst werd nog geprobeerd het schip 
met pompen boven water te houden, 
maar het maakte zo snel water dat 
de bemanning door de waterpolitie 
van boord werd gehaald. De schip-
per stond tijdens de aanvaring aan 
het roer. De loods stond al voorop, 
klaar om van boord te gaan. De po-
litie stelde vast dat de schipper geen 
alcohol had gedronken.
De scheepvaart had geen last van 
het gezonken schip. ‘Ze lag mooi 
op de vluchtstrook geparkeerd’, zegt 
Kraszewski. Het schip lekte bilge-
water en wat druppeltjes olie, maar 
het had volgens de politie geen zin 
om op een snelstromende rivier met 
olieschermen te werken. Rijkswa-
terstaat legde wel een scherm bij de 
invaart naar de recreatieplas Bylant, 
500 meter verderop.
Eind vorige week werd een groot 
deel van de lading uit het schip 
gehaald. Duikers dichtten daarna 
het gat in de zij. Vervolgens deed 
bergingsbedrijf Fikke afgelopen 
weekeinde twee pogingen om het 
schip boven water te krijgen, maar 
het bleek nog steeds te zwaar. Een 
deel van de lading was er echter 
moeilijk uit te halen. Toen er toch 
nog meer schroot was gelost, slaagde 

de operatie maandag aan het eind 
van de middag wel.

Jan Terlouwsteiger
De Nawatrans II werd total loss ver-
klaard en lag dinsdag op de calami-
teitensteiger bij de haven van Lobith. 
Van daar wordt het schip door Fikke 
naar de sloop in Hendrik-Ido-Am-
bacht of Haarlem gesleept.
Rijkswaterstaat gaat kijken of er 
iets aan de situatie ter plaatse moet 
gebeuren. Volgens een woordvoerder 
van RWS is dit al de tweede keer 
dat er een schip tegen een bolder 
van deze paal vaart.  Het gaat om 
een paal van de Jan Terlouw-steiger 
waar op twee hoogtes bolders aan 
zitten in verband met de wisselende 
waterstand. Ook de waterpolitie gaat 
het incident nog technisch onder-
zoeken.
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Fiets

De fiets die we voor de middel-
ste willen kopen is op internet 160 
euro goedkoper. Hij wordt bezorgd. 
We kiezen voor betaling bij ont-
vangst. Gelukkig zijn we die week 
in Nederland. De fiets komt die 
en de week erop niet. De week 
erna moeten we naar Straatsburg. 
’s Avonds in de opvaart gaat om 
20 uur de telefoon. De fiets komt 
morgen.
‘Ik kan nu niks meer regelen. Kun-
nen jullie zeggen op welke dag 
jullie volgende week in de regio 
leveren, dan regel ik iemand die 
mijn pinpas krijgt’, zeg ik.
Dat kan het bedrijf niet.
Aan het eind van de week bel ik ze 
nogmaals, met de vraag of er enig 
zicht is op welke dag ze komen 
leveren. Het bedrijf heeft geen idee, 
want ze bellen altijd de avond er-
voor. Zo kreeg ik voor 160 euro 
minder er een paar honderd euro 
aan moeite bij.
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DEZE WEEK

De verdragspartners uit de zes 
betrokken CCR-lidstaten hebben 
vorige week dinsdag in Brussel 
tot dit laatste uitstel besloten. Het 
geldt tot 1 januari 2011 voor alle 
zes verdragsstaten, onder voorbe-
houd dat Nederland geen gebruik 
maakt van een gevraagd vetorecht. 
Het Bundesverband der Deutschen 
Binnenschiffahrt (BDB) laat in een 
schrijven aan de leden weten dat het 
uitstel zo goed als zeker is.

De instelling van een ‘nationaal 
instituut’ is in België en Duitsland 
formeel-juridisch nog niet rond. 
Duitsland verwacht het pas in de 
herfst van dit jaar te kunnen reali-
seren; het is de bedoeling dat het 
Bilgenentwässerverband (BEV) als 
nationaal instituut gaat fungeren. In 
België is dat het Instituut voor het 
Transport langs de Binnenwateren 
(ITB). Nederland heeft al een aantal 
jaren zo’n instituut, de Stichting Af-
valstoffen & Vaardocumenten Bin-
nenvaart (SAB) in Rotterdam. 
Het SAB is in afwachting van een 
officiële bevestiging van het uitstel 
door het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat; die wordt eind deze 
week verwacht. ‘Wij zijn klaar 
voor de invoering per 1 juli’, laat 
een SAB-medewerkster desgevraagd 
weten. De afgifte van nieuwe eco-

cards loopt volgens plan. Schippers 
moeten voor 1 juli een nieuwe inter-
nationale ecocard aanvragen omdat 
de oude kaart vanaf die datum niet 
meer geldig is. 

Havengeld
Met de betaling van 7,50 euro per 
kuub gebunkerde gasolie, zoals die 
gepland was per 1 juli maar vrijwel 
zeker wordt uitgesteld tot 1 januari 
2011, vervalt de betaling bij de ont-

vangstvoorzieningen voor de afgifte 
van bilgewater en de 5% toeslag 
op het havengeld die in een aantal 
zeehavens wordt gevraagd. Met de 
nieuwe bijdrage wordt de inzameling 
en verdere verwerking van beroeps-
matig scheepsafval gefinancierd, met 
uitzondering van ladingresten. Deze 
bijdrage staat los van de betaling voor 
de gasolie. Op vertoon van de inter-
nationale ecocard en het olieafgif-
teboekje kan de binnenvaart vanaf 
1 juli afval zonder verdere kosten 
afgeven bij de ontvangstvoorzienin-
gen in de verdragslanden. De oude 
ecocard is per die datum niet meer 
bruikbaar.
De bepalingen gelden voor alle ei-
genaren en bemanningen van vaar-

tuigen en drijvende werktuigen die 
voor de bedrijfsmatige vaart op de 
binnenwateren zijn bestemd, onge-
acht wat deze vervoeren of verrich-
ten en volledig accijnsvrije gasolie 
bunkeren. Het werkingsgebied van 
het SAV omvat Nederland, België, 
Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en 
Zwitserland.
Het betalen van de bijdrage kan al-
leen via de internationale ecocard 
die gekoppeld is aan een ecoreke-
ning. De ecorekening kan in elk 
verdragsland worden aangevraagd. 
Voor Nederland is dit de SAB. Een 
ecorekening aanvragen kan via de 
website van de SAB en aan de SAB-
balie. Telefonisch aanvragen kan ook 
via 010-798 98 98 (optie 2). De SAB 
adviseert niet te lang te wachten met 
het aanvragen van een ecocard.

Asafdichtingssystemen
Op de website en in het handboek bij 
het scheepsmilieuplan stelt het SAB 
dat gecertificeerde schoefas-afdich-
tingssystemen in de toekomst recht 
kunnen geven op korting op de ver-
wijderingsbijdrage die de binnenvaart 
moet betalen. Een terugbetalingsre-
geling is in het SAV voorzien, maar 
moet nog worden vastgesteld door 
vertegenwoordigers van de Conferen-
tie van Verdragsluitende Staten. 
In het VAART!Forum op internet 
werd afgelopen week gevraagd 
naar ervaringen. Een schipper die 
bij het bedrijf lag dat de installatie 
van de schroefasafdichting had ge-
daan, kreeg bij navraag te horen dat 
een korting op de bijdrage voorlopig 
nog niet aan de orde was. Een me-
dewerkster van het SAB was bereid 
de vraag te noteren en mee te nemen 
naar het eerstvolgende overleg in 
Straatsburg.

www.sabni.nl
www.itb-info.be

www.elwis.de

België en Duitsland formeel-juridisch nog niet klaar

Gasolieheffi ng half jaar later
Door Dirk van der Meulen

Schippers kunnen de heffing van 7,50 euro per 
kuub gebunkerde gasolie voorlopig in hun zak 
houden. De nieuwe bijdrage in het kader van het 
Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV/CDNI) wordt vrij-
wel zeker opnieuw een half jaar uitgesteld. Duits-
land en België zijn er nog niet klaar voor. 

CCR-lidstaten eens over uitstel,
Nederland wacht met bevestigen
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Het Bosch 12, 8064 PM Zwartsluis Ov.
Postbus 24, 8064 ZG Zwartsluis

Tel.: 038-386 7172 - Fax: 038-386 7519
E-mail: geertman@planet.nl

Winnaars Motorenquiz
volgende week bekend
DEVENTER

Nederlandse specialisten over de 
hele wereld hebben dit jaar weer 
deelgenomen aan de Motorenken-
nisquiz van Weekblad Schuttevaer 
in de Motorenbijlage van 15 mei. De 
vragen zijn altijd pittig, maar werden 
nu als uitzonderlijk lastig gekwali-
ficeerd. In de krant van volgende 
week maken we de winnaars en de 
antwoorden bekend. (PN)

Zeemanshuwelijk
DELFZIJL

Hendrik Jan (Sicco) Hilgeman en Jolanda Nieuwenhuijsen zijn begin juni 
als eerste in de haven van Delfzijl getrouwd aan boord van de oude Gro-
ninger coaster Anda. De bruid wilde wel met een zeeman trouwen, maar 
dan moest de huwelijksvoltrekking op een schip plaatsvinden, vandaar. 
Sicco is hwtk koopvaardij bij Acta Marine Rederij Waterweg. Op de foto 
Sicco en Jolanda met rechts Sicco’s dochter Jaydi en links twee kinderen 
van een vriend. (Foto familie Hilgeman)

• De Nawatrans II lag bij Tolkamer ‘mooi op de vluchtstrook’.  (Foto APA/Frans Ypma)

Duits schip zinkt bij Tolkamer

Nawatrans II gaat naar de sloop

Door Marja de Vet

DEN HAAG

Binnenvaartambassadeur Arie 
Verberk verwacht begin juli met 
een plan te komen om de bin-
nenvaartmarkt te verbeteren. 
Alle eerdere plannen om de cri-
sis te bestrijden liggen momen-
teel op zijn bord. Momenteel 
wordt de sector door Verberk en 
zijn medewerkers doorgelicht.

De initiatiefnemers van de Onderne-
ming van Samenwerkingsverbanden 
(OSB), die samenwerkingsverban-
den willen oprichten waarin schepen 
tijdelijk uit de vaart kunnen worden 

genomen, wachten de resultaten van 
Verberk af. ‘Het is niet wenselijk dat 
allerlei projecten gaan lopen, terwijl 
de binnenvaartambassadeur tegelij-
kertijd de boel in kaart brengt’, zegt 
woordvoerder Jan Kruisinga.
Ook de plannen van het inmiddels 
opgeheven Crisisberaad voor een 
Capaciteits Alliantie Binnenvaart 
(CAB) zijn overgedragen aan Ver-
berk. ‘Hij heeft tijd nodig om de 
situatie te analyseren’, zegt Krui-
singa. ‘Zijn medewerkers praten 
momenteel met bevrachters, make-
laars, samenwerkingsverbanden en 
ook met de overheid en de banken. 
Ze zijn ook al bij de brancheorgani-

saties langs geweest om te kijken of 
er eenheid is. En natuurlijk zijn ze 
ook in gesprek met de NMa om te 
kijken wat wel en niet mag.’

Verberk heeft voor de werkzaam-
heden het onderzoeksbureau Policy 
Research van prof.dr. Chris Peeters 
ingeschakeld. Eerder maakte dit 
bureau in opdracht van Nederland 
Maritiem Land een aantal analyses 
van de maritieme sector. Momenteel 
voert director Tom Moester namens 
Policy Research de oriënterende ge-
sprekken met de sector. Hij zou al 
met de binnenvaartbanken hebben 
gesproken.

Crisisberaad opgeheven, alle ideeën op bord Verberk

Binnenvaartambassadeur verwacht begin juli crisisplan 
‘Ik verwacht dat Verberk met een 
advies voor de hele sector komt’, 
zegt Erik van Toor van Kantoor 
Binnenvaart. ‘Ik denk niet dat hij 
in detail gaat treden en ik denk ook 
dat de sector en de schippers zelf 
iets moeten doen. De tijd is voorbij 
dat de overheid dit soort klussen op-
knapte. Wij vinden het plan van de 
OSB om samenwerkingsverbanden 
op te richten heel goed en we hopen 
dat het die kant opgaat.’

Vervolg op pagina  3



Weekblad Schuttevaer Zaterdag 19 juni 20102

transport geschikt zijn. Het hele ter-
rein is geschikt voor een belasting 
van 10 ton per vierkante meter. Het 
moet de belasting van een complete 
windmoleninstallatie kunnen dragen. 
Voor de verbinding tussen het terrein 

waar de installaties worden geas-
sembleerd naar de laad- en loskade 
wordt een 60 meter brede dijkhelling 
aangelegd, eveneens geschikt voor 
de zwaarste verkeersbelastingen.

Locatiekeuze
Ook Bremenhaven wil de offshore-
capaciteit fors uitbreiden. Daar zal 
het echter nog wel even duren voor-
dat de eerste paal wordt geslagen. 

De afgelopen periode zijn diverse 
locaties onder de loep genomen en 
hebben tal van organisaties zich voor 
of tegen de verschillende plekken 
uitgesproken. Zeer binnenkort zal 
de overheid besluiten welke plek de 

voorkeur heeft. Het enige dat vast-
staat, is dat het complex ten zuiden 
van de monding van de Geeste komt 
te liggen.
Volgens burgemeester Jens Böhrsen 
dwarsbomen de plannen in Cuxha-
ven die voor Bremerhaven niet. ‘Er 
is voldoende voor iedereen. Het zou 
mooi zijn als deze regio zich geza-
menlijk zou presenteren als hét cen-
trum voor de windenergiebranche. Ik 

ben wel in een hechte samenwerking 
geïnteresseerd.’
Böhrsen laat weten dat half juni de 
knoop wordt doorgehakt waar het 
nieuwe complex zal komen.
Vertegenwoordigers van de Handels-
kammer Bremen en de Industrie- und 
Handelskammer Bremerhaven jui-
chen de plannen toe. Bij de gezamen-
lijke presentatie van hun jaarversla-
gen riepen ze de politiek op om toch 
vooral snel goede randvoorwaarden 
te scheppen die moeten voorkomen 
dat Bremen en Bremerhaven achterop 

raken bij Rotterdam en Antwerpen. 
‘De toekomst van Bremen hangt af 
van de concurrentiepositie van haar 
havens’, aldus de scheidende voorzit-
ter van de Handelskammer Bremen, 
Peter Lutz.

Terminal 1
Een eerdere suggestie om bestaande 
havencapaciteit te benutten die is 
ontstaan door de terugloop van 
containeroverslag werd van de hand 
gewezen. Voor die vrijgekomen ca-
paciteit van Terminal 1 heeft zich 
inmiddels energiebedrijf RWE ge-
meld. Het sloot een contract met de 
havenexploitant Eurogate om vanaf 
de zomer van 2011 gedurende twee 
jaar onderdelen voor een RWE wind-
molenpark te verladen. Het gaat om 
een park van 48 windmolens met 
een capaciteit van 300 megawatt  
ten noorden van Helgoland. RWE 
heeft een contract afgesloten voor 
400 meter kade voor het installatie-
schip Seabreeze en 17 hectare van 
het aansluitende terrein. Voor RWE 
is het een tussenoplossing totdat de 
nieuwe offshorehaven in gebruik 
genomen kan worden. Volgens het 
bedrijf levert een en ander 60 tot 70 
arbeidsplaatsen op.

het weer door Meteo Consult B.V.
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 VerwacHte HoeVeeLHeid neersLag Van dinsdag tot en met aanstaande maandag. LucHtdruk en windkracHt Voor aanstaande zaterdag.

VerwacHting per district Voor komend weekeinde:
nederlandse binnenwateren: Matige tot vrij krachtige noordwestenwind, 3 tot 5 Bft. Zondag kracht 

2 tot 4.
nederlandse kust: Noordwestenwind, kracht 4 tot 6. Zondag kracht 3 tot 4. Golven 2,5 

tot 3.0 meter afnemend op zondag naar 1,5 tot 2,0 meter.
oostzee: Matige tot vrij krachtige tot krachtige wind uit diverse richtingen. 

Golfhoogte tussen 0,5 en 1,5 meter.
ierse zee: Matige noordelijke wind, kracht 3 tot 4. Golven tussen 0,5 en 1,0 

meter.
Het kanaal: Matige wind, 3 tot 4 Bft. Golfhoogte tussen 0,5 en 1,0 meter. In Nauw 

van Calais zaterdag N, 5-6 Bft en 1,5 tot 2,0 meter golven. 
golf van Biskaje: Noordelijke wind, 3 tot 5 Bft. Golven en deining 1 tot 1,5 meter.
westelijk deel middellandse zee: Westelijke wind, 3-5 Bft. Golfhoogte 0,5 tot 1,5 meter. Vanwege 

Mistral 6 tot 8 Bft en golven 1,5 tot 3,0 meter in golf van Lyon.

weeroVerzicHt:
Tussen een depressie, die via de 
Oostzee naar het noorden van 
Scandinavië koerst, en een hoge-
drukgebied op de Oceaan, net ten 
westen van Ierland, wordt met 
een noordelijke stroming frisse 
Noordzeelucht diep het Europese 
continent binnengeblazen. Op de 
scheiding met de warme lucht in het 
zuidoosten van Europa regent het 
flink in Polen, Tsjechië, Slowakije 

en de Alpenlanden. De hoosbuien, 
met lokaal onweer, trekken verder 
zuidoostwaarts richting Hongarije, 
de Ukraine, Roemenie, de Balkan 
en Griekenland. Ook in het noorden 
en midden van Italië is het wissel-
vallig. In de eigen omgeving blijft 
het op een enkele bui na droog. Met 
een aanhoudende noordelijke stro-
ming worden wolkenvelden vanaf 
de Noordzee aangevoerd maar is er 
ook geregeld ruimte voor de zon. 

Het blijft echter te koud voor de 
tijd van het jaar in het westen en 
noorden van Europa.

Mate van zekerheid verwachting: 
redelijk groot.

scheepvaartberichten

hydrografische kaarten

Kortgeleden werd in Cuxhaven al 
begonnen met de uitbreiding van 
de bestaande offshoreligplaatsen. 
Er komen er drie bij met een totale 
lengte van 610 meter. Tevens wordt 
een 70 meter lange dam aangelegd 
om de stroming verder van de wal 
te houden en zo het manoeuvreren 
te vergemakkelijken. Er is een in-
vestering van 65 miljoen euro mee 
gemoeid.
Opvallend is dat de uitbreiding in 
Cuxhaven is begonnen ruim een jaar 
nadat het complex Offshore Basis 
in gebruik werd genomen. De uit-
breiding beslaat een oppervlakte van 
negen hectare langs de Elbe.
Volgens milieuminister Hans-
Heinrich Sander van de deelstaat 
Niedersachsen zijn de bouwers en 
exploitanten van offshore windmo-
lenparken aangewezen op goed ge-
outilleerde havens in het noorden van 
Duitsland. ‘We willen en moeten de 
bedrijven de best mogelijke omstan-
digheden aanbieden zodat hier nog 
meer arbeidsplaatsen ontstaan.’

Multifunctioneel
Volgens directeur Jens-Albert Op-
pel van Niedersachsen Ports gaat het 
niet om een exclusieve ‘windmo-
lenhaven’. ‘Het is een multifuncti-
oneel openbaar havencomplex dat 
in het bijzonder in de behoefte van 
de offshore-industrie voorziet. Op 
deze manier ontwikkelen we Cux-
haven tot offshorehaven nummer 1 
in Europa.’
Het havencomplex moet voldoen 
aan een aantal specifieke eisen. Het 
moet voor zeer zwaar en omvangrijk 

‘Regio presenteren als hét centrum voor windenergiebranche’

Noord-Duitse havens maken zich
aantrekkelijk voor offshoresector
Door Willem de Niet

De Noord-Duitse stad Cuxhaven investeert fors in 
uitbreiding en nieuwe aanleg van offshorehavens. 
De behoefte aan de extra capaciteit is het gevolg 
van de aanleg van windmolenparken in zee. Ook 
Bremerhaven heeft vergevorderde plannen en 
vreest de slag met Rotterdam en Antwerpen te 
verliezen als niet snel met de aanleg wordt begon-
nen. Deze maand valt het besluit waar de nieuwe 
haven moet komen.

Cuxhaven bouwt al,
Bremerhaven volgt
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Overzicht van wijzigingen (rigmoves) in verplaatsbare booreilanden, die thans 
werkzaam zijn op de Noordzee.  De opgegeven posities zijn in WGS 84. Geplaatste 
booreilanden hebben een veiligheidszone van 500m (0,27 zM). De vermelding van een 
booreiland dat verplaatst is nabij een gekarteerd platform wordt niet herhaald
(ACP - Adjacent to Charted Platform).

Naam Ligging 
Byford Dolphin  57-04,70 N 002-06,50 E
Ocean Princess  58-12,50 N 001-21,30 E

Ned. krt(n). : 1014 (INT 1043).

havens & vaarwegen

WADDENZEE
Dantziggat west; bijzondere markering. De gele 
golfmeetboei AZB 62 voorzien van een licht met ka-
rakter Fl(5)Y.20s. is opgenomen uit 53° 22,391’ N-005° 
46,225’ E.
Glinder; gewijzigde markering. Verlegd: de groene 
kunststof sparboei GL 11 in 53° 26,6066’ N-006° 09,5022’ 
E en de groene lichtboei GL 13 in 53° 26,7104’ N-006° 
09,6206’ E.
Molengat; gewijzigde markering. Uitgelegd in: gele ton 
met kruis NBW art. 20 : 52° 58,9833’ N-004° 42,4000’ 
E; gele knst Spar met kruis NBW art. 20 : 52° 58,8666’ 
N-004° 42,4166’ E. Gele bol ton met kruis NBW art. 
20: 52° 58,7666’ N-004° 42,4500’ E.
Mosselgaatje; bijzondere markering. Ter markering 
van een natuurbeschermingsgebied (Art. 20 NBW) is 
de volgende markering uitgezet: het gele kopbaken met 
geel liggend kruis MOS-NBW in gekarteerde positie 52° 
57,8545 N-004° 50,8203 E.
Oosterom; bijzondere markering. De gele golfmeetboei 
AZB 41 voorzien van een licht met karakter Fl(5)Y.20s. 
is opgenomen uit 53° 23,440’ N-005° 35,440’ E.
Scheepsgat; gewijzigde markering. De groene ton 
SCH 1 in 53° 24,1788’ N-005° 44,5308’ E is vervan-
gen door een groene kunststof sparboei SCH 1 met een 
groene kegel.
Veerbootroute Ameland; gewijzigde markering. Ver-
legd: de groene kunststof sparboei VA 33 in 53° 24,1799’ 
N-005° 50,6019’ E. Uitgelegd: de rode stompe kunststof 
sparboei VA 16A in 53° 24,4484’ N-005° 49,4119’ E.
Vingegat; bijzondere markering. De gele golfmeetboei 
AZB 61 voorzien van een licht met karakter Fl(5)Y.20s. 
opgenomen uit 53° 19,128’ N-005° 34,486’ E.
Vliehors; bijzondere markering. Ter markering van een 
natuurbeschermingsgebied (Art. 20 NBW) is uitgelegd: 
een gele kunststof sparboei met een geel liggend kruis 
VH-NBW 1 in 53° 11,9883’ N-004° 54,9533’ E en VH-
NBW 2 in 53° 12,3050’ N-004° 55,2867’ E.
Westgat Ameland; bijzondere markering. De gele golf-
meetboei AZB 32 voorzien van een licht met karakter Fl 
(5)Y.20s. is opgenomen uit 53° 27,004’ N-005° 36,191’ 
E. In deze positie is de oude verankering (tonstenen met 
ketting) achtergebleven.
Zuiderspruit Ameland; gewijzigde markering. Het gele 
drijfbaken ZS-KL 1 in 53° 24,9602’ N-005° 50,9802’ E 
is vervangen door een gele kunststof sparboei ZS-KL 
1 met geel liggend kruis; het gele stompe drijfbaken 
ZS-KL 2 in 53° 25,0090’ N-005° 50,8905’ ZS-KL 2 
met geel liggend kruis.
Zuiderspruit Ameland; gewijzigde markering. De 
rode stompe kunststof sparboei ZS 2 in 53° 25,1980’ 
N-005° 47,8242’ E is voorzien van een topteken (rode 
cilinder).
Verlegd: de rode stompe kunststof sparboei ZS 8 in 53° 
25,0312’ N-005° 50,0153’ E en de groene kunststof spar-
boei ZS 13 in 53° 24,8976’ N-005° 50,4200’ E.
EEMS
Eemshaven Doekegat; Westereems; duikwerkzaam-
heden. Tot 7 augustus, afhankelijk van de weersomstan-
digheden, worden vanaf het duikschip WR82/Gerdia op 
locaties liggende tussen de Dukegatrede ankerplaats en 
de toegang naar de Eemshaven duikerwerkzaamheden 
uitgevoerd. In nauwe samenspraak met VKZ Ems (Ems 
Traffic) wordt dan telkens een positie in het vaarwater 
ingenomen. De actuele positie van het duikschip wordt 
constant gemeld in het scheepvaartbericht van Ems Traffic 
op VHF 18. De scheepvaart moet ter plekke passeren met 
een zeer matige vaart op een minimale afstand van 200 
meter, het één en ander in nauw marifooncontact met 
Ems Traffic. De werkzaamheden vinden slechts plaats 
bij daglicht, bij een windkracht van maximaal Bft 4 en 
bij een horizontaal zicht van meer dan 2000 m.
GRONINGEN
Boterdiep; Molentil; stremming. Stremming Molentil 
t/m 23 juli.
Eemskanaal; Zeesluis Farmsum; oponthoud. Ivm. 
werkzaamheden aan de ophaalbrug oponthoud grote 
kolk Zeesluis Farmsum t/m 25 juni.
OVERIJSSEL 
Basiskanaal; Voorhaven Prins Bernhardsluis; Prins 
Bernhardsluis, Deventer; oponthoud. Oponthoud max. 
2 uur Deventer Prins Bernhardsluis tot en met 21 juni. 
Info: Grontmij, Ina Peperstraten, (030) 22 07 392 / 06 
22 24 70 35.
Geldersche IJssel; IJsselspoorbrug, Zwolle; geen be-
diening. Geen bediening Zwolle IJsselspoorbrug op 1 juli 
van 0:20 tot 5:50 uur en 4 juli van 0:30 tot 7 uur.
Voorhaven Prins Bernhardsluis; Prins Bernhardsluis, 
Deventer; oponthoud. Oponthoud max. 2 uur Deventer 
Prins Bernhardsluis t/m 21 juni. Info: Grontmij, Ina Pe-
perstraten, (030) 22 07 392 / 06 22 24 70 35.
Zwarte Water; Zwartewater te Zwartsluis; afmeer-
verbod. Kadereservering van 30 juni 8 tot 2 juli 16 uur 
voor het ms Blacklock en het ms. Immanuel aan de 
Havendijk in Zwartsluis.
GELDERLAND
Geldersche IJssel; kmr. 917; kmr. 930; beperkingen. 
Ivm. evenement op 27 juni van 13 tot 17 uur tussen kmr. 
917 en kmr. 930 hinderlijke waterbeweging vermijden 
en minimaal vermogen.
Geldersche IJssel; IJsselspoorbrug, Zutphen; geen 
bediening. Geen bediening Zutphen IJsselspoorbrug op 
30 juni van 0:18 tot 5:48 uur.
Geldersche IJssel; kmr. 928; hinderlijke waterbewe-
ging vermijden. Ivm. oefeningen door de brandweer van 
Zutphen hinderlijke waterbeweging vermijden thv. kmr. 
928 op 1 juli van 20 tot 20:30 uur.
Lek; kmr. 933; kmr. 939; evenement. Er is een evene-
ment tussen kmr. 933.5 en 939.6 (Buren en Culemborg) 
op 26 juni van 13 tot 17 uur. Info: post Nijmegen, (024) 
343 56 10 of VHF 64.
FLEVOLAND
Ketelmeer; gewijzigde markering. Opgenomen: HZR 
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21 en 23. LIBO HZR 19 verlegd 
in 52° 35,2802’ N-005° 43,2482’ E vernummerd in HZR 
5 met karakter ISO 6. HZR 25 vernummerd naar HZR 
7, HZR 27 naar HZR 9, HZR 29 naar HZR 11, HZR 
31 naar HZR 13, HZR 33 naar HZR 15, LIBO HZR 35 
naar HZR 17, HZR 37-KH 2 naar HZR 19-KH 2, HZR 
39 naar HZR 21 en HZR 41 naar HZR 23. Opgenomen: 
HZR 8,10, 12, 14, 16, 18, 22 en 24. LIBO HZR 20 ver-
legd in 52° 35,3295’ N-005° 43,2738’ E vernummering 
HZR 8 met karakter ISO 6. HZR 26 vernummerd naar 
HZR 10, HZR 28 naar HZR 12, HZR 30 naar HZR 14, 
HZR 32 naar HZR 16, HZR 34 naar HZR 18, LIBO 
HZR 36 naar HZR 20, HZR 38 naar HZR 22 en HZR 
40 naar HZR 24.
Ramsdiep; Ramsgeul; gewijzigde markering. 
Ramsdiep: verlegd lichtboei RD 47 in 52° 38.5947 N-
005° 59.6547 E. Tijdelijk verlegd betonning Ramsgeul: 
RAG 3 in 52° 36.6655 N-005° 50.5361 E; RAG 4 in 
52° 36.6920 N-005° 50.5178 E; RAG 5 in 52° 36.6464 
N-005° 50.4642 E; RAG 6 in 52° 36.6728 N-005° 
50.4521 E; RAG 7 in 52° 36.6411 N-005° 50.4314 E; 
RAG 8 in 52° 36.6643 N-005° 50.4130 E; RAG 9 in 
52° 36.6410 N-005° 50.3153 E; RAG 10 in 52° 36.6778 
N-005° 50.2785 E.
UTRECHT
Merwedekanaal (benoorden de Lek); Noordersluis, 
Utrecht; gedeeltelijke stremming. Stremming grote 
kolk Utrecht Noordersluis scheepslengte max. 55 m 
kleine kolk en scheepsbreedte max. 7 m kleine kolk op 
22 juni van 8 tot 16 uur.
Vecht; hinderlijke waterbeweging vermijden. Ivm. 
evenement hinderlijke waterbeweging vermijden tussen 
Nigtevecht en het clubgebouw van de roeivereniging van 
Weesp op 19 juni van 14:30 tot 17 uur.
NOORD-HOLLAND
Amstel; Vrouwenakkerbrug; oponthoud. Oponthoud 
max. 2 uur Vrouwenakkerbrug tussen 23 t/m 25 juni 
tussen 9 en 15 uur.
Industriehaven in Haarlem; stremming. Ivm. evenement 
stremming Industriehaven in Haarlem op 26 juni.
Noordhollandsch Kanaal; oponthoud. Ivm. evene-
ment oponthoud tussen kmr. 6 en 7 op 4 juli tussen 
10 en 16 uur.
Vecht; Vechtbrug, Muiden; gedeeltelijke stremming. 
Stremming om beurten de oostelijke en westelijke door-
vaart Vechtbrug Muiden tnb. Passeren kan via de middelste 
doorvaartopening, zonder hinderlijke waterbeweging te 
veroorzaken. De stremming is aangegeven met borden 
die op de brug zijn bevestigd.
Westfriesche Vaart; Alkmaarse Brug; geen bediening. 
Geen bediening Alkmaarse Brug van 28 juni 8 uur tot 
30 juni 8 uur.
ZUID-HOLLAND
Beneden-Merwede; Baanhoekspoorbrug; gewijzigde 
bediening. Ivm. een aanpassing van de dienstregeling 
betreffende de Baanhoekbrug wordt t/m 30 september 
een extra late brug opening van de Baanhoekspoorbrug 
om 22 uur verzorgd. Indien men gebruik wil maken van 
de extra late brugopening moet de vaarweggebruiker 1.5 
uur van tevoren een opening aan te vragen bij de RVC 
in Dordrecht, (0800) 023 62 00 of VHF 71. Info: RVC 
in Dordrecht, (0800) 023 62 00 of VHF 71.
Boerengat; Boerengatbrug; stremming. Stremming 
Boerengatbrug op 30 juni van 7 tot 10 uur. De keersluis 
is deels gesloten. Info: brugwachter Boerengatbrug, (010) 
411 37 72 en brugwachter Erasmusbrug, (010) 485 79 00, 
VHF 20 en VC Rotterdam wachtchef Verkeersafhande-
ling, (010) 252 26 01, VHF 11.
Coolhaven; Pieter de Hoochbrug; geen bediening. 
Ivm. evenement geen bediening Pieter de Hoochbrug 
op 1 juli van 13:45 tot 15:15 uur. Info: VC. Rotterdam, 
(010) 252 26 01 of VHF 11 en HCC, (010) 252 24 00 
of VHF 19.
Delfshavense Schie; Hoge Delfshavensche Schiespoor-
brug; geen bediening. Geen bediening Hoge Delfsha-
vensche Schiespoorbrug op 24 juni van 0:30 tot 5:45 
uur, van 29 t/m 30 juni van 19:55 tot 23:55 uur en 1 juli 
van 0:01 tot 5:30 uur. Info: VCR., wachtchef Verkeers-
afhandeling, (010) 252 2601 of VHF 11 en Parksluis, 
(010) 436 5405 of VHF 22.
Deltageul, Haringvliet; Goereesesluis, brug in de N-57; 
Goereesesluis, brug over binnenhoofd; oponthoud. 
Oponthoud bruggen Goereesesluis tussen 21 juni 12 
uur en 22 juni 20 uur en tussen 23 juni 15 uur en 24 
juni 20 uur. Info: Goereese sluis, VHF 20 of (0187) 49 
73 50/497200 en RVKC Dordrecht, VHF 71 of (0800) 
023 62 00.

Deltageul, Haringvliet; Goereesesluis, brug in de N-57; 
geen bediening. Ivm. evenement geen bediening brug 
in de N-57 Goereesesluis op 3 juli van 13 tot 14 uur. 
Info: sluiswachters Haringvlietbrug, VHF 20, (0186) 
65 14 75 (bgg. (0168) 47 75 00), Goereese sluis, VHF 
20, (0187) 49 73 50 en VC Dordrecht, VHF 71, (0800) 
023 62 00.
Haringvliet; Haringvlietbrug; geen bediening. Ivm. 
evenement geen bediening Haringvlietbrug op 3 juli van 
9:30 tot 10:30 uur. Info: sluiswachters Haringvlietbrug, 
VHF 20, (0186) 65 14 75 (bgg. (0168) 47 75 00), Goereese 
sluis, VHF 20, (0187) 49 73 50 en VC Dordrecht, VHF 
71, (0800) 023 62 00.
Hartelkanaal; Hartelbrug; beperkingen. Hinderlijke 
waterbeweging vermijden Hartelbrug op 24 en 25 juni van 
8 tot 16 uur. De werkzaamheden worden uitgevoerd mbv. 
een ponton en duwboot, waardoor de doorvaartopening 
van de Hartelbrug ter plaatse van de werkzaamheden is 
versmald. Info: VCR., wachtchef Verkeersafhandeling, 
(010) 252 26 01 of VHF 11 en HCC., wachtchef V & 
O, (010) 252 24 00 of VHF 19.
Helkanaal; Helsluis; Otterkanaal; Ottersluis; Spie-
ringsluis; oponthoud. Oponthoud van 28 juni t/m 2 
juli tussen 8 en 9 uur. Indien de wachttijden oplopen, 
worden de werkzaamheden in overleg onderbroken om 
de scheepvaart te laten passeren (schutten). Info: RVKC 
Dordrecht, VHF 71 of (0800) 023 62 00.
Oude Maas; Spijkenisserbrug; geen bediening. Ivm. 
evenement geen bediening Spijkenisserbrug op 3 juli 
van 14 tot 15 uur. Info: VC Rotterdam, wachtchef Ver-
keersafhandeling, VHF 11 of (010) 252 26 01 en HCC, 
wachtchef V&O, VHF 19 of (010) 252 24 00.
Oude Rijn; Rijnbrug, Bodegraven; Tolbrug, Nieuwer-
brug; stremming. Ivm. evenement stremming tussen 
Bodegraven Rijnbrug en Nieuwerbrug Tolbrug op 4 juli 
van 11 tot 21 uur.
Oude Rijn; kmr. 24; kmr. 28; stremming. Ivm. evene-
ment geldt een stremming tussen kmr. 24 en 27.8 op 4 juli. 
Doorvaart is mogelijk om 14, 15:30 en 16:45 uur.
ZEELAND
Haven van Zierikzee, aanlooproute naar; gewijzigde 
markering. De sectoren van het sectorlicht Zierikzee 
zijn als volgt gewijzigd: Zierikzee (HP2, Lichtenlijst 
2006, No. 0422 (B0416) in 51° 37’,9 N-003° 53’,4 E. 
Karakter: Oc WRG 6s. Sectoren: Wit van 156° over de 
wal tot 278° langs de wal; rood van 278° tot 301,5° 
over ton R 40; groen van 301,5° tot 314°; wit van 314° 
tot 333°; rood van 333° tot 346° over scheidingsspar R 
29/OZ 2; groen van 346° tot 021°; wit van 021° tot 024° 
over boei; Roompot; groen van 024° tot 097° over boei 
R 23; wit van 097° tot 134° over scheidingston R 36/H 
1; rood van 134° tot 156° over de wal.
Kanaal Gent-Terneuzen; Westsluis,Terneuzen; ge-
deeltelijke stremming. Stremming Terneuzen Westsluis 
op 28 juni van 8:30 tot 16:30 uur. Info: VC. Terneuzen, 
VHF 3 of 11,  (0115) 68 24 01.
Kanaal Gent-Terneuzen; lokale scheepvaartvoor-
schriften. De RWS Zeeland, waterdistrict Westerschelde 
heeft een bekendmaking uitgegeven over Zeeschepen 
die afmeren, vertrekken en/of zwaaien bij Yara. Deze is 
aan te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren of te 
downloaden via www.infocentrum-binnenwateren.nl
Kanaal door Zuid-Beveland; Vlakespoorbrug; geen 
bediening. Geen bediening Vlakespoorbrug op 23 en 30 
juni van 8:52 tot 9:10, 9:51 tot 10:06, 10:51 tot 11:06 
uur en 4 juli van 1:30 tot 7 uur en ivm. passage Tour de 
France van 12 tot 16 uur. Doorvaarthoogte vaste deel 
NAP+1050 cm.
Kanaal door Zuid-Beveland; Vlakebrug; geen bedie-
ning. en doorvaarthoogte NAP+1050 cm vaste deel
Overloop van Valkenisse, Zuidergat; gewijzigde 
markering. Boei 64 in 51° 22’,576 N-004° 08’,619 E. 
Deze bekendmaking is aan te vragen bij het Infocentrum 
Binnenwateren (2010.04616.0) of te downloaden via 
www.infocentrum-binnenwateren.nl
Roompot; Zeelandbrug; beperkte service. Ivm. eve-
nement op 4 juli van 10:30 tot 16 uur voor Zeelandbrug 
beperkte service. Doorvaarthoogte vaste overspanningen 
NAP+1510 cm midden tussen de pijlers en doorvaart-
hoogte vaste overspanningen NAP+1150 cm direct 
naast de pijlers.
Schaar van Waarde; Zuidergat; gewijzigde markering. 
Opgenomen: de tonnen SvW 1, SvW 2, SvW 3 en SvW 
4. Omgenummerd: de westcardinale boei ZG-SvW in 
42A. Verlegd de Sperbetonning: ton Sper I shallows in 
51º 24’,594 N-004º 03’,280 E en ton Sper II shallows 
in 51º 24’,670 N-004º 03’,395 E.
Westerschelde; mededeling. De Rijkshavenmeester 
Westerschelde maakt bekend dat de minst gedregde 
diepte in de Deurloo op wrak 24 in 51º 29’,101 N-003º 
27’,238 E nu 55 dm LAT is.
NOORD-BRABANT
Biesboschhaven; stremming. Ivm. evenement strem-
ming Biesboschhaven van 25 juni 18 uur tot 28 juni 6 
uur. De Biesboschhaven is toegankelijk voor deelne-
mende schepen aan de Open Havendag en als zodanig 
zijn aangemeld. Ook in en rond de Beatrixhaven vinden 
activiteiten plaats, echter deze haven is voor de doorgaande 
scheepvaart normaal te gebruiken. Info: havenmeesters, 
VHF 12 of 06 53 18 31 20.
Donge; Bergse Brug; minst gepeilde diepten. Ivm. 
verondieping beschikbare waterdiepte max. 300 cm 
tussen de Amer en Bergse Brug tnb.
Vaarweg Spijkerboor-Werkendam; Biesboschsluis; 
oponthoud. Oponthoud Biesboschsluis van 28 juni t/m 
2 juli tussen 6 en 8 uur. Indien de wachttijden oplopen, 
worden de werkzaamheden in overleg onderbroken om 
de scheepvaart te laten passeren (schutten). Info: RVKC 
Dordrecht, VHF 71 of (0800) 023 62 00.
Voorhaven (Maashaven) Wilhelminasluis, Afgedamde 
Maas; Wilhelminasluis, Andel; oponthoud. Oponthoud 
Andel Wilhelminasluis van 28 juni t/m 2 juli tussen 6 en 
8 uur. Indien de wachttijden oplopen, worden de werk-
zaamheden in overleg onderbroken om de scheepvaart te 
laten passeren (schutten). Info: RVKC Dordrecht, VHF 
71 of (0800) 023 62 00.
Zuid-Willemsvaart; Sluis 4; Sluis 5; Sluis 6; beschik-
bare waterdiepte. Ivm. verondieping tnb. bijzondere 
voorzichtigheid Sluis 6, sluis 5 en sluis 4. Info: Centrale 
bedieningspost Schijndel, (073) 65 79 159.
LIMBURG
Lateraalkanaal Linne-Buggenum; Buggenum, spoor-
brug; doorvaarthoogte. Doorvaarthoogte verminderd 
met 90 cm spoorbrug Buggenum t/m 15 oktober.
BELGIË
Beneden Nete; Netekanaal; stremming. Ivm. evenement 
stremming tussen kmr. 12 en 13 thv. kayakclub Anderstad 
op 3 juli van 10:45 tot 12:15, van 13:45 tot 14:45 en van 
16:45 tot 18 uur.
Bovenschelde; brug Notre-Dame (kmr. 13.5); strem-
ming. Ivm. evenement op 27 juni van 14 tot 18 uur geen 
bediening brug Notre-Dame stremming tussen kmr. 13 
en 15.7 (Alternat Tournai).
Canal Charleroi-Bruxelles; brug Bayemont (kmr. 
1.9); spoorbrug Bayemont (kmr. 2.1); hinderlijke 
waterbeweging vermijden. T/m 10 juli van 6 tot 19:30 
uur voor brug en spoorbug Bayemont (kmr. 1.9 en 2.1) 
hinderlijke waterbeweging vermijden en snelheidsbe-
perking. Extra meldplicht VHF 10 sluizen Marcinelle 
en Marchienne.
Canal Nimy-Blaton-Peronnes; gedeeltelijke strem-
ming. Ivm. evenement stremming hoge snelheidspiste 
oost voor jet-ski Grand Large de Mons op 27 juni van 
9 tot 18 uur.
Canal Nimy-Blaton-Peronnes; beperkingen. Ivm. 
evenement op 3 en 4 juli van 9 tot 18 uur voor westoe-
ver Grand Large de Mons en de vaart naar en van de 
jachthaven hinderlijke waterbeweging vermijden en 
stremming voor jet-ski.
Kanaal Gent-Oostende; Dampoortsluis; Nieuwe Grote 
Plassendalebrug; Nieuwe Kleine Plassendalebrug; 
stremming. Ivm. evenement stremming Dampoortsluis 
op 19 juni van 18:30 tot 22 uur en stremming Nieuwe 
Grote en Kleine Plassendalebrug op 19 juni van 18 tot 
22 uur.
Kanaal Leuven-Dijle; sluis Boortmeerbeek; sluis Kam-
penhout; beperkingen. Ivm. evenement bijzondere voor-
zichtigheid tussen sluis Boortmeerbeek en Kampenhout 
op 26 juni van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.
Leie; beperkingen. Ivm. evenement bijzondere voor-
zichtigheid tussen kmr. 65.2 en 65.1 op 19 juni van 14 
tot 18 uur.
Maas; beperkingen. Ivm. evenement op 26 juni van 12 tot 
19 uur tussen kmr. 27.7 en 28 afmeerverbod linkeroever 
en hinderlijke waterbeweging vermijden. 
Maas; brug Hermalle sous Argenteau (kmr. 123); 
brug Vise (kmr. 124.5); stremming. Ivm. evenement 
stremming tussen brug Hermalle sous Argenteau en brug 
Vise (kmr. 126.1) op 26 juni van 14 tot 17 uur.
Netekanaal; sluis Viersel; oponthoud. Ivm. evene-
ment oponthoud sluis Viersel op 27 juni tussen 10 en 
17:30 uur.
Sambre; sluis Auvelais (kmr. 61.8); stremming. Strem-
ming sluis Auvelais van 28 juni 6 uur tot 5 juli 6 uur.
Sambre; brug Lobbes (kmr. 16.8); stremming. Ivm. 
evenement op 4 juli van 15 tot 20 uur thv. brug Lobbes 
tussen kmr. 16.8 en 16.9 stremming.
Sambre; brug Lobbes (kmr. 16.8); oponthoud. Ivm. 
evenement thv. brug Lobbes tussen kmr. 16.8 en 16.9 op 3 
en 10 juli van 14 tot 21 uur oponthoud max. 2 uur.
Zeekanaal Brussel-Schelde; sluis Klein-Willebroek 
(kmr. 1); stremming. Ivm. evenement stremming sluis 
Klein-Willebroek op 3 juli.
Zuid-Willemsvaart; oponthoud. Ivm. evenement 
oponthoud tussen kmr. 35.2 en 36.1 (Bree) op 4 juli 
tussen 12 en 20 uur.
DUITSLAND
Canal des Ardennes; sluis 6 Givry s/Aisne (kmr. 20); 
beperkingen. Ivm. evenement bijzondere voorzichtigheid 
linkeroever pand 6 Givry s/Aisne tussen kmr. 17 en 17.2 
op 25 juni van 8 tot 12 uur.
Donau; evenement. Ivm. evenement bijzondere voor-
zichtigheid tussen kmr. 2414 en 2411.5 op 27 juni, tussen 
kmr. 2411.5 en 2383 op 28 juni, tussen kmr. 2383 en 
2327.6 op 29 juni, tussen kmr. 2327.6 en 2267.4 op 1 
juli, tussen kmr. 2267.4 en 2215 op 2 juli en tussen kmr. 
2215 en 2201.8 op 4 juli.

Lees verder op pag. 15

Peddelend van
de Scheldebron
naar Antwerpen
GOUY

Vier Fransen zijn zaterdag 
12 juni in kajaks vertrokken 
uit het Noord-Franse dorp 
Gouy, waar de Schelde ont-
springt, om al peddelend 
de rivier af te varen, vanaf 
de bron tot in Antwerpen.

Het is een tocht van 250 kilo-
meter die in etappes van circa 
35 kilometer per dag wordt 
afgelegd. Zaterdag 19 juni 
omstreeks 11 uur worden de 
avonturiers in Antwerpen ver-
wacht.
Organisator is Xavier Delph, bij 
wie de idee twee jaar geleden 
ontstond nadat hij had gehoord 
dat iemand van Antwerpen naar 
Gouy was gefietst. Delph en-
thousiasmeerde zijn zoon Ul-
rich en vond nog twee vrienden, 
Lionel Dumont en Sébastien 
Pecourt, bereid deel te nemen. 
De voorbereiding van de reis 
duurde ruim een jaar en gere-
geld werd er ook getraind.
Zaterdag en zondag peddelden 
ze nog in Frankrijk en voeren ze 
door Cambrai en Valenciennes. 
Sinds maandag 14 juni bevin-
den de kajakkers zich op Bel-
gisch grondgebied. Overnach-
ten doen ze achtereenvolgens in 
Doornik, Oudenaarde, Melle, 
Moerzeke en Kruibeke. 
In Antwerpen zal het viertal 
worden ontvangen door ha-
venschepen Marc Van Peel en 
Eddy Bruyninckx, gedelegeerd 
bestuurder van het Havenbe-
drijf. (JG) 

SGP Werkendam
wil geen veerdienst
op zondag
WERKENDAM

De Werkendamse SGP ziet he-
lemaal niets in het op zondag 
laten varen van het nieuwe veer 
Werkendam- Hardinxveld-Go-
rinchem-Sleeuwijk.

De nieuwe verbinding met veertaxi’s 
van de gemeente Gorinchem ver-
vangt straks de bestaande voetveren 
Werkendam-Boven-Hardinxveld en 
Gorinchem-Sleeuwijk. Beide veren 
varen niet op zondag. Het veer naar 
Boven-Hardinxveld vanwege de 
zondagsrust en het veer Sleeuwijk-
Gorinchem vanwege het te geringe 
passagiersaanbod. ‘Varen op zondag 
doet de SGP pijn. Laat de rustdag 
met rust’, stelde SGP-raadslid Ar-
jan Versluis. Hij drong tevens aan 
op navraag over het standpunt van 
de gemeente Hardinxveld over de 
zondagsrust. Versluis kreeg bijval 
van Henrico Bassie van de Chris-
tenUnie.
Voor de nieuwe veerverbinding heb-
ben zowel de provincie Noord-Bra-
bant als Zuid-Holland elk 750.000 
euro beschikbaar om het exploitatie-
tekort de eerste vijf jaar op te vangen. 
Er wordt rekening gehouden met 
een maximaal tekort van 150.000 
euro. In de winter wordt er straks elk 
uur gevaren, in de zomer wordt de 
veerdienst uitgebreid tot tweemaal 
per uur. De gemeente Gorinchem 
vraagt de subsidies aan, mede na-
mens Werkendam en Hardinxveld. 
Beide veertaxi’s worden tevens 
uitgerust met blusapparatuur voor 
rampenbestrijding op het water. Het 
huidige veerpontje Werkendam-Bo-
ven-Hardinxveld (gebouwd in 1936) 
wordt na de komt van de nieuwe 
veertaxi’s overbodig. (HVK)

VILLENEUVE

Voies Navigables de France 
(VNF) begint volgend jaar met 
de bouw van een nieuwe stuw 
in Villeneuve-sur-Yonne. De 
19de eeuwse ‘schotten-stuw’ 
verkeert in slechte staat.

In het kader van het plancontract 
2007-2013 van de Franse staat en 
de regionale overheid wordt ook de 
stuw van Saint-Bond gerenoveerd. 

Begin dit jaar is net boven deze 
stuw, in Gron, een grote nieuwe 
silo in gebruik genomen. Het is de 
bedoeling dat aan de kade van Gron 
ook containers overgeslagen gaan 
worden. Daartoe zal de vaargeul in 

de ‘Dérivation de Courlon’ worden 
verbreed. Eind vorig jaar heeft VNF 
hier al nieuwe overnachtingspalen 
geplaatst, en de sluizen van Saint-
Bond, Villeperrot en Vinneuf opge-
knapt. In totaal is 3,9 miljoen euro 
uitgetrokken om de bevaarbaarheid 
van de Yonne te verbeteren. Jaar-
lijks wordt zo’n 1,15 miljoen ton 
lading over de Yonne verscheept, 
hoofdzakelijk bouwmaterialen en 
landbouwproducten. (AvO)

www.tos.nl
monster aan!

• De gemeente Villeneuve is nauw bij de renovatie van de stuw betrokken en er wordt een architect van monumen-
tenzorg ingeschakeld. Over de nieuwe stuw komt een voetgangersbrug, de omgeving wordt grondig opgeknapt 
en de jachthaven uitgebreid. (Foto Annemarie van Oers)

Opknapbeurt
Yonne

Duitse dieven
MAASTRICHT

De waterpolitie heeft vorige week 
vrijdag op de Maas bij sluis Lim-
mel vier Duitsers aangehouden op 
verdenking van diefstal van een 
jacht.
De Duitsers sleepten een kajuitjacht 
dat enkele dagen eerder in Luik was 
ontvreemd. Ze verklaarden echter 
het jacht niet te hebben gestolen, 
maar voor iemand anders te hebben 
opgehaald. Wie dat was konden of 
wilden ze niet zeggen. Het viertal 
werd aangehouden. (HM)
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Het geld was gereserveerd bij de 
formatie van het laatste kabinet 
Balkenende. Plannen voor de be-
steding waren er al langer; voormalig 
staatssecretaris Huizinga kwam er 
in 2007 al mee in haar binnenvaart-
beleidsbrief ‘Varen voor een vitale 
economie’. Dat het geld niet eerder 
vrijkwam had te maken met gebrek-
kig geformuleerde voorstellen, die 
naar verluidt in de opvattingen van 
het kabinet onvoldoende blijk ga-
ven van de betrokkenheid van het 
bedrijfsleven. Door de gebrekkige 
onderbouwing zijn twee eerdere 
pogingen gestrand, de laatste was 
succesvol.

De nieuwe voorstellen, verwoord in 
het rapport ‘Impuls Dynamisch Ver-
keersmanagement Vaarwegen’ van 
maart 2010, voldoen aan de FES-
criteria. Bureau Telematica Binnen-
vaart (BTB) is daarin genoemd als 
een van de ondersteunende partijen, 
naast onder meer Havenbedrijf Rot-
terdam, Deltalinqs (havenonder-
nemers), containeroverslagbedrijf 
ECT, onderzoeksinstituut Marin en 
de Belgische vaarwegbeheerders NV 
De Scheepvaart en Waterwegen en 
Zeekanaal NV. 
Het rapport becijfert het geraamde 
effect van alle maatregelen tussen 
de 14 en 39 miljoen euro. Dit be-
drag is opgebouwd uit een reductie 

van de wachttijden en uitstel van 
investeringen in extra sluiscapa-
citeit. Daarnaast zijn er de niet in 
geld uit te drukken voordelen, zo-
als het aantrekkelijker worden van 
containervervoer over water, een 
lichte versterking van de concur-
rentiepositie van de Rotterdamse 
haven ten opzichte van concurren-

ten in de Hamburg-Le Havre range, 
en ‘maatschappelijke baten’. Nog 
niet in te schatten zijn effecten van 
kennismaatregelen die bijdragen aan 
een beter functioneren van de totale 
logistieke keten.

Tweede Maasvlakte
De investering van 100 miljoen euro 
is volgens Eurlings ondermeer no-
dig omdat door de aanleg van de 
Tweede Maasvlakte de behoefte aan 
goede en betrouwbare achterland-
verbindingen verder toeneemt. Er 
wordt geïnvesteerd in verbetering 
van de actuele verkeersinformatie, 
betere benutting van de capaciteit 
van sluizen door sluisplanning en 

in snellere afhandeling van inciden-
ten. Zo worden als onderdeel van 
het investeringspakket alle 120 rijks-
vaartuigen voorzien van een nieuw 
communicatiesysteem.
Het maatregelenpakket is volgens 
Verkeer en Waterstaat samen met 
partners in de logistieke keten (Ha-
venbedrijf Rotterdam, marktpartijen 

in binnenvaart en havenbedrijfsle-
ven, en de Vlaamse overheid) uitge-
werkt om de verwachte groei van de 
binnenvaart aan te kunnen.

Zonder structurele verbeteringen 
kunnen de wachttijden in havens 
en op vaarwegen oplopen en zou 
het goederenvervoer zich - tegen 
de wens van het kabinet - van het 
water terug kunnen verplaatsen naar 
de weg. Daarnaast wordt bij de uit-
gifte van concessies aan operators 
van containerterminals op de Tweede 
Maasvlakte door het Havenbedrijf 
Rotterdam geëist dat 45% van de 
goederen via de binnenvaart wordt 
afgevoerd.

Knooppunt
Nederland is een internationaal 
knooppunt voor het vervoer over 
water, stelt minister Eurlings. Inves-
teringen in het verkeerssysteem zijn 
nodig om de groei in mobiliteit van 
goederen op te vangen en daarmee 
de toekomstige economische ont-
wikkeling mogelijk te maken. In de 
komende jaren wordt het pakket aan 
maatregelen gerealiseerd. De eerste 
resultaten van de 100 miljoen euro 
zullen merkbaar zijn bij de opening 
van de Tweede Maasvlakte in 2013, 
verwacht Eurlings.

Eurlings regelt geld voor plannen uit 2007

Rijk stelt nieuwe sluizen uit
Door Dirk van der Meulen

De ministerraad heeft 
begin juni op voorstel 
van demissionair minis-
ter Eurlings van Verkeer 
en Waterstaat 100 mil-
joen euro uit het Fonds 
Economische Structuur-
versterking (FES) vrijge-
maakt voor de aanpak 
van knelpunten in het 
verkeerssysteem voor de 
binnenvaart op hoofd-
vaarwegen. Een reeks 
maatregelen moet voor-
komen dat, als gevolg 
van een toenemende ‘I/
C ratio’ (verhouding In-
tensiteit/Capaciteit van 
sluizen) de scheepvaart 
teveel hinder krijgt van 
de beperkte schutcapa-
citeit, met name op het 
traject Rotterdam-Ant-
werpen. In de praktijk 
moeten de maatregelen 
leiden tot kortere wacht-
tijden en uitstel van 
overheidsinvesteringen 
in nieuwe sluizen.

Kabinet maakt 100 miljoen euro
vrij voor versterking binnenvaart

AMSTERDAM 

De kapitein van het gifschip 
Probo Koala moest verzwijgen 
wat de lading was. Dat bleek 9 
juni tijdens een zitting van het 
proces over het gifschandaal 
rond de Probo Koala voor de 
rechtbank in Amsterdam.

Kapitein Sergey Chertov wist niet 
precies wat er met het afval gebeurde 
en zou gewoon de instructies hebben 
opgevolgd.
Volgens Radio Nederland Wereld-
omroep benadrukten zijn opdracht-
gevers in verschillende e-mails dat 
hij niet moest zeggen dat er caustic 
soda in het chemisch afval aanwezig 
was. Deze caustic soda was gebruikt 
om afgewerkte olie van slechte kwa-
liteit te zuiveren van zwavel om er 
goedkope benzine van te maken. Dat 
proces gebeurde aan boord van de 
Probo Koala op de Middellandse zee, 
omdat milieuregels het onmogelijk 
maakte dit aan land te doen.
Behalve de kapitein staat ook Trafi-
gura (het bedrijf dat de Probo Koala 
had gecharterd), de gemeente Am-
sterdam en het afvalverwerkingsbe-
drijf APS terecht.
Het afval uit de Probo Koala werd 
in juni 2006 aangeboden bij APS 

om het te verwerken. APS dacht 
aanvankelijk te maken te hebben 
met spoelwater dat gebruikt was 
om tanks van het schip schoon te 
maken. Tijdens het overpompen 
werd duidelijk dat het veel meer 
was vervuild dan gezegd. Verwer-
king van dat ernstig vervuilde afval 
door ASP zou zo’n 400.000 euro 
gaan kosten.
Kapitein Chertov kreeg daarom in-
structies het afval terug aan boord te 
nemen om het ergens anders te laten 
verwerken waar dat goedkoper kon. 
Zo kwam het terecht in Ivoorkust, 
bij een afvalbedrijf dat het voor een 
fractie van de prijs kon verwerken. 
Uiteindelijk zouden 16 mensen door 
de giftige lading zijn overleden en 
tienduizenden ziek zijn geworden.
De kapitein van de Probo Koala 
hangt een gevangenisstraf boven het 
hoofd vanwege valsheid in geschrif-
te. Ook de oud-directeur van APS 
kan tot een gevangenisstraf worden 
veroordeeld als komt vast te staan 
dat er milieuregels zijn overtreden. 
De rechtbank in Amsterdam is nog 
een aantal weken bezig met deze 
zaak en doet dan naar verwachting 
eind juli uitspraak. (HH)

www.rnw.nl

Door Marja de Vet

EEFDE

Met een bescheiden feestje vier-
de Rijkswaterstaat (RWS) vorige 
week vrijdag dat de eerste fase 
van het project verbreding en 
verruiming vaarweg Twenteka-
nalen is afgerond. Tussen Eefde 
en Goor en tussen Goor en Del-
den werd de vaarweg met 10 
meter verbreed en met 1 meter 
verdiept. Hierdoor is dit deel van 
het Twentekanaal nu geschikt 
voor schepen tot en met klasse 
Va. Hendrix UTD en For Farmers 
in Lochem zijn de grootste be-
drijven die nu met 110-meter 
schepen bereikbaar zijn.

Er is inmiddels opdracht gegeven 
voor een planstudie voor de twee-
de fase, een verruiming van het 
gedeelte Delden-Enschede en van 
Delden-Almelo en de aanleg van 
een tweede sluiskolk bij Eefde, als 
antwoord op de lange wachttijden. 
Deze studie van de Grontmij moet 
midden volgend jaar klaar zijn. Als 
alles doorgaat, moet de bouw van 
de tweede kolk in 2013 beginnen 
en in 2016 klaar zijn.
‘De grootste winst valt tussen Delden 
en Hengelo te halen’, zegt Sander 
Wels van RWS-directie Oost-Neder-
land. ‘Naar Hengelo wordt al met 
110-meters gevaren met speciale toe-
stemming, maar dat gaat moeizaam. 
Er is veel behoefte aan die maat, in 
het vervoer van zout en containers. 
Er mogen nu schepen van 110 bij 
11,40 met een maximale diepgang 
van 2,20 meter varen. Schepen van 
110 bij 9,75 meter mogen maximaal 
2,65 meter diep steken. Tot Delden 
is dat nu 2,80 meter. Maar we zit-
ten tegen de grens. Het kanaal kan 

echt niet meer aan. Er staan wel 40 
of 50 verkeersborden. Oplopen of 
ontmoeten is ook op veel gedeeltes 
verboden en dat komt de snelheid 
niet ten goede.’ 

Tweede kolk
De nieuwe kolk bij Eefde zal onge-
veer even lang en breed worden als 
de bestaande kolk. Hij wordt wel 
dieper, zodat de schepen dieper 
kunnen afladen. In de planstudie 
wordt onderzocht waar de nieuwe 
kolk precies moet komen, welk type 
brug erover komt en hoe het nieuwe 
bedieningsgebouw gaat worden.
In de planstudie fase 2 wordt het 
kanaal voornamelijk op diepte ge-
bracht. Daarnaast wordt gekeken 
waar zwaaikommen moeten komen. 
En of en waar nieuwe wachtplaatsen 
bij Sluis Hengelo moeten komen en 
wat de beste oplossing is voor de 
te smalle doorvaartbreedte bij de 
openbare loskade in Delden.

Vertraging
‘De werkzaamheden liepen twee jaar 
vertraging op’, zegt hoofdingenieur-
directeur van RWS Oost-Nederland 
Joke Cuperus. ‘Voornamelijk ver-
oorzaakt door verschil van inzicht 
met de aannemer en het vinden 
van een aantal vliegtuigbommen.’ 
Rijkswaterstaat werkt de laatste tijd 
volgens het zogenaamde cradle-to-
cradle-principe waarbij gebruikte 
materialen moeten worden herge-
bruikt. Maar die vlieger ging hier 
niet op. De 800.000 kuub opgebag-
gerd zand zou worden gebruikt voor 
de aanleg van een weg bij Wierden. 
Maar de weg moest al worden aan-
gelegd toen het zand nog niet be-
schikbaar was.
Problemen met aannemers zijn vol-

gens regiovertegenwoordiger Anne-
Ruth Smink van Koninklijke Schut-
tevaer schering en inslag bij werk-
zaamheden aan natte infrastructuur. 
‘Vanuit RWS is het lastig aan te geven 
hoe bijvoorbeeld een remmingwerk 
eruit moet zien. En met steeds wis-
selende aannemers die zo goedkoop 
mogelijk moeten werken en steeds 
opnieuw het wiel moeten uitvinden, 
krijg je al gauw problemen. Zoals bij 
de Spooldersluis in Zwolle. Daar heb 
je een trap waarmee schippers van 
boord kunnen en vlak daarnaast zit 
een bolder. Totaal niet handig, maar 
het is wel zo gedaan.’

Middenbedrijf
Het gaat volgens RWS inmiddels 
wel beter met de aanbestedingen. 
‘We kijken niet meer alleen naar de 
prijs’, zegt Sjoerd van der Linden 
van RWS. ‘Kwaliteit en duurzaam-
heid zijn nu de prioriteiten.’
Ook wordt volgens Smink weer meer 
gewerkt met middelgrote bedrijven, 
in plaats van de trend van de laat-
ste tijd om opdrachten zo groot te 
maken dat alleen beursgenoteerde 
bedrijven nog konden inschrijven. 
‘De drie sluiscomplexen op de Ne-
der-Rijn, die eerst als één project 
werden beschouwd, worden nu toch 
apart aanbesteed’, zegt Smink.
Volgens RWS passeren jaarlijks 
15.000 schepen met ongeveer 70.000 
containers en ruim zes miljoen ton 
lading de sluis bij Eefde.
Meningen en ideeën van de binnen-
vaart over de komende werkzaam-
heden kunnen worden meegenomen 
in de studie en kunnen worden aan-
gemeld via de site.

www.rijkswaterstaat.nl/
twentekanalen

TIEL 

Secretaris-generaal van Verkeer 
en Waterstaat Siebe Riedstra 
heeft zaterdag 12 juni de renova-
tie van de Prins Bernhardsluizen 
van het Amsterdam-Rijnkanaal 
in Tiel feestelijk afgesloten.

Hij deed dat door een van de nieuwe 
hefdeuren met een waterspektakel in 
werking te zetten. Met de afronding 
van deze renovatie liggen de enige 
twee sluizen tussen Amsterdam en 
Duitsland er volgens Rijkswater-
staat weer piekfijn bij. De Prinses 
Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede 
waren immers in 2008 al aan de beurt 
geweest.
De Prins Bernhardsluis is onder 
meer voorzien van nieuwe deuren 
en bedieningsruimte. Daarmee is de 
kans op onverwachte stremmingen 
geminimaliseerd en voldoet de sluis 
bovendien weer aan de nieuwste ei-

sen voor hoogwaterbescherming.
De renovatie van de Prins Bernhard-
sluizen in het Amsterdam-Rijnka-
naal is onderdeel van het programma 
Waterslagkracht. Binnen dit pro-
gramma worden de prioriteiten van 
Rijkswaterstaat tot medio 2011 voor 
water- en vaarwegen uitgevoerd. Dit 
project is één van de 22 Waterslag-
krachtprojecten.

• Secretaris-generaal Siebe Ried-
stra van Verkeer en Waterstaat zet 
de nieuwe hefdeuren van de Prins 

Bernhardsluizen in werking met 
een blusmonitor. (Foto Rijkswa-

terstaat)

Bernhardsluis Tiel weer als nieuw Kapitein moest giflading verzwijgen

• Het ms Vios (Vooruit Is Ons Streven) van Harry en Linda Hubers verrichtte de officiële openingshandeling 
voor het vernieuwde Twentekanaal. Het schip voer door een lint in de kolk van sluis Eefde het kanaal op. 
Hoofdingenieur-directeur van RWS Oost-Nederland Joke Cuperus feliciteerde Hubers met een fles wijn en een 
bos bloemen. (Foto Marja de Vet)

‘Echte winst zit in uitdieping naar Hengelo’

Twentekanaal klasse Va tot Delden

Schuttevaer-directeur:
‘Toerbeurt vasthouden’
ROTTERDAM
‘Je had er ook een sluis voor 
kunnen bouwen, maar op zich 
is het best goed dat Rijkswa-
terstaat in deze tijd 100 mil-
joen weet binnen te halen’, 
zegt directeur Kees de Vries 
van Koninklijke Schuttevaer in 
reactie op Eurlings’ besteding 
van de 100 miljoen euro uit 
FES-gelden. 

De nautisch-technische belan-
genorganisatie was niet direct 
betrokken bij het voorstel voor de 
besteding. De Vries kende begin 
deze week het rapport ‘Impuls 
Dynamisch Verkeersmanagement 
Vaarwegen’ nog niet en zal als het 
nodig is proberen het alsnog in de 
goede richting te sturen. 
‘Wij houden vast aan de keiharde 
randvoorwaarde, die onlangs nog 
weer tijdens ons congres door 
de leden werd bevestigd, dat 
niet mag worden ingegrepen in 
de toerbeurt bij sluizen’, zegt De 
Vries. ‘Maar het is prima te werken 
aan betere informatieverschaffing, 
zolang er maar winst te behalen 
is.’ 
Koninklijke Schuttevaer is realis-
tisch genoeg, volgens de directeur. 
‘Wij zouden het liefst 10 nieuwe 
sluizen bouwen, maar dat kost een 
miljard euro en dat miljard krijg 
je niet. Als je dan wel 100 miljoen 
kunt krijgen om het beter te doen 
met de bestaande sluizen, moet 
je die kans niet laten lopen. Des-
ondanks zal Schuttevaer blijven 
aandringen op nieuwe sluizen. Bij 
tijdelijke krapte en in geval van 
nood mag Rijkswaterstaat wel 
eens wat proberen met het be-
ter indelen van sluiskolken, maar 
wij hebben er weinig fiducie in en 
we vragen ons af of het juridisch 
haalbaar is.’ (DvdM)

Maatregel 1: 
Ontwikkeling en bouw van een nieu-
we informatiedienst ter ondersteu-
ning van het verkeersmanagement. 
Effect: beter benutten van de infra-
structuur, verbeterde afhandeling in-
cidenten en kwalitatief hoogwaardige 
basisinformatie. Benodigd budget: 20 
miljoen euro. Planning: 2010-2013. 

Maatregel 2:
Informatiediensten op de schepen 
van de Rijksrederij.
Effect: adequaat afhandelen inci-
denten en beperken vervolgschade, 
stroomlijnen handhaving. Benodigd 
budget: 10 miljoen euro. Planning: 
2011-2013.

Maatregel 3:
Pilot ‘Verkeersmanagement van 
Morgen’.
Effect: betere doorstroming en benut-
ting van de infrastructuur en minder 
congestie.
Benodigd budget: 10 miljoen euro. 
Planning: 2011-2013.

Maatregel 4
Realiseren één meldpunt ten behoeve 
van de haven- en vaarwegbeheerders 
(SPOC).
Effect: verminderen administratieve 
lasten, kwalitatief hoogwaardige 
gestandaardiseerde informatie. 
Benodigd budget: 2 miljoen euro. 
Planning: 2010-2012.

Maatregel 5
Ontwikkelen Single Window.
Effect: betrouwbare reistijden door 
betere planning. Benodigd budget: 10 
miljoen euro. Planning: 2011-2013.

Maatregel 6
Oprichten van Strategisch Samen-
werkingsberaad.
Effect: snel inspelen op nieuwe ont-
wikkelingen. Benodigd budget: PM 
(later in te vullen). Planning: start 
2010.

Maatregel 7
Verbreding publieke deel van het Port 
Community System tot nationaal lo-
gistiek platform.
Effect: snel inspelen op nieuwe ont-
wikkelingen. Benodigd budget: 10 
miljoen euro. Planning: start 2010-
2013.

Maatregel 8
Impuls Verkeer en Transport Ma-
nagement.
Effect: snel inspelen op nieuwe ont-
wikkelingen. Benodigd budget: 5 
miljoen euro. Planning: start 2010-
2013.

Maatregel 9
Zorg voor een betere bereikbaarheid 
van logistieke knooppunten.
Effect: ontlasten van A15 en meer 
transport via binnenvaart. Benodigd 
budget: 10 miljoen euro. Planning: 
start 2010-2013.

Maatregel 10
Opstellen onderzoeksprogramma.
Effect: gedeeld beeld over het uit te 
voeren onderzoek en inzicht in orga-
nisatorische en financiële structuur. 
Benodigd budget: 0,5 miljoen euro. 
Planning: najaar 2010.

Maatregel 11
Uitvoeren onderzoek en praktijkproef 
‘systeem innovatie’.
Effect: inzicht in sturingsmechanismen 
en randvoorwaarden om systeem 
innovatie te realiseren. Benodigd 
budget: 5 miljoen euro. Planning  
2011-2012.

Maatregel 12
Evaluatie en implementatiestrate-
gie.
Effect: implementatie strategie en in-
zicht in kosten en baten gerelateerd 
aan de implementatie. Benodigd 
budget: 0,5 miljoen euro. Planning: 
eerste helft 2013.

Maatregelen en effecten

• Overzicht van de verhoudingen intensiteit/capaciteit 
(I/C) van geselecteerde sluizen voor een maatgevende 
maand in het Scheldegebied, voor 2020 berekend door 
onderzoekinstituut ECORYS. 

• Overzicht van de gemiddelde wachttijden van slui-
zen in het Scheldegebied, voor 2020 berekend door 
onderzoekinstituut ECORYS.

Binnenvaartambassadeur

Vervolg van voorpagina

‘Dat de hele situatie zo lang duurt 
is niet plezierig voor ons, want onze 
leden zijn ook benieuwd of er nog 
een vangnet komt en we kunnen daar 
nog steeds niets over zeggen’, zegt 
Kruisinga, die tevens commissaris 
van de NPRC is. ‘En dat terwijl de 
reserves hard teruglopen. Sommige 
binnenvaartondernemers hebben al 
lang geen reserves meer en anderen 
komen nu ook in problemen. We wil-
len zó graag iets bieden aan binnen-
vaartondernemers die het hoofd niet 
meer boven water kunnen houden. 
Het ladingaanbod is weliswaar wat 
aangetrokken, maar de vrachtprijzen 
blijven onder druk, het blijft moeilijk 
ondernemen.’
‘Het is inmiddels half juni en over een 
paar weken begint de bouwvak’, zegt 
Kruisinga. ‘We hopen dat Verberk 
binnen afzienbare tijd met zijn con-
clusies komt.’  ‘Ik ben zelf schipper 
geweest en ik snap dat de binnenvaart 
ongeduldig wordt’, zegt Van Toor. 
‘Als je ondernemer bent, bedenk je 
vandaag wat en is het morgen uitge-
voerd. Maar zo gaat het niet bij het 
werk van de binnenvaartorganisaties. 
Dit duurt allemaal vreselijk lang en 
dat komt omdat je met zoveel be-
langen te maken hebt. De schipper 
heeft een heel ander belang dan de 
verlader, om maar iets te noemen. 
Wij zijn een jaar bezig geweest met 
het Crisisberaad en hebben weinig 
bereikt, omdat de NMa onze plan-
nen afwees. Het is frustrerend. We 
hebben wel alle rapporten beschik-
baar gesteld aan de ambassadeur en 
Crisisberaadvoorzitter Versluis wordt 
ook door hem gehoord.’

LRG Gas 85 vast

WALSOORDEN 15/6
Sleep- en bergingsbedrijven Multraship, 
Polderman en Union hebben maandag 
een contract gesloten voor het vlottrek-
ken van het maandagavond rond tien uur 
bij Walsoorden omhoog gelopen motor-
tankschip LRG Gas 85. De LRG Gas 85 
(110 x 11,45 meter, 1849 ton) kreeg 
onderweg naar de Braakmanhaven ten 
oosten van Walsoorden motorpech.

www.pzc.nl

Droge Rijn

ARNHEM 12/6 - De Rijn zal in de ko-
mende decennia veel vaker bijna droog-
vallen. Dit zal problemen veroorzaken 
voor de scheepvaart, drinkwatervoorzie-
ning en energiecentrales. Om de schade 
te beperken, moeten langs de Rijn in 
Zwitserland en Duitsland waterbekkens 
worden aangelegd. Het voorstel voor 
zulke ‘klimaatbuffers’ is deze week door 
de Gelderse gedeputeerde Harry Kee-
reweer gelanceerd tijdens een interna-
tionale conferentie in Polen.

www.gelderlander.nl

Tankerbrandje

EEMSHAVEN 11/6 - In de machinekamer 
van een tanker bij het terrein van Gulf in 
de Eemshaven heeft vrijdagochtend korte 
tijd brand gewoed. Oorzaak van de brand 
was waarschijnlijk een kapotte pomp.

www.rtvnoord.nl

Meer haring

SCHEVENINGEN 12/6 - Minister Gerda 
Verburg (LNV) denkt dat na jaren van 
vermindering volgend jaar weer meer 
haring mag worden gevangen. De vis-
serijbiologen adviseren 30 juni over het 
quotum voor volgend jaar en de Euro-
pese visserijministers nemen daarover 
eind dit jaar een besluit.

www.ad.nl

Wincanton

11/6 - Het internationale logistieke 
bedrijf Wincanton heeft de winst voor 
belastingen in het afgelopen boekjaar 
(tot 31 maart) met 16% zien dalen naar 
bijna 42 miljoen euro. De omzet liep met 
7,6% terug naar ruim 2,6 miljard euro. 
Wincanton meldt in het jaarverslag dat 
het marktleider is bij het management 
van containervervoer over de Rijn.

www.nieuwsbladtransport.nl

Q8 investeert

ANTWERPEN 11/6 - Oliemaatschappij 
Q8Oils neemt eind deze maand 24 
nieuwe olieopslagtanks in gebruik op 
haar site in het zuiden van Antwerpen. 
De investering maakt deel uit van een 
vijfjarenplan dat tot doel heeft de smeer-
middelproductie op te voeren tot 250 
miljoen liter per jaar. 

www.lloyd.be

Ministerie onderzoekt

VENRAY 11/6 - Op uitnodiging van NV 
Regio Venlo bracht het team Binnenvaart 
van Verkeer en Waterstaat een bezoek 
aan de BCTN-terminal in Wanssum en 
ND Logistics in Venray. Doel was infor-
matie uit te wisselen over ontwikkelingen 
in de binnenvaart, die een steeds gro-
tere rol speelt. Het ministerie onderzoekt 
welke verdere beleidsinzet nodig is voor 
de binnenvaart en welke innovaties het 
moet ondersteunen.

www.omroepvenray.nl

Vakantiesteiger

MAURIK 11/6 - Voor vakantievierende 
schippers in de beroepsvaart is in het 
recreatiegebied Eiland van Maurik een 
afmeervoorziening tot stand gekomen. 
Al langer maakten diverse schippers met 
hun familie gebruik van het fraaie recre-
atiegebied, nu kan dat aan een voor de 
beroepsvaart geschikte aanlegplaats. De 
opening is 17 juni.

www.schuttevaer.nl

Dam Westerschelde

TERNEUZEN 10/6 - Hoe dieper Antwer-
pen de Westerschelde uitbaggert, hoe 
eerder er een noodzaak zal zijn om deze 
zeearm met een stormvloedkering af 
te sluiten. Het voortdurende baggeren 
zuigt door uitschurende geulen vanuit 
zee een steeds hoger en gevaarlijker getij 
naar binnen. Dat schrijven ir. W. Lases 
en dr. A. de Kraker in het Tijdschrift voor 
Waterstaatsgeschiedenis.

www.bndestem.nl

Top 10

ROTTERDAM 9/6 - Rotterdam is vorig jaar 
toch nog in de Top 10  van ‘s werelds 
grootste containerhavens geëindigd. Vol-
gens het Nederlandse onderzoeksbureau 
Dynamar is de Nederlandse haven ten 
opzichte van 2008 wel met een positie 
van de negende naar de tiende plek 
gedaald. De lijst wordt inmiddels gedo-
mineerd door Aziatische havens.

www.nieuwsbladtransport.nl
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Plaatsing van ingezonden stukken betekent geen 
instemming van de redaktie. Anonieme brieven wor-
den niet opgenomen. Ingezonden stukken mogen in 
het algemeen niet langer zijn dan vijftig kranteregels 

(ca. 250 woorden). De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten.
Redaktie Schuttevaer, Postbus 58  7400 AB Deventer
Emailen kan ook: redactie@schuttevaer.nl

 lezers aan het woord

varend bestaan

Jan werd bij zijn afscheid als hoofd-
bestuurslid van de Christelijke Bond 
van Ondernemers in de Binnenvaart 
(CBOB) koninklijk onderscheiden 
als Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. ‘Maar zij was degene die 
het lintje had verdiend’, zegt hij, 
wijzend naar zijn vrouw naast hem. 
Jan Fernhout is de prater, zijn vrouw 
Adri gaat het allemaal wat minder 
goed af nadat ze zeven jaar geleden 
van haar fiets viel. Tien kinderen 
kregen ze, de oudste zoon is helaas 
overleden; er zijn 24 kleinkinderen 
en 14 achterkleinkinderen.
Toen de oudste kinderen in 1954 
naar school moesten ging schip-
perse Adri met negen kinderen in 
Dordrecht aan de wal, daar werd de 
tiende geboren. Jan was de meeste 
zondagen thuis, ze bleven kerkelijk 
actief. De oudste van hun kinderen 
is ook alweer 69. Een paar kozen 
voor het varend bestaan. Zoon Piet 

heeft de Wantij inmiddels overge-
dragen aan zijn zoon Jan, klein-
dochter Adri vaart met haar man 
Piet Romijn op de Alk en zoon 
Henk vaart nog op de Internos.

Uren genoeg
Fernhout stopte al vroeg met varen, 
op zijn 56ste. ‘Ik had uren genoeg 
gevaren’, vertelt hij lachend. Op 
zijn achtste ging hij in Hoogeveen 
naar school. Op zijn twaalfde 
overleed zijn vader, schipper van 
een 500 tons sleepsschip. Jan had 
genoeg van school en ging varen 

als knechtje op een kleine sleep-
boot. Dat was de eerste van zeven 
sleepboten en vier vrachtschepen 
die hij bevoer. In 1938 kwam hij 
voor zijn dienstplicht bij de ponton-
niers in Dordrecht en daar leerde 
hij Adri kennen, een meisje van de 
wal. Hij was 23, zij bijna 21 toen 
ze trouwden. Adri voer 14 jaar mee 
en volgens Jan was ze thuis op het 
water. ‘Als het spande, zou je het 
nooit merken. Zij was echt mijn 
maatje.’

Hun eerste sleepboot, die een beetje 
ondeugend Irene (‘zij die vrede 
brengt’, naar de prinses) werd ge-
doopt, werd hen in 1944 afgepikt 
door de Duitsers. Jan had alles er 
afgehaald, zodat de boot amper 
‘fahrfähig’ was. Na de bevrijding 
vond hij de sleepboot wonderwel 
terug in Amsterdam en vanaf die 
tijd liep naar zijn zeggen hun leven 
op rolletjes. Ze voeren in de Wie-
ringermeer en voor Rijkswaterstaat 
als schutboot bij sluis Belfeld. Van 
de schippers die hem uit die tijd 
nog kenden, zijn de meesten dood, 
realiseert Fernhout zich.

Boot en tjalk
In 1973 verhuisden ze naar Enter, 

eerst wat krap, later in een huis met 
vijf slaapkamers. Daar wonen ze nu 
nog. Jan Fernhout kon het varen niet 
laten, kocht toch weer een sleep-
boot, de Regge, een verwaarloosde 
boot van Eerland met een 150 pk 
Industrie, voor af en toe een klus 
in het noorden en oosten van het 
land. En daarbij een Friese tjalk 
voor het vertier en vaartochtjes met 
bekenden. 

Adri legde zich toe op vrijwil-
ligerswerk in het plaatselijke be-
jaardentehuis en hield dat vol tot 

het fietsongeluk. Jan werd door zijn 
tandarts voor de behandeling van 
een afgebroken kies doorverwezen 
naar de kaakchirurg. Beide mannen 
waren enthousiast over het terug in 
de vaart brengen van een Enterse 
zomp en vonden in Jan Fernhout 
de schipper en praktijkman die ze 
nodig hadden om hun droom te 
realiseren.
Met vrijwilligers werd een eerste 
zomp gebouwd, die vaart nu met 
dagjesmensen vanuit buurdorp 
Rijssen. In Enter werd het initiatief 
verder uitgebouwd met een nieuwe 
werf, ‘De Enterse Waarf ’. Daar 
moeten we beslist nog even langs, 
vindt Fernhout. Bescheiden vraagt 
hij aan de timmerlui binnen of we 
even een kijkje mogen nemen. ‘Na-
tuurlijk, meneer Fernhout’, klinkt 
het enthousiast. De oud-schipper 
straalt van trots bij de aanblik van de 
zorgvuldig gekromde Deense eiken 
planken van dertien meter lang voor 
de volgende nieuwbouwzomp. 

Jammer dat de werf aan de kleine 
kant is voor het familiefeest van 
zaterdag, waarvoor zich 83 Fern-
hout-nazaten hebben gemeld. Het 
wordt nu gevierd op Landgoed Het 
Rheins met een dankdienst.

• Het echtpaar Fernhout tijdens de 90ste verjaardag van mevrouw Adri 
Fernhout op ‘hun’ bank op de Enterse Waarf. (Foto familie Fernhout)
Het echtpaar Fernhout tijdens de 90ste verjaardag van mevrouw Adri 
Fernhout op ‘hun’ bank op de Enterse Waarf. (Foto familie Fernhout)

Door Dirk van der Meulen

Oud-schipper Jan (93) 
en zijn vrouw Adri (90) 
Fernhout-van der Wiel 
in Enter (Overijssel) 
vieren zaterdag hun 70-
jarig huwelijksfeest. Ze 
hadden ‘een vrij onge-
regeld leven’, vooral op 
sleepboten.

Oud-CBOB-bestuurslid 
betrokken bij Enterse zomp

Door Marja de Vet

Koken is een hobby van Jane 
(32). Ze is getrouwd met Jurgen 
van Hasselt (38) en vaart met 
hem op de 85 meter lange 
Avena. Dochter Silke (6) heeft 
bijna haar eerste jaar internaat 
erop zitten en komt elk week-
end naar boord. Jane: ‘Ik pro-
beer graag nieuwe recepten en 
meestal smaken ze goed. Jurgen 
kan ook goed koken. Toen hij 
begon met varen, kookte hij aan 
boord. Maar hij heeft er vaak 
geen zin in. Als het moet, doet 
hij het wel. Hij bakt de biefstuk-
ken hier aan boord. Als ik dat 
doe, zijn ze of te gaar of te rood 
en hij kan dat perfect.’

‘Wij eten meestal pasta of rijst. Ik 
koop af en toe wel een zak aardap-
pels van 3 kilo, maar 9 van de 10 
keer gooi ik daarvan weg. Ik maak 
vaak stoofpotjes, dat vind ik gemak-
kelijk. We eten ook veel vis en vrij-
wel altijd verse groente. Pasta met 
zalm en vierkazensaus, dat eten we 
vaak. Kabeljauw is ook een gemak-
kelijke vis waar je veel mee kunt en 
tilapia vinden we ook erg lekker. En 
als ik van tevoren weet dat we een 
dag veel sluizen hebben, dan houd 

ik daar rekening mee met eten. We 
zijn tenslotte maar met ons tweeën, 
dus ik moet veel aan boord doen. 
Vandaag is zo’n dag en daarom staat 
er goulash op het menu. Ik snijd dan 
het vlees en de uien en paprika’s 
tussen de bedrijven door en laat het 
een paar uur sudderen. Tussendoor 
ga ik steeds even kijken. We eten 
altijd ’s avonds warm. In de stuurhut 
als we nog aan het varen zijn, maar 
ook wel vaak beneden. Nu Silke niet 
meer aan boord is, wordt het soms 
wel wat later. Het is maar net hoe 
het met varen uitkomt.’

Aanvaring
‘Jurgens ouders komen niet uit de 
binnenvaart, maar zijn familie heeft 
wel wat met varen. Zijn oom is van 
De Gerlien, een andere oom had een 
duikbedrijf.
‘Mijn vader heeft vroeger gevaren 
bij zijn oom. Maar in de nacht na 
het huwelijk van mijn ouders werd 
het schip van die oom aangevaren 
bij Rossum en zonk. Mijn vader is 
toen gestopt en vrachtwagenchauf-
feur geworden. Mijn ouders zouden 
voorop gaan wonen en kregen met 
hun huwelijk veel cadeaus op 24 
Volt, zoals een koelkast. Jammer. 
Toch wel grappig dat ik nu met een 
schipper getrouwd ben.’
Jane heeft haar papieren voor stuur-
man en is nog wel van plan de cur-
sus Groot Vaarbewijs te gaan doen. 
‘Maar ik las laatst dat het ook wel 
moeilijk is en vooral het technische, 
dat vind ik moeilijk. Kijk, als er nou 

ook een onderdeel koken zou zijn, 
maar helaas…’

Van de kok
‘Op vrijdag eten wij vrijwel altijd 
van het internaat. Silke zit op De 
Meerpaal in Capelle en de kok daar 
vriest het eten wat hij overhoudt in. 

Wij als ouders kunnen zo’n bakje 
kopen voor 2 euro. Van dat geld 
doen ze dan iets extra’s voor de 
kinderen, zoals ijsjes kopen als het 
warm is. Vaak krijg je wat die dag 
is overgebleven, maar als je dat niet 
aanstaat, valt er wel wat anders te 
kiezen in de vriezer. Rijst met kip-

kerrieragout, een lekkere roerbak, 
boerenkool of macaroni. Je moet 
toch vaak ver rijden en anders zou 
je langs de fritestent gaan of een 
pizzaatje bakken en dan is dit veel 
gezonder en lekker goedkoop, want 
met twee bakken zijn we klaar. We 

zijn inmiddels vaste klant.’

Dubbeldaten
Jane heeft sinds 3 jaar de website 
www.msavena.nl met daarop haar 
weblog en het forum Dubbel. ‘Ik 
was daarvoor al veel aan het blog-

gen, maar ik werd er een beetje 
flauw van dat ik steeds alles van 
het varen aan het uitleggen was en 
zo ontstond het idee om een forum 
voor varenden op te zetten. Het zijn 
bijna allemaal vrouwen, de meeste 
tussen de 30 en 40 en we praten 
overal over; over de kinderen, het 
weer. En ook als je ergens mee zit 
of iets moet weten kun je er goed 
terecht. En af en toe liggen we bij 
elkaar opzij, Dubbeldaten noemen 
we dat. Heel gezellig. Er zijn leuke 
vriendschappen ontstaan.’

      • Jane en Jurgen in de stuurhut van de Avena aan de goulash. ‘Dat 
valt niet mee hoor, foto’s van jezelf maken als je eet’, zegt Jane. ‘Moet je 
wel kijken, niet kijken. We hebben besloten maar niet te kijken en staan 
nu gewoon op de foto zoals we ook zijn als we in de stuurhut eten.’ (Foto 

familie Van Hasselt)

Op vrijdag eten van de internaatskok
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Op vrijdag eten van de internaatskok

Recept

Spinaziespaghetti van Jane

Recept voor 4 personen

Ingrediënten
grote pot spinazie of pond diepvriesspinazie

300 gram spaghetti

500 gram gehakt half om half

3 of 4 fijngesneden teentjes knoflook

grote zak pastasaus, pittig van Bertolli

1 ons jongbelegen kaas

oregano, peper en zout

De spinazie in een zeef laten uitlekken en een grote oven-

schaal invetten. De spaghetti koken (‘doe ik meestal in een 

groentebouillontabet’). Het gehakt rul bakken en de knoflook 

en peper en zout toevoegen. Op de bodem van de schaal de 

spinazie scheppen en gelijkmatig verdelen, dan alle spaghetti 

erover en daaroverheen het gehakt. Tot slot de zak saus erover 

gieten en afmaken met kaas en een beetje oregano. ‘Je kunt 

de schaal van tevoren klaarmaken, dan de oven 10 minuten 

voorverwarmen op 220 graden en vervolgens 20 minuten op 

die stand warm laten worden. Als je het gerecht meteen in 

de oven doet, hoeft de oven niet te worden voorverwarmd en 

dan is 20 minuten op 200 graden genoeg. Soms doe ik ook nog 

een paprika of een uitje door het gehakt. Het is een simpel 

maar lekker gerecht.’

‘Afrikaanse Gangsters’ 
winnen Wisselschild 
Nationaal Kamp Hattem
HATTEM

De groep ‘Afrikaanse Gangsters’ van 
Daltonschool De Margriet uit Rot-
terdam won vorige week het felbe-
geerde Wisselschild in het 53e Nati-
onaal Kamp in Hattem. Daar streden 
355 (schippers)kinderen samen met 
Koom-Maarrop en Corneel in tal 
van avonturen en sportieve prestaties 
voor de bevrijding van de pratende 
aap Hatembi. 
De slotceremonie vond vrijdag 
plaats in een Afrikaans zonnig 
amfitheater. Groep Pandynes van 
de Bavinckschool uit Dordrecht 
ging naar huis met het Orna-
ment (het groepje met het mooi-
ste Kampement, kleding etc.).
De strijd om het wisselschild was tot 
de laatste minuut erg spannend. De 
Hot Mango’s (vorig jaar De Hot Na-
cho’s) uit Terneuzen grepen voor het 
tweede achtereenvolgende jaar net 
naast de hoofdprijs. De Afrikaanse 
Gangsters waren over de gehele 
week het groepje dat nét iets beter 
samenwerkte, harder liep en zo de 
meeste punten bij elkaar sprokkelde. 
Donderdagavond nam algemeen 
kampleider Chris de Vries afscheid 
van de mentoren. Na 15 jaar ‘Kamp-
gekte’ stopt hij er mee en gaat hij 
zich op anderen leuke dingen rich-
ten. Maar of dat net zo leuk is als het 
Nationaal Kamp Hattem, vraagt de 
verslaggever van de kampsite zich 
nog af. (DvdM)

www.nationaalkamp.nl

‘Statiegeldplan biedt
zekerheid minimale
waarde klein schip’
Veel mensen en ook de overheid en 
verladers, zeggen dat we de kleine 
schepen in de vaart moeten houden. 
Er werd zelfs een commissie voor 
benoemd. Probleem is dat starters, 
maar ook zij-instromers of oudere 
mensen die hun carrière willen af-
sluiten op een kleiner schip, nu een 
aanmerkelijk risico lopen dat van het 
geïnvesteerde kapitaal bij verkoop of 
sloop niets overblijft. De investering 
is dan dus gewoon verdampt. Als 
iedereen de kleine schepen in de 
vaart wil houden, dan moet er iets 
gebeuren. Enkele jaren geleden heb 
ik een ruw opgezet plan ingebracht: 
het zogenoemde Statiegeldplan. Nu 
wil ik er meer vorm aan trachten te 
geven. Meedenkhulp is welkom.

Doel is dat de schipper zekerheid 
krijgt over het bedrag dat zijn of haar 
schip minimaal waard is bij verkoop 
of sloop. Om dit te bereiken inves-
teert de overheid 40 euro per ton en 
10% van het geïnvesteerde kapitaal 
in het aangekochte schip. Dit bedrag 
wordt op een geblokkeerde bank-
rekening (banksparen) gestort van 
de betrokken eigenaar. Daar komt 
dus geen dure organisatie aan te pas. 
Van de winst uit onderneming mag 
hij per jaar 5% extra storten in de 
persoonsgebonden pot, zodat het be-
drag kan groeien. Het bedrag komt 
vrij zodra het schip daadwerkelijk 
wordt verkocht of gesloopt. Daarbij 
geldt als voorwaarde dat het schip 
minimaal vijf jaar moet worden ge-
exploiteerd. Het plan zou moeten 
gelden voor schepen tot 750 ton.

Voorbeeld: op een gekocht schip 
van 500 ton krijgt de nieuwe eige-
naar 40 euro per ton (500 x 40 = 
20.000 euro). Daar bovenop krijgt 

hij 10% van het geïnvesteerde ka-
pitaal (bijvoorbeeld 70.000 x 10% 
= 7000 euro).
Per jaar mag de ondernemer 5% 
winst uit onderneming extra in de 
persoonsgebonden pot stoppen. Bij 
een winst van 25.000 is dat 1250 
euro per jaar. De bankrekening levert 
bovendien een gangbare rente op.
Het geld komt vrij zodra het schip 
wordt verkocht of gesloopt. Omdat 
het geld op naam van de scheepsei-
genaar staat, valt er geen geld tussen 
wal en schip, is de controle simpel 
en komt het bij diegene terecht die 
er recht op heeft en het risico heeft 
genomen.

Tineke Veuger-Klos
ms Cambio

Estrella (del Sur)

In verband met het bijhouden van 
het maritiem archief van de Provin-
ciale Stoombootdiensten (PSD) en 
de daarbij behorende vloot ben ik 
op zoek naar informatie over de Es-
trella del Sur. Ze is de voormalige 
in 1933 gebouwde veerboot voor de 
diensten op de Wester- en Ooster-
schelde. Na in 1968 te zijn verkocht 
is ze uiteindelijk nog altijd in de vaart 
als Estrella. Als sportvisschip vaart 
ze dagelijks uit Scheveningen de 
Noordzee op. Voordat het schip in 
1975 werd aangekocht door rede-
rij Vrolijk, lag het als Estrella del 
Sur in Rotterdam. Medio jaren ’70 
schijnt er nog een artikel over haar 
in Weekblad Schuttevaer te hebben 
gestaan. Wij zijn zeer geïnteresseerd 
in informatie over het schip. Er is 
vooral zeer weinig bekend over de 
periode dat ze de naam Estrella del 
Sur droeg.

Ricardo van Liere
mjliere@zeelandnet.nl

Ark van Noach 
bezoekt Havendag 
Werkendam
WERKENDAM

De Open Havendag in Wer-
kendam wordt vrijdag 25 
en zaterdag 26 juni voor de 
vijfde keer gehouden. De 
komst van de Ark van Noach, 
stoomraderboot De Majes-
teit en de viering van 25 jaar 
Beatrixhaven geven het eer-
ste lustrum extra cachet.

De Ark van Noach arriveert 
4 juni in de Beatrixhaven. De 
ark, die in april 2007 haar deu-
ren opende voor publiek, heeft 
inmiddels meer dan 400.000 
bezoekers in elf verschillende 
plaatsen mogen ontvangen. Ini-
tiatiefnemer Johan Huibers heeft 
zo het bijbelverhaal over de Ark 
van Noach op een bijzondere ma-
nier tot leven weten te brengen. 
De Havendagcommissie heeft 
scholen uitgenodigd een kijkje 
te nemen in de ark.
Ook de komst van de stoom-
raderboot De Majesteit vormt 
onderdeel van de lustrumeditie 
van de Havendag. Het door een 
antieke stoommachine aangedre-
ven schip ligt normaal voor anker 
in de Rotterdamse haven. Met 
het schip, dat werd afgebouwd 
bij Hoogendoorn, maken geno-
digden, onder wie commissaris 
van de koningin Wim van de 
Donk, Europarlementariër Co-
rien Wortman en burgemeester 
Carla Breuer, bestuurders van 
omringende gemeenten en zo’n 
200 ouderen een rondvaart. De 
Beatrixhaven werd 28 december 
1985 geopend door toenmalig 
commissaris van de Koningin 
Dries van Agt.
Verder wordt het succesvolle 
Havendagconcept, dat afgelopen 
jaar zorgde voor 25.000 bezoe-
kers, grotendeels herhaald. Zater-
dag rond 10 uur ’s ochtends wordt 
aan de stoomfluit getrokken voor 
het startschot van de vlootshow 
op de Merwede. Het is nog niet 
bekend hoeveel schepen meeva-
ren, de coördinatie is in handen 
van Koninklijke Schuttevaer 
Werkendam. Schepen die wil-
len meevaren kunnen zich aan-
melden via ensemble@planet.
nl. ‘In voorgaande jaren bleven 
schippers in de buurt om mee te 
kunnen varen met de vlootshow’, 
zegt voorzitter Ton Cornet van 
de Open Havendagcommissie. 
‘Maar met de ingezakte markt 
kan niet iedereen zich dat per-
mitteren.’
De Havendag zelf lijkt geen last 
te hebben van de crisis. cornet: 
‘De sponsoring gaat naar ver-
wachting. Je merkt dat de Open 
Havendag op handen wordt ge-
dragen.’ Overigens neemt Cornet 
na de vijfde Havendag afscheid 
van de Havendagcommissie. 
Net als voorgaande jaren kunnen 
de bezoekers tijdens de haven-
dag over de braderie struinen, 
meedoen aan het populaire 
sloeproeien, helikoptervluchten 
maken en op zaterdagavond is er 
een grote taptoe. Ook zijn er oude 
ambachten te bewonderen, zoals 
palingroken en visnetten maken. 
De Open Havendag wordt afge-
sloten met een vuurwerkshow. 
(HVK)

Efficiënt 
en betrokken
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Voelt u zich thuis op het water, dan voelt u zich thuis bij ons

DEN HELDER

De vijfde Helderse Botterrace, 
de enige die buitengaats wordt 
gehouden, is gewonnen door de 
botter AM-1 van de gemeente 
Almere. Aan de wedstrijd op het 
Marsdiep deden 22 klassieke 
zeilschepen deel en er werd on-
der erbarmelijke weersomstan-
digheden gezeild.

De aanhoudende regenbuien verg-
den incasseringsvermogen van de 
bemanningen. Toch ontwikkelde 
zich een spannende wedstrijd, die 
uiteindelijk werd gewonnen door de 
AM-1, bemand door personeel van 
Driessen Appendages uit Wieringer-
werf. Als tweede kwam de GT-13 uit 
Amsterdam over de eindstreep. Pech 
was er voor de blazer TX-11 die de 
snelheid van de meevarende schoe-
nerbrik Tres Hombres onderschatte. 
Als gevolg hiervan doorboorde de 
schoenerbrik met haar boegspriet het 

grootzeil van de blazer. Een ander 
incident deed zich voor aan boord de 
paviljoentjalk Dankbaarheid, waarop 
een opvarende zijn pols brak.
Initiatiefnemer en organisator van 
het jaarlijkse zeilevenement is Dirk 
Reitsma. ‘De Botterrace begint in-
tussen een echte Helderse traditie te 
worden. Vanwege het slechte zicht 
hebben we dit keer het parcours moe-
ten aanpassen. Plan was om vanaf 
Den Helder richting Texel en terug 
te varen, maar nu speelde alles zich 
veel meer vlak onder de Helderse 
zeedijk af.’
De bottervloot, afgemeerd in Pas-
santenhaven Willemsoord, werd 
voor de wedstrijd afgeduwd door 
de Helderse burgemeester Koen 
Schuiling en visserijnestor ‘ome’ 
Henk Bais. Bij binnenkomst werden 
de verkleumde bemanningen toege-
zongen door het Stookerskoor Den 
Helder. (PAS)• Links op de foto de latere winnaar, de botter AM-1 uit Almere. (Foto PAS Publicaties)

AM-1 wint Helderse Botterrace

Schippersechtpaar Fernhout-van der Wiel in Enter 70 jaar getrouwd

‘Als het spande zou je het
aan haar nooit merken’

• Jan Fernhout straalt van trots bij de aanblik van de volgende nieuwbouwzomp in wording.
(Foto Dirk van der Meulen)
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‘De acceptatie van een innovatie 
duurt lang en niemand wil de eerste 
zijn bij de aanschaf van een nieuw 
systeem. Men wacht liever af tot een 
ander bestelt. Innovaties zijn daarom 
op de korte termijn verliesgevend 
en menig bedrijf is daardoor al ter 
ziele gegaan.’
Een voorbeeld van een lange ac-
ceptatieperiode is de in 1975 door 
Huisman Equipment ontwikkelde 
innovatieve mastkraan. Het duurde 
zeven jaar voor de eerste aan de man 
kon worden gebracht. Dat accep-
tatie door de markt zo lang duurde 
is, achteraf gezien, verbazend. De 
mastkraan is lichter en compacter 
dan zijn voorganger, heeft een lager 
zwaartepunt, een kleinere voetaf-
druk en steekt met de ‘staart’ niet 
of nauwelijks over de fundatie, wat 

zorgt voor een kleine benodigde 
draairuimte (tailswing).
De eerste mastkraan werd in 1982 

geplaatst op de Jumbo Challenger 
van Kahn Shipping uit Rotterdam. 
Die kraan had een hefvermogen 

van 40 ton. Sindsdien zijn de or-
ders gestaag binnengekomen en 
ontwikkelde de mastkraan zich tot 

de nieuwe standaard. Er zijn er nu 65 
van gebouwd en 14 in productie. Het 
maximale hefvermogen is gegroeid 
naar 5000 ton en met Chinese op-
drachtgevers wordt gesproken over 
de ontwikkeling en bouw van twee 
mastkranen met een hefvermogen 
van 8000 ton per stuk.

Deiningscompensator
De acceptatie van het Active Heave 
Compensation (AHC)-systeem, een 
actieve deiningscompensator voor 
in de offshore gebruikte scheeps-
kranen, duurde eveneens jaren De 
actieve deiningscompensator verbe-
terde de al langer bestaande passieve 
deiningscompensator. ‘We zijn in 
1984 met ontwikkelen begonnen. 
Het was een zeer moeizaam en 
kostbaar traject. Onze Duitse part-
ner stapte er halverwege uit. Toen 
moesten wij alleen door. De hoge 
ontwikkelingskosten brachten ons 
aan de rand van de afgrond’, zegt 
Roodenburg.
Inmiddels is ook dit AHC-systeem 
de standaard. Er zijn 40 schepen 
mee uitgerust. Actieve deinings-
compensatie zorgt tijdens onder-

waterwerkzaamheden dat de aan de 
kraan hangende last nauwkeurig op 
een bepaalde diepte blijft hangen, 
ongeacht de door deining veroor-
zaakte bewegingen van het schip. 
Een hydraulische accumulator slaat 
daarbij de energie op die vrijkomt 
wanneer het AHC-systeem de lieren 
snel uitviert, om de last een stukje 

te laten zakken wanneer het schip 
omhoog komt. Wanneer het schip 
zakt wordt deze energie gebruikt om 
de lier weer snel in te draaien. ‘Je 
verliest alleen energie door de wrij-
vingsweerstand’, zegt Roodenburg. 
Bij volledig elektrisch aangedreven 
lieren zou de energie ook in ultraca-

pacitors kunnen worden opgeslagen, 
een soort condensatoren die stroom 
zeer snel kunnen opnemen en weer 
vrijgeven. De elektromotor van de 
lier fungeert dan bij het opvieren 
even als generator.

Begroten
Een probleem bij de verkoop van 

een eerste innovatief product is 
ook het begroten van de werkelijke 
productiekosten. ‘Ons eerste J-Lay 
pijpenlegsysteem hadden we veel te 
laag begroot. Daar hebben we fiks 
op verloren. We hebben er daarna 
nog vier moeten verkopen om dat 
verlies te compenseren. Inmiddels 
hebben we 15 J-Lay systemen gele-
verd, waarvan er overigens niet één 
identiek is.’

Boorwereld
Een moeilijk aan de man te brengen 
innovatie was de Multi Purpose To-
wer, een nieuw type boortoren voor 
land en offshore. Tussen idee en 
bouw zat zo’n 12 jaar. ‘De boorwe-
reld is zeer conservatief en gebruikt 
al 100 jaar de traditionele derrick’, 
zegt Roodenburg. ‘Dat is nog een 
vakwerkconstructie. Maar die heeft 
nu toch echt zijn langste tijd gehad, 
al duurt het erg lang om de industrie 
te overtuigen van de voordelen van 
de nieuwe boortoren die je op elk 
platform kunt plaatsen.’
In november 2009 verliet de eerste 
volledig geteste toren Schiedam 
om in Singapore te worden geïn-
stalleerd op de Bully, de eerste van 
twee boorschepen van Frontier, die 
voor Shell naar olie en gas gaan bo-
ren. ‘De vloer kan zakken, waardoor 
het zwaartepunt van de toren lager 
komt te liggen, zodat een kleiner 
schip kan worden gebruikt. Volgend 
jaar komt een derde schip aan de 
kade. Daar plaatsen we de hele unit 

in één keer aan boord.’ Dan zijn de 
ontwikkelingskosten eindelijk te-
rugverdiend. De nieuwe boortoren 
heeft een kleinere basis dan traditi-
onele torens en kan in 22 modules 
worden gedemonteerd. Elke module 
past in een container. De toren kan 
op schepen, platformen en op het 
land worden opgezet. 
Huisman heeft zelf ook zelf enkele 
boortorens in beheer. ‘Binnenkort 
gaan we naar water boren in Den 
Haag.’
 
Windmolenshuttle
Een nieuw ‘avontuur’ op innovatie-
gebied is de Wind Turbine Shuttle 
(WTS), een catamaran met swa-
thrompen die twee grote windtur-
bines (5 MW) tegelijk meeneemt en 
in één keer op hun fundaties zet. Het 
platform vaart in feite een stukje over 
de fundatie die tussen de drijvers 
komt te liggen. Een meersysteem 
verbindt het platform met de funda-
tie. Geholpen door een dynamisch 
positioneringsysteem blijft het vaar-
tuig dan precies op haar plek.
De golfslagdempende swathrompen 
en een actief deiningscompensatie-
systeem op de hijsconstructie waarin 
de molens hangen, zorgen voor een 
stabiel platform. Het platform hoeft 
niet uit het water te worden getild, 
zodat efficiënter kan worden ge-
werkt. De WTS is volgens Huisman 
inzetbaar tot golfhoogtes van 3,50 
meter. Op de Noordzee is dat goed 
voor 80% inzetbaarheid. 

• Schematische werking van de actieve deiningscompensator.

Huisman Equipment leurde zeven jaar met innovatieve mastkraan

Acceptatie van innovaties duurt jaren
Door Hans Heynen

Hoewel vrijwel iedereen 
in de maritieme sector 
de noodzaak tot innove-
ren onderstreept, vergt 
het in de markt zetten 
van een innovatief pro-
duct een extreem lange 
adem, ook in de mari-
tieme sectoren waarin 
Nederland een sterke 
positie inneemt, zoals 
waterbouw, offshore 
en zwareladingtrans-
port. ‘Je kunt er dus niet 
vroeg genoeg mee be-
ginnen’, stelde directeur 
Joop Roodenburg van 
Huisman Equipment uit 
Schiedam op het door 
Management Producties 
georganiseerde sympo-
sium ‘Offshore Industry 
10’ in Rotterdam.

‘De boorwereld is
zeer conservatief’

LONDEN

Volgens een toenemend aantal 
berichten proberen oliemaat-
schappij BP en de United States 
Coast Guard (USCG) journalisten 
en cameraploegen weg te hou-
den bij de vervuiling die is ont-
staan door de lekkende oliebron 
na de explosie op het boorplat-
form Deepwater Horizon op 20 
april in de Golf van Mexico.

BP en de USCG ontkennen dat zij de 
pers willen tegenhouden en stellen 
dat dit alleen gebeurt uit veiligheids-
overwegingen of om de schoonmaak-
werkzaamheden niet te hinderen.
Uit een reportage op BBC World 
Service kwam naar voren dat vissers 
langs de getroffen kust van Louisi-
ana terughoudend zijn geworden om 
cameraploegen die de olievervuiling 
op zee willen filmen aan boord te 
nemen. Ze zouden bang zijn de scha-
devergoeding kwijt te raken die BP 
betaalt nu zij niet kunnen vissen. 
Volgens de doorgaans betrouwbare 
en goed geïnformeerde website Huf-
fington Post doet BP er alles aan de 
pers bij de olieramp weg te houden. 
‘Ze ontzeggen journalisten toegang 
tot vervuilde gebieden, verbieden ze 
er overheen te vliegen en doen hun 
best ze van het kastje naar de muur 

te sturen.’ Inmiddels zijn er gefilmde 
voorbeelden van pogingen journalis-
ten het werken onmogelijk te maken. 
Verslaggever Matt Gutman van de 
Amerikaanse televisiezender ABC 
werd door een manager van BP lastig-
gevallen toen hij het opruimen van 
olie op een strand in Alabama wilde 
filmen. ‘Overal stuit je op politiebar-
ricades’, vertelt Gutman. ‘Dit mag 
niet, dat mag niet, je mag niet met 
die mensen praten. We weten niet 
precies waarom dit is.’

Vorige week werden een verslaggever 
en een fotograaf van de New York 
Daily News door een BP-contrac-
tor geweerd van een publiek strand 
op Grand Isle, Louisiana, een van 
zwaarst vervuilde gebieden. De 
contractor haalde de sheriff erbij, die 
de verslaggever, Matthew Lysiak, te 
verstaan gaf dat de pers eerst allerlei 
formuleren dient in te vullen en pas 
daarna onder begeleiding van een 
BP-official het strand op mag.
Michael Oreskes, senior managing 
editor bij Associated Press, verklaarde 
tegenover de New York Times dat de 
situatie hem doet denken aan Afgha-
nistan, waar journalisten ‘embedded’ 
het slagveld op gaan en alleen te zien 
krijgen wat het leger wil. (HHjr.)

DELFT

Scheepswerf Bocxe in Delft 
heeft onlangs het casco van de 
volledig elektrisch aan te drijven 
City Supplier (20 x 4,25 meter) te 
water gelaten. De Hybride City 
Supplier krijgt een elektrische 
laad- en loskraan om goederen 
in de Amsterdamse grachten en 
andere binnenwateren te kun-
nen laden en lossen.

Het schip wordt gebouwd in op-
dracht van Mokum Mariteam. Het 
is de bedoeling dat er de komende 
jaren een serie van deze ‘Cargo Hop-
pers’, wordt gebouwd.
Het casco is na de tewaterlating met-
een vertrokken naar Vinkeveen, waar 
Koeleman Elektro uit Mijdrecht de 
elektrische installatie gaat inbouwen. 
Bedoeling is dat het schip in de derde 
week van juni een elektrische proef-
vaart maakt, waarna de afwerking 
begint. Het voor de Amsterdamse 
binnenwateren ontwikkelde vaartuig 

krijgt een capaciteit van 60 tot 70 
ton en is vóór Sail Amsterdam 2010 
klaar. Dan wordt het ingezet voor 
de bevoorrading van de klassieke 
zeilschepen.
De City Supplier is, na de voor 
de gemeente Utrecht gebouwde 
Stroomboot, het tweede elektrisch 
aangedreven binnenvaartschip dat 
Scheepswerf Bocxe met Koele-
man Elektro bouwt. Opdrachtgever 
Mokum Mariteam is een samen-
werkingsverband van Koninklijke 
Saan, Rederij De Nederlanden, 
Rederij ‘t Smidtje, Icova en Canal-
Company.
De capaciteit van de batterijen van 
de Cargo Hopper is zodanig dat dag-
vaart zonder generatoren mogelijk 
is. Het hybride schip krijgt, naast de 
loskraan, een elektrisch voertuigje 
waarmee de Europallets, rolcontai-
ners en eventuele andere goederen 
het laatste stukje naar de eindbestem-
ming kunnen afleggen. Goederen die 
voor transport over de Amsterdamse 
grachten in aanmerking komen zijn 
onder meer wasgoed voor hotels, 
drank voor cafés en restaurants, 
bladen en boeken voor kiosken, 
voorraden voor supermarkten en 
diverse andere winkels en bouw-
materialen. (HH)

Nieuwbouw: alle typen bedrijfsvaartuigen
Reparatie
Dokcapaciteit tot 110 meter

Maaskade 28, 5361 GB Grave
Telefoon 0486-472464 - Fax 0486-475988

email: info@scheepswerfgrave.com

WATERHUIZEN

Groningen Shipyard BV in Wa-
terhuizen heeft de tankers Wo-
tan en Typhoon opgeleverd aan 
respectievelijk Reederei Ludwig 
Harms in Elsfeth en Chemgas BV 
in Rotterdam.

De dubbelwandige binnenvaarttan-
ker Wotan (type C: transport lichte 
chemicaliën) 85 meter lang, 9,50 
meter breed en heeft een holte van 
4,60 meter. De geladen diepgang 
is 3,20 meter. In de machinekamer 
staat een Mitsubishi S12RMPTK 
van 825 kW. Het schip is verder 
uitgerust met een MMW5200 keer-
koppeling, Harbisch roerinstallatie, 
Verhaar kopschroef en een Harbisch 
schroefasinstallatie. De Wotan 28 
mei gedoopt werd door reder Harms’ 
dochter Anneke. 
De voor Chemgas bestemde dub-
belwandige binnen-buitentanker 
Typhoon werd na de stapelloop 30 
september vorig jaar in eigen beheer 
afgebouwd door de Rotterdamse 

opdrachtgever. Dit schip (IMO 
9507582) is de eerste ‘bibu’-Chem-
gastanker die Groningen Shipyard 
voor de Jaegers Reederei Duisburg-
dochter in portefeuille had. Het 
zusterschip Twister (bouwnummer 
112) liep 4 maart van stapel. Beide 
schepen hebben vier ladingtanks van 
675 kuub. De algemene gegevens 
van de met een IFO 180 zware olie-
installatie uitgeruste tankers luiden: 
lengte over alles 99,95 meter, breedte 
14 meter, holte 6,20 meter, 2700 gt 
bij 1940 dwt. In de machinekamer 
staan twee stuks Mitsubishi’s van 
1325 kW, die een beladen snelheid 
leveren van 12 knopen. De geplande 
oplevering van de Twister is eind 
juni.
Zonder ceremonieel liep donderdag 
27 mei in Waterhuizen het casco van 
bouwnummer 116 van stapel. De 
algemene gegevens van deze 3000 
kuub grote binnenvaarttanker zijn: 
grootste lengte 110 meter, breedte 
11,50 meter, holte 5,60 meter, 
maximale diepgang 3,20 meter. In 

de machinekamer staat een zescilin-
der ABC MCDZ. De dubbelwandige 
lichter is voorts voorzien van een 
Masson keerkoppeling, Van der 
Velde roerinstallatie, Verhaar Omega 
kopschroef en een Harbisch schroef-
asinstallatie.
Naast dit schip is de afbouw van de 
16 april van stapel gelopen Bauke 

(bouwnummer 114) voor Langius 
Tankschiffahrt uit Dessau in volle 
gang. De verwachte oplevering van 
dit schip is eind juni.

Met de stapelloop bouwnummer 
116 werd de helling van Groningen 
Shipyards, die als enige scheepswerf 
aan het Winschoterdiep over een 

langshelling beschikt, vrijgemaakt 
voor de eerste secties van bouwnum-
mer 117, een identiek schip als de 
Wotan. Opdrachtgever voor dit schip 
is de Duitse Reederei Büchtank, die 
haar als Tom Burmester in de vaart 
neemt. De geplande stapelloop van 
de met een MTU uitgeruste Tom 
Burmester is 25 juni. (HZ)

Door Adri van de Wel

DEN HAAG

De scheepswerven Keppel Ver-
olme en Scheldepoort hebben 
een rechtszaak ingetrokken 
die zij eerder aanspanden over 
bevoordeling van een concur-
rent. Dat gebeurde na een 
spoedzitting bij de Raad van 
State in Den Haag.

Of de scheepswerven er niet beter 
aan deden om hun zaak in te trek-
ken, was het beleefde advies van 
voorzitter J. Boll van de Raad van 
State. Hij wilde nog net niet zeggen 
dat hun zaak kansloos was. Maar 
hij gaf wel aan dat hun kaarten 
slecht lagen.
De scheepswerven legden de 
zaak aan de Raad voor vanwege 
een milieuvergunning die door 
Rijkswaterstaat werd verleend 
aan het Belgische bedrijf Hydrex. 
Met die vergunning mag het bedrijf 
schepen onder water reinigen. Dat 
gebeurt met name bij zeeschepen 
in het Rotterdamse havengebied en 
de havens aan de Westerschelde.
Volgens de woordvoerder van 

Keppel Verolme en Scheldepoort 
is sprake van ongelijke behande-
ling en dus rechtsongelijkheid. Bij 
het schoonmaken van de schepen 
op die werven gelden namelijk 
strenge milieueisen. Afvalwater 
moet bijvoorbeeld worden opge-
vangen en gezuiverd. Hydrex mag 
daarentegen onder water borste-
len, waarbij algen, schelpen en 
mogelijk andere vervuiling van 
de scheepswand loskomt.
Rijkswaterstaat wijst de kritiek van 
de hand. Bij Hydrex is volgens een 
woordvoerder juist sprake van een 
milieuvriendelijke werkwijze. Het 
gaat namelijk om schepen die eer-
der al van een milieuvriendelijke 
coating zijn voorzien. Die coating, 
Ecospeed, voorkomt aangroei op 
scheepswanden. Ecospeed is vol-
gens Rijkswaterstaat niet giftig in 

tegenstelling tot conventionele coa-
tings. De kwaliteit van het water 
wordt er dus niet door aangetast.
De raadsvoorzitter merkte tijdens 
de spoedzitting op dat de scheeps-
werven pas later in de vergunnings-
procedure met hun bezwaren kwa-
men. Dat betekent meestal dat de 
zaak niet verder wordt behandeld. 
Volgens de woordvoerder van de 
werven was de late reactie te wijten 
aan een slechte bekendmaking van 
de omstreden vergunning. Maar dat 
werd volgens raadsvoorzitter Boll 
niet aannemelijk gemaakt.
Boll zag nog een ander probleem 
voor de twee scheepswerven. Hun 
werkwijze wijkt sterk af van die 
van Hydrex. Het gaat dus om ver-
schillende technieken. Daarom kan 
moeilijk worden gesproken van be-
voordeling van een concurrent.

‘BP probeert pers tegen te houden’

• Het casco van de City Supplier 
gaat te water bij Bocxe in Delft. 
(Foto Frans Bocxe) 

Mokumse stroomboot te water

• De Wind Turbine Shuttle van Huisman Equipment. (Artist’s impression Huisman)

Wrevel over milieuvergunning Ecospeed

Scheepswerven trekken
‘zinloze’ zaak bij RvS in

• De nieuwe, relatief kleine Wotan met genodigden aan boord voor de zeesluis van Delfzijl. (Foto Henk Zuur)

Twee nieuwbouwtankers verlaten
Groningen Shipyard gelijktijdig
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Een schipper van een 1000-tonner is de wanhoop 
redelijk nabij. ‘Ik heb nu een week stilgelegen 

en een paar reizen afgeslagen. En dat terwijl ik met 
mijn 85-meterschip een comfortabel schip heb in 
deze tijd. Kun je nagaan hoe slecht het met de grote 
schepen gaat. Ik weet niet hoe het verder moet. Ik 
denk weleens dat we nog het beste met z’n allen 
twee weken naar CenterParcs kunnen gaan. Laat die 
bevrachters het maar bekijken.’ Er was begin deze 
week veel werk naar Oldenburg. Op de Midden-
Rijn was weinig aanbod en het was ook rustig op de 
Main. Mede omdat de olieprijs weer stijgt, wordt er 
werk geweigerd. Maar met weinig resultaat, want 
bevrachters vinden in een mum van tijd een ander.

De EMO verwacht deze week drie schepen met 
erts en drie met kolen. De Aleksandr Suvorov 

kwam dinsdag leeg van kolen en de Arthur N lag 
tot woensdag erts te lossen. De Nord Mercury lost 
van dinsdag tot donderdag erts en de Robusto lost 
van woensdag tot zaterdag kolen. De Mona River 
ligt van donderdag tot maandag erts te lossen en de 
Kohfukusan lost van zaterdag tot maandag kolen. 

Peterson Amsterdam ver-
wachtte dinsdag de Ocean 

Baron en woensdag de Dyna 
Pure, beide met sojaschroot en -pellets. Donderdag 
17 juni wordt de Okialos verwacht met sojabonen. 
Vrijdag 18 juni komt de Navios Celestial met 
palmpitschilfers. Maandag 21 juni wordt de Gant 
Vision verwacht met palmpitschilfers en 25 juni 
wordt de Jin Mao verwacht met sojaschroot en -pel-
lets. De Ocean Garnet wordt 30 juni verwacht met 
sojaschroot en -pellets. Op 1 juli komt de Glorious 
Sakura met sojaschroot en -pellets en zonnebloem-
schroot en -pellets. Die dag wordt ook de Prigipos 
verwacht met sojaschroot en -pellets.

Peterson Rotterdam verwachtte 14 juni de Growth 
Ring en de Universal Pioneer, beide met soja-

schroot en -pellets. Op donderdag 17 juni komt de 
Dimitris L. met sojaschroot en -pellets en 18 juni 

wordt de Silver Pegasus verwacht 
met sojaschroot en -pellets. De 
Frederike Selmer wordt 24 juni 

verwacht met sojaschroot en -pellets. Die dag komt 
ook de Sea of Gracia met sojaschroot en -pellets.

Kolen gingen van Vlissingen naar Mondelange 
voor 5,75 euro per ton. Cellulose werd aange-

boden van Vlissingen naar Kehl voor tussen de 5,50 
en 7 euro per ton. Erts ging van Rotterdam naar 
Dillingen voor 5,25 euro per ton. Sojaschroot ging 
van Rotterdam naar Bülstringen voor 5,75 en 6,50 
euro per ton. Erts ging van Rotterdam naar Riche-
mont voor 5,25 euro per ton. Brouwgerst bracht naar 
Castrop Rauxel 4 euro per ton op. Soja ging van 
Amsterdam naar Oldenburg voor ruim 5 euro per 
ton. Kolen werden aangeboden naar Krotzenburg 
voor 4 euro per ton. 

Duitsland

Van Hamm naar Rotterdam werd 3,50 euro gebo-
den en vanaf de Ruhr 2 euro. Vanaf Ibbenbüren 

werd 3 euro geboden naar de Dordtse Kil. Split 
kwam vanaf de Neckar voor 6,25 euro per ton. Van 
Metz naar Rotterdam werd eind vorige week 6,50 
euro per ton betaald. 

België/Frankrijk

Een schipper kreeg 7,50 euro aangeboden voor 
een reisje van 1000 ton scherven van Genk 

naar Neuves-Maisons. In Frankrijk is de markt de 
laatste paar weken behoorlijk aangetrokken en zijn 
de tarieven omhoog gegaan. 
 

De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van 
schippers. Samen vormen zij een panel, dat de markt 
redelijk vertegenwoordigt. Niettemin kan het panel 
nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt u zich 
dan aan bij de redactie op telefoonnummer 0570-
504 364. Uw gegevens worden anoniem verwerkt. 
(marjadevet@schuttevaer.nl)

Lading in mum van tijd weg

De tarieven zijn de laatste paar weken stabiel op een laag niveau. 
‘Je gaat er niet aan dood, maar het is niet genoeg om van te 

leven’, zegt een bevrachter. ‘Er is wel een verschil met het begin van 
de crisis. Toen was de bodem uit de markt. Nu ligt die er wel weer 
in en is er zo’n 20% bovenop die absolute bodemtarieven gekomen. 
Dat komt toch omdat veel schippers niet meer wilden varen voor elk 
tarief. Maar het blijft magertjes. Het is niet genoeg op de lange termijn 
en de zomer kan lang duren.’ Er was begin deze week vooral weinig 
werk in het grotere segment. 

De pegel van Pfelling op de Donau zakte begin deze week naar 
4,20 meter, 80 centimeter lager dan begin vorige week. Later 

deze week komt er weer iets water bij op de Donau. Konstanz steeg 
met 25 centimeter naar 4,20 meter. Maxau daalde met 10 centimeter 
naar 5,90 meter. De pegel van Kaub daalde met 20 centimeter naar 
2,65 meter, tegen het weekeinde wordt ruim 2,90 meter verwacht. 
Koblenz daalde naar 2,60 meter maar stijgt later deze week licht. 
Keulen stond op 2,50 meter en Ruhrort gaf begin deze week 4,50 
meter aan. 

Er was eind vorige week nog veel werk naar Oldenburg, maar 
begin van de week was het wat rustiger. Later deze week wordt 

wel weer wat aanbod verwacht. Retour zijn er veel rollen te vervoeren 
naar diverse bestemmingen.
Een partij van 1200 ton kunstmest ging naar Metz voor 6,50 euro. 
Voor grotere partijen kolen werd minstens een euro minder betaald. 
Rolletjes gingen naar Grimberg voor 3,25 euro per ton. Een partij van 
1500 ton werd naar de Ruhr aangeboden voor 2,25 euro per ton. Naar 
Keulen werd 2,30 en 2,30 euro per ton geboden. 

Tankvaart

Begin deze week stegen de oliemarkten en de euro. Dat had te 
maken met de publicatie van het Europees Statistisch Bureau 

Eurostat over de industriële productie in de eurozone, die in april 
sterker is toegenomen dan verwacht. Ook de positieve vooruitzichten 
op de wereldeconomie van de Federal Reserve, het Amerikaanse stel-
sel van centrale banken droegen daaraan bij.
De productie in de eurozone steeg met 0,8% in vergelijking met een 
maand eerder. Analisten, gepolst door persbureau Reuters, verwacht-
ten een toename met 0,5%. Vergeleken met april vorig jaar lag de 
productie in de industrie in de zestien eurolanden 9,5% hoger. Hier 
werd door analisten gerekend op een productiestijging met 8,7%. Ook 
de Europese beurzen en Wall Street kozen de weg omhoog. Beleggers 
voelden zich gesterkt door de gunstige economische cijfers.

Richting Duitsland, Frankrijk en Zwitserland blijft de vraag naar 
heatingoil miniem. Importeurs met voldoende voorraden en 

eindverbruikers die alleen datgene kopen wat zij strikt nodig hebben 
bepalen nog steeds het marktgebeuren. De voorraden in Duitsland 
lagen eind april op 49%, in maart was dat 50%. In Zwitserland was 
dat eind april 18% en eind maart 18,1%. De vraag naar benzine en 
diesel ondersteunt de markt wel, maar kan het heatingoilgat niet dek-
ken. Vertragingen bij laad- en losplaatsen, concurrerende product - en 
transportmogelijkheden binnen Duitsland en transport van Duitsland 
en Frankrijk richting ARA blijven aanhouden.
Niet de vrachten, maar de vraag naar scheepsruimte blijft vraag en 
aanbod naar transport beïnvloeden. Met een kopersmarkt waarin ma-
jors/importeurs de markt bepalen blijft de druk op (Rijn)vrachttarieven 
gehandhaafd. Kortingen tussen grote/kleine partijen (Boven-Rijn tus-
sen Zwfrs 0,50-1,50) blijven afhankelijk van product, hoeveelheid, 
belading, aflevering, bestemming en klant bespreekbaar. Bevrachters/
particulieren lang de Rijn blijven ook naar alternatieve transporten 
binnen de ARA-range en Benelux kijken. Op basis van het vorige week 
donderdag geëxpireerde ICE-gasolie junicontract wordt er tweede 
helft juni 85.500 mton FOB-ARA geleverd.

PJK-Rijnvrachttarieven per 15 juni 2010
© pjk international b.v./www.pjk-international.com
Basis 1000-1200mton partijen van Amsterdam/Rotterdam in euro/
pmton en voor Bazel in Zwfr/pmton.

Losplaats         Gasolie       Benzine
 Hoog Laag Hoog Laag
Duisburg 3,10 3,40 3,40 3,70
Dortmund 4,60 4,90 4,90 5,20
Keulen 6 6,30 6,30 6,60
Frankfurt 8 8,30 8,30 8,60
Karlsruhe 9 9,30 9,30 9,60
Bazel 13,50 14 14 14,50

De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van bevrachters. Samen 
vormen zij een panel, dat de markt redelijk vertegenwoordigt. Niet-
temin kan het panel nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt u 
zich dan aan bij de redactie op telefoonnummer 0570-504364. Uw 
gegevens worden anoniem verwerkt.
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‘Niet genoeg op lange termijn’

aan de reis
Op basis van ons schipperspanel

vervoermarkt
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Hellingcapaciteit
tot 110 m
Tevens 2 stevendokken
tot 19 m breedtee

Daarmee deed de binnenvaart het 
veel beter dan het spoor, dat 25% 
inleverde ten opzichte van 2008. Ook 
het wegtransport zag het volume met 
14% veel sterker teruglopen.
De cijfers passen volgens Smits in 
het streven van de haven om het 
aandeel van de binnenvaart in het 
achterlandvervoer te vergroten. 
Vanaf 2013 gaan de terminals op 
de Tweede Maasvlakte open en daar 
wordt gestreefd naar een ‘modal 
split’ van binnenvaart 45%, spoor 
20% en weg 35% in 2035.
Het aandeel van de binnenvaart in 
de Rotterdamse ‘modal split’ nam 
ten opzichte van 2008 toe van 30% 

naar 33%. Het spoorvervoer daalde 
van 13% naar 11% en is terug op 
het aandeel van 2006. Het wegver-
voer leverde ook in: van 57% naar 
56%.

Spoor niet flexibel
Het spoorvervoer kon of wilde de 
tarieven niet, of niet snel genoeg, 
aanpassen aan het afnemende vo-
lume. Zo werden pas laat in 2009 
de toegangstarieven voor de Betu-
weroute verlaagd. Binnenvaart en 
wegvervoer zijn flexibeler in hun 
tariefstelling wanneer een overschot 
aan vervoerscapaciteit ontstaat. 
Daarnaast profiteerde de binnenvaart 

van het wegvallen van beperkingen 
in de afhandelingscapaciteit op de 
zeeterminals.
Het wegvervoer leed relatief meer 
onder de crisis, omdat het een groot 
aandeel heeft, rond de 70%, in het 
intra-Europese shortseavervoer. Dit 
is relatief zwaar getroffen door de 
economische teruggang in vooral 
het Verenigd Koninkrijk, Ierland en 
Spanje. De binnenvaart wist haar 
aandeel in het achterlandtransport 
van shortseacontainers echter flink 
te vergroten. Dit is volgens het Ha-
venbedrijf opvallend, omdat dit door 
afstanden en snelheden geldt als hét 
domein van truck en trein. 

Minder trucks
Het totale volume van het ach-
terlandvervoer daalde met 12% 
van 7.823.000 teu in 2008 naar 
6.869.000 teu in 2009. Het spoor 
vervoerde 755.000 teu, wat een te-
ruggang met 255.000 teu betekent 
ten opzicht van 2008. Over water 
werd 2.269.000 teu getransporteerd, 
wat slechts 68.000 teu minder is dan 
in 2008. Over de weg liep het volume 
terug met 631.000 teu van 4.476.000 
naar 3.845.000 teu.
Sinds 1993 is het aandeel van de 
vrachtwagen gedaald van 66% naar 
ongeveer 53%. Sindsdien is de totale 
overslag toegenomen van 4,2 naar 
9,7 miljoen teu.

Spoor en weg verliezen met dubbele cijfers in Rotterdam

Containerbinnenvaart versterkt positie
Door Marja de Vet

De binnenvaart heeft in het crisisjaar 2009 zijn posi-
tie in het containervervoer aanzienlijk versterkt. Dat 
heeft president-directeur Hans Smits van het Ha-
venbedrijf Rotterdam maandag bekengemaakt. De 
binnenvaart vervoerde in 2009 slechts 3% minder 
containers van en naar Rotterdam dan in 2008.

‘Cijfers passen in
streven Rotterdam’

Ontwikkeling “modal split” voor achterlandcontainers (in %): 
 
 Binnenvaart Spoor   Weg
“Oud” - ECT terminals      
1993 26  8 66
2001 39 12 49
“Nieuw”- alle terminals      
2001 30 9 61
2002 32 9 59
2003 31 10 59
2004 31 9 60
2005 31 9 60
2006 30 11 59
2007 30 11 59
2008 30 13 57
2009 33 11 56
       

Tot en met 2001 zijn de cijfers van de ECT Terminals (Home, 
later City geheten, +Delta) gebruikt, lange tijd goed voor bij-
na driekwart van de totale containeroverslag. Dit met de aan-
tekening dat hierdoor het aandeel van binnenvaart en spoor 
overgewaardeerd werd en de vrachtwagen ondergewaardeerd. 
Door de komst en groei van APM Terminal Rotterdam en het 
containervervoer shortsea (lolo en roro), daalde de representati-
viteit van de cijfers van ECT en is vanaf 2001 de telling verbreed 
tot alle terminals. Dat jaar is dubbel vermeld om het verschil in 
resultaat van de tellingen aan te geven.
President-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam 
maakte deze cijfers maandagmorgen bekend tijdens de conferentie 
‘Rail infrastructure for freight services: from corridors to network’ 
in Rotterdam.

Wijcomvloot

AMSTERDAM

VeKa/Bijlsma heeft de binnenvaart-
tanker Apollo opgeleverd aan rederij 
Wijcom (Piet de Wijs) in Geertrui-
denberg. Maandag lag ze te kijk in 
Werkendam. Tijdens haar reis van 
Lemmer naar Werkendam deed zich 
de bijzonderheid voor dat de andere 
twee tankers van Wijcom in Amster-
dam waren en werd de fotograaf ge-
beld om het drietal varend op één 
foto te krijgen. De ruimte op het 
Noordzeekanaal laat dit wel toe en 
vanaf de pont werd de foto gemaakt. 
De nieuwe Apollo (110 x 11,40 me-
ter) wordt hier geflankeerd door de 
Mercator (2009) en de Discovery 
(2006). Alledrie worden ze bevracht 
door BFT in Zwijndrecht. De schip-
per van het motorjacht op de voor-
grond had niet in de gaten dat hij 
door drie tankers werd opgelopen, 
wat ook weer aangeeft dat er (nog 
steeds) te weinig achterom wordt 
gekeken. (Foto Arie Jonkman)

HARLINGEN

Harlingen Container Lines (HCL) 
en Van der Werff Logistics be-
ginnen 1 september 2010 een 
dagelijkse containerlijndienst 
tussen Heerenveen en Rotter-
dam.

Het vervoer heeft plaats over bin-
nenwater met aan- en afvoer via een 
nieuwe containerterminal aan It Dok, 
op bedrijventerrein Kanaal West in 
Heerenveen. Deze terminal is be-
reikbaar voor binnenschepen tot 150 
teu. In eerste instantie komen er vier 
afvaarten per week. Bij voldoende 
aanbod kan die frequentie worden 
opgevoerd. De containers worden 
via het Prinses Margrietkanaal en 
het IJsselmeer naar alle belangrijke 
terminals in Rotterdam van stad tot 
Delta terminals getransporteerd en 
vice versa.
HCL denkt met deze nieuwe ser-
vice een aantrekkelijk alternatief te 
bieden voor het vervoer per as van 

en naar de economische kernzone 
A7 en verwacht dat de terminal in 
Heerenveen spoedig als draaischijf 
zal gaan fungeren voor zeecontai-
nervervoer tussen het Noorden en 
de Randstad. ‘Steeds meer bedrijven 
kiezen bij hun activiteiten nadruk-
kelijk voor duurzaamheid’, zegt 
HCL-directeur René Buitenwerf. 
‘Containervervoer over het water 
heeft als groot voordeel dat files 
worden vermeden; één binnenschip 
staat gelijk aan 80 vrachtbewegingen 
over de weg, dus ontstaat ook minder 
CO2-uitstoot. En wat belangrijk is: 
containervervoer over het water is 
voordeliger.’
Er is voor Heerenveen als vesti-
gingsplaats gekozen vanwege de 
centrale ligging in de A7-zone, 
aldus Buitenwerf. ‘Het voor- en 
natransport van de containers van 
en naar de bedrijven gebeurt met 
eigen vrachtwagens, waardoor deze 
transportbewegingen “just in time” 
te plannen zijn.’ (JvdW)

Containerlijndienst Heerenveen-R’dam

Gemco naar Imperial
DUISBURG

De Imperial Reederei neemt per 
1 juli Gemco Schiffahrts- und 
Handelsgesellschaft over.

Deze Duisburgse bevrachter is ge-
specialiseerd in reizen tussen het 
Ruhrgebied en Noord-Frankrijk 
met spitsen en Canal du Nord-
schepen. 
Günter Ohm, die meer dan 40 jaar 
deze markt bevrachtte, trekt zich 
met de andere medewerkers van 
Gemco terug uit de binnenvaart. 
Imperial brengt de activiteiten onder 
bij Imperial Reederei & Spedition 
en bij de Franse dochter Transest 
in Corbeny. Bedrijfsleiders worden 
Dietmar Steinbüchel en Johannes 
Merkert.

Houttransport
SÈTE

Een houtvesterscoöperatie in 
het Franse departement Gers 
heeft de binnenvaart ontdekt.

Als gevolg van een zware storm 
zaten de houtproducenten met een 
grote partij eiken waarvoor in de 
directe omgeving geen afzetmarkt 
was. Uiteindelijk werd een klant in 
Oost-Frankrijk gevonden. De stam-
men worden nu per vrachtauto naar 
Sète (Frontignan) vervoerd en gaan 
daarvandaan per spits de Rhône en 
Saône op. Volgens de coöperatie is 
dat 10 tot 15 euro per ton goedkoper 
dan over de weg én milieuvriende-
lijker. (AvO)

MÜNSTER

De Wasserschutzpolizei (WSP) 
Nordrhein-Westfalen heeft zijn 
belofte bij mooi weer extra te 
gaan patrouilleren om het pro-
bleem van zwemmers op de 
Duitse kanalen te lijf te gaan, 
tot nu toe niet waargemaakt. 
Dat stelt schipper S. Hof van het 
droge-ladingschip Zwerver.

Hof ziet naar zijn oordeel veel te 
weinig politie op warme dagen. 
‘Als ik in het weekeinde in Bram-
sche, Bergeshövede of Münster de 
politiepost bel, word ik doorver-

bonden met Duisburg. De WSP is 
zover ingekrompen dat er niemand 
meer zit. Afgelopen vrijdag had ik in 
Senden van die kleine guppy’s aan 
boord, tussen de 10 en 15 jaar. Bij mij 
gooiden ze een autoband overboord 
en bij de buurman ging er bijna een 
meertouw het water in. Allemaal uit 
balorigheid, maar wel heel vervelend. 
Ze komen bij je aan boord, spoken 
daar vanalles uit en je staat eigenlijk 
machteloos.

‘Het wordt ook steeds erger. Als je 
op een warme dag langs Münster 
vaart, lijkt het wel alsof je door een 
zwembad gaat. Allemaal studenten 
in de rivier en als het wat later op 
de dag is, hebben ze vaak ook nog 
een slok op. Het is een sport om aan 
boord te klimmen, ik heb soms 20 
man op mijn schip rondlopen, heel 
irritant.
‘Vorig jaar mocht ik van de sluismees-
ter sluis Dorsten niet in omdat er vijf 
kerels van een jaar of 30 voorop zaten. 
Ik ben 64, ik durf er niet naartoe te 
gaan en moet dan maar wachten tot 
ze weer van boord gaan.’ (MdV)

TERNEUZEN

Een scheepvaartincident bij de 
brug in Sas van Gent had vol-
gens het Terneuzense raadslid 
G. van Boom (TOP Gemeente-
belangen) zomaar tot een ramp 
kunnen leiden. De binnenvaart-
tanker Visioen voer in de nacht 
van 7 op 8 mei tegen de brug 
van Sas van Gent. Het schip, ge-
laden met biodiesel, liep schade 
op aan het stuurhuis en de mast. 
De draaibrug bleef schadevrij.

‘Hoe anders had het kunnen aflopen 
als het schip onder de brug was ko-
men vast te zitten. De lading biodie-
sel was dan in aanraking gekomen 
met de stalen brug, waardoor door 
oververhitting smeltgevaar ontstaat. 
Met als gevolg een forse schade aan 
de brug. We zijn aan een verkeers-
ramp ontsnapt’, was de stellige 

overtuiging van Van Boom.
Een woordvoerder van Rijkswa-
terstaat bestreed de visie van het 
raadslid. ‘De lading van het schip 
kan nooit in aanraking komen met de 
brug. In principe kan er niets gebeu-
ren. Schepen tot zeven meter hoogte 
kunnen onder de brug doorvaren en 
voor hogere schepen wordt de brug 
opengedraaid.’
De tankerschipper wilde op die 
vroege zaterdagmorgen onder de 
Sasse brug doorvaren, maar het 
ging op een of andere manier mis 
bij het (laten) zakken van het stuur-
huis. Een aanvaring met de brug was 
onvermijdelijk.
Van Boom kaartte de (gevaarlijke) 
situatie aan tijdens de zitting van 
de gemeenteraad in Terneuzen. Hij 
vroeg zich af of Rijkswaterstaat 
het incident had gemeld aan het 
gemeentebestuur. Burgemeester J. 

Lonink moest hierop het antwoord 
schuldig blijven, maar stelde vast 
dat op de Zeeuwse wateren steeds 
meer wordt gedaan aan incidentbe-
strijding. ‘Maar dit specifieke geval 
is mij niet bekend.’

Van Boom pleitte voor een sprin-
klerinstallatie bij de bruggen over 
het Kanaal Gent-Terneuzen. Het 
raadslid wees op de steigers bij Dow 
Chemical, die zijn uitgerust met een 
sprinklerinstallatie. ‘Twee keer is er 
op een steiger brand geweest, maar 
dankzij de sprinklerinstallatie zijn 
de steigers gespaard gebleven.’ De 
woordvoerder van Rijkswaterstaat 
zag het nut niet van een sprinkler-
installatie bij een brug.
De binnenvaarttanker Visioen kon 
overigens na reparatie van de stuur-
hut in Terneuzen dezelfde dag haar 
reis vervolgen. (AD)

Raadslid Terneuzen ziet groot gevaar in stuurhut-incident

‘Zeeuws-Vlaanderen is aan
een verkeersramp ontsnapt’

AMSTERDAM

De Raad voor de Scheepvaart 
heeft vrijdag 11 juni 2010 de 
laatste zitting in zijn ruim 100-
jarig bestaan gehouden.

Deze finale bijeenkomst in de raads-
zaal in de Beurs van Berlage in Am-
sterdam werd geleid door voorzitter 
mr. U.W. baron Bentinck. Onder de 
gasten op de publieke tribune was de 
Amsterdamse wethouder Andrée van 
Es, die de voorzitter onderscheidde 

met het Ereteken van Verdienste van 
de Stad Amsterdam.
De raad werd ook toegesproken 
door Jenny Thunnissen, inspec-
teur-generaal van IVW. Op deze 
zittingen las mr. Bentinck een deel 
van de laatste schriftelijke uitspra-
ken voor. Dit waren de uitspraken 
inzake de Eclips, Ardea en Akti N. 

De schriftelijke uitspraken inzake 
Dintelborg en brand Waker zijn nog 
in voorbereiding.
Het werk van de raad is overgeno-
men door de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid (OVV) voor de grote 
scheepsrampen en qua tuchtrecht 
door het nieuwe Tuchtcollege voor 
de Scheepvaart. IVW doet het on-
derzoek naar de ‘kleinere’ scheeps-
rampen, ter lering. Ook kan aan zo’n 
zaak een tuchtrechtelijk aspect zit-
ten. (LR)

‘Te weinig politie
op warme dagen’

Onderscheiding
mr. baron Bentinck
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Arnhem is een inspirerende en creatieve stad. Een stad om trots op te zijn. Voorbeelden van bijzondere Arnhemse prestaties zijn: de vooraanstaande positie op 
het gebied van energie- en milieutechniek, de ocean, desert en bush van Burgers’ Zoo, de Internationale Beeldententoonstelling Sonsbeek 2008, de Arnhem Mode 
Biënnale en de spraakmakende concerten in Gelredome. Bovendien is Arnhem uitgeroepen tot ‘Beste Binnenstad 2007-2009’, ‘Groenste Stad van Nederland 2008 
en van Europa 2009’, tot ‘Beste Evenementenstad 2009’ en heeft Arnhem met het park Sonsbeek “de beste openbare ruimte” van Nederland (2010). Dit alles 
maakt Arnhem een prettige stad om in te wonen en te werken.

Wil jij ook in Arnhem komen werken, kijk dan of deze vacature bij jou past!

De gemeente Arnhem zoekt m/v:

Haven- en Marktmeester (100%)

Dienst Stadsbeheer / sector Vergunningen en Handhaving  / afdeling Juridische Zaken

- Je hebt een werk- en denkniveau op MBO niveau en kennis van het vakgebied, relevante wet- en regelgeving en richtlijnen.
Je hebt een nautische achtergrond en bent bereid de cursus tot marktmeester te volgen. Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden.

Je salaris bedraagt maximaal 2.672,-- bruto per maand bij een 36-urige werkweek.
Reageer onder nummer SB-1010.

Je reactie, onder vermelding van het vacaturenummer, zien wij graag tegemoet vóór 3 juli 2010.
Wil je meer informatie over de gemeente Arnhem of de vacature, kijk dan op onze site www.arnhem.nl/vacatures

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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MAROF’s
SWTK’s
ELECTRICIANS
RADIO OPERATORS
MEDICS
ROUSTABOUTS
RIGGER VOORLIEDENRIGGER VOORLIEDEN

Technisch personeel voor de olie- & gasindustry

phone: +31(0)251-262502
email: jvoorhout@usgenergy.com
www.usgenergy.com

Wij komen uit elke
    electrische storing 

NIEUWLAND PARC 307, 2952 DD ALBLASSERDAM

WWW.ELECTRICMARINESUPPORT.NL

EUROSCHROEF V.O.F.
Scheepsschroef reparatiebedrijf

Kompasstraat 30C, 2901 AM Capelle a/d/ IJssel

Voor: * Reparatie * Spoed aanpassing
* Diameteraanpassing
* Levering gebruikte schroeven
* Indien voorradig: zeer snelle levertijd
* Levering nieuwe schroeven
* Levering tipplaatschroeven
* Ook voor pleziervaart
* Alles tegen zeer concurrerende prijzen
* Levering straalbuizen
* Levering onder elke keur mogelijk

BEL: 010-4422858
FAX: 010-4507673

Voor informatie of prijsopgave

info@euroschroef.nl
www.euroschroef.nl

Eerland Shiprepair B.V.
IJzerwerkerkade 41, Havennr. 1100
3077 MC Rotterdam
Tel.: 010-4834888, Fax: 010-4822325
E-mail: info@eerlandshiprepair.nl

www.eerlandshiprepair.nl

Afmeermogelijkheden van 220 x 25 mtr
Gecertificeerde lassers voor alle metalen
Timmerwerkzaamheden
Levering en mogelijkheid voor plaatsing van
de bekende BOZAGRO draadlieren
Flexibele communicatie en planning
Servicewerkzaamheden door heel Europa

A-Rosa Flussschiff GmbH is een jong en innovatief
vakantieconcept voor gasten met hoge verwachtingen

Voor onze luxe Passagiersschepen
uitsluitend varend op de Rijn/Moezel en

Nederland/België

A-Rosa Aqua
A-Rosa Viva

A-Rosa Brava (2011)
zijn wij per direkt op zoek naar gemotiveerde

1e/2e Kapitein(s)
Wat verwachten wij:

Rijnpatent tot Basel/Mannheim
Radarpatent

Ervaring in de passagiersvaart  is een pré
Kennis Duitse taal in woord en schrift

Stuurman
Wat verwachten wij:

Rijnpatent tot Duisburg/Keulen

Wat kunt U verwachten:
Zwitsers bruto contract

4 Weken aan boord 2 weken vrij
Goede verdiensten en uitstekende arbeidsvoorwaarden

Motiverende carrière mogelijkheden
Dynamische uitdaging bij een jonge en gezonde rederij

Interesse??
A-Rosa Reederij GmbH

Kasernenstrasse 92
CH 7000 Chur

Internet; www.a-rosa.de
mail;j.seinen@arosa.de

0041-56-5345690
0049-1704581005

Rivertech houdt zich met haar team voornamelijk
bezig met het nautisch en technisch management

op luxe rivier cruiseschepen.

Voor onze relatie AmaWaterways zijn wij
per direct op zoek naar:

1e / 2e Kapitein (s)
voor bovenstaande functies dient u minimaal in het

bezit te zijn van een Rijnpatent (Mainz) en/of
Donaupatent

Machinist
voor bovenstaande functie dient u minimaal in het

bezit te zijn van een dienstboekje en moet u 
ervaring hebben op vergelijkbare schepen

Wat wij u bieden:
• Zeer goede verdiensten en arbeidsvoorwaarden
• Kapiteins 4 weken varen 2 weken vrij / 

Machinisten 6 weken varen 2 weken vrij
• Professionele begeleiding
• Zwitsers contract

Voor deze functies is het naast bovengenoemde
karakteristieken gewenst dat u minimaal de

Engelse en/of Duitse taal machtig bent 
en bovenal gemotiveerd om een nieuwe uitdaging

bij ons aan te gaan…

Heeft u interesse en/of vragen ?

Rivertech B.V.
Snelliusweg 40-24, 6827 DH Arnhem, 

Tel.: +31 (0)26 3620340 E-mail: info@rivertech.nl 

TE KOOP
Nieuwbouw middenvoorschepen
Lengte 70 mtr / breedte 9,50 mtr/ holte 3,05

Evt. kan er een duwbak van worden gemaakt

Voor meer info
Tel. +31 78 68 16000 / +31 653125892

Email: info@slokkers.nl

ACCU’S
VARTA

230 Amp. 96801 pr. op aanvr.

DAVECO
120 Amp.-12V € 94
150 Amp.-12V € 114
200 Amp.-12V € 151
230 Amp.-12V € 171
Optima 815 € 175

TRAKTIEBATTERIJEN
520 Amp.-24V € 1315
620 Amp.-24V € 1475
720 Amp.-24V € 1695
820 Amp.-24V € 1830
920 Amp.-24V € 1975
1040 Amp.-24V € 2180
1160 Amp.-24V € 2375
Trog: optioneel
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

SCHEEPS-
ACCU’S

12 volt
120 amp.; 150 amp.;
180 amp.; 200 amp.;
230 amp.
2 jaar garantie

Traktie 24 volt
490 amp.; 590 amp.;
690 amp.; 790 amp.
Accu’s 4 jaar garantie

Levering door heel Nederland

HOOGENDIJK
ACCU’S

Vlaardingen
tel. 010-4712871 • fax 010-4714861

info@hoogendijkaccu.nl
www.hoogendijkaccu.nl

H
O
A
C

PRIJZEN
MOMENTEEL

OP AANVRAAG
i.v.m. fluctuerende 

loodprijzen

SCHEEPSWERF
MEPPEL
VOOR AL UW 

ONDERHOUDSWERK-
ZAAMHEDEN REPARATIE EN

VERBOUWINGEN
(hellingcap: 92.00 x 11.45 mtr.)

Complete aan- en afbouw
Verlengen tot 110 mtr.

Nieuwbouw t/m 110 x 11.45 mtr.
Ing. woning beschikbaar.

Tel. 0522 - 25 20 48
Fax 0522 - 25 87 05

Mob. 06 - 21 21 17 12
Email: 

info@scheepswerfwoutliezen.nl
Internet: 

www.scheepswerfwoutliezen.nl

WWW.SCHUTTEVAER.NL
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Voor westerlingen staat het begrip Kamikaze gelijk 
aan zelfmoordpiloten die zich aan het einde van 
de Tweede Wereldoorlog op Amerikaanse vlieg-
dekschepen stortten. Voor Japanners betekent dit 
woord ‘Goddelijke Wind’. Het was de wind, of beter 
gezegd een storm, die tot tweemaal toe opstak om 
een vijandige vloot naar de kelder te jagen, toen het 
Japanse rijk er min of meer onverdedigbaar bij lag.

Het woord Kamikaze werd en wordt met gezag uitgespro-
ken, want het was een overduidelijk bewijs dat de keizer 
direct van de goden zou afstammen. Als zijn samurais 
het niet voor elkaar kregen om een invasiemacht buiten 
de deur te houden, dan klopte de keizer gewoon even bij 
zijn voorouders aan en die zorgden er met een storm voor 
dat de Japanners weer rustig konden slapen.
De belagers van het Japanse Rijk waren overigens geen 

onbekenden. Het was de Mongoolse vorst Kubilai Khan, 
de kleinzoon van de gevreesde Djengis Khan die in de 
13de eeuw de macht had verworven in grote delen van 
China. Na de verovering van het Koreaanse schiereiland 
liet hij zijn oog vallen op het Japanse keizerrijk. Hij stuurde 
eerst een gezant om de Japanse keizer te verzoeken zich-
zelf maar meteen over te geven, maar daarvoor voelde 
de keizer niets.

Invasiemacht
Daarop begonnen de Mongolen in 1274 een vloot te 
bouwen van 900 schepen om 23.000 soldaten over de 
110 mijl brede straat van Tsushima te zetten, de kortste 
oversteek van Korea naar Japan. Deze vloot ondervond 
weinig problemen en landde in oktober bij de haven van 
Fukuoka, dat toen Hakata heette. De Japanners konden 
slechts 6000 verdedigers opbrengen, die bovendien alleen 

gewend waren om voor zichzelf 
te vechten. Ze konden geen ver-
dedigingslijnen opbouwen. Na 
een week waren ze al tien mijl 
teruggeslagen.
Waarschijnlijk uit vrees voor 
Japanse versterkingen vonden 
de Mongolen het toch verstan-
diger zich terug te trekken. De 
schepen met hun invasiemacht 
staken weer van wal en kwamen 
meteen in een verschrikkelijke 

typhoon terecht waarin naar schatting 300 schepen en 
13.500 man verloren gingen.

Versplinterd
De Japanners gingen direct over tot het aanleggen van een 
circa 20 kilometer lange verdedigingswal, aangezien Ku-
bilai Khan duidelijk had gemaakt dat hij Japan tegen elke 
prijs wilde veroveren. Daartoe had hij opnieuw een vloot 
laten bouwen. Deze keer 900 Koreaanse schepen, waarmee 
10.000 soldaten konden worden overgezet. Daarnaast was 
er nog een Chinese vloot van 3500 schepen voor 100.000 
soldaten. In mei 1281 hadden beide vloten elkaar moeten 
ontmoeten, maar dat liep mis door ongehoorzaamheid 
van de kant van de Koreanen, die niet wilden wachten. 
Zonder de Chinezen kwamen de Koreanen dan ook niet 
ver. De grote vloot kwam op 30 juli aan, maar ook deze 
werd in een plotselinge storm versplinterd en wel zo hevig 
dat het verhaal ging dat je door de zee kon lopen over een 
massa wrakhout. Naar men beweerde waren praktisch 
alle 100.000 soldaten omgekomen. Het was duidelijk dat 
Kubilai Khan nooit meer een invasiemacht naar Japan zou 
sturen. Japan was gered en hiermee was de legende van 

de Kamikaze geboren, de goddelijke wind die het land 
tegen vreemde invallen zou beschermen.
De plaats waar de vloten waren gezonken was bekend, 
en ook al was dat niet zo, dan wisten plaatselijke vissers 
wel te vertellen waar ze allerhande scheepsonderdelen 
en oud wapentuig in hun netten naar boven haalden. Het 
is merkwaardig dat het tot circa 1980, dus zo’n 700 jaar, 
heeft geduurd voordat de plekken systematisch werden 
onderzocht. En daarbij kwamen ontluisterende feiten aan 
het licht. Uit de manier waarop de Mongoolse schepen 

waren gebouwd, moesten de onderwaterarcheologen con-
cluderen dat deze schepen ook wel zonder goddelijke storm 
zouden zijn gezonken. Ze waren ofwel haastig in elkaar 
gezet, danwel uit oude stukken hout in elkaar getimmerd 
en in elk geval volledig ongeschikt om op volle zee te 
vertoeven. Waterdichte schotten die uit te korte eindjes 
hout, met kruislingse spijkers tot een onduidelijk geheel 
waren samengesteld, masten die geen behoorlijke mast-
voet hadden, ijzeren spijkers met insluitingen zodat ze 
wel moesten breken, er werd vrijwel geen degelijk stuk 
werk omhoog gehaald. Overal werden platboomde schepen 
gevonden, terwijl alleen de V-vormige kielen zeewaardig 
waren. Kubilai Khan had in zijn grote haast klungelwerk 
afgeleverd en met elke artefact dat nog steeds wordt op-
gevist, wordt Japan weer een illusie armer.

als het werkt...
           dan werkt het zo:

Kamikaze

tekst
Jaap Gestman Geradts

Illustraties/beeldbewerkingen
Jeroen Bons

• De zeebodem voor Japan 
ligt bezaaid met wrakhout. Er 
is pas een half procent in kaart 
gebracht, maar duidelijk is wel 
dat de kwaliteit van de schepen 
beroerd was.

• De ankers uit 1270 wegen geregeld meer dan een ton. 
De Mongoolse invasieschepen waren dan ook twee maal 
zo lang als de Europese schepen uit die tijd.

techniek

Iridium is begonnen met de ont-
wikkeling en bouw van de ‘Iridium 
Next’-satellieten, de tweede genera-
tie communicatiesatellieten van het 
bedrijf. Het gaat om 72, in een lage 
baan om de aarde te brengen, com-
municatiesatellieten met negen re-
servesatellieten, ter vervanging van 
de huidige 66 in een lage baan om 
de aarde draaiende satellieten.
Iridium Next moet in 2016 opera-
tioneel zijn. Er waren nog twee be-
drijven in de race om de satellieten 
te bouwen, het Amerikaanse Lock-
heed Martin en het Franse Thales 
Alenia Space. Het Franse concern 
heeft begin deze week verrassend 
de opdracht in de wacht gesleept. 
Dat kwam mede doordat het Franse 
staatsbedrijf Coface van de regering 
een kredietgarantie mocht afgeven 

die 95% afdekt van het krediet van 
1,8 miljard dollar dat Iridium nodig 
heeft voor de ontwikkeling en bouw 
van de satellieten door Thales. Iri-
dium kan daarmee tegen een lage 
rente lenen. De opdracht aan Thales, 
dat een belangrijke vestiging heeft 
in Hengelo, heeft een waarde van 
2,1 miljard dollar.

Vissersvloot
Inclusief lancering van de satellieten 
is 2,9 miljard dollar nodig. Iridium 
verwacht de ontbrekende 1,1 miljard 
dollar uit de groeiende eigen omzet 
te kunnen betalen. Zo leverde Iri-
dium voor de schepen van het Britse 
Zodiac Maritime Agencies, onlangs 
156 OpenPort terminals. 
In Spanje werden 100 Iridium 
OpenPort-systemen geleverd aan 

een vloot Spaanse vissersschepen. 
Die voldoen daarmee aan nieuwe 
Europese regelgeving die 1 januari 
is ingegaan. Vissersschepen boven 
24 meter moeten volgens deze regels 
een elektronisch logboek bijhouden, 
waarmee zij posities en vangsten da-
gelijks kunnen rapporteren. Vanaf 
juli 2011 gelden deze regels voor 
alle Europese vissersschepen boven 
de 15 meter. Alleen Spanje heeft al 
2300 vissersschepen die onder deze 
regels vallen. Spaanse vissers krijgen 
subsidie van de Spaanse overheid 
om de aanschafkosten van appara-
tuur voor het elektronisch logboek te 
verminderen. Het Iridium OpenPort-
systeem is geschikt voor telefoon 
(drie lijnen) en dataverkeer.

Voor communicatie tussen appara-
tuur op zee en apparatuur op de wal 
heeft Iridium een compacte transcei-

ver ontwikkeld voor het automati-
sche versturen van compacte bursts 
met data-informatie (short burst data 
of SBD). De 9602 SBD transceiver 
kan onder meer worden gebruikt om 
gegevens over motoren door te geven 

of om ladinggegevens te monitoren. 
Er is twee jaar aan de ontwikkeling 
gewerkt.

Concurrentie
Het via de geostationaire satellieten 
van Inmarsat werkende Schlumber-
ger heeft een draagbaar en compact 
communicatiesysteem ontwikkeld 
voor de offshoresector. Het SeaCon-
nect gedoopte VSAT-systeem werkt 
met een voor de zeevaart gestabili-
seerde antenneschotel met een dia-
meter van slechts 60 centimeter. Tot 
nu toe waren schotels van dit formaat 
alleen geschikt voor apparatuur aan 
land, bijvoorbeeld door journalisten 
in oorlogsgebieden. Maritieme op 
de C-band van Inmarsat werkende 
VSAT-systemen gebruikten tot nu 
toe antenneschotels met diameters 
van rond de twee meter. 
Het SeaConnect-systeem werkt met 

een Code Division Multiple Acces 
(CDMA)-techniek. De bandbreedte 
van een kanaal is daarbij afhankelijk 
van de hoeveelheid data die ermee 
wordt verstuurd. Wie zwijgt, houdt 
zo geen ruimte bezet binnen het fre-

quentieblok van de zender. Met de 
compacte apparatuur kunnen daar-
door toch meerdere gesprekken 
tegelijk worden gevoerd en inter-
netverbindingen worden onderhou-
den. De zendapparatuur kan door het 
personeel van een offshorebedrijf 
zelf, binnen een half uur worden 
geïnstalleerd. ‘De draagbaarheid en 
compactheid maken het systeem ge-
schikt voor elk type offshorevaartuig 
of platform’, zegt Paul Khayat, van 
Schlumberger Global Connectivity 
Services. ‘Het product is speciaal 
ontwikkeld voor de offshoresector. 
Het biedt scheepseigenaren en ser-
vicebedrijven de mogelijkheid zelf 
hun communicatie te verzorgen.’

Ongelimiteerd
SeaConnect biedt ongelimiteerd 
internetgebruik aan voor een vaste 
prijs. Het SeaConnect-systeem is de 
afgelopen zes maanden uitgetest op 
offshoreschepen en installaties in 
Zuidoost-Azië, waar het inmiddels 
op de markt is gebracht.
Concurrent Thrane & Thrane heeft 
intussen de 10.000ste Sailor Fleet-
Broadband-terminal geleverd, sinds 
de introductie van het breedbandsy-
steem in november 2007. Hij werd 
door Telemar geplaatst op een schip 
van de Duitse Rickmers Groep, die 
ruim 100 FleetBroadband-systemen 
bestelde voor haar vloot.

Thales bouwt 81 satellieten voor Iridium

Maritieme telecomsector investeert stevig
Door Hans Heynen

De vraag naar maritieme telecommunicatieap-
paratuur blijft groot. De sector lijkt nauwelijks te 
lijden onder de crisis. Zowel Iridium, als de via In-
marsat opererende maritieme telecombedrijven 
investeren dan ook onverminderd door in de ont-
wikkeling van nieuwe diensten en apparatuur en 
melden verkoopsuccessen.

Iridium Next moet in
2016 operationeel zijn

Door Hans Heynen

AMSTERDAM

Cosmic Navigation uit Amster-
dam heeft een digitale vaaratlas 
van Nederland gemaakt die op 
de laptop of pc kan worden ge-
installeerd. Wanneer de laptop 
of pc met een gps wordt verbon-
den toont de Digitale VaarAtlas 
de positie van het schip in de 
kaart. Cosmic Navigation maak-
te eerder een digitale vaaratlas 
voor de TomTom.

De Digitale Vaaratlas is een ge-
scande versie van de papieren Vaa-
ratlassen van Noord-, Midden- en 
Zuid Nederland van EuroCartografie 
uit Hendrik Ido Ambacht. Deze zijn 
gedeeltelijk gebaseerd op data van 
wegenkaarten van TeleAtlas. De 
drie papieren atlassen bevatten elk 
ruim 30 gedetailleerde vaarkaarten. 
Die zijn voor de Digitale VaarAtlas 
echter vrij slordig tegen elkaar aan 
gescand. Op veel plaatsen zijn sple-
ten en verspringingen te zien op de 
‘digitale’ kaart.
Omdat de kaarten van de papieren 
VaarAtlas het land niet volledig in 
beeld brengen, vallen er tijdens het 
scrawlen over de digitale versie nogal 
wat gaten. Op een aantal plaatsen, 
zoals in Midden- en Oost-Brabant, 
gaat het beeld zelfs helemaal op 
zwart. De daar liggende vaarwegen 
komen niet voor in de papieren Vaa-
rAtlas van Zuid-Nederland en staan 
dus ook niet op de digitale versie. 
Wie via het Wilhelminakanaal en het 
Beatrixkanaal naar Eindhoven wil 
varen, of via de Zuid-Willemsvaart 
naar de Maas, komt dus bedrogen 
uit. De Brabantse kanalen staan er 
niet op. Directeur Jochem Kentgens, 
van CosmicNavigation, heeft Schut-
tevaer toegezegd te kijken of het mo-
gelijk is hier, in een komende editie, 
of via een update, iets aan te doen.

Onvolledige dekking
Ook elders in het land stuit de ge-
bruiker op ‘witte vlekken’ in de 
kaart. Amersfoort staat bijvoor-
beeld niet op de kaart, terwijl die 
stad toch een binnenvaarthaven heeft 
voor schepen tot 86 meter is en drie 
flinke jachthavens. De digitale en 
papieren VaarAtlas stoppen halver-
wege de Eem. Hetzelfde geldt voor 
de Overijsselse en Twentse kanalen. 
Die staan er ook voor een groot deel 
niet op.
Wie via het Kanaal Gent-Terneuzen 
naar Sas van Gent wil varen, komt 
eveneens bedrogen uit. De kaart 
stopt vlak achter de sluizen van Ter-
neuzen. Wie over de Westerschelde 
naar Antwerpen vaart heeft ook een 
extra kaart nodig. De meeste andere 
vaarkaarten van Nederland lopen 
door tot Gent en Antwerpen.
Hoewel de kaart vooral is bedoeld 
voor de pleziervaart, ontbreken op 
diverse plaatsen kleine vaarten. Die 
zijn echter bij uitstek geschikt voor 
de vele tienduizenden sloepen en 
trailerbare motorbootjes in ons land. 
Zo zit er in Noord-Holland een gat in 
de kaart bij de vaarten tussen Hoorn 
en Avenhorn.

Moeizaam scrawlen
Een puntje van irritatie is ook, dat 
het scrawlen over de kaart, om een 
reis voor te bereiden of een route 
uit te zetten, maar moeizaam gaat. 
Wanneer je voor meer overzicht 
uitzoomt en dan de cursor op het 
punt zet waarop je wilt inzoomen, 
lukt dat niet, ook niet wanneer je dat 
punt naar het midden sleept. Tijdens 
het inzoomen, loopt de kaart schuin 
onder je muis weg.
Om nauwkeurig op een punt in 
te zoomen moet de geografische 
positie van dat handmatig worden 
ingevoerd. Dat is nog zoeken, want 
de lengte- en breedtegraad waarop 
de cursor staat wordt niet getoond 

en de notering van lengte- en breed-
tegraden op de kaart zelf houdt ook 
niet over.
Wie met zijn muis te ver uitzoomt, 
komt voor een onplezierige verras-
sing te staan. In plaats van te stoppen 
met uitzoomen gaat de kaart snel aan 
de wandel. Zo snel dat de kaart bin-
nen een seconde volledig uit beeld is 
verdwenenen, waarna een veld van 
groene en blauwe blokken tevoor-
schijn komt, met de mededeling dat 
van deze geografische positie geen 
kaartgegevens beschikbaar zijn. De 
gebruiker mag dan raden aan welke 
kant van het scherm de kaart verstopt 
zit. Eigenlijk lukt terugvinden alleen 
door het invoeren van een geografi-
sche positie. Het invoeren van een 
plaatsnaam is niet mogelijk.

Positiebepaling
Wanneer de pc of laptop is uitgerust 
met een gps-muis, geeft de Digitale 
VaarAtlas aan waar het schip zich 
bevindt. Er zit echter geen routeplan-
ner op. ‘Het is wel mogelijk met 
de muis een route uit te zetten in 
de pc-versie. Je kunt dan zien of 
je de uitgezette koers nog volgt’, 
zegt directeur Jochem Kentgens van 
CosmicNavigation. 

De al wat langer bestaande en een-
voudiger TomTom-versie van de Di-
gitale VaarAtlas ziet Kentgens meer 
als een leuke gadget. ‘De pc-versie 
is completer. Op de TomTom zie je 
bijvoorbeeld alleen dieptegegevens, 
maar zijn er geen kleurverschillen 
die de randen van de banken aan-
geven. Daarnaast bevat de pc-versie 
almanakinformatie over bruggen, 
sluizen, havens. Ook is informatie 
te vinden over aan het water liggende 
restaurants en campings. Op beide 
versies staan de vaarreglementen en 
uiteraard alle boeien.
De Digitale Vaaratlas is wel scherp 
geprijsd. De pc-editie kost 99 euro 
en de TomTom-editie 89 euro. De 
cd-roms bevatten ook toeristische 
vaarroutes voor de pleziervaart. De 
cd-roms zijn verkrijgbaar bij water-
sportwinkels en boekhandels of te 
bestellen via www.vaaratlas.nl.
De Digitale Vaaratlas is niet te koop 
bij ANWB-winkels. ‘De ANWB is 
onze grootste concurrent. Zij hebben 
ook een digitale vaarkaart van Ne-
derland. Die kost 139 euro, exclusief 
de almanakinformatie die er bij ons 
wel bij zit.’

www.vaaratlas.nl

Brabantse- en Twentse kanalen ontbreken

Slordig knip- en plakwerk
ontsiert Digitale VaarAtlas

Door Hans Heynen

URK

Een van de snelstgroeiende 
bedrijven in de maritieme tele-
communicatiesector is het op 
Urk gevestigde SeaVSat, acht 
jaar geleden opgericht door Ur-
ker Sjoerd de Boer. ‘We hebben 
tot nu toe 8231 SeaVSat-syste-
men geplaatst’, zegt De Boer, die 
zijn markt snel ziet groeien.

‘Vorig jaar bedroeg onze omzet 225 
miljoen euro en daar zitten we nu 
al overheen.’ SeaVSat levert snelle 
maritieme internetverbindingen 
wereldwijd. Rond 40% van de 
omzet komt uit Australië en China 
en zo’n 25% uit Afrika. Maar ook 
in Brazilië en Europa hebben we 
veel klanten.’
De Boer, die voor hij met SeaVSat 
begon, 20 jaar een bouwbedrijf had, 
verklaart de snelle groei van zijn be-
drijf uit de grote kostenbesparingen 
die het SeaVSat-systeem de klant 
oplevert. ‘Klanten hebben voor een 
vaste prijs onbeperkt toegang tot in-
ternet en via het Voice over Internet 
Protocol (VoIp) kan voor 0,9 cent per 
minuut worden gebeld. Scheepsei-
genaren betaalden vroeger zes dollar 
per minuut. De bel- en internetkosten 
liepen dan op tot 20.000 euro per 
maand. Met dit systeem betaal je 
voor onbeperkt internetten 1500 tot 
3000 euro per maand, afhankelijk 
van het type abonnement. Daar ko-
men dan zo’n 800 euro belkosten 
bij. Dan ga je dus van 20.000 naar 
3800 euro per maand. Een op ons 
systeem overgeschakelde rederij met 
45 schepen becijferde laatst dat ze 
met ons systeem 360.000 euro per 
maand besparen.
Daarnaast speelt de persoonlijke 
aanpak van De Boer een rol bij het 

verkoopsucces van zijn bedrijf. ‘Je 
kunt wel op beurzen gaan staan, 
maar dan verkoop je geen systemen. 
Je moet persoonlijk op de mensen 
afstappen. Ik ben maar een nuchtere 
Urker. In het begin ben ik naar Piet 
Vroon in Breskens gereden en heb 
hem het principe uitgelegd. ‘Begin 
hier maar gewoon’, zei Vroon. Ik 
ben drie maanden mee geweest op 
het eerste schip waar ik het systeem 
installeerde. Net zo lang tot het goed 
voor elkaar was. Vervolgens ben ik 
met de andere reders gaan praten.’

KU-band
De Boer laat de SeaVSat-installaties 

bouwen in de Verenigde Staten. ‘Op 
het douaneterrein van Schiphol lig-
gen ze op voorraad. Zo kunnen we 
binnen 24 uur wereldwijd bezorgen.’ 
Een complete installatie voor een 
schip komt op zo’n 30.000 euro. 
Een installatie met vaste schotel, 
voor op het rederijkantoor, komt 
op 1500 euro. ‘Een abonnement is 
er voor kantoren vanaf 200 euro. 
Dat is interessant, want SeaVSat-
abonnees kunnen gratis wereldwijd 
met elkaar bellen. Bemanningsleden 
kunnen desgewenst via een eigen 
prepaid telefoonkaart bellen.’

De Boer gebruikt voor de communi-

catie geen satellieten van Inmarsat. 
‘Die zijn te duur. Wij verzorgen de 
verbindingen via 34 geostationai-
re KU-band-satellieten (rond de 
15Ghz) waarop we capaciteit heb-
ben ingekocht. In Europa verzorgen 
we uplinks naar deze satellieten via 
eigen schotels, met diameters van 
negen tot 19 meter, in Noorwegen, 
Madrid en Londen.’
SeaVSat werkt onder meer met 
satellieten van Telstar. Deze satel-
lieten worden ook gebruikt voor het 
doorzenden van tv-signalen.
SeaVSat levert voor offshorebedrij-
ven in Europa ook systemen met 
compacte schotels.

In Nederland zijn onder andere 
Fugro, Vroon, Cornelis Vrolijk, 
Heerema, Sea Trucks Groep en Dam 
Shipping klant. In België DEME en 
Jan De Nul. ‘Ook grote oliecon-
cerns, zoals Shell en Total, hebben 
abonnementen. We verzorgen de 
telefoonverbindingen voor 7000 
mensen op offshoreplatformen.’

SeaVSat heeft vestigingen in Spanje, 
Noorwegen, Brazilië, de VS, Groot-
Brittannië, Rusland, Verenigde 
Emiraten en Singapore. Er werken 
inmiddels 400 mensen bij het bedrijf. 
‘En ik ken ze allemaal persoonlijk’, 
zegt De Boer ten slotte.

• De coaster Sylvia (80,28 x 12,50 meter, 3080 dwt) , varend voor Amadeus Schiffahrts- und Speditions, is ook uitgerust met eenSeaVSat. (Foto SeaVSat)

‘Je moet persoonlijk op de mensen afstappen’

SeaVSat op Urk groeit snel in maritieme communicatie

• Beeld van Zuid Nederland op de digitale VaarAtlas. (foto’s Hans Hey-
nen) 

• Tussen Hoorn en Avenhorn ontbreekt een strook vaarwater

• De rivier de Eem staat maar half op de VaarAtlas. Amersfoort staat er 
niet op.



Weekblad Schuttevaer Zaterdag 19 juni 201010 visserij

Prijzen tong en tarbot onder druk

URK

ijsselmeer
Met 20 aanvoerders bereikte de Ur-
ker afslag vorige week een omzet 
van 36.603 euro. De hoogste besom-
ming bedroeg 4800 euro.
De aalaanvoer bestond uit 148,5 
kilo fuikaal dik voor 5,50, 120,5 
kilo halfdik voor 8,04, 128,5 kilo 
normaal voor 9,96 en 17,5 kilo dun 
voor 17,66, 69 kilo schietfuikaal 
voor 5,62, 174,5 kilo voor 8,25 en 
180,5 kilo voor 11,56 euro, 141,5 
kilo fuikaal groot voor 5,28, 87 kilo 
voor 8,45 en 109,5 kilo voor 11,44, 
272 kilo lijnaal dik voor 5,43, 226 
kilo halfdik voor 8,62, 287,5 kilo 
normaal voor 13,43 en 46,5 kilo dun 
voor 12,59, 40,5 kilo kistaal dik voor 
5,79, 67,5 kilo halfdik voor 9,05 en 
56,5 kilo normaal voor 12,71, 60 
kilo steenaal normaal voor 9,44, 84 
kilo roodaal dik voor 5,34, 92,5 kilo 
halfdik voor 8,08 en 158 kilo nor-
maal voor 10,96, 19,5 kilo schieraal 
dik voor 6,16, 152 kilo vaalwateraal 
voor 6,01, 145,5 kilo voor 9,34, 335 
kilo voor 17,59 en 99,5 kilo voor 
15,82 euro per kilo. Verder was er 
zes kilo snoekbaars voor 8,69 en 
184 kilo voor 8,22, 87 kilo grote 
snoek voor 2,40, 112 kilo krab voor 
4,20, 41 kilo stroppers voor 9,48 en 
75,5 kilo midden Markerwaard voor 
15,35 per kilo. (WBV)

De aanvoer bleef tamelijk groot 
met 22.561 kisten van 88 kotters. 
Dat was wel iets minder dan vorige 
week, het verschil kwam vrijwel 
geheel op rekening van de schol. 
Waarmee niet gezegd is dat het 
aanbod daarvan klein was, integen-
deel. Wel was er wat meer tong, de 
vangsten bleven gelijk, maar het 
aantal tongvissers was groter.
Enkele kotters die zich vorige 
week op de scholvisserij in het 
Skagerak hadden toegelegd wa-
ren weer teruggekeerd naar hun 
meer traditionele visgronden en 
schroefden de tongaanvoer wat 
op. Vrijdag bleven de prijzen nog 
redelijk in de buurt van die van 
vorige week (de grootmiddel werd 
nog wat duurder) maar maandag 
gingen de noteringen flink omlaag, 
waarbij vooral de twee midden-
soorten het moesten ontgelden. De 
tarbotprijzen stonden de laatste we-
ken al onder druk en daaraan zou 
deze week nog geen eind komen. 
De grote aanvoer kan een oorzaak 
zijn geweest. Van het grote aan-
bod bestond een flink deel (6500 
kilo) uit Oostzeetarbot. Dat kan 
van invloed zijn geweest op de 
prijsvorming van de soorten 4 en 5. 
Deze Oostzeetarbot kostte vrijdag 
4,58 (4), 4,66 (5) en 2,29 (6). De 
in de lijst vermelde tarbotprijzen 
betreft alleen de Noordzeetarbot. 
De vangsten van deze vissoort wa-
ren goed, met een aantal kotters 
met 800 tot 1200 kilo.
De griet werd vrijdag al goedkoper 
en ging maandag verder omlaag 
naar een bedenkelijk niveau.
Tongschar was er minder, de prij-
zen bleven aan de lage kant ver-
geleken met vorig jaar (de kleine 
tongschar bracht toen moeiteloos 
4,50 per kilo op), maar brachten 
op wat de laatste maanden min of 
meer gangbaar is.
Er was wat minder schol, maar het 
totale aanbod bleef groot. In het 
vangstbeeld kwam nauwelijks ver-
andering. Tongvissers met kleine 
hoeveelheden, de scholspecialisten 
met partijen van 400 tot 900 kisten. 
Naar de huidige maatstaven ble-
ven de noteringen goed overeind, 
met het gebruikelijke prijsverschil 
tussen Doggerschol en die van de 
andere visgronden. De grote hoe-
veelheden worden tot nu door de 
handel vlot opgenomen.
De schar moest wat toegeven op 
de iets opgelopen prijs van vorige 
week.
Er was minder kabeljauw maar 
met 800 kisten bleef het aanbod 
tamelijk groot. Dat was overigens 
voornamelijk te danken aan een 
span dat donderdag met 400 kis-
ten kwam. De wat tegenvallende 
prijzen daarvan lagen duidelijk be-
neden de noteringen van vrijdag. 
Het aantal flyshooters met mul en 
poon nam, toe en daarmee de aan-
voer van rode poon. Zij namen 600 
kisten voor hun rekening, waarvan 
450 op vrijdag. Die dag waren de 
gemiddelde  prijzen 7,50 (1), 3,50 
(2), 2,80 (3) en 1,07 (4). De rode 
poon van de boomkorschepen en 
twinriggers bracht 2,20 (1), 1,90 
(2) en 0,50 (3) op. Voor de mul 
van de flyshooters, overigens is de 
vangst daarvan niet groot, betaalde 
de handel 10,20 (1) 8,25 (2), en 
7,50 (3). Af en toe ontstaan er grote 
onderlinge verschillen, zo werd er 
mul 2 verhandeld voor 9,53 maar 
ook voor 6,74.

Verreweg de meeste aanvoer was 
er op vrijdag met ruim 13.000 
kisten van 49 aanvoerders. Op 
maandag ontstond er vertraging 
door een storing in het geautoma-
tiseerde verkoopsysteem en begon 
de veiling anderhalf uur later om 
9 uur. Die dag waren er 29 kotters 
met ruim 7000 kisten. De gemid-
delde besommingen van de boom-
korvaartuigen en de twinriggers 
waren toch wat tegenvallend, op 
de gebruikelijke uitzonderingen 
na. De omzet van Visveiling Urk 
bedroeg bijna 2 miljoen euro en dat 
is een alleszins redelijk bedrag.

De aanvoer bestond o.a. uit: 33.653 
kilo tong, 37.543 kilo tarbot, 6203 
kilo griet, 11.838 kilo tongschar, 
3105 kilo mul, 1059 kilo Noorse 
kreeft, 15.430 kisten schol, 1368 
kisten schar, 218 kisten bot, 801 
kisten kabeljauw (Noordzee), 448 
kisten kabeljauw (Oostzee), 65 
kisten wijting, 107 kisten schel-
vis, 63 kisten heek, 1237 kisten 
poon, 6718 kilo krabben, 978 kilo 
wulken.

Gemiddelde prijzen: vrijdag maandag
tong:          
groot  21,30 20,76
grootmiddel  16,92 14,47
kleinmiddel  16,10 13,44
klein I  12,72 11,97 
klein II   9,33 9,44 
tarbot: 
super  11,56 11,58
1   9,64 8,76
2   8,52 8,94    
3   7,54 7,17  
4   7,56 7,36
5   7,45 7,21 
6    5,92 5,87
griet:
super  9,72 9,38 
1  8,49 6,99 
2  6,12  5,44 
3  3,19 2,53 
tongschar:
1  4,83 4,98
2  3,98 3,56
3  2,96 2,96
mul:
1  7,96 4,70
2  5,73 3,28
3  4,25 2,00
4  6,13 -,--
zeeduivel:
1  4,73 5,02
2  4,60 4,94
3  3,94 4,72
4  4,51 3,78
5  2,89 2,10
schol: 
1  1,72 1,72
2  1,49 1,43
3  1,25 1,29
4  1,22 1,28
schar:  0,63 0,57
bot:  0,35 0,35
kabeljauw (Noordzee):  
1  2,93 3,04
2  2,92 3,07
3  2,90 2,84  
4  2,70 2,81
5  1,98 2,69
6  1,21 2,18
kabeljauw (Oostzee):
1  1,54 -,-- 
2  1,75 -,--
3  1,68 -,--
4  1,58 -,--
5  1,38 -,--
6  1,11 -,--
wijting  0,62 0,90
Rode poon:
super  7,65 7,96
1  5,94 4,02
2  3,09 3,15

3  2,05 1,02
4  1,07 1,09
grauwe poon  0,34 0,34

In navolging van de ontwikkelingen 
in vooral het Verenigd Koninkrijk en 
Duitsland liep in Nederland in 1961 
de eerste hektrawler van stapel, de 
YM-5 Maria Elizabeth van de NV 
Scheepsexploitatie Maatschappij De 
Marezaten in IJmuiden. Sindsdien is 
het hard gegaan. Engelse en Duitse 
hektrawlers waren in die tijd echte 
fabrieksschepen. Zij maakten lange 
reizen en richtten zich nagenoeg vol-
ledig op rondvissoorten die vaak ver 
van huis te vangen waren. De vis 
werd aan boord gefileerd en ingevro-
ren of zelfs ingeblikt. Nederlandse 
hektrawlers richtten zich vooral op 
de traditionele haringvisserij. Er wer-
den relatief korte visreizen gemaakt 
en de haring werd als vers product 
aangeland of gekaakt en gezouten in 
tonnen. Dit laatste vooral gedurende 
het maatjesharingseizoen.

Pelagisch net
De introductie van het pelagisch net 
in 1966 had verstrekkende gevol-
gen voor de ontwikkeling van de 
hektrawlervloot. Met het pelagisch 
net, ook wel zwevend net genoemd, 
kon de hele waterkolom worden be-
vist. Om effectief op haring te vis-
sen diende de vangopening van het 
pelagisch net zo groot mogelijk te 
zijn. Dit hield in dat het net groter 
en zwaarder werd uitgevoerd dan 
de tot dan gebruikte bodemtrawl. 
Het gebruik van het pelagisch net 
vergde derhalve meer kracht van de 
schepen. Veel hektrawlers in die tijd 
kwamen vermogen te kort om dit net 
effectief te kunnen gebruiken, waar-
door de behoefte aan schepen met 
zwaardere motoren toenam. Rond 
die tijd werden ook nieuwe visgebie-
den ontdekt nabij de Hebriden en ten 
westen van Ierland. Deze gebieden 
lagen verder van huis dan de tot dan 
beviste gebieden op de Noordzee. 
Zwaardere motoren waren dan ook 
nodig om de vaarsnelheid te verho-
gen om daarmee het visverlet zoveel 
mogelijk te beperken.
De ontwikkeling van nieuwe vis-
gronden en de introductie van het 
pelagische net werden door de over-
heid financieel ondersteund, terwijl 
de reders ook een financiële tege-
moetkoming konden krijgen voor 
de aanschaf van nieuwe vislieren, 
motoren en visopsporingsappara-
tuur. Tot in de jaren ‘70 heeft men op 
deze wijze zonder echte problemen 
op haring kunnen vissen.
 
Sluiting Noordzee
In 1977 werden Nederlandse haring-
vissers voor het eerst geconfronteerd 
met vangstbeperkende maatregelen. 
Van 1978 tot en met 1982 werd de 
Noordzee voor de Nederlandse ha-
ringvissers zelfs tot verboden gebied 
verklaard. De Nederlandse reders 
zochten in die tijd naarstig naar al-
ternatieven om hun vloot hektrawlers 
in de vaart te houden. Uiteindelijk 
werd in de visserij op makreel en 
horsmakreel en ook blauwe wijting 
een alternatief gevonden. Deze 
vissoorten lieten zich goed van-

gen ten noorden, zuiden en westen 
van Ierland en Engeland en boven 
Schotland. Makreel en horsmakreel 
vonden gretig aftrek in onder meer 
Nigeria en Japan, waarmee nieuwe 
afzetmarkten werden aangeboord.
Na een periode waarin geen nieuwe 
hektrawlers in de vaart kwamen, wa-
ren in 1979 de perspectieven voor 
de visserij dusdanig gunstig dat 
Nederlandse rederijen weer nieuwe 
schepen bestelden. Dit waren forse 
schepen met een enorme vangca-
paciteit, waardoor men al gauw te 
maken kreeg met het feit dat de aan 
Nederland toegewezen vangstquota 
niet toereikend waren om de Neder-
landse hektrawlervloot het jaar rond 
te laten vissen.

Experimenteel
In het midden van de jaren ‘70 maak-
te een aantal hektrawlers experimen-
tele visreizen, die gedeeltelijk wer-
den gefinancierd met overheidsgeld. 
Een aantal hektrawlers viste voor de 
Afrikaanse Westkust en ter hoogte 
van de Canarische Eilanden op inkt-
vis en baarsachtige vissoorten. In 
1984 werden twee hektrawlers naar 
de viswateren voor de Amerikaanse 
Oostkust gedirigeerd en in 1988 ging 
een hektrawler zelfs vissen nabij de 
Falkland-eilanden. Ook voor de Ma-
rokkaanse kust werd in die tijd op 
experimentele basis gevist.
Na 1985 kwam het een en ander in 
een stroomversnelling terecht, die 
direct verband hield met de vangst-
quotering. De oudere vissersschepen 
werden noodgedwongen afgestoten, 
zij waren te verouderd of te klein. 
Deze schepen werden verkocht, ook 
in het kader van ontwikkelingshulp, 
of omgevlagd, vooral naar Engeland 
en Duitsland, om daarmee op het 
quotum van die landen te vissen.

Nog vier
Van de 15 rederijen die Nederland 
ooit telde zijn er nog vier over. De 
meeste rederijen zijn opgeheven, 
failliet gegaan of overgenomen door 
de andere rederijen. De huidige rede-
rijen zijn: Jaczon Rederij en Haring-
handel uit Scheveningen, Cornelis 
Vrolijk’s Visserijmaatschappij uit 

IJmuiden, Parlevliet & Van der Plas 
uit Katwijk en W. van der Zwan & 
Zn. uit Scheveningen. Enkele jaren 
geleden is Jaczon Rederij en Haring-
handel  overgenomen door Cornelis 
Vrolijk’s Visserijmaatschappij onder 
behoud van haar eigen identiteit en 
naam. De vier rederijen exploiteren 
gezamenlijk 11 grote hektrawlers 
en twee kleinere eenheden onder 
Nederlandse vlag. De vier rederij-
en zijn lid van de Redersvereniging 
voor de Zeevisserij, de belangenor-
ganisatie van eigenaren van grote 
diepvriestrawlers voor pelagische 
vissoorten.
Begin 2000 hebben genoemde re-
derijen en een aantal rederijen uit 
andere Europese landen zich in 
Europees verband verenigd in de 
Pelagic Freezer-trawler Association 
(PFA), de organisatie die de leden 
vertegenwoordigt op internationaal 
niveau, ook bij de Europese Com-
missie over de toekenning van vis-
quota en licenties. De PFA telt mo-
menteel negen leden die samen circa 
25 hektrawlers exploiteren. Naast de 
vier Nederlandse rederijen zijn dat: 
Doggerbank Seefisherei GmbH uit 
Duitsland, France Pélagique s.a.r.l. 
uit Frankrijk, Interfish Ltd uit het 
Verenigd Koninkrijk, North Atlantic 
Fishing Company Ltd uit het Ver-
enigd Koninkrijk en UAB Atlantic 
High Seas Fishing Company uit Li-
touwen. De genoemde buitenlandse 
ondernemingen zijn feitelijk doch-
terbedrijven van de vier Nederlandse 
rederijen of de bedrijven waarin zij 
belangen hebben.

De vloot
De van oorsprong Katwijkse rederij 
Parlevliet & Van der Plas heeft de 
grootste vloot hektrawlers. Het be-
drijf exploiteert momenteel slechts 
twee schepen onder Nederlandse 
vlag, de KW-172 en de KW-174. 
Dertien anderen varen onder de vlag 
van Duitsland, het Verenigd Konink-
rijk, Noorwegen en Litouwen. De 
schepen hebben lettertekens als BX, 
H, KL en ROS op de boeg. De rederij 
heeft ook een Noorse trawler in de 
vaart, de NT-500-V.
Parlevliet & Van der Plas mag zich 

tevens eigenaar noemen van het 
grootste vissersschip ter wereld, 
de KW-174 Annelies Ilena. Dit 
schip kwam in 2000 in de vaart 
als SO-914 Atlantic Dawn. Kelvin 
McHughes van de Atlantic Dawn 
Group uit het Ierse Killybegs liet 
het enorme vaartuig in 2000 bou-

wen in Noorwegen voor ongeveer 
40 miljoen Engelse pond. Toen het 
schip met een lengte van 145 meter, 
een inhoud van 14.055 gt en bijna 
20.000 pk in de vaart kwam deed het 
menig wenkbrauw fronsen. Kan zo’n 
schip, dat 7000 ton vis kan stouwen 
wel lonend vissen en wat zijn de 
gevolgen voor de visbestanden riep 
menigeen?
Parlevliet & Van der Plas kocht het 
enorme schip in 2007 van de nazaten 
van Kevin McHughes die in dat jaar 
plotseling overleed. De schepen van 
Parlevliet & Van der Plas bevaren 
de visgronden van de South Pacific, 
de Noordzee, Golf van Biskaje, de 
Engelse, Ierse en Afrikaanse wate-
ren, net als de andere rederijen met 
hun schepen doen.
Jaczon uit Scheveningen heeft daar-
naast ook nog een vloot kotters in 
bedrijf, die zijn uitgerust voor de 
vangst op verse vis. Flyshooters 
onder Nederlandse en Franse vlag, 
Eurokotters, boomkorkotters en 
twinriggers onder Engelse en Ne-
derlandse vlag voeren nagenoeg 
wekelijks aan op de visafslag van 
Scheveningen, waarmee een sub-
stantiële bijdrage wordt geleverd aan 
de aanvoer en omzet van de lokale 
visafslag. 

Peru
De andere Scheveningse rederij, 
W. van der Zwan en Zn., heeft nog 
een  visserijbedrijf in Peru, dat be-
gin dit jaar versterking kreeg van 
de SCH-54, die naar dat land werd 
omgevlagd en momenteel voor de-
ze Peruaanse vestiging vist. Deze 

hektrawler, die in 1989 in de vaart 
kwam, voer van 2005 en 2007 onder 
de vlag van Belize voor IJslandse 
rekening. Dit schip werd echter in 
2007 weer teruggekocht om de la-
cune in vangcapaciteit weer op te 
vullen die was ontstaan na de brand 
op het vlaggenschip van de rederij, 

de SCH-302, in januari 2007. Na 
een langdurig herstel van de schade 
kwam de SCH-302 eind 2009 weer 
in de vaart en werd de SCH-54 weer 
omgevlagd, nu naar Peru.
Een tekort aan quotum noodzaken 
de rederijen tot vindingrijkheid wat 
betreft de exploitatie van hun sche-
pen. Een ander schip van de rederij, 
de SCH-6, is enkele weken geleden 
(tijdelijk) omgevlagd naar Belize. 
Met een licentie uit dit Latijns-
Amerikaanse land is de 100 meter 
lange trawler nu gerechtigd om in 
de visrijke wateren van Mauritanië 
te vissen, nadat een poging om dit 
onder Nederlandse vlag te doen 
niet lukte, omdat de licenties voor 
vissersschepen uit de EU al waren 
vergeven.

Visrechten
Tot 2002 maakten bilaterale vis-
serijovereenkomsten tussen de Eu-
ropese Unie (EU) en derde landen 
onderdeel uit van het gemeenschap-
pelijk visserijbeleid (GVB). In 2002 
had een hervorming plaats van het 
GVB, waarbij ook het concept van 
visserijpartnerschapovereenkomsten 
werd geïntroduceerd, met als doel 
de Europese vissersvloot toegang te 
verlenen tot het zeegebied van derde 
landen en tegelijkertijd de capaciteit 
van visserij van de partnerlanden in 
hun wateren te verduurzamen en te 
versterken. Momenteel zijn er 16 
visserijpartnerschapsovereenkom-
sten van kracht. Hiervoor betaalt de 
EU aan de betreffende landen een 
jaarlijkse subsidie. De belangrijkste 
overeenkomsten wat dat betreft zijn 

afgesloten met Mauritanië, Marok-
ko, Groenland, Guinee-Bissau en de 
Seychellen.
Voor Nederlandse visserijbedrijven 
is vooral de partnerschapsovereen-
komst met de Islamitische Repu-
bliek Mauritanië van belang. In 
2008 sloot de EU met dat land een 
nieuwe partnerschapsovereenkomst 
met een looptijd van vier jaar, waar-
voor de EU de Mauritaanse overheid 
in totaal 305 miljoen euro betaalt. 
Vorig jaar incasseerde Mauritanië 76 
miljoen euro, waarvan 16 miljoen 
bestemd was voor versterking van 
duurzaam visserijbeleid. Daarbo-
venop betaalden Europese vissers 
aan de Mauritaanse overheid 13,5 
miljoen euro voor de visrechten. Dit 
bedrag komt volledig ten laste van 
de visserijbedrijven zelf.
Verschillende landen hebben licen-
ties toegewezen gekregen om in de 
visrijke wateren voor de kust van 
Mauritanië te mogen vissen, zoals 
Italië, Portugal, Spanje, Griekenland 
en Frankrijk. Dit zijn de licenties die 
worden gebruikt voor bijvoorbeeld 
tonijnenvissers en longliners. Voor 
de pelagische diepvriestrawlers zijn 
in totaal 17 licenties beschikbaar, 
waarvan vooral de Nederlandse re-
derijen en hun buitenlandse dochter-
ondernemingen gebruik maken.

Aanslag
De reders betalen de Mauritaanse 
overheid daarvoor 6,20 tot 8,20 euro 
per maand per gt, afhankelijk van 
de grootte van het schip. Dit bedrag 
loop op naar 6,50 tot 8,50 euro per 
maand per gt in 2011-2012.
Niet iedereen is gecharmeerd van die 
grote vissersschepen, die met hun 
enorme vangcapaciteit een aanslag 
plegen op de visbestanden. Zo maakt 
Greenpeace de Nederlandse over-
heid het verwijt dat zij met finan-
ciële steun de Nederlandse trawlers 
in staat stelt de wateren rond arme 
landen leeg te vissen. En nog on-
langs stelden twee leden van de SP 
de minister van Buitenlandse Zaken 
en de minister van Landbouw, Na-
tuur en Voedselkwaliteit kritische 
vragen over visserijrechten die de 
EU betaalt aan Mauritanië.

• De SCH-6 van W. van der Zwan en Zn. is enkele weken geleden tijdelijk omgevlagd naar Belize. (Foto Bram Pronk)

Viertal rederijen bezit grootste en modernste schepen ter wereld

Internationalisering steeds belangrijker
voor Nederlandse trawlerrederijen

Door Bram Pronk

De hektrawler heeft 
zich, sinds haar intro-
ductie in Nederland in 
1961, in een halve eeuw 
ontwikkeld tot een ui-
terst efficiënt en effec-
tief vissersvaartuig. Ne-
derlandse hektrawlers 
behoren tot de grootste 
en modernste ter we-
reld en bevissen nage-
noeg alle wereldzeeën, 
overigens niet tot ieders 
genoegen. 

Honderden miljoenen voor
visrechten in Mauretanië

Drie miljoen euro
voor veiligheid
Ierse vissers
DUBLIN

De Ierse regering stelt een sub-
sidie van drie miljoen euro be-
schikbaar voor verbetering van 
de veiligheid aan boord van vis-
sersschepen.

Het geld is bestemd voor investerin-
gen in brandbestrijdingsapparatuur, 
beademingsapparaten en andere 
veiligheidsvoorzieningen, zowel 
op schepen van beroepsvissers als 
op vaartuigen voor toeristische hen-
geltochten op zee.
Het fonds wordt beheerd door de 
Irish Sea Fisheries Board. Staats-
secretaris Sean Connick herinnerde 
bij de aankondiging aan een ongeval 
met een rubber visbootje bij Helvic 
Head, waarbij eind mei twee vissers 
om het leven kwamen. ‘Ik ben me 
maar al te goed bewust van de pijn 
en het lijden die ongevallen op zee 
veroorzaken bij de gezinnen en de 
kustgemeenschappen. Het is onze 
dure plicht er alles aan te doen om 
verdere ongevallen te voorkomen. 
Een van de preventieve maatregelen 
is ervoor te zorgen dat de vissers-
schepen voldoen aan de hoogste 
eisen op veiligheidsgebied.’
Volgens de bewindsman is het 
geld voldoende om 800 schepen 
en schippers in staat te stellen hun 
veiligheidsvoorzieningen aan boord 
te moderniseren. ‘Maar alleen maar 
met een modern schip rondvaren is 
niet genoeg, alle schippers en be-

SCHEVENINGEN

De SCH-18 Boeier en KW-2 As-
trid zijn zaterdag 12 juni uit-
geroepen tot winnaars van de 
vlootschouw ter gelegenheid 
van Vlaggetjesdag 2010 in Sche-
veningen.

De bemanning van de SCH-18 kreeg 
aan boord van het juryschip P-224 
Miranda het certificaat met wimpel 
voor het best onderhouden schip. 

De KW-2, een kleine staandwant-
visser, was van het dozijn vissers-
schepen dat deelnam, het mooist 
gepavoiseerd. Overigens bleven 
veel schepen binnen vanwege de 

harde noordelijke bries, die het varen 
voor de niet zeevarende passagiers 
allicht een minder prettige ervaring 
had kunnen maken. Van de kleine 
staandwantvissers voeren alleen de 
WR-152 Rana en de KW-2 Astrid 
mee. Bij het kiezen van een winnaar 
in de categorie ‘best onderhouden 
schip’ had de jury het niet makkelijk, 
want praktisch alle schepen zagen 
er uit om door een ringetje te halen. 
(BS)

manningsleden moeten een veilig-
heidstraining hebben gevolgd. Ik 
raad alle vissers die dat nog niet 
hebben gedaan aan contact op te 
nemen met de visserij-organisatie.’ 
(RP)

• Uitreiking van de prijs voor het best onderhouden schip aan de bemanning van de SCH-18 Boeier. (Foto Bert 
Scheigrond)• De KW-2 Astrid was het mooist gepavoiseerde schip. (Foto Bert Scheigrond)

SCH-18 en KW-2
winnen vlootschouw
Vlaggetjesdag 2010
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DIE GOEDE OUDE TIJD

In 1967 werd deze kaart gedrukt. Er is sindsdien 
veel veranderd. Het veer Wieldrecht-’s-Gravendeel 
- rechts op de foto - vaart niet meer en onder de Kil 
ligt de Toltunnel. De Dordtse Kil is hier nog niet 
verlegd, zodat schepen nog door het Malle Gat 

langs de zeehavens richting de Noord varen. In de 
haven de Adriaantje en een onbekende klipper. We 
zouden graag de namen van de eigenaren en die 
van de klipper vernemen.

Schuttevaer
70 jaar geleden
Uit Weekblad Schuttevaer van
15 juni 1940

Ook de vissers stapten over op stalen schepen. Er ont-
stonden zware, stalen Noordzeebotters met een volle 
kop, geringe zeeg en hoge kont. Al snel kwam er ook een 
gloeikopmotor in en dan volgde ook vaak een geveegde 
motorkont met doorgestoken in plaats van aangehangen 
roer en een stuurhutje.

Merkwaardig, op Urk zijn nooit ijzeren Noordzeebotters ge-
bouwd, wel bij Stapels in Enkhuizen en Schouten in Muiden. In 
1892 waren daar nog drie werfjes: Hendrik Schouten en Thomas 
Pauw aan de Hellingstraat en K. Groen aan de Weesperstraat. 
Maar het ging slecht, na 1900 was alleen Adrianus Cornelis 
Schouten nog actief met reparatiewerk. Hij liet zijn personeel 
omscholen en kocht knipscharen voor platen en boor-, frees- 
en buigmachines. In 1906 werd hier de eerste stalen botter 
gebouwd voor een reder in IJmuiden, er zouden er nog velen 
volgen tot het begin van de volgende crisis in 1929.
Op 30 december 1914 werd hier het aanbestedingscontract 
getekend voor een jachtbotter, bouwnummer 147 tussen de NV 
Scheepsbouw Maatschappij, voorheen de firma H. Schouten 
te Muiden en de heer J.W. Eilbracht, een rijke Amsterdammer. 
Al het plaatwerk van casco en dekken werd zes streep dik, de 
spanten stonden 40 centimeter van elkaar en het dek werd van 
vijf centimeter dik Amerikaans grenenhout gelegd.
Het complete schip ging 15.000 gulden kosten. Zeilmakerij B.C. 
Schouten uit Alphen aan den Rijn naaide de zeilen. Adrianus 
Schouten leverde Deutz-motoren, maar Eilbracht koos voor 
een viercilinder Regal benzinemotor, type S, heavy duty, 45 
pk, aangepast voor petroleum. Er zat een waterdichte Bosch 
ZR 4 dual magneto op en een Rushmore starter. Samen met 
assen en schroef, ging dit spulletje ingebouwd 4800 gulden 
kosten. Maar het moest eerst nog van Coldwater in Michigan 
naar Nederland worden verscheept en inmiddels was de Eerste 
Wereldoorlog in volle gang. De motor ging vergezeld van een 
verklaring dat de motor niet voor oorlogsdoeleinden zou worden 
gebruikt en naar het neutrale Nederland ging en de verzekering 
bepaalde dat het oorlogsrisico voor Eilbracht was.

Naam onbekend
Ook al werd de naam van de botter met koperen blokletters 
aangebracht, we weten niet hoe die luidde. Eilbracht ging fi-
nancieel tenonder. Al in 1917 werd de botter verkocht aan de 
firma Veerman & Westland in Huizen en als HZ-84 ging ze 
op de Zuiderzee en in de territoriale wateren vissen. De eiken 
betimmering, de teakhouten schijnlichten en het met lincrusta 

afgezette plafond, zullen dat niet lang hebben overleefd.
In 1918 nam het trawlvisserijbedrijf van P. Roodnat de botter 
over en tot 1926 viste ze als IJM-96 Hendrika. Matthijs de 
Visser uit Klundert is de volgende eigenaar, de naam werd 
KL-50 Vrouwe Maartje, thuishaven Moerdijk. De botter lag 
meestal voor anker op het Hollands Diep, een grote raamkuil 
werd overboord gedraaid om paling, sprot en ansjovis te vangen. 
De Amerikaanse Regal-motor was vervangen door een 65 pk 
Caterpillar 3A. Ruim 50 jaar bleef ze eigendom van de familie 
de Visser. In 1965 werd de naam nog veranderd in Adriana, 
maar in 1969 is het vissen gebeurd.

Roestbonk
A. F. de Jong uit Haarlem kocht haar, de naam werd Xenos. In 
1979 vonden Jim Peeters, Toni Britsia en John Coenders haar in 
Vreeland aan de Vecht, een zwaar verwaarloosde roestbonk. In 
1983 kocht Jappie Strikwerda uit Schraard haar. Hij is bekend 
van zijn scheepslieren en heeft al meerdere charterschepen 
in de vaart gebracht. De botter werd opgeknapt, getuigd en 
ging met gasten zeilen vanuit Harlingen, ’s zomers ook op de 
Oostzee. De naam werd Bornrif.
‘In Stellendam zat ik op de zeevaartschool en ging als machinist 
varen, later ook als kapitein’, vertelt John Beekhuizen. ‘In 1984 
zat ik gezellig in een café in Harlingen. Een paar gasten zochten 
dringend een machinist en namen me met zachte dwang mee. 
De volgende ochtend vroeg moest ik een dikke Industrie van 

400 pk starten en in span visten we op rondvis. Het beviel wel, 
ik bleef vissen. De ouders van mijn vrouw hadden een stevige 
luxe motor, de Roelfina, Frans-Friese maat, 32 bij 5,05 meter. 
In het ruim stonden vier chemietanks. Ik bouwde haar om, 800 

lege kisten gingen het ruim in, ik haalde 
kokkels op bij de schepen op het Wad en 
bracht ze naar Harlingen, Stellendam of 
Yerseke. We haalden ook mosselzaad op. 
Jammer, in 1996 kromp de vloot in. Ik 
moest ook voor de kinderen zorgen en 
zocht iets aan de wal.’

Elf gasten
Beekhuizen ging kano’s en fietsen verhuren 
en samen met zijn broer had hij een schok-
ker. ‘Maar zeilen kon ik niet, de eerste tocht 
naar Terschelling zat ik met het boekje 
“Beter zeilen met platbodemjachten” van 
Jan Kooiman achter het roer. In de kroeg 
hoorde ik dat de Bornrif te koop was. Dat 
leek me een lekker schip, brede gangborden 
en geen rommel aan dek. De mast bleek 
verrot en de romp had overal dubbelingen. 
Ik heb zelf flinke stukken van het vlak en 
kimmen vernieuwd.
‘Ik zeil alleen, als ze kan gaat mijn vrien-
din Jet mee. Ik luister en kijk goed naar 
mijn nieuwe gasten om te peilen, wat zij 
willen. Kruisen is hier in de geulen hard 
werken, de kluiver moet steeds bak om 
door de wind te gaan. Ik zeil nu al weer 12 
jaar met de Bornrif, dit wordt het vierde 
jaar bij de Stichting Historische Zeilvaart 
Harlingen, een fijne club en ik krijg veel 
terugvraag. Tien, elf gasten is natuurlijk 
geen vetpot, maar er is een beetje winst. 
Het is een heerlijk schip en je kunt merken 
dat ze als jacht is gebouwd, want ze is snel 
en zeilt hoog aan de wind. Ze is hoger 
opgeboeid, heeft een mooie, sierlijke kop 
en is niet zo zwaar en log als de loods en 
Noordzeebotters uit de visserij.’

Scheepsgegevens
Noorzeebotter Bornrif. In 1914 gebouwd op de werf van Schouten 
in Muiden. Lengte: 17 meter. Breedte: 5,20. Diepgang: 1,40 meter. 
Grootzeil, fok en kluiver: totaal 200 m2. Motor: zescilinder DAF 
575, 105 pk bij 1500 toeren. Keerkoppeling: ZF. 

Noordzeebotter Bornrif
Tekst en foto’s Hajo Olij

• De Bornrif gefotografeerd tijdens de Brandarisrace in 1999. 
(Foto Hajo Olij)

Deel 450
Deze serie belicht wekelijks een repre-

sentante van het Nederlandse varende 

erfgoed. We gebruiken daarbij het register voor varende monumenten als leidraad. Dus we 

schrijven over schepen, die als monument zijn erkend of waarvan de eigenaar pogingen 

daartoe doet. Wie geïnteresseerd is om mee te doen aan deze serie, kan dat kenbaar maken 

aan de redactie via tel.: 0570-665525 of email redactie@schuttevaer.nl. 

DE ERFENIS

De BBZ vindt dat Denemarken 
en Duitsland enerzijds te vriende-
lijk zijn voor elkaar. ‘Historische 
schepen mogen zij uitsluiten van 
Solas. De beschutte wateren van 
deze fjord rechtvaardigen wel wat 
uitzonderingen of verlichtingen, 
maar ze moeten blijven voldoen 
aan Solas, ISPS en ISM.’
Verder vindt de BBZ de afspraken 

discriminerend voor Nederlandse 
en andere schepen en is het verbod 
op het oppikken van passagiers over 

de grens ‘in strijd met het Europese 
verdrag’. ‘De overeenkomst regelt 
de vaart met betalende passagiers 

(toeristen). Dat betekent dat Duitse 
schepen met een Traditionsschiff-
certificaat hier niet onder kunnen 

vallen. Zij zijn immers door hun 
overheid uitgezonderd van Solas, 
omdat zij worden beschouwd als 

• De Flensburgfjord is beschut water, maar nog steeds een deel van de Oostzee.

BBZ stuurt vragen over nieuw verdrag naar Brussel

Duitsland en Denemarken
helpen elkaars zeilvaart

Door Sander Klos

De BBZ heeft een con-
cept voor een bilateraal 
verdrag tussen Duits-
land en Denemarken 
voor zeilvaart op de 
Flensburgfjord aan de 
Europese Commissie 
voorgelegd. Het stuk 
dateert van begin mei, 
dus is opgesteld voordat 
beide landen in Brussel 
met de Europese Com-
missie en Nederland 
spraken over een tijde-
lijke oplossing voor het 
‘certificatenprobleem’ 
op de Oostzee. Dat 
overleg liep op niets 
uit, blijkt ook uit een re-
cente brief van minister 
Eurlings aan de Tweede 
Kamer. Ondertussen 
worden de Nederland-
se schepen ongemoeid 
gelaten.

pleziervaartuigen.’
De BBZ vraag de Europese Com-
missie dit stuk toe te voegen aan 
haar eerdere klacht tegen Dene-
marken, waarover de commissie op 
haar vroegst deze maand een besluit 
neemt. Ondertussen blijft minister 
Eurlings ‘gezien de uitkomst van 
het overleg met de Europese Com-
missie, Duitsland en Denemarken 
op 29 april’ bij alle drie de gespreks-
partners ‘aandringen op een voor 
onze traditionele zeilvaart accep-
tabele oplossing’. Dat schreef hij 7 
juni aan de Tweede Kamer.

Graag notulen
Er is nog geen officieel gespreksver-
slag uit Brussel gereed, dus bracht 
Verkeer en Waterstaat alvast zelf 
verslag uit. De BBZ wil trouwens 
graag die EU-notulen zien, al was 
het maar om te voorkomen dat beide 
overheden in eigen land een beeld 
scheppen als zouden wij tot de orde 
zijn geroepen en zou de commissie 
druk op ons hebben willen uitoe-
fenen’, zegt BBZ-medewerker Paul 
van Ommen.
‘Wij willen vooral de Duitse vloot 
graag helpen bij verzet tegen de ei-
gen overheid, want tot nu toe gebeurt 
daar niet veel. Ook zij zouden naar 
de commissie moeten stappen.’
Zoals gemeld, willen Denemarken 
en Duitsland niet weten van een tij-
delijke oplossing. De Nederlandse 
delegatie vond erkenning van de 
Nederlandse nationale veiligheids-
regels een redelijke tussenoplossing, 
omdat de Nederlandse zeilschepen 
voldoen aan een nationaal vastge-
legd beschermingsniveau. ‘Neder-
land heeft veel kennis en ervaring 
op het gebied van deze schepen. 
Basis voor deze Nederlandse regels 
is het Solas-verdrag. Op specifieke 
punten worden bovendien nog aan-
vullende eisen gesteld’, stelt de brief 
van Eurlings.

Onder de rechter
Maar Duitsland en Denemarken 
bewogen niet. Dat heeft alles te 
maken met de behandeling van de 

BBZ-klacht bij de Europese Com-
missie. ‘De Deense delegatie wilde 
de tussenoplossing niet accepteren 
en ook geen andere tussenoplossing 
voorstellen, met name vanwege de 
nog lopende rechtszaak rond de aan-
houding van de Catherina. Ook de 
Duitse delegatie zag, met een uit-
spraak van de Europese Commissie 
in het vooruitzicht, geen mogelijk-

heid voor een tussenoplossing.’
Staatssecretaris Huizinga vroeg in 
december Eurocommissaris Tajani 
nog eens snel duidelijkheid te schep-
pen door zijn standpunt over de toe-
passing van richtlijn 2009/45/EG en 
het Solas-verdrag te herbevestigen 
en zo Denemarken en Duitsland tot 
een ander standpunt te bewegen. 
‘Ambtelijk is er bij de commissie 
aangedrongen op spoed en ik heb 
zelf Eurocommissaris Kallas er 10 
maart nog op aangesproken’, schrijft 
Eurlings.
In het gesprek op 29 april vertelde 
de Commissie echter, dat een uit-
spraak over de klacht van de BBZ 
tegen Denemarken op zijn vroegst 
in juni kan worden verwacht. ‘De 
vertraging is te wijten aan een aan-
vullend informatieverzoek aan de 
Deense maritieme autoriteiten en 
het feit dat Denemarken gehoord wil 
worden door de commissie.’

Motor, dus 
gemechaniseerd
Eurlings onderstreept dat de Com-
missie zocht naar een geschikte 
tussenoplossing, voorafgaand aan 
een uitspraak over de klacht en de 
invoering daarvan. ‘Zo’n oplossing 
zou geen afbreuk doen aan de stand-
punten.’
De Nederlandse delegatie benadruk-
te dat Solas en Richtlijn 2009/45/EG 
niet gelden voor de Nederlandse tra-
ditionele zeezeilschepen, omdat zij 

niet mechanisch worden voortbewo-
gen. De Nederlandse regels eisen 
wel een motor voor noodgevallen en 
voor havenmanoeuvres. ‘De Deense 
en Duitse delegaties zeiden, dat 
installatie van een motor betekent 
dat de schepen niet kunnen wor-
den beschouwd als niet mechanisch 
voortbewogen. Partijen kwamen op 
dit punt niet nader tot elkaar. De 

Nederlandse delegatie heeft ook nog 
gewezen op Europese regels voor 
de binnenvaart (Richtlijn 2006/87/
EG), die voor zeilende schepen uit 
veiligheidsoverwegingen een motor 
voorschrijven.’ 

De Commissie kon niet anders dan 
concluderen dat partijen niet nader 
tot elkaar kwamen. ‘Dit betekent de 
facto dat deze landen voor de vaart 
van Nederlandse zeezeilschepen op 
Denemarken en Duitsland blijven 
eisen dat deze schepen, die gebruikt 
worden voor nationale reizen, een 
certificaat behorend bij Richtlijn 
2009/45/EG voor vaargebied C en 
D moeten hebben en voor interna-
tionale reizen een Solas-certificaat. 
Wel zijn vrijstellingen mogelijk voor 
zover zij geen afbreuk doen aan het 
minimumniveau van de richtlijn.’

Toekomstmuziek
‘Voor de langere termijn ziet Ne-
derland een oplossing in specifieke 
Europese eisen voor zeilschepen, 
zoals ook gebeurt in de Europese 
richtlijn voor de veiligheid van 
binnenschepen (2006/87/EG). De 
Europese Commissie kon zich 
hiermee verenigen en wees op het 
overleg met de lidstaten in het Com-
mittee on Safe Seas. De commissie 
wil naar verwachting medio 2011, 
na een ‘impact assessment’, voor-
stellen doen voor wijziging van de 
richtlijn.’

Wijziging richtlijn op z’n
vroegst medio 2011

The maritime authorities of Germany and Denmark have con-
cluded the following agreement applying to the ports in the 
Flensburg Fjord on calls of, and passenger disembarkation from, 
traditional ships arranged, equipped and approved for voyages 
with more than 12 guests (tourists).
The agreement is concluded with due reference to the SOLAS 
Convention as well as to the International Convention on Load 
Lines, as the coastal and sheltered nature of the waters of the 
Flensburg Fjord would allow for exemptions in accordance with 
these conventions for ships engaged in international trade wit-
hin the Fjord.

Section 1
The agreement shall apply to ships which are original, or individual 
replicas of, historical ships designed before 1965, built predomi-
nantly with the original materials and being certified as “traditional 
ship” by the Flag State and approved by either the BG Verkehr or 
the Danish Maritime Authority, respectively, for domestic voyages 
with paying guests (tourists) in the German or the Danish part of 
the Flensburg Fjord.
Either flag state shall decide in accordance with its national laws 
whether a ship flying its flag falls within the scope of “traditional 
ships”.
The agreement shall not apply to passenger ships falling under 
the scope of EU Directive 2009/45/EC of the European Parliament 
and of the Council of 6 May 2009 on safety rules and standards for 
passenger ships as amended. 

Section 2
The agreement concerns the area of the Flensburg Fjord limited by a 
line connecting Birknack and Kegnæs Lighthouse and by the bridge 

“Alssundbroen” north of Sønderborg; see enclosed map.
The agreement shall make it possible for the ships mentioned in 
section 1 to call at German and Danish ports in the Flensburg Fjord 
with more than 12 guests, without the said ships being certified ac-
cording to the SOLAS and Load Line Convention, respectively.
The maximum permissible number of guests on board each ship 
shall be in accordance with national approvals, but may in no case 
exceed
- 80 for ships certified as “traditional” before the date of entry into 
force of this agreement,
- 36 for ships certified as “traditional” on or after the date of entry 
into force of this agreement.

Section 3
The agreement shall apply only to seasonal excursions with guests 
(tourists) of at least four hours` duration.  Such excursions shall 
not compete/interfere with regulations governing the commer-
cial transport of passengers on regular crossings. The German 
and Danish Administrations may on a case-by-case basis decide 
whether certain activities are considered falling within the scope 
of this agreement. 

Section 4
The agreement shall make it possible to disembark guests taken 
on board in a German or a Danish port in a port of the neigh-
bouring country within the Flensburg Fjord area. However, due 
consideration shall be given to any restrictions that may have been 
placed on calls for non-security approved ships; at any rate, all 
such guests shall be taken on board again when the ship departs. 
Any new guests may not be taken on board in the ports of the 
neighbouring country.

Section 5
Ships covered by this agreement may not unload or load any com-
modities or goods in the neighbouring country.

Section 6
Permits to call at the ports of the neighbouring country shall be 
issued by either the BG Verkehr or the Danish Maritime Authority 
and shall be granted in each individual case through a separate 
document to be kept together with the ship’s national safety certi-
ficate. Such document shall have a similar period of validity as the 
national safety certificate.

Section 7
Ships covered by this agreement shall, in addition to the permit 
mentioned in section 6, be provided with the following certificates 
issued by the flag State:
- Safety certificate for traditional ships;
- Certificate for the safe operation based on the principles of the 
ISM Code;
- Minimum safe manning certificate;
- MARPOL certificates as applicable.
Crew members on ships covered by this agreement shall carry 
certification for their competencies according to the national re-
quirements of the flag state.

Section 8
The BG Verkehr and the Danish Maritime Authority shall inform each 
other of any ships subject to this agreement if, for any reason, they 
neglect or violate the permits granted by the German or the Danish 
Administration, as appropriate. Such cases should be dealt with by 
the Administration which has granted the permit in question.

Duits/Deense overeenkomst voor schepen in de Flensburgfjord
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Onderstaande bedrijven voorspellen de uitslag van de wedstrijd      

Nederland - Japan (19 juni 2010)
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Afbouw nieuwe casco’s
HERMOTORISERING

Het adres voor al uw bovenwaterwerkzaamheden.
Aanleg van complete electrische installaties.
Hefkolommen in diverse hoogtes leverbaar.

Inbouw van motoren.

Dokcapaciteit tot 425 ton
SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF

M.DRENTH
Werkplaats: Dingstede 1, Industriehaven, 8064 PV ZWARTSLUIS
Telefoon: 038-3866973 b.g.g. 038-4660202
Fax: 038-3868408 • Autotel.: 06-53119428 • www.mdrenth.nl

uitslag 3-1 

uitslag 3-1

TE KOOP
AANGEBODEN:

- SCHOTTEL ROERPROPELLERS
- AGGREGATEN 30 - 450 kVA
- VEERPONTEN (Diverse Afmetingen)
- WERK-, GENIEBOOTJES 7,5 - 9 m.
- KOPPELPONTONS (Div. Afmetingen)
- MOTOREN: DEUTZ, CATERPILLAR
- HYDRAULISCHE DRAADLIEREN 

3 - 50 Ton
- ELEKTRISCHE LIEREN 2 - 20 Ton

SCHRAVEN B.V.
Tel. 026-3252328 - Fax 026-3256263
Looveer 4A, 6851 AJ Huissen
e-mail: info@schravenbv.com
websites: www.schravenbv.com
www.schravenmaritiem.com

Te huur
ONDERLOSSERS
500 m3

SPLIJTBAKKEN
600 tot 800 m3

BAGGERMATERIEEL
Aannemingsbedrijf Geluk BV
Doetinchem
tel.: 0314-325533
fax: 0314-361485
www.geluk-bv.com

Hydraulische
Lieren (4-35 Ton)

Schraven Maritiem bv
T. 026-3252328 - F. 026-3256971
www.schravenmaritiem.com

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem

Tel. 026-4431449
Fax 026-4457159

Arnhem
E-mail: misti@hetnet.nl

Heeg - Franeker - Groningen
Specialisten in nieuwbouw, reparatie en verbouw van motor- en zeiljachten, beroepsvaartuigen, traditionele- en werkschepen.

Wij hebben de beschikking over helling- en dokfaciliteiten in Heeg en Groningen. In Franeker wordt geheel overdekt gebouwd
in 4 produktiehallen van elk 800 m2. De afbouwkade met een lengte van ca. 100 m. bevindt zich aan het van Harinxmakanaal in
de directe nabijheid van zeehaven Harlingen.  

Onze activiteiten:
Heeg : Nieuwbouw, reparatie en verbouw van traditionele- en werkschepen.
Franeker : Nieuwbouw, reparatie en verbouw van motor- en zeiljachten, beroepsvaartuigen, dekhuizen en 

bovenbouwen in aluminium en staal.
Engineering en nieuwbouw van huiddeuren, zwemplatformen en masten in aluminium en staal.
Engineering, bouw en montage van spudpalen.
Straal- en coatingfaciliteiten op 100 m.

Groningen : Onderhoud en reparatie van woon- en werkschepen.

Scheepswerf Talsma - Edisonstraat 15 - 8801 PN Franeker
Tel 0517-383747 - Fax 0517-383495 -  www.scheepswerftalsma.nl - info@scheepswerftalsma.nl

TeamCo Shipyard geniet faam als afbouw
specialist van casco’s voor de 
binnenvaart en kleine zeevaart. 
In Heusden beschikt TeamCo 
over moderne faciliteiten       
en een team ervaren en 
gemotiveerde scheeps
bouwers. 

TeamCo werkt klantgericht en koppelt top
kwaliteit aan scherpe prijzen. Vanaf 

de eerste kennismaking tot na 
de oplevering staat TeamCo 

haar relaties met raad en 
daad terzijde. Voldoende 

reden om met TeamCo in 
zee te gaan. 

Tel: +31(0) 416 665500
Fax: +31(0) 416 665505

info@teamcoshipyard.nl
www.teamcoshipyard.nl

TeamCo Shipyard 
kenmerk van expertise en kwaliteit

Afbouw nieuwe casco’s

HERMOTORISERING
Het adres voor al uw bovenwaterwerkzaamheden.

Aanleg van complete electrische installaties.
Hefkolommen in diverse hoogtes leverbaar.

Inbouw van motoren.

Dokcapaciteit tot 425 ton
SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF

M.DRENTH
Werkplaats: Dingstede 1, Industriehaven, 8064 PV ZWARTSLUIS
Telefoon: 038-3866973 b.g.g. 038-4660202
Fax: 038-3868408 • Autotel.: 06-53119428
www.mdrenth.nl
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In de droge-ladingmarkt is de verwachting dat de huren en vrachten 
voor de capesizers zullen dalen na een korte, felle stijging een week 
eerder. Toen werd de Iron Baron (169.981dwt, 1999) gecharterd 
oplevering El Ferrol, via Colombia, teruglevering China voor $ 
87.000 per dag. Die stijging werd vooral veroorzaakt doordat de 
ertsproducenten BHP Billiton en Rio Tinto een flink aantal cape-
sizers op charter namen. Inmiddels is er weer rust in de markt en 
daalden de huren net zo hard als ze stegen. De Aquadiva (180.000 
dwt, 2010) werd gecharterd oplevering Luojing, via Australië, 
teruglevering China voor $ 46.000 per dag.
Het lijkt voor de droge bulkers een ouderwetse zomer te worden met 
lagere huren en vrachten. Voor de panamaxen waren de vrachten 
vooral op de Atlantische routes lange tijd goed, maar daar kwam 
inmiddels de klad in doordat er steeds meer schepen beschikbaar 
komen. De Full Strong (70.171dwt, 1994) werd gecharterd op-
levering Rotterdam voor twee Atlantische reizen, teruglevering 
West-Europa voor $ 36.500 per dag.
In het Verre Oosten lagen de huren en vrachten meestal al flink 
onder wat er op de Atlantische routes werd betaald en dat bleef 

zo. De Tai Prize (71.222dwt, 2001) werd gecharterd oplevering 
Taichung, via Oostkust Australië, teruglevering India voor $ 27.500 
per dag. De supramaxen, lang het troetelkind van de droge bulkers, 
delen de zomerse somberte, vooral in het Verre Oosten. De Yasa 
Ozcan (55.924 dwt, 2006) werd gecharterd voor een reis van In-
donesië naar India voor $ 26.000 per dag. Alleen voor graanreizen 
van Zuid-Amerika verdienden de supramaxen nog ouderwets. De 
African Kingfisher (55.500 dwt, 2009) werd gecharterd oplevering 
Cristobal, via Noordkust Zuid-Amerika, teruglevering West-Europa 
voor $ 46.000 per dag. Maar verder was het voor de supramaxen 
op de Atlantische routes niet geweldig. De Star Cemara (45.181 
dwt, 2004) werd gecharterd voor een reis van Zuid-Afrika naar 
West-Europa voor $ 22.000 per dag.
De kleinere handysizers doen het, gezien de ontwikkeling bij de 
grotere schepen, nog niet eens zo slecht. De Foursees SW (29.700 
dwt, 2010) werd gecharterd oplevering Japan, via China, terugle-
vering Pakistan voor $ 19.000 per dag.
Iran heeft moeite om haar zware olie te slijten aan de raffinade-
rijen. Daardoor steeg het aantal vlcc’s dat Iran op huur heeft voor 
opslag tot 47. Mede daardoor stegen de vrachten voor de vlcc’s 
voor reizen uit het Golfgebied naar China tot ruim worldscale 
93. Voor de suezmaxen varieerden de vrachten in mei nogal. De 
daginkomsten lagen tussen $ 25.000 en $ 30.000 per dag.
Juni begon niet slecht maar inmiddels staan de vrachten wat on-
der druk. Voor reizen van West-Afrika naar de Verenigde Staten 
daalden de vrachten tot worldscale 105 of rond $ 31.500 per dag. 
Ook voor reizen uit de Zwarte Zee naar de Middellandse Zee werd 
het wat minder voor de suezmaxen. De vrachten daalden daar 
tot worldscale 115 of rond $ 35.000 per dag, terwijl de vrachten 
voor reizen uit het Golfgebied naar India rond worldscale 130 
lagen. Het is nog vroeg in het zomerseizoen, maar ook voor de 
tankermarkt lijkt het een kalme zomer te gaan worden met lagere 
vrachten. (AvK)

Kalme zomer in aantocht

vrachtenmarkt

wacht te kooi

Een beetje jammer
Vandaag werd ik verrast met twee 
verse makreeltjes, heerlijk in boter 
gebakken en gelardeerd met schijfjes 
tomaat en paprikareepjes. De kok 
weet dat ik een visliefhebber ben en 
dus staat er voor mij zo af en toe een 
visje op het menu (terwijl de rest van 
de bemanning eindeloos op een stuk 
vlees zit te kauwen). Onze Filippijnse 
bemanning gooit zo nu en dan een 
lijntje uit en ik had ze deze ochtend 
uitbundig geprezen met hun vangst 
van twee makrelen. Vandaar.
Eigenlijk voelde ik me een klein 
beetje schuldig; misschien had ik 
het er een beetje dik opgelegd en 

tenslotte ben ik de kapitein. Maar 
ja, schuldig of niet, de vis smaakte 
er niet minder om.
En ik had goed nieuws: na lossing 
zouden we buitengaats ten anker 
gaan. Ik schetste de bemanning een 
rijke vangst makrelen die ongetwij-
feld om ons schip zou zwemmen, 
wachtend om gevangen te worden.
‘In de Noordzee is aas niet nodig, 
een paar blinkertjes is voldoende 
om per keer zes of zeven makrelen 
naar boven te halen.’ Ik betrapte mij 
er op dat het klonk alsof ik jaren 
op een sportvisser had gevaren in 
plaats van die twee blauwe maan-
dagen toen ik nog op de zeevaart-
school zat. Maar de ogen van de 

Filippijnen gingen glimmen. Ten 
anker gekomen, de machine was 
nog niet afbesteld, gingen de eerste 
vislijnen al overboord. De boots-
man had de halve oliedrum, die 
als barbecue dienst zou gaan doen, 
alvast gevuld met een dikke laag 
houtskool. Je hebt immers behoor-
lijk wat nodig om een flinke school 
makrelen te grillen. Borden werden 
uitgestald en uit het niets verscheen 
er een doos gekoeld bier. Vis moet 
immers zwemmen.
Een uur later was de teleurstelling 
groot: door de sterke getijstroom 
stonden de vislijnen haast horizon-
taal. Geen makreel die zin had om, 
tegen de stroom in, toe te bijten. Lo-

gisch, het lijkt op koekhappen met 
windkracht twaalf. Om de teleurstel-
ling wat te verzachten stelde ik voor 
om de volgende dag een barbecue te 
houden, zonder vislijnen ditmaal.
Zo zaten we de volgende avond op 
het achterdek ouderwets te genie-
ten.
‘Kijk, zeehonden’, riep ineens een 
matroos.
Niet ver van ons vandaan staken twee 
nieuwsgierige zeehondensnuiten uit 
de golven. Misschien roken ze de 
barbecue wel. Ik stond met een glim-
lach van het idyllische tafereeltje te 
genieten toen de Filippijnse derde 
machinist vroeg: ‘Are these animals 
eatable, captain?’

Kijk, dát vind ik nu een verkeerde 
vraag op het verkeerde moment. Een 
beetje jammer. 

Z WA R E  K E ES

De volgende Nederlandse schepen zijn de afgelopen 
periode van naam en/of eigenaar verwisseld
De Helga (2009, IMO 9456719) van CV Scheepvaart-
onderneming Helga te Westerbork (Rederij van Dijk), in 
beheer varend bij Wagenborg Shipping en gebouwd bij 
Damen Shipyards in China, is herdoopt als Kent Atlas, 
roepnaam PBRT.

De CCNI Baltico (2006, IMO 9348194) van Beheermaat-
schappij ms Mediterranean Sea te Rotterdam, in beheer 
varend bij Universal Marine, is 26 mei 2010 herdoopt 
als Mediterranean Sea. Ze werd in 2006 opgeleverd als 
Stadt Papenburg en in hetzelfde jaar herdoopt als Del-
mas La Perouse van Universal Marine. In 2007 te Dubai 
met charter en naam overgenomen voor een lijndienst 
tussen West-Afrikaanse havens, de Verenigde Arabische 
Emiraten en India voor Delmas. Vanaf 2008 voer ze als 
CCNI Baltico.

De in mei 2010 van de Rotterdamse Merwehaven naar 
Moerdijk verhaalde Michelle C (2010, IMO 9452218) 
van Carisbrooke Shipping CV2 BV is te Moerdijk in 
charter gegaan bij Nirint Shipping BV en herdoopt in 
Nirint Pioneer

Nieuwbouw
De Marietje Marsilla (2010, IMO 9458258, 5418 brt) 
is in aanbouw bij Barkmeijer Stroobos voor Danser Van 
Gent M.M. C.V te Delfzijl. Ze gaat varen voor Wagenborg. 
De tewaterlating is 25 juni.
 
De Momentum Scan (2010, IMO 9534432, 6525 brt) 
is bij Peters Shipyards Kampen in aanbouw voor BV SO 
CFL Momentum in Groningen (Canada Feeder Lines). 
Ze wordt medio oktober opgeleverd.

Het ms Abis Bilbao is 21 mei als derde van de Abis 
B-serie te water gegaan op de werf van van Hangzhou 
Shipyard Dongfeng in China. De oplevering staat gepland 
voor oktober 2010.
 
Het ms Meerdijk (2010, IMO 937792528, 4400 dwt, 
roepnaam PBYY) is in mei in Goa in India opgeleverd aan 
Navigia. Navigia’s vloot telt nu 22 schepen. De Meerdijk 
wordt in Europa ingezet voor bulkvervoer.

Damen Shipyards in Hardinxveld-Giessendam heeft 29 mei 
de sleepboot Bever (2010) overgedragen aan Sleepdienst 
Viegers uit Andijk.

Scheepwerf De Hoop in Foxhol heeft 4 juni 2010 de Ca-
ballo Siete Leguas (2010, IMO 9549190) verhaald van 
Foxhol naar Delfzijl.

Hyundai Mipo Dockyard in Korea heeft 8 juni de Imola 
Express opeleverd aan de Vroon Group. Het schip is een 
PCTC (Pure Car and Truck Carrier) met een capaciteit van 
3700 auto’s en is de laatste in een serie van vier schepen 
voor Vroon.

Nieuws van voormalige Nederlandse schepen
De Nedlloyd Van Noort (1984, IMO 8128298) gebouwd 
bij Van der Giessen-De Noord voor Nedlloyd Lijnen BV; 
in 1998 herdoopt P&O Nedlloyd Buenos Aires; in 2004 

te Houston overgedragen aan Waterman Steamship Corp. 
en onder Amerikaanse vlag gebracht; in 2006 herdoopt 

Buenos Aires; in  2008 herdoopt Intra Bhum; is in april 
2010 gearriveerd voor de sloop te Alang in India.

De Continental Spirit (1983, IMO 8028072), in Zuid-
Korea gebouwd voor Vinke & Co. te Rotterdam is 14 meil 

herdoopt als Frontier Carrier. Het schip voer tot en met 
1991 onder de Nederlandse vlag. In 1999 werd ze herdoopt 
als Sundance II en  in 2007 verkocht en herdoopt als HS 
Acacia onder Panamese vlag.

De Atlantide (1959, IMO 5029673, 1050 dwt), gebouwd 
door de Noord-Nederlandse Scheepswerven in Groningen 
voor Rederij Atlantide in Groningen is in 2010 geschrapt 
uit Lloyd’s Register, omdat haar bestaan twijfelachtig is 
geworden. Ze werd in 1974 verkocht aan Helga Shipping 
Co. Ltd. op Cyprus en herdoopt als Galaxidi; in 1976 
verkocht aan Dimitrios Shipping Co. Ltd. in Thessaloniki 
en herdoopt als Elina G; in 1983 verkocht aan Kavo-
mar Marine Co. in Thessaloniki en herdoopt Evdokia 
K; in 1985 verkocht aan Skordalakis Bros. Shipping in 
Thessaloniki en herdoopt Michailia S; in 1994 verkocht 
aan Golden Sunray Shipping Co. te Piraeus en herdoopt 
Athanasios K.

De voor Netcon bij Verolme Heusden gebouwde Alarni 
(1986, IMO 8511433) in in juni als OEL Relay verkocht 
voor de sloop in India. Ze voer begin 1987 als Maersk 
Tempo in charter bij A.P. Møller, later dat jaar werd ze 
herdoopt als Ville du Levant. In 1988 werd ze herdoopt 
als Alarni en een jaar later voer ze als Independent 
Spirit voor ICL; in 1993 werd ze Eagle Cape gedoopt, 
maar onder die naam heeft ze nooit gevaren, ze herdoopt 
als Pancaran Sinar en ging varen tussen Bangkok en 
Singapore in beheer bij Anthony Veder Rederijzaken in 
Rotterdam. In 1994 werd ze als Pancaran Sinar verkocht 
aan Samudera Shipping Line Pte. Ltd. in Singapore; in 
2004 verkocht aan Ocean Wind Maritime Co. te Piraeus 
en onder Panamese vlag gebracht; in 2006 herdoopt als 
Sinar Merak; in 2007 verkocht aan KS CS Helene in 
Panama en herdoopt OEL Relay.

• De Momentum Scan is in aanbouw bij Peters. (Foto 
Wilto Eekhof)

Coast to Coast
Bob van Raad volgt in Coast to Coast de scheepsbouw en de handel in 
Nederlandse schepen. Om een beeld te geven van de vloot en de eigena-
ren, biedt de rubriek een overzicht van de belangrijkste vlootmutaties.

aan -  en  ve rkoopbemidde l i ng  
zee -  en  kus tvaa r t  t onnage

shipsales@vanderkamp.com - www.vanderkamp.com - tel 0181-321754 - fax 0181-322910

Dat hoopt iedereen op de kade van 
Stena in Hoek van Holland. Pieter 
van Vollenhoven is met zijn vrouw 
meegekomen voor de doop, maar hij 
moet als voorzitter van de Onder-
zoeksraad voor Veiligheid, met nu 
ook de sector zeevaart in het pakket, 
liefst buiten de deur worden gehou-
den. Daarop zinspeelde Dan Olsson 
even later in een toespraak, waarin 
hij benadrukte dat bij Stena Line 
de veiligheid al meer dan 100 jaar 
hoog in het vaandel staat, zolang 

de maatschappij bestaat. De Hol-
landica is met haar 240 meter lengte 

en plaats voor 1200 passagiers, 300 
vrachtwagens en 230 personenau-
to’s (‘and room for a pony, o nee’) 
echt een gigant en je moet er niet 
aan denken dat er iets mee gebeurt, 
aldus Olsson. De Hollandica is de 
grootste ferry in haar soort.

Droogloopmatten
Het is dinsdag 8 juni 2010 als de 
Hollandica wordt gedoopt. In aan-
wezigheid van heel veel mensen: 
we zien directeur André Toet van 
het Havenbedrijf Rotterdam, samen 
met collega Emile Hoogsteder van 
hetzelfde HbR, maar ook veel men-
sen uit de reiswereld, de kruiden- en 
vleesleveranciers van de Stena en de 
stoffeerders. Qua vierkante meters 
vloerbedekking zijn de laatsten de 
tel even kwijtgeraakt, maar er ligt 

in elk geval al 200 vierkante meter 
aan droogloopmatten in het nieuwe 
schip.

Twee kapiteins
De Hollandica heeft twee kapiteins 
die elkaar afwisselen, Dick Koedam 
uit Hoek van Holland en Laas van 
der Zee uit Dwingeloo. Van der Zee 

is die dag net ‘afgestapt’. Het is 
Koedam die de gedoopte dame straks 
naar Harwich zal brengen. Ze is al 
sinds 16 mei in de vaart, dus ze ken-
nen haar al zo’n beetje. Van der Zee 
heeft ook de afbouw begeleid op de 
Nordic Yards in Duitsland (tot voor 

Prinses Margriet doopt grootste ferry Stena Hollandica

Armen in de lucht voor lelieblanke meid
Door Lies Russel

Prinses Margriet laat 
de champagne perfect 
tegen de boeg van de 
nagelnieuwe superferry 
Stena Hollandica knal-
len en eigenaar Dan 
Sten Olsson van Stena 
Line steekt zijn armen 
juichend in de lucht. 
Dat de grote, lelieblanke 
meid van 100 miljoen 
euro niet anders dan 
behouden vaarten mag 
hebben. Onder Neder-
landse vlag.

door Fleur van der Laan

FEUILLETON

ON DER DE STER R EN

23

De stewardessen, wasvrouw Lisa, 
stuurvrouw Katrien en Sharon, 
het liefje van de kok, hadden 

zich in de messroom verzameld. Toen 
ik en Boris binnenkwamen slaakte Lisa 
een gil. ‘Meid, er zit een scheur in je 
rok!’
Als enige van de dames droeg ik inder-
daad zo’n vrouwelijk kledingstuk. Ik 
wierp een blik naar beneden en zag dat 
de stof op de naad tot aan mijn slipje 
was opengereten. ‘Trek uit’, gebood 
Lisa. Met naald en draad luste ze de 
naden aan elkaar. ‘Die hakken staan je 
geweldig’, lachte ze. ‘Je bent nu twee 
meter lang!’
‘Gaat Boris ook mee uit eten’, vroeg 
Katrien.
Bij het horen van zijn naam richtte Boris 
zijn blauwe kijkers op de stuurvrouw 
en gaf haar een poot. Ze draaide zich 
om en liep de kamer uit, onderwijl 
vloekend dat het belachelijk was een 
dier mee te nemen naar een eetplaats 
voor mensen.
‘Dat kind is chagrijnig vanaf het moment 
dat ze hier aan boord stapte’, merkte 
Sharon op. ‘Ze is vast al langere tijd niet 
door een kerel te grazen genomen.’
‘Wie lust er een cocktail van het huis’, 
vroeg Melanie en serveerde groen-
oranje mengsels in ranke kristallen gla-
zen. Melanie was van mijn leeftijd. Ze 
kwam uit de omgeving van Londen 
en sprak zeer beschaafd Engels. Lange 
donkere haren omkransten haar even-
wichtige, blanke gezicht. Als ik een 
jongen was geweest had ik haar wel ten 
huwelijk gevraagd. Nu nipte ik alleen 
van haar aphrodisiac.
Lawrence kwam binnen. ‘Zijn de dames 
en hond gereed?’ Hij droeg een spij-
kerbroek en een T-shirt. Zijn blonde 
haar was met gel tegen zijn hoofd 
geplakt. De jongens wachtten al in 
het gangboord. Van hen droeg alleen 
matroos Christian een nette broek en 
een overhemd.
Alvaro zwaaide ons uit. Hij had erop 
gestaan de wacht te houden. Natuurlijk 
wilde hij ook graag eens passagieren in 
Saint Malo, maar dan alleen in gezel-
schap van Boris en mij.

kort Wadan Yards en weer daarvoor 
Aker Yards), waar ook het zuster-
schip Britannica wordt gebouwd. Zij 
moet dit najaar in de vaart komen, 
ook op Hoek van Holland-Harwich. 
Daarna dreigt voor de werf een lege 
orderportefeuille.
‘Dit schip’, zegt kapitein Van der 
Zee, ‘is snel, kan tot 24 knopen, en 

zo milieuvriendelijk als momenteel 
maar mogelijk is. Ze is klaar voor 
de walstroom die in 2011 op de 
Hoeksekade moet komen, we varen 
constant op laagzwavelige brand-
stof en het verbruik zit nu, na twee 
weken varen, al op het niveau van 
de oude Hollandica - en dat terwijl 
we toch 30% groter zijn. En vol-
gens ons kunnen we nóg zuiniger. 
Door die schone brandstof roken 
we wel een beetje, dat is de uitstoot 
van waterdamp. Doet niks, maar je 
ziet het. Het schip manoeuvreert ook 
heel gemakkelijk. Het is een dub-
belschroever.’

Turkse kleermaker
Alle officieren van Stena zitten op 
deze doopdag straks in het uniform. 
Zoals elke dag?
Nee, zeggen ze, normaal doen ze 
dienst in overhemd met epauletten, 
‘ook netjes’. En dan verklapt kapi-
tein Koedam dat hij zijn uniformjas 
al zo lang niet meer heeft aange-
had, dat hij er niet meer in paste. 
Gelukkig merkte hij het ruim voor 
de dag van vandaag. Een Turkse 

kleermaker heeft het jasje vakkun-
dig uitgelegd.
Tijdens de lunch - het prinselijk paar 
blijft ook een hapje eten - bekent 
directeur Pim de Lange dat Stena 
in 2006 nooit de twee superferry’s 
had besteld als men had geweten dat 
er een wereldwijde economische en 
financiële crisis voor de deur stond. 
Maar dat is wijsheid achteraf, zegt 
hij. ‘We hebben deze twee supermo-
derne en uiterst milieuvriendelijke 
schepen nu eenmaal besteld en we 
zeggen nu zo: Stena is helemaal 
klaar voor de toekomst. Over de 
bezetting van de Hollandica zijn 
we ook tevreden. Qua vrachtauto’s 
zitten we nu op rond 60% van de 
maximale bezetting en 80% wat de 
passagiers betreft.’
De vrachtmanager heeft goede hoop 
voor de nabije toekomst. ‘Doordat 
nu gelijktijdig auto’s van en op het 
schip kunnen rijden, scheelt dat de 
chauffeurs tijd. En tijd is geld.’
Stena heeft nog (order van 2007) 
twee vrachtferry’s in aanbouw bij 

Samsung in Zuid-Korea. Die worden 
in 2011 ingezet op de lijn Hoek van 
Holland-Killingholme (UK). Hier-
mee is 220 miljoen euro gemoeid. 
Voor de dienst Europoort-Harwich 
wordt intussen gezocht naar jongere 
schepen.

Allemaal een vlag
Dan wordt iedereen vriendelijk doch 
dringend van tafel gejaagd. De Hol-
landica is ongemerkt geladen en klaar 
voor vertrek. Iedereen krijgt op de 
kade een vlaggetje met een S erop. 
We gaan de dopeling uitzwaaien, 
met kapitein Koedam op de 32 meter 
brede brug. Hij gaat even laten zien 
dat de dopeling kan draaien ‘als om 
een dubbeltje’. En dat doet hij net zo 
perfect als de prinses de champagne 
liet knallen. De prinses kan gelukkig 
veel meer. Zoals vandaag bij Stena 
ook 15.000 euro scoren voor ‘haar’ 
Rode Kruis.

• Het uitzwaaien van de Stena Hollandica op weg naar Harwich.

• Vlnr: Hwtk Ronald Spoor, kapitein 
Laas van der Zee, prinses Margriet 
en Dan Sten Olsson.

Kapiteins trots op
snel en zuinig schip
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terstaat. Hij maakte werkweken van 
80 tot 90 uur en werd bij calamiteiten 
ook uit zijn bed gebeld. Dat hij in 
de nachtelijke uren doorgaans toch 
monter overkwam, kwam doordat 
hij altijd ging slapen met een natte 
doek naast zijn bed. Die gooide hij 
dan in zijn gezicht om goed wakker 
te worden. ‘Dat was in mijn begin-
periode. Daarna zei ik, als ’s nachts 
de telefoon ging, dat ze me na vijf 
minuten moesten terugbellen. Dat 
werkte wel zo goed.’

‘Pensioencursus’
En nu, wat gaat hij doen om het 
bekende zwarte pensioengat te 
omzeilen? Daar moet hij als baas 
van eerst ’s werelds en nu Europa’s 
grootste haven toch bepaalde ideeën 
over hebben. ‘Baas op operationeel 

gebied hè, laat dat duidelijk zijn’, 
zegt hij.
‘Dat zwarte gaat, daar ben ik bij het 
havenbedrijf ook al eens op aange-
sproken. Binnenkort ga ik samen met 
mijn vrouw de cursus “Pensioen in 
zicht” volgen. Ja, echt waar. Maar er 
hebben zich al wat nieuwe dingetjes 
aangediend’, grinnikt hij. ‘Zoals de 
Nationale Nautische Verkeersdienst 
Opleiding. En niet te vergeten Ko-
ninklijke Schuttevaer Midden-
Zeeland. De huidige voorzitter, Jan 
Vogelaar, heeft me gevraagd of ik 
ervoor voel hem op te volgen. Ik 
heb er wel zin in. En de roeiers van 
De Eendracht in Rotterdam hebben 
me ook benaderd. In totaal nu al vijf 
dingen voor als ik echt met pensioen 
ben. Met dat zwarte gat valt het dus 
wel mee. Ik zie nog niet eens een 
klein zwart gaatje.’

Visagiste
Lems praat met ons in zijn huis in 
het dorp ’s Heer Hendrikskinderen 
in de buurt van Goes op Zuid-Be-
veland. De donkerrode Saab staat 
zomaar op een doordeweekse dag 
op de oprit. Geen dik uur heen naar 
de Wilhelminapier in Rotterdam en 
dik een uur terug, als het meezit met 
de files. ‘Ik heb zeker meer dan een 
miljoen kilometer gereden. Ik heb er 
nooit over gedacht om te verkassen. 

Ja, je doet wat voor je vrouw. Wij 
zijn Zeeuwen en we hebben het naar 
ons zin hier.’
Echtgenote Anneke vertrekt juist per 
fiets: ‘Sorry hoor, ik moet naar mijn 
werk.’ Haar echtgenoot: ‘Ze werkt in 
het bejaardencentrum. Als visagiste 
en zo. Zo lang ik met haar getrouwd 
ben, doet zij al vrijwilligerswerk.’
Anneke, veel mensen zeiden op 
Lems’ afscheidsreceptie dat ze het 
leuk vonden om mevrouw Lems 
nou eens voor de eerste keer te 
ontmoeten. ‘Ze had gewoon geen 
tijd. Vanaf het moment dat ik ging 
varen, hebben we allebei ons eigen 
leven geleid. En nou loop ik haar 
prettig voor de voeten.’
In  zijn paarsroze trui met bijpas-
send streepjesoverhemd zwaait hij 
de deur naar de zitkamer open en sa-
men bekijken we even de editie van 
Weekblad Schuttevaer die hij heeft 
gemist, met foto’s van zijn  afscheid. 
Eentje met baron Bentinck van de 
Raad voor de Scheepvaart, waarvan 
Lems ook lid was, maar ook een met 
mensen in oranje werkvesten van de 
Gemeentereiniging van Rotterdam, 
die vanalles regelden en hem ook 
toezongen.

Acteurs
Lems kijkt ons aan: ‘Ja, die Ge-
meentereiniging. Je weet toch dat 

het een collectief van acteurs is, hè. 
Ik heb ze heel vaak ingehuurd de 
afgelopen jaren als ik de mensen van 
mijn divisie en zelfs wel daarbuiten 
moest inlichten over de zoveelste 
hervorming en cultuuromslag 
die het havenbedrijf ging maken. 
De Divisie Havenmeester moest 
flexibeler en efficiënter worden, 
met klantvriendelijkheid voorop. 
Maar je hebt te maken met allerlei 
vakgroepen met eigen expertise en 
werkwijzen. Scheepvaartmeesters, 
brugwachters, verkeersbegeleiders, 
ik noem er maar een paar, ze hebben 
allemaal hun eigen cultuur. Ik kan al 
die groepen afgaan om te melden: 
Mensen, het is afgelopen, we gaan 
het allemaal anders doen. Nou, ik 
kan je zeggen: dat werk niet. Het gaat 
niet eens het ene oor in en het andere 
oor uit, het gaat helemaal achter de 
oren langs. Ik vertelde de acteurs wat 
mijn boodschap was en dan gingen 
zij in een bepaalde rol, bijvoorbeeld 
die van burgemeester, de groepen 
langs. Het ging er om bepaalde state-
ments te maken waarom gelachen 
kon worden, maar die ook bleven 
hangen. Dat heeft heel goed gewerkt. 
Veel beter dan dat ik kwam vertellen: 
je moet flexibeler worden, kritiek als 
een gunst zien en voor onze klanten 
goed aanspreekbaar zijn. Ze hebben 
het er nú nog over.’

‘De binnenvaart neemt in de Rotter-
damse haven een belangrijke plaats 
in, daar heb ik ook altijd op gehamerd 
als havenmeester. Binnenvaart in een 
grote zeehaven is vrij uniek. Maar de 
combinatie van zee- en binnenvaart 
op drukke wateren vraagt onder meer 
om een goede communicatie. Ik ben 
er groot voorstander van om Engels 
ook in de binnenvaart aan te wijzen 
als voertaal.’
Lems is weliswaar gepensioneerd, 
maar nog niet uitgewerkt. Tot 1 no-
vember is hij bij het Havenbedrijf 
Rotterdam nog standby en rondt 
hij nog zaken af op internationaal 
gebied. Hij is net terug van een 
internationale conferentie van ha-

venmeesters in Australië, waar de 
havenmeesters hebben besloten 
wereldwijd nog eens te hameren 
op het belang van een goede com-
municatie in de scheepvaart. ‘Ook 
in de zeevaart is het van belang dat 
er aan boord redelijk Engels wordt 
gesproken. Maar dat is niet altijd 

het geval. De vergadering vond dat 
de vele nationaliteiten aan boord 

van schepen toch steeds meer een 
risicofactor vormen voor goede com-
municatie.’
Lems weet ook wel dat de binnen-
vaart niet staat te springen om Engels 
als verplichte voertaal in te voeren op 
de rivier. ‘Ik bedoel ook niet dat alle 
schippers nu ineens Engels moeten 

leren en dan ook nog vaktechnisch 
Engels. Het kan geleidelijk gaan. 
Net zoals je op de zeevaartscholen 
Engels leert. Je moet beginnen bij 
de opleidingen, onderricht geven in 
het Engels.’ En uiteindelijk bereik 
je dan je ‘het bezeilde punt’, zoals 
een standaarduitdrukking van hem 
luidt. 

Natte lap
Lems is, nu als oud-‘havenburge-
meester’, ook voorstander van ‘een 
bestemmingsplanachtige bescher-
ming’ van schippers en hun schip in 
de Rotterdamse haven. ‘De walbewo-
ners van een stad genieten wettelijke 

bescherming, ze kunnen niet zomaar 
worden weggejaagd van de plek waar 
ze wonen. Schippers hebben volgens 
mij recht op eenzelfde bescherming. 
De demping van de Zalmhaven in 
Rotterdam is voor sommigen nog 
steeds een trauma. Zo zijn er meer 
plekken geweest.’
Lems stopt na een loopbaan van 
46 jaar, waarvan de laatste 20 als 
Rijkshavenmeester (aanloopgebied 
en hoofdvaarweg) en havenmees-
ter (havenbekkens) van Rotterdam, 
Schiedam en Vlaardingen. Daarbij 
was hij ook veiligheidsofficier, Port 
Health Authority, en deed hij taken 
voor de minister van Verkeer en Wa-

• Jaap Lems met Snuitje. Ondanks zijn tijdrovende baan heeft Jaap Lems ook altijd een beetje tijd vrijgemaakt 
voor zijn parkieten, twee dwergkonijnen en twee tortelduiven en een merel die op het keukenraam kunnen tikken. 
Hij wil nu graag ook weer een Duitse herder. (Foto Lies Russel)

‘Groot voorstander van Engels als voertaal binnenvaart’

Schippers en roeiers hengelen
naar expertise Jaap Lems

Door Lies Russel

De dit jaar gepensioneer-
de Rijkshavenmeester en 
havenmeester van Rot-
terdam, mr. Jaap Lems 
(64) in ’s Heer Hendriks-
kinderen (Zeeland), is 
gepolst om voorzitter te 
worden van Koninklijke 
Schuttevaerafdeling Mid-
den-Zeeland. Hij heeft ‘er 
wel zin in’, als de leden 
hem tenminste willen, 
zoals hij erop laat volgen. 
De binnenvaart heeft 
hem altijd na aan het 
hart gelegen, zegt hij. Een 
gesprek met Jaap Lems, 
over binnen- en zeevaart, 
het zwarte gat van de ge-
pensioneerde en het in-
huren van acteurs.

‘Schipper heeft recht op dezelfde
bescherming als walbewoner’

varend bestaan

Door Paul Schaap

DEN HELDER

Na twee keer in successie met 
de schoenerbrik Tres Hombres 
de Atlantische oversteek te heb-
ben gemaakt, menen de oprich-
ters van de Stichting Atlantis 
Zeilende Handelsvaart ondub-
belzinnig te hebben bewezen 
dat fair transport onder zeil 
mogelijk is. En de plannen voor 
een groter zeilend vrachtschip, 
Ecoliner genaamd, beginnen 
steeds concretere vormen aan 
te nemen.

Het was feest toen de Tres Hom-
bres, geladen met 3000 flessen rum, 
veilig in Den Helder terugkeerde. 
Het zeilvaartuig werd onder escorte 
van de motorsleper Dombo Y 8017 
afgemeerd in Museumhaven Wil-
lemsoord, waar het vorig jaar ook 
was afgebouwd en getuigd. Twee 
keer is de Atlantische oversteek 
gemaakt. De heenreis onder com-

mando van Arjen van der Veen en de 
terugreis onder commando van An-
dreas Lackner, die beiden samen met 
Jorne Langelaan de oprichters zijn 
van de Stichting Atlantis Zeilende 
Handelsvaart. Vandaar de naam Tres 
Hombres (Spaans voor drie heren) 
voor hun eerste schip. Van der Veen: 
‘De reis naar Haïti, waar door ons 
hulpgoederen zijn afgeleverd, heeft 
in totaal zeven weken geduurd. Hier-
van hebben we twee weken bij het 
eilandje La Palma moeten schuilen. 
Gebruikmakend van land- en zee-
winden hebben we vervolgens een 
week lang opgekruisd naar Haïti, 
waar we in de baai bij Port-au-Prince 
voor anker zijn gegaan.’
De hulpgoederen uit Den Helder zijn 
daar gelost en verdeeld over drie or-
ganisaties, waaronder een weeshuis, 
Stichting Wereldouders en Habitat 
pour Haïti. De piano aan boord, is 
geschonken aan een kathedraal. ‘Na 
het lossen hebben we nog een la-
ding voedsel van Port-au-Prince naar 

Jacmel overgebracht. Vervolgens is 
koers gezet naar Santo Domingo in 
de Dominicaanse Republiek. Bij het 
ronden van het schiereiland is nog de 
bramsteng in de voormast gebroken. 
Die hebben wij liggend in een baai 
moeten repareren.’

Terugreis
In Santo Domingo is een lading 
rum aan boord genomen en heeft 
Van der Veen het commando over-
gedragen aan Andreas Lackner. ‘Wij 
hebben zaken gedaan met de lokale 
producent Mardi en Jorne heeft de 
labels voor de al acht jaar gelagerde 
Tres Hombres-rum ontworpen. Het 
grootste deel van de lading zal in 
Nederland via Handelshuis Atlantis 
met een fair transport-label worden 
verkocht. Een klein deel nemen we 
mee naar Bergen en Cardiff’, aldus 
Lackner, die Van der Veen de loef 
heeft afgestoken door in 30 dagen 
terug te zeilen naar Nederland.
Jorne Langelaan heeft in de tussen-

• Trots presenteren v.l.n.r. Andreas 
Lackner, Arjen van der Veen en 
Jorne Langelaan de Tres Hombres-
rum uit de Dominicaanse Repu-
bliek. (Foto PAS Publicaties)

Tres Hombres keert met rum terug uit Dominicaanse Republiek

‘Bewijs dat zeilende handelsvaart mogelijk is’
tijd ook een bevrachtingskantoor op-
gericht, dat de naam Fairtransport 
Shipbrokers heeft gekregen. ‘In de 
Noorse havenstad Bergen ligt nu een 
lading hout en stokvis te wachten om 
naar Cardiff te worden vervoerd. We 
moeten nu met de Tres Hombres het 
water dun gaan varen.’
Van der Veen: ‘Het vervoer van 
vracht met een zeilend schip is door 
ons weer op de kaart gezet. Of met 
andere woorden, met dit geslaagde 
project is bewezen dat fair transport 
onder het motto ‘van A naar B zon-
der CO2’ ook over water wel degelijk 
mogelijk is. We gaan nu verder met 
onze plannen om een groter vracht-
schip, de Ecoliner, onder zeil in de 
vaart te brengen.’
De Tres Hombres is de komende tijd 
te zien tijdens de Visserijdagen in 
Harlingen, Sail Amsterdam en de 
Wereldhavendagen in Rotterdam.

Door Heere Heeresma jr.

AMSTERDAM

Scheepsreparatie- en construc-
tiebedrijf Ottenhof Techniek in 
Amsterdam heeft jarenlang een 
zelf ontworpen stuurmachine ge-
leverd aan de binnenvaart. Maar 
sinds 2008 voldoet het ontwerp 
niet meer aan de nieuwe Euro-
pese regelgeving. De vereiste 
aanpassingen, waarbij alles dub-
bel moet worden uitgevoerd, be-
schouwt Chiel Ottenhof echter 
niet als een vooruitgang.

Het is vrijdagmiddag en het werk 
zit erop bij Ottenhof Techniek aan 
de Amsterdamse NDSM-haven. In 
het computerloze kantoortje boven 
de werkplaats genieten directeur 
Chiel Ottenhof (1951) en zijn enige 
employé, de briljante metaalbewer-
ker Rob Hazen, van een flesje bier. 
Intussen berijdt Ottenhof een van 
zijn stokpaardjes: de zijns inziens 
verfoeilijke schaalvergroting in de 
binnenvaart. Hij weet wel raad met 
die casco’s: ‘Maak er dijkverstevi-
ging van. Moet er nog een polder 
komen? Leg ze maar neer. Maar de 
Kempenaartjes en de Dortmunders 
moeten we koesteren, want díe heb-
ben een markt. Van de week reden 
we in Oude Zeug, daar lag ook zo’n 
nieuwbouwer van 5000 ton. Ja, daar 
lag-ie goedkoop, natuurlijk. Prachtig 
hoor, roestvrijstalen uitlaten en zo. 

Maar ga er verdorie niet mee varen, 
want je stoot zo vijf Dortmunders het 
brood uit de mond! Die schaalvergro-
ting, ik begrijp niet wat die mensen 
bezielt. Waarom heb je Kempenaars 
en Dortmunders? Omdat die precies 
die wateren kunnen bedienen. Maar 
waar die grote schepen voor zijn ge-
bouwd, ik weet het niet. Laat ze om-
bouwen tot zeeschepen, want voor de 
binnenvaart zijn ze te groot. Versterk 
die dingen en maak er kruiplijners 
van. Dat zou misschien een oplossing 
zijn. Maar of díe markt zit te wachten 
op zo’n toevloed...?’

Simpele stuurmachine
Zo mag Ottenhof graag voor zich 
uit filosoferen. Hij houdt de dingen 
graag klein en simpel, zoals blijkt uit 
zijn liefde voor Engelse auto’s uit de 
jaren zestig: Humbers en Sunbeams. 
Voor hem geen injectiemotor, maar 
een eerlijke carburateur. Daarom ook 
geen computer op zijn bedrijf. En 
daarom de Ottenhof-stuurmachine, 
geniaal van eenvoud, waarvan hij 
er ruim 400 op binnenvaartschepen 
heeft geplaatst. En dat zou hij nu nog 
doen als de scheepvaartinspectie in 
2008 op grond van nieuwe Euro-
pese regelgeving zijn ontwerp niet 
had afgekeurd. Ottenhof mag zijn 

stuurmachine niet meer leveren en 
de schippers die ermee varen heb-
ben een overgangstermijn om hem 
te laten ombouwen. Ottenhof heeft 
aanpassingen voorgesteld om aan 
de nieuwe normen te voldoen, maar 
de gestelde eisen beschouwt hij 
absoluut niet als een verbetering. 
Integendeel, hij deinst er niet voor 
terug om van ‘waardeloze troep’ te 
spreken.
‘We hebben tekeningen ingediend, 
maar ja, de IVW heeft stapels tot het 
plafond en komt er niet doorheen. 
Begrijpt er volgens mij ook niets 
van. Nee joh, kom nou! We zijn in 
Rotterdam bij de hoge heren op au-
diëntie geweest, waarbij ik vond dat 
ook Pieter van Vollenhove erbij had 
moeten zitten, want dat is hun baas 
en het gaat om veiligheid. Nou, wat 
zij willen dat wij moeten maken, 
vind ík niet veilig! Wat wij altijd 
gemaakt hebben, en dat geven ze ook 
zelf toe, is toppie. Wij zijn zó goed 
dat zij ons eigenlijk niet kenden. Of-
wel, er is nooit een reden geweest om 
eens uit te zoeken wat er fout aan is. 
Prima systeem. En dat mag je dan 
niet meer maken. Maar goed, klanten 
van ons hebben - ja, haha, nou noem 
ik een naam - Van der Velden erbij 
gehaald om onze stuurmachine naar 

de Europese normen om te bouwen. 
En Van der Velden geeft een offerte 
van 15.000 à 20.000 euro! Zoveel 
heeft die stuurmachine nieuw niet 
eens gekost! Kijk, en dan word ik 
giftig, hè. Dus hebben we met IVW 
een aanpassing van ons systeem 
doorgesproken en als we dat doen 
krijgen we er weer keur op. Maar 
toen dat gesprek was afgerond, vroeg 
ik: zeg nou eens eerlijk, wat vind 
je er zelf van? Is dit nou beter dan 
eerst? Nee, dus. Puur waardeloos. 
Je krijgt wel je keur, maar durf je 
er de lucht mee in? In de luchtvaart 
kom je componenten tegen die al 60 
jaar ongewijzigd zijn. Daar wordt 
niet over gediscussieerd, dat blijft zo. 
Zo’n generaal pardon wil ik ook op 
onze stuurmachines hebben. Ik wil 
eigenlijk niets wijzigen. De schip-
pers die ermee varen willen het ook 
niet. We gaan het wel doen, omdat ik 
het de concurrent niet gun. We heb-
ben de tekeningen ingediend en we 
gaan die stempeltjes krijgen, maar ik 
hoop dat gaande de rit iemand gaat 
zeggen: jongens, we zijn fout bezig. 
Laten we er maar eens van uitgaan 
dat de vaklui, de vijf mensen in Ne-
derland die stuurmachines maken, 
weten waarmee ze bezig zijn. Want 
uiteindelijk moeten ze de rekening 

naar de klant sturen en als dat spul 
niet werkt, betaalt die klant niet. Het 
soort stuurwerken dat Europa wil, 
zou ik zelf niet willen maken. Je 

denkt toch niet dat ik het leuk vind 
om een schipper geld uit zijn zak te 
kloppen voor een zootje waardeloze 
troep!’

• Chiel Ottenhof en zijn enige werknemer Rob Hazen voor het casco van 
een zelf ontworpen bakdekkruiser voor de verkoop- en verhuurmarkt. 
(Foto Ernst van Deursen)

Ottenhof Techniek wil generaal pardon voor zijn stuurmachines

‘Ik wil geen waardeloze troep leveren’

SCHEVENINGEN

Het staandwantkottertje SCH-1 
is woensdagmorgen 9 juni vijf 
kilometer ten noordwesten van 
Scheveningen gekapseisd.

Het scheepje maakt plotseling wa-
ter bij het uitzetten van het staand-
wantvistuig en de schipper zond een 
noodoproep uit. Hij was alleen aan 
boord en riep via de marifoon ook 
de SCH-88 Red Head te hulp. Toen 
die ter plaatse kwam was de SCH-1 
gekenterd en kon de schipper van 
de kiel worden gehaald.
Toen de KNMRM-reddingsboot 
Kitty Roosmale Nepveu arriveerde 
werd besloten de nauwelijks boven 
water stekende SCH-1 voorzichtig 
naar Scheveningen te slepen. De ri-
gid inflatable Beluga van reddings-
station Scheveningen assisteerde 
daarbij. Ook de douanekotter Vis-
arend van de Kustwacht bleef in de 
buurt van de instabiele sleep. De 
voortgang werd ernstig bemoeilijkt 
doordat de netten nog over de bodem 
sleepten. Ze moesten worden losge-

• De gekapseisde en bijna gezonken SCH-1 Renzo wordt behoedzaam 
Scheveningen binnengesleept. (Foto Bert Scheigrond)

SCH-1 kapseist

sneden door een uit Scheveningen 
opgehaalde duiker. De sleep bereikte 
Scheveningen, maar daar was acht 
uur voor nodig. (BS)
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‘Ik zou het werk niet volhouden 
als de beloning niet goed was, Nu 
zie je waarvoor je het doet. Je bent 
ook twee weken van huis, daar moet 
een beloning tegenover staan. Mijn 
klasgenoten denk er ook zo over. De 
meesten wonen net als ik op zichzelf 
of hebben al een auto en dan heb je 
geld nodig. Ik heb geen auto, want ik 
wil een wereldreis maken en spaar 
daarvoor’, vertelt hij.
Robert wil met de wereldreis zijn 
kijk op de wereld verbreden. De in-
spiratiebron is zijn oom. ‘Mijn oom, 
die helaas op zijn 36ste is overleden, 
heeft ook een wereldreis gemaakt. 
Hij vertelde er altijd over en ik 
dacht: dat wil ik ook. Ik wil eerst 
de wereld gezien hebben voordat ik 
wat van mijn leven ga maken. Mijn 
oom keek door die reis heel anders 
tegen het leven en de wereld aan. 
Ik weet niet precies hoe ik dat moet 
uitleggen, maar dat voel je gewoon’, 
constateert hij.

Servicebedrijf
Robert vaart op de Telstar geregelde 
vrije tijd. In zijn vrije weken vist, 
bokst en voetbalt hij, of gaat hij naar 
school. Daarnaast besteedt hij veel 
vrije tijd aan zijn eigen servicebe-
drijf R. Laaglandwinder. Dat ser-
vicebedrijf is nog in de opstartfase. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat 

hij daarmee ook geld verdient voor 
zijn droom. ‘Momenteel zit ik nog 
in de opstartfase en investeer ik het 
geld dat ik ermee verdien in mijn 
bedrijf. Ik koop er bijvoorbeeld ket-
tingzagen, compressors en spullen 

om de ramen te lappen van. Ik ben 
werkzaam in Den Helder, want daar 
woon ik. Ik doe alles op de fiets. Be-
halve voor mijn wereldreis, sponsor 
ik er ons voetbalteam mee. Het is 
een vriendenteam bij de Zeemacht. 
Bij die club boks ik ook.’

Niet moeilijk
Zijn vooropleiding is VMBO-T in 
de richting Sport, dienstverlening en 
veiligheid, want hij wilde eerst mari-

nier worden. Hij maakte kennis met 
de binnenvaart via een bijbaantje bij 
Gulf. ‘Als kind was marinier worden 
mijn droom, maar toen kwam de 
binnenvaart om de hoek kijken. Op 
mijn zestiende kreeg ik een bijbaan-

tje bij Gulf op een bunkerbootje in 
de haven. Meestal zat ik op de Gulf 
Eskimo. Een vriend van mij, die daar 
ook werkte, koos ervoor om echt bij 
die firma te gaan werken. Hij kwam 
terecht op een grote van Gulf. Ik zag 
dat hij goed verdiende en koos ook 
voor de binnenvaart.’
Robert schreef zich in op de BBL-
opleiding op het Nova College in 
IJmuiden. De opleiding is leuk en 
totaal niet moeilijk, vindt hij. ‘Ik zit 

in een klas met jongeren die allemaal 
al een diploma hebben, dat zal wel 
schelen. Ik had ook BOL kunnen 
doen, maar dan verdien ik geen geld. 
Ik doe nu de BBL-opleiding stuur-
man-schipper met versneld matroos. 
Als ik alles op tijd afheb, heb ik 
begin januari 2011 mijn stuurman-
schipper afgerond. Dan heb ik er 
minder dan drie jaar over gedaan. 
Ik wilde daarna nog het vierde jaar 
voor kapitein doen. Het is zonde om 
dat te laten liggen.’

Drie broers
Robert werd met zijn keuze voor 
de binnenvaart het voorbeeld voor 
zijn drie broertjes, want die varen 
inmiddels ook. ‘Met het broertje na 
mij heb ik samen bij Gulf gewerkt. 
Wij deelden samen een huis, want 
we liepen tegen elkaar in. Mijn een 
na jongste broertje werkt nu bij Gulf 

en de allerjongste gaat naar het 
VMBO in Harlingen, want die wil 
snel matroos worden. Onze ouders 
varen niet. Ik heb wel ooms die in de 
visserij hebben gezeten, misschien 
zit het varen er toch in. Onze ou-
ders vinden het leuk waarmee wij 
bezig zijn.’
In de verre toekomst wil hij als kapi-
tein varen. ‘Ik wil zeker als kapitein 
varen en misschien wil ik later wel 
een eigen schip. Wat voor schip weet 
ik nog niet. Tot nu toe heb ik alleen 
de tankvaart gezien.’

• Robert Laaglandwinder: ‘Als ik alles op tijd afheb, heb ik begin januari 2011 mijn stuurman-schipper afge-
rond. Ik wil daarna nog het vierde jaar voor kapitein doen. Het is zonde om dat te laten liggen.’ (Foto Henriette 
Driesen-Joanknecht)

Robert Laaglandwinder is ondernemer en stagiair op mts Telstar

Geld is drijfveer voor BBL-leerling
Door Henriette Driesen-Joanknecht

Robert Laaglandwinder 
(20) volgt de BBL-op-
leiding stuurman-schip-
per op de dubbelwan-
dige tanker Telstar. Hij 
koos voor de BBL-op-
leiding, omdat hij dan 
geld verdient. Dat is zijn 
grootste drijfveer om te 
gaan werken. Een deel 
van het verdiende geld 
spaart hij om zijn droom 
te verwezenlijken. Hij 
wil namelijk een we-
reldreis maken.

‘Sparen voor wereldreis’

Scheepsgegevens
Scheepsnaam: Telstar. Lengte: 110 
meter. Breedte: 11,40 meter. Diep-
gang: 3,60 meter. Tonnage: 2997. 
Europanummer: 2327021. Motor: 
ABC, 1800 pk. Bouwjaar: 2004. 
Thuishaven: Hendrik Ido Ambacht. 
Eigenaar: Telstar Shipping BV.

JARIG

21 juni
- Margaretha Neeltje Hovestadt, 
5 jaar, a/b La Providence, Werken-
dam.

22 juni
- Wesley Oudakker, 2 jaar, Wer-
kendam.
- Patrick Zijda, 15 jaar, ms Poivrier, 
Sneek.

24 juni
- Bastiaan Marien Both, 6 jaar, a/b 
Integro, Papendrecht.
- Deborah Knol, 15 jaar, ms Jacob 
GZN, Maasbracht.

- Offshore Mariculture, 16 t/m 18 
juni, Dubrovnik
- Sail Amsterdam, 19 t/m 23 au-
gustus
- Hiswa te Water, 31 augustus tot 5 
september, Marina Seaport IJmui-
den
- Wereldhavendagen, 3 t/m 5 sep-
tember, Rotterdam
- SMM Hamburg, 7 tot 10 sep-
tember

boeken van
stapel
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TECHNISCHE REALISATIE
Dijkman Offset Diemen.

Aan Schuttevaer werken mee:

Aero Lin Photo, Arnhems Persagentschap, 
W. Bareman, J. Boersema, J. Bons, 
M. Bremmer, Bureau Journalistieke Werken,
Aector Dooms, H. Driesen-Joanknecht, M. Evers,
J. Gestman Geradts, J. Gleissner, G. Gort,
W. van Heck, H. Heeresma jr., W. den Heijer, 
I. Heuff,  A. Jonkman, T. Kars, S. Klos, J. Kok, 
B. Koning, A. van Krimpen, J. Kraaijeveld, 
P. de Leeuw, H. Magnee, Mare Press, 
Meteo Consult, W. Moojen, 
G. Muiser, Persbureau Noordoost, 
A. van Oers, H. Olij, A. Oosting, PAS Publicaties, R. 
Peijs, PENN & Partners, B. Pronk, B. van Raad, 
L. Russel, B. Scheijgrond, J. Schils,  
W. van der Veer, W. Verseput, H. Visser-Kieboom, 
P. van Vliet, J. van der Wal, R. Wieringa, 
A. van Zanten en H. Zuur.

VRIJDAG 18 JUNI
Nijmegen, KSCC: 9.30 uur, bloem-
schikken (kerk).

ZATERDAG 19 JUNI
Antwerpen, Kerkschip Sint Jozef: 15 
uur, H. Mis.
Brugge, Schippersschool: 18 uur, H. 
Mis.
Eisden, Schipperscentrum Betanië: 
19.30 uur, dienst.

ZONDAG 20 JUNI 
Amsterdam, Baptisten Gem. OBG: 
Aula Calvijn met junior College, Schi-
pluidenlaan 12, (station Lelylaan), 10 
uur, dienst, www.obgamsterdam.nl; Ge-
ref. Gem. Noord, Melkweg 16, Tuin-
dorp-Oostzaan, 10 uur (kindercreche), 
leesdienst en 18.30 uur, student A.P. 
Baaijens; Geref. Gem.: evangelisatie-
post, Looiersgracht 70, 10.30 en 17 uur, 
evang. J. Krijgsman. Crèche aanwezig; 
Noorderkerk: Noordermarkt, 10 uur, 
ds. J. van Dijk, Zeist en 19 uur, dr. P.J. 
Visser.
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
9.30 uur, J. Kalkhuis, Geraardsbergen 
(B) en 19 uur, praisedienst; PKN, Farm-
sumerkerk: 9.30 uur, dienst; RK kerk, 
Singel, 11.30 uur, dienst; Chr. Geref. 
kerk: Huibertplaat 57, 9.30 uur, ds. 
Z. Koning en 16.30 uur, gez. dienst in 
Hoeksteenkerk.
Groningen, Geref.  Oosterkerk: Ro-
zensteinlaan 23 bij Oostersluis, 9.30 en 
17 uur, dienst; Stadsparkkerk: Snel-
liusstraat 19, 9.30 uur, dienst; Pinkster 
Gem.: Nieuwe Boteringestraat 50, 9.30 
uur, dienst; Baptisten Gem.: Korreweg 
47, 10 uur, dienst.
Maasbracht, Prot. Gem.: Sintelstraat 
23, 10 uur, dienst.
Meerssen, Gemeenschapshuis De 
Koel: Past. Geelenplein 6: 10 uur, ds. 
C. van Andel.
Nijmegen, KSCC: 11 uur, eucharis-
tieviering.
Raamsdonksveer, KSCC: 10.30 uur, 
H. Mis.
Rotterdam, Koningskerk: 10 uur, R. 
Becker; Zeemanshuis: Willemskade 
13, 10.30 uur, oec. dienst, voertaal 
Engels.
Terneuzen, Goede Herderkerk: 10 
uur, jeugddienst en Geref. Gem.: 10 
en 15.30 ur, ds. J.S. van der Net. 
Utrecht-West (wijk Oog en Al) Chr. 
Geref. Kerk, H. v. Tussenbroeklaan 1a: 
10 en 17 uur, ds. A.G.M. Weststrate.
Antwerpen: LO Heer van Bergenstraat 
1-3, 10 uur; N Lange winkelstraat 5, 10 
uur, www.protestantse-kerk-antwerpen-
noord-be.; O Bexstraat 13, 10.30 uur; Z 
Sanderusstraat 77, 10 uur; Evangelisch 
Centrum, Boterlaarbaan 19/23, 10 en 

17 uur.
Brugge, Schipperschool: 9 en 11 uur, 
H. Mis.
Gent-Centrum, Brabantdamkerk en 
Gent-Noord, Rabothkerk, Begijnhof-
laan 31: 10 uur. Inl. J.D. van Heest, 
Evergem, tel. 09-3576331.
Hasselt, VPKB: Kuringersteenweg 81, 
10 uur, dienst (info: mw. ds. L. de Oude, 
tel. 011-812 381).
Luik, Kerkschip: 10.30 uur, H. Mis.
Marchienne au Pont, Kerkschip: 10 
uur, H. Mis.
Luxemburg: 10.45 uur, dienst. Info : ds. 
A. van den Dries, tel. 00352 26782943. 
E-mail: vddries@pt.lu.
Parijs, Ned. Prot. Gem.: Lutherse kerk, 
Bld. Vincent Auriol 172 (metro: Place 
d’Italie); 9.45 uur, dienst. E-mail: eglise.
neerlandaise@wanadoo.fr.  
Duisburg/Ruhrort, Rheinallee 14: 
10.30 uur, ds. W. van Buuren.
Mannheim, Hafenkirche, Kirchen-
strasse 15: 11 uur, ds. J. Jonk.
Münster/Hamm, Hugo de Grootschool, 
Gonowskistrasse 1, Münster-Gieven-
beck: 10.30 uur, dienst.
Neuss/Düsseldorf, kapelle ‘Zum Gu-
ten Hirten’, Gusdorferstr. 22: 10.30 
uur, dienst.
Bazel: info website www.nl-kerk.ch

MAANDAG 21 JUNI 
Groningen, Witte Zwaan: 14 uur, 
volksdansen (gymnastiek).
Nijmegen, KSCC: 10.30 uur, stafver-
gadering en 14 uur, repetitie toneel-
groep.

DINSDAG 22 JUNI
Groningen, Witte Zwaan: 20 uur, 
sjoelen en kaarten.
Nijmegen, KSCC: 10 uur, gymnastiek; 
18 uur, repetitie zangkoor; 19.30 uur, 
cursus vaarbewijs 1.

WOENSDAG 23 JUNI
Amsterdam, Geref. Gem. Noord, 
Melkweg 16, Tuindorp-Oostzaan, 19.30 
uur, ds. A. Schot.
Nijmegen, KSCC: 10.30 uur, repetitie 
zangkoor en 13.30 uur, bridgen (oneven 
weken).
Raamsdonksveer, KSCC: 14 uur, 
handwerken en kaarten.

DONDERDAG 24 JUNI 
Delfzijl, Baptisten Gem. Havenlicht: 
19.30 uur, bijbelbespreking/bidstond of 
gemeentekring.
Groningen, Witte Zwaan: 19.30 uur, 
repetitie zangkoor.
Nijmegen, KSCC: 15.30 uur, verzorgen 
bulletin (oneven weken).
Raamsdonksveer, KSCC: 13.30 uur, 
pergamano.

Het was ‘een reize van genoe-
gens en hartzeer eveneens’ - zo 
besluit Maurits Ver Huell (1787-
1860) zijn odyssee door de Oost-
Indische archipel, na de Franse 
tijd, toen de kolonie door de En-
gelsen werd overgedragen aan 
de Nederlanders. Dat ging niet 
overal zonder slag of stoot.

De Britten wilden de rijke ‘Oost’ 
graag toevoegen aan hun imperium. 
Toen de Britten de vrije hand kregen 
tijdens Napoleon’s schrikbewind in 
Europa zagen ze kans om onder meer 
Zuid-Afrika, toch van oudsher een 
Nederlandse nederzetting, onder 
hun invloedssfeer te brengen. Maar 
een smaldeel van onze marine zeilde 
naar de strategische plaatsen waar de 
Union Jack moest worden vervangen 
door de nationale driekleur. Ver Huell 
commandeerde het linieschip Admi-
raal Evertsen, maar hij deed meer. 
Gelukkig maar, want dankzij zijn 
belangstelling voor het latere Insu-
linde krijgt de hedendaagse lezer een 
aardig beeld van de omstandigheden 
waaronder onder meer de Molukkers 
bijna twee eeuwen geleden leefden. 
Er werd veel oorlog gevoerd. Het was 
een vrijwel onbegonnen werk om van-
uit Batavia alle Indonesische eilanden 
te besturen. Het aantal Nederlanders 
dat de bestuursposten bezette was 
belachelijk gering vergeleken met 

de oorspronkelijke bevolking. Een 
opstand beginnen was aanlokkelijk 
voor de inlanders, die vaak onrecht-
vaardig werden behandeld.
Handel en winst kregen bij het Ne-
derlandse beleid destijds voorrang bo-
ven een menswaardige behandeling. 
Daarbij kreeg de bezettende macht 
vaak hulp van de heersende klasse 
op de eilanden. Feitelijk was er geen 
moment echte vrede in de archipel. 
Marineschepen lagen vaak dreigend 
voor de kust, hun kanonnen gericht 
op inlandse versterkingen of bentengs 

en het kon niet uitblijven dat op veel 
plaatsen dood en verderf werden ge-
zaaid door blanke handen.
Ver Huell kreeg als gezagvoerder 
vaak de gelegenheid het land te 
verkennen. Hij beklom vulkanen, 
zoals de Gunung Api bij Banda en 
de roemruchte vulkaan van Ternate. 
Als het maar even kon liet hij zich 
aan wal brengen, met de tekenpen, 
want Maurits was een verdienstelijke 
kunstenaar. Zijn aquarellen zijn af-
gedrukt in het fraaie boek ‘Herin-
nering aan een reis naar Oost-Indie’ 

van de Linschoten-Vereeniging. Het 
is nummer 107 van deze beroemde 
reeks met de publicatie waarvan een 
eeuw geleden werd begonnen. Het is 
slechts een klein deel van Ver Huell’s 
productie, want het merendeel, plus 
een enorme hoeveelheid naturalia 
verdween met de Evertsen op de 
riffen van het eiland Diego Garcia 
in de Indische Oceaan. Het linieschip 
bleek na vertrek van Java op de thuis-
reis niet zeewaardig meer, het schip 
wrong tussen beneden- en bovendek 
en het scheelde weinig of het was 
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OVERLEDEN

11 juni
- Nico Markerink, 64 jaar, Tolka-
mer.

‘Een reize van genoegens en hartzeer’

Naar de Oost met linieschip Evertsen

Geert van der Kolk is behalve 
schrijver ook zeezeiler. Eind deze 
maand verschijnt zijn boek ‘De 
drang naar zee’, waarin hij beide 
professies combineert en de lezer 
meeneemt op zijn zeiltochten 
naar verre einders.

Het boek begint met de tocht die hij 
met vrouw en kinderen maakte naar 
de Bahama’s; daarna zet hij, ijsbergen 
en noodweer trotserend, koers naar 
Groenland. Na avontuurlijke reizen 

naar Bermuda, Puerto Rico en Cuba 
belandt hij ten slotte op Haïti, het 
armste land van het westelijk half-
rond. Daar bouwt hij op het strand een 
traditionele houten vissersboot, waar-
mee hij met drie Haïtiaanse vrienden 
de route zeilt die veel bootvluchtelin-
gen naar Florida nemen. ‘De drang 
naar zee’ is volgens de uitgever ‘een 
bundel waarin de lokroep van het wa-

ter onweerstaanbaar klinkt’.
Van der Kolk woont en werkt in Ame-
rika. Hij schreef negen romans en 
verhalenbundels, vaak gesitueerd op 
en rond het water en heeft een column 
in het maandblad Zeilen.

Het boek ‘De drang naar zee’ (ISBN 
978 90 468 0785 9) van Geert van 
der Kolk is een uitgave van Nieuw 
Amsterdam. De paperback telt 160 
bladzijden en is voor 16,50 euro ver-
krijgbaar in de boekhandel.

Uitgever van
YachtVision failliet
ENSCHEDE

Waterbeek Media, uitgever van 
glossy watersportmagazines als 
YachtVision en Nautic Vision, is 
failliet verklaard door de recht-
bank in Enschede.

Niet alleen de bladen verdwijnen, 
ook het watersport televisieprogram-
ma Yacht Vision is door RTL van 
de buis gehaald. Hiermee komt een 
eind aan het bestaan van Waterbeek 
Media, opgericht door Klaas Beute, 
die het bedrijf enkele jaren geleden 
heeft verkocht.
In de watersportbranche was be-
hoorlijke kritiek op het televisie-
programma YachtVision, omdat het 
eigenlijk een compleet gesponsord 
programma was, waarbij alleen aan-
dacht werd besteed aan artikelen van 
adverteerders. 
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Elbe; hinderlijke waterbeweging vermijden. 
Hinderlijke waterbeweging vermijden tussen 36.8 
en 43.2 tnb. maandag tot vrijdag. Extra meld-
plicht VHF 10/ afvaart bij kmr. 36.8 en opvaart 
bij kmr. 43.2.
Elbe; hinderlijke waterbeweging vermijden. 
Hinderlijke waterbeweging vermijden thv. kmr. 
58.5 van 21 juni 7 uur tot 25 juni 20 uur.
Elbe; stremming. Stremming thv. kmr. 58.5 op 
25 juni van 7 tot 22 uur.
Elbe; beperkingen. Ivm. bijzonder transport 
op 25 juni van 5:30 tot 7 uur tussen kmr. 58.3 
en 60.8 stremming afvaart en voorbijlopen ver-
boden opvaart.
Elbe-Lübeck-Kanal; brug Berkenthin (kmr. 
13.3); beperkingen. Bijzondere voorzichtigheid 
brug Berkenthin tot 30 juli 23:59 uur.
Elbe Seitenkanal; hefwerk Luneburg-Scharne-
beck (kmr. 106.2); mededeling. De WSA Uel-
zen heeft een bekendmaking uitgegeven over 
Begrenzung der Liegedauer in den Schleusen-
vorhafen am Schiffshebwerk Luneburg. Deze is 
aan te vragen bij het Infocentrum Binnenwateren 
(2010.04556.0) of te downloaden via www.in-
focentrum-binnenwateren.nl
Elbe Seitenkanal; hefwerk Luneburg-Schar-
nebeck (kmr. 106.2); mededeling. De WSA 
Uelzen heeft een bekendmaking uitgegeven 
over Andodnung zur Schubhilfe fur bestimmte 
Fahrzeuge am Schiffshebewerk Luneburg. Deze 
is aan te vragen bij het Infocentrum Binnenwate-
ren (2010.04555.0) of te downloaden via www.
infocentrum-binnenwateren.nl
Elbe Seitenkanal; hefwerk Luneburg-Schar-
nebeck (kmr. 106.2); gedeeltelijke stremming. 
Stremming oostbak hefwerk Luneburg-Scharne-
beck tot 23 september 18 uur.
Grand Canal d’ Alsace; spoorbrug Kehl-
Strasbourg (kmr. 293.7); beperkingen. Tot 31 
augustus 20 uur voor spoorbrug Kehl-Strasbourg 
bijzondere voorzichtigheid, hinderlijke waterbe-
weging vermijden, ontmoeten en voorbijlopen 
verboden en doorvaartbreedte max. 60 m. De 
sloopwertkzaamheden aan de rechterpijler is 
begonnen. De linker vaargeul wordt met twee 
groene tonnen gemarkeerd. Extra meldplicht 
VHF 10.
Hunte; spoorbrug Elsfleth-Ohrt (kmr. 20.7); 
geen bediening. Geen bediening spoorbrug Els-
fleth-Ohrt op 23 juni van 7 tot 19 uur.
Kustenkanal; keersluis Hundsmuhlen (kmr. 
5.2); ontmoeten verboden. Tot 30 september 
23:59 uur voor keersluis Hundsmuhlen ontmoeten 
verboden tussen kmr 4.8 en 5.4 en doorvaarthoog-
te verminderd met 20 cm. De doorvaarthoogte 
van 450 cm blijft beschikbaar.
Main; sluis Kleinostheim (kmr. 77.9); gedeel-
telijke stremming. Stremming noordkolk Klei-
nostheim is verlengd tot 25 juni 18 uur.
Main; doorvaartbreedte. Ivm. verondieping 
doorvaartbreedte verminderd tussen kmr. 7.4 en 
8.2 tnb. Er is betonning uitgelegd.
Main-Donaukanal; beperkingen. Ivm. evene-
ment op 20 juni van 9 tot 18 uur tussen kmr. 57 en 
58 ontmoeten en voorbijlopen verboden.
Mittellandkanal; brug 476 Dammuhlenweg 
(kmr. 302.7); stremming. Stremming afvaart 
thv. kmr. 318.4 op 28 juni van 04:15 tot 20 uur 
en stremming opvaart thv. kmr. 296.2 op 28 juni 
van 5 tot 18:30 uur.
Mittellandkanal; brug Jersleben-Meizendorf 
(kmr. 312.8); bericht ingetrokken. Doorvaart-
hoogte brug Jersleben-Meizendorf is normaal.
Mittelweser; beperkingen. Bijzondere voor-
zichtigheid rechteroever tussen kmr. 293.5 en 
293.9 op 26 juni van 13 tot 19 uur.
Mosel; beperkte service. Beperkte service lig-
plaats Peter-Altmeier-oever (kmr. 0.4-0.7) tot 30 
juni 17 uur. Beroepsvaart kan gebruikmaken van 
linkeroever ligplaats Koblenz-Lutzel.
Mosel; evenement. Ivm. evenement bijzondere 
voorzichtigheid tussen kmr. 196.5 en 199.5 op 
20 juni van 10 tot 19 uur.
Obere-Havel-Wasserstrasse; beperkingen. Ivm. 
evenement op 26 juni van 13 tot 18 uur tussen 
kmr. 16.4 en 16.6 doorvaartbreedte beperkt en 
bijzondere voorzichtigheid.
Oder; oefeningen. Ivm. oefeningen geldt een 
bijzondere voorzichtigheid tussen kmr. 542.4-
565 op 23 juni, 18 augustus en 1 september van 
5 tot 22:30 uur.
Oranienburger Havel; oponthoud. Ivm. evene-
ment oponthoud max. 2 uur tussen kmr. 1 en 2.3 
van 25 t/m 27 juni tussen 8 en 18 uur.
Rhein; stremming. Ivm. evenement bijzondere 
voorzichtigheid tussen kmr. 488 en 497.5 lin-
keroever op 26 juni vanaf 15 uur, bijzondere 
voorzichtigheid tussen kmr. 496.5 en 498.3 lin-
keroever over een breedte van 120 m op 27 juni 
van 10 tot 18 uur, stilligverbod tussen kmr. 496.5 
en 498.3 linkeroever over een breedte van 120 m 
op 27 juni van 10 tot 18 uur, stremming tussen 
kmr. 495.2 en 499 en Main tussen kmr. 0 en 0.9 
op 28 juni van 22 tot 23:15 uur en stilligverbod 
tussen kmr. 495.2 en 499 en Main tussen kmr. 0 
en 0.9 op 28 juni van 22 tot 23:15 uur.
Rhein; bericht ingetrokken. Beschikbare water-
diepte over de gehele breedte tussen kmr. 742.9 
en 743.3 is normaal.
Rhein-Hernekanal; beperkingen. Ivm. evene-
ment bijzondere voorzichtigheid tussen kmr. 38 en 
45.5 van 26 juni 11 uur tot 27 juni 11 uur.
Saar; oponthoud. Ivm. evenement geldt een 
oponthoud tussen kmr. 44 en 44.7 op 26 juni 
tussen 13:30 en 23:30 uur en 27 juni tussen 10 
en 16:45 uur.
FRANKRIJK
Algemeen; oponthoud. Ivm. acties oponthoud 
op 24 juni op: Canal du Rhône au Rhin, branche 
Nord, tussen kmr. 0 en 6.4; Canal du Rhône au 
Rhin, branche Sud tussen kmr. 175.9 en 35.9; 
Canal de Montbéliard à la Haute-Saône tussen 
kmr. 0 en 9.8; Canal du Rhône au Rhin, branche 
Nord, Canal de Colmar tussen kmr. 74.5 en 77.8; 
Sarre canalisée tussen kmr. 63.4 en 75.6; Canal 
de la Marne au Rhin, branche Est tussen kmr. 
222.4 en 313; Canal des faux remparts tussen 
kmr. 0 en 1.8; Canal de Colmar tussen kmr. 0 
en 13.3; Ill canalisée tussen kmr. 0 en 4.7; Canal 
des Houillères de la Sarre tussen kmr. 0 en 63.4; 
Canal du Rhône au Rhin, branche Nord tussen 
kmr. 0 en 133.9; Canal du Rhône au Rhin, branche 
Sud, tussen kmr. 0 et PK 15.5.
Canal de la Sambre a l’Oise; sluis 18 Grand 
Verly (kmr. 30); sluis 19 Vadencourt (kmr. 
31.6); stremming. Ivm. averij stremming tus-
sen sluis 18 Grand Verly en sluis 19 Vadencourt 
tnb.
Seine; sluis Le Coudray (kmr. 129.7); ge-
deeltelijke stremming. Voor grote kolk Le 
Coudray stremming op 21 juni van 10 tot 13 
uur en oponthoud op 21 juni van 8 tot 10 en 
van 13 tot 20 uur.
Seine; sluis 2 Chatou (kmr. 44.6); spoorbrug 
Carrieres (kmr. 41.7); stremming. Ivm. vuur-
werk stremming tussen spoorbrug Carrieres en 
sluis 2 Chatou op 26 juni van 23 tot 23:59 uur.
Seine; sluis 7 Amfreville (kmr. 202); beperkin-
gen. Ivm. evenement in pand Amfreville tussen 
kmr. 193.2 en 194 op 26 juni van 14 tot 16:30 uur 
snelheidsbeperking max. 6 km/u en vaarverbod 
langs linkeroever. Extra meldplicht VHF 10.
OOSTENRIJK
Donau; sluis Wallsee-Mitterkirchen (kmr. 
2095.6); beperkingen. Bijzondere voorzich-
tigheid sluis Wallsee-Mitterkirchen op 21 juni 
van 9 tot 18 uur.
Donau; beschikbare waterdiepte. Beschikbare 
waterdiepte Handelshafen Linz kmr. 2130.7 mi-
nimaal 160 cm tov. laagwaterpeil Donau-com-
missie in het midden tnb. en Tankhafen Linz 
kmr. 2128.1 minimaal 170 cm tov. laagwaterpeil 
Donau-commissie in het midden tnb.
Donau; stremming. Ivm. evenement stremming 
tussen kmr. 2038 en 2060 op 26 juni van 21:30 
tot 23:30 uur.
Donau; beperkingen. Ivm. baggerwerk t/m 28 
juni maandag t/m vrijdag van 6 tot 20 uur tussen 
kmr. 1920.2 en 1920 bijzondere voorzichtigheid 
en hinderlijke waterbeweging vermijden. Extra 
meldplicht VHF 10, baggerschip Ludwig.
Donau; hinderlijke waterbeweging vermijden. 
Ivm. baggerwerk hinderlijke waterbeweging ver-
mijden tussen kmr. 2162.3 en 2162.4 t/m 2 juli 
maandag t/m donderdag van 7 tot 17:30 uur en  
vrijdag van 7 tot 15 uur.
Donau; beschikbare waterdiepte. Ivm. ver-
ondieping beschikbare waterdiepte min.180 
cm tov. laagwaterpeil Donau-Commissie rech-
teroever tussen kmr. 2119.1 en 2119.3 tnb. In 
de benedenvoorhaven van sluis Abwinden zijn 
verontdiepingen aanwezig
Donau; beschikbare waterdiepte. Ivm. veron-
dieping tnb.: beschikbare waterdiepte min. 230 
cm tov. laagwaterpeil Donau-Commissie tussen 
kmr. 2146.3 en 2146.6 en beschikbare waterdiepte 
min. 240 cm tov. laagwaterpeil Donau-Commissie 
linkeroever tussen kmr. 2147.3 en 2147.4. In de 
voorhavens van sluis Ottensheim zijn verontdie-
pingen aanwezig.

met alles ‘drop en dran’ gezonken. 
Toch heeft Ver Huell kans gezien 
zijn herinneringen goed op papier 
te krijgen. En waar aanvulling van 
zijn verhalen nodig bleek meldden 
de beide ‘bezorgers’ zich zodat er 
een complete en zeer lezenswaardige 
editie werd toegevoegd aan de mooie 
Linschoten-reeks. (SGK)

‘Herinnering aan een reis naar Oost-
Indie’ van Maurits Ver Huell is begin vo-
rig jaar verschenen in de reeks Werken 
van de Linschoten Vereeniging deel 107. 
Bezorgd door Chris F. van Faassen en 
Pieter Jan Klapwijk. Het boek telt 701 
bladzijden met onder meer ‘Indische’ 
aquarellen en een cd-rom. Uitgeverij: 
Walburg Pers, Zutphen.

De drang naar zee
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